กรกฎาคม 2556

ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจ�ำเดือน

ฅนบนปก

หน้า 6

ป้อมปราการแอบดู

หน้า 8

MAN OF THE MONTH

หน้า 9

กัณฐะ กับหนทางการเป็นเฮดโค้ชที่ไม่ได้ โรยด้วยกลีบกุหลาบ

สมุทรปราการเอฟซี

หน้า 10

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย 900 นาทีกว่าจะยิง

โค้กคัพ 2013

หน้า 12

โตมรฟาร์มผงาดรองแชมป์ไพรมินิสเตอร์คัพ รุ่นประชาชน, MAN

ACSP CORNER

หน้า 14

OF THE MONTH กิจจรุจน์ พันธุ์ชู แบ๊กซ้ายป้อมปราการ ฯลฯ

D2 เฮ รับ 4 ล้าน

หน้า 16

900 นาที

หน้า 17

โตมรฟาร์ม

หน้า 18

พันธมิตรปราการ

หน้า 19

กลับมาพบกันเช่นเคยเป็นประจ�ำทุกๆ เดือนเข้าสู่ฉบับเดือน
กรกฎาคม อย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าในฉบับนี้มีเรื่องราวอะไรที่
น่าสนใจบ้าง
ส�ำหรับ ฅนบนปก เล่มนี้เป็นเรื่องของ “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะ

นอกบ้าน, โค้กคัพ จับฉลากแบ่งกลุ่ม รอแข่งเดือนเดือนกันยายน,

ประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง ท่ า นที่ อ ยากจะเข้ า มาเป็ น สปอนเซอร์
สนับสนุนทีม หรือลงโฆษณากับสมุทรปราการเอฟซี สามารถติดต่อ
ฝ่ายสิทธิประโยชน์ของทางสโมสรฯ ได้ที่เบอร์ 081-556-6111
พบกันใหม่ฉบับเดือนสิงหาคม ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อน
สวัสดีครับ
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งานสื่อสารการตลาด

สมุทรปราการเอฟซี
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จากหมายเลข

6 ใน

จากบทบาทกัปตันทีมผูจ้ งร
ลูกทีมทุกๆ คนจากในแดนหลังทีเ่ จ
เอฟซี ทีมนี้ก็สามารถร่วมแรงร่ว
ต�ำนานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสม
หัวโขนของทีมฟุตบอลให้กับต�ำนา
“เดอะดั๊ก” พงษ์สิริ ยะกัณ
ลีลาการยืนตะโกนสั่งลูกทีมจากข
หลายเสียงเริ่มดังระงมว่า
ล้วนเป็นเสียงเดียวกันกับเสียงที่เ
ยอมรับว่าผลงานที่ค่อนข้างติดล
ผ่านมาได้ค่อนข้างน่าผิดหวังหลัง
แต่ก็นับว่าทางบอร์ดสมุทร
การเล่นของบรรดาลูกทีมทุกคนใ
แม้ว่าโปรแกรมการแข่งขัน
ออกมาให้ ได้ ในช่วงโค้งสุดท้ายขอ
เชื่อว่าทั้ง “โค้ชเป็ด” รวมถึงทีมง
ช่วย และเชียร์ทีมแห่งศรัทธาทีมน
ต้องพ่ายแพ้ ไปตลอด แค่เพียงเรีย
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“เป็ด”

พงษ์สิริ ยะกัณฐะ

นต�ำนาน สูก
่ ารเป็นโค้ช

กับหนทางที่ ไม่ ได้ โรยด้วยกลีบกุหลาบ

รักภัคดีอย่างจงหนักกับตราโลโก้ทอี่ ยูต
่ รงหน้าอกข้างซ้ายทีม่ พ
ี ระสมุทรเจดียเ์ ป็นตราสโมสร โดยพร้อมยืนหยัดสัง่ การ
จ้าตัวรับผิดชอบในต�ำแหน่งตรงนีอ้ ยู่ ไม่วา่ ทีมจะต้องพานพบกับคูต
่ อ่ สูห้ น้าไหน แกร่งแค่ ไหน หรืออยูล่ กี ใด สมุทรปราการ
วมใจกันจนสามารถสร้างผลงานที่น่าครั่นคร้ามมานักต่อนัก วันเวลาด�ำเนินผ่านไปเผลอแปปเดียว ปราการหลังระดับ
มุทรปราการ รายนีก้ ็ ไม่อาจหนีวถิ ที เี่ ปลีย่ นไปตามอายุทมี่ ากขึน้ จนถึงวันทีท่ างบอร์ดบริหาร “ป้อมปราการ” ยกต�ำแหน่ง
านเดินดินรายนี้ และท�ำให้อะไรๆ ดูจะไม่เป็นใจเสียเลยนับจากวันนั้น
ณฐะ ที่ ในวันนี้อาจจะยังไม่เปลี่ยนไปจากวันวานมากนัก แต่ด้วยสีหน้าท่าทาง และแววตากลับหม่นลงอย่างเห็นได้ชัด กับ
ข้างสนาม ซึ่งส่วนใหญ่ผลจะจบลงตรงความปราชัยซะมากในยุคที่ต�ำนานรายนี้ขึ้นชั้นมาจับงานเทรนเนอร์ทีม
“อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง” “เปลี่ยนโค้ชเถอะ” และอีกไปยาลใหญ่ ที่ลอยมากระทบสู่สโมสรฯ ซึ่งเสียงก้องเหล่านั้น
เคยร้องอย่างศรัทธาให้กับต�ำนานรายนี้ แน่นอนว่า “เดอะดั๊ก” ย่อมรู้สึกผิดหวังฟอร์มการเล่นของลูกทีมเช่นกัน และ
ลบในปัจจุบัน พร้อมเผยว่า “ต้องขอโทษแทนบอร์ดบริหาร และกลุ่มแฟนบอลสมุทรปราการเอฟซี ที่ท�ำผลงานในช่วงที่
งแพ้รวดมาหลายต่อหลายนัด”
รปราการเอฟซี ยังค่อนข้างนิ่ง และยังเชื่อมั่นในโค้ชหนุ่มรายนี้ โดยหวังว่า “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ  ขยับฟอร์ม
ให้กลับมาโชว์ฟอร์มที่ดีอีกครั้ง เพื่อเรียกคะแนนศรัทธาจากแฟนบอลกลับมาอีกครั้ง
นที่เหลืออยู่ ในตอนนี้ สมุทรปราการเอฟซี จะหมดลุ้นทุกอย่างในฤดูกาลนี้ ไปนานแล้วก็ตาม แต่ทีมก็ยังต้องรีดฟอร์มที่ดี
องฤดูกาล โดยหวังท�ำอันดับกลับมาสู่เลขตัวเดียวอีกครั้ง หลังจบอยู่ ในอันดับ 3 จากท้ายตารางมาร่วมหลายสัปดาห์
งานสตาฟฟ์ และลูกทีมสมุทรปราการเอฟซี ทุกๆ คนล้วนต่างไม่อยากพ่ายแพ้ทั้งนั้น เช่นเดียวกัน กับทุกๆ คนที่ตามเอา
นี้  แม้ว่าในวันนี้ความส�ำเร็จยังไกลห่างจริงๆ กับความล้มเหลวที่ทีมวิ่งชนอยู่ ในขณะนี้ แต่ ใช่ว่าสมุทรปราการเอฟซี จะ
ยนรู้ ในวันที่เราล้มลง แล้วลุกขึ้นสู้ ใหม่อีกครั้ง เชื่อว่าสักวันหนึ่งคงเป็นวันของสมุทรปราการเอฟซีอีกครั้งเสียที
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"ป้อมปราการ"
แ อ บ ดู เ พื่ อ น บ ้ า น

จับตาความเคลื่อนไหว คู่แข่งร่วมโซน
ฟุตอลลีกดิวิชั่น 2 โซนภาคกลางตะวันออก

สมุทรปราการเอฟซี

เข้า: บาสชิรู มูไตรู โอลาเดเล่, อรรถพล ทองสุทธิ์, ณภัทร ภู่ประเสริฐ, อ�ำนาจ ผ่องแผ้ว, อัฏฐพล ชมมาลีธนาวัฒน์, ฟากฟ้า
ชูฟัก, สิทธิศักดิ์ ศรีวิศร, จิวซีมาร์ เปย์ไรร่า (เชียงราย ยูไนเต็ด), สุทัศน์ อินเจริญ (ประจวบ เอฟซี), วุฒิชัย ถิ่นทวี (สมุทรปราการ ยูไนเต็ด),  
โกมินทร์ ประมวล (เซ็นทรัล ราชสีห์), สันต์ ตันกุล (ม.เกษตรศาสตร์), เบญจพล คล้อยเอี่ยม (ยะลา เอฟซี), ซาโฟ้ ปรินซ์ โอซี (สตูล
ยูไนเต็ด), พงษ์สิริ ยะกัณฐะ
ออก: เด็คโป้ โวบุยบี้, กามาร่า มุสซ่า ฟงแตน (ยกเลิกสัญญา), เซียว มิน วู (ยกเลิกสัญญา), อ�ำพันยุทธ ตราชู (ยกเลิกสัญญา),
คมสันต์ ทนทาน (เพชรบูรณ์ เอฟซี), นิพนธ์ ทองอันชา (ยกเลิกสัญญา), ทยาธร แสงธรรมกิจกุล (สมุทรปราการ ยูไนเต็ด), ภาณุพงศ์ จันทร์
แพง (ยกเลิกสัญญา), ธวัช ยอดปราง (ประจวบ เอฟซี), นัฐวุฒิ ถูกอารมย์ (ยกเลิกสัญญา)

จันทบุรี เอฟซี

มาบตาพุด นย. ระยอง

เข้า:   ซีเซ่ (ธนบุรี บีจี ยูไนเต็ด), เฉลิมเกียรติ เทพสีดา
(โกลเบล็ก เอฟซี), มันนี่ ชาลี (พิษณุโลก ทีเอสวาย เอฟซี), ซิโซโก้
ออก: สิทธิชัย มัสบูงอ (สุโขทัย เอฟซี), ศิริศักดิ์ มัสบูงอ
(สุโขทัย เอฟซี), วิทยา เล่าเรื่อง (สุโขทัย เอฟซี), ฐิติ สังข์ศรี (สุโขทัย เอฟ
ซี), ณัฐพล ก่อกิจติพงษ์ (อุบล ยูเอ็มที เอฟซี), สุรศักดิ์ ค�ำพันธ์ (พัทยา
ยูไนเต็ด), พิเชฐ ไตรภูมิ (ยกเลิกสัญญา), ทรงกรด พรหมมณีรตั น์ (ยกเลิก
สัญญา)

เข้า: อาดาม อาษายุทธ (ระยอง เอฟซี), ทรงกรด วิเศษแก้ว
(ระยอง เอฟซี)
ออก: พงษ์พัฒน์ สมพงษ์, สุรสิทธิ์ หมั่นมี, บันฑิต สีดา
(ยโสธร ยูไนเต็ด)

ม.รังสิต

เข้า: ภานุพงษ์ ค�ำวัง, อนาคต พ่วงพร้อม, ปิยวัฒน์ แผ้วช�ำ
ออก: อรรถพล หนูอ้น (พานทอง เอฟซี), ศุภกานต์ เกิดเรียน
(กรุงเทพคริสเตียน), อ�ำนาจ ทินช่วย, สมพร สุกรแก้ว, อชิตพล ภู่มาศ,
ประทีบ เสนาลา (ยืมตัว ลูกอีสาน การบินไทย)

นครนายก เอฟซี

เข้า: สุริยา สิงห์มุ้ย(เมืองทองฯ ยูไนเต็ด), กษิเดช เวทยาวงค์
(เมืองทองฯ ยูไนเต็ด), ศนุกรานต์ ถิ่นจอม (อาร์แบค บีอีซี เทโรศาสน),
ภรัณญู อุปละ (อาร์แบค บีอีซี เทโรศาสน), จอร์ริน จอห์น (นนทบุรี เอฟ
ซี), โช คุม โซล (ภูเก็ต เอฟซี), ทอมมี่ โบลาลินว่า (นนทบุรี เอฟซี)
ออก: กีรติกร นิลมาศ (ยืมตัว ลูกอีสาน การบินไทย), ศิวกรณ์
เตียตระกูล (ยืมตัว ลูกอีสาน การบินไทย), อนุศกั ดิ์ เหล่าแสงไทย (อยุธยา
เอฟซี), โช คุม โชล

พานทอง เอฟซี

ฉะเชิงเทรา เอฟซี

เข้า: ดาเนียล ยาคูบู (น่าน เอฟซี), ธนารักษ์ บุราณ (ม.เกษม
บัณฑิต)
ออก: เอมี่ (มหาสารคาม)

ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด

ลูกอีสาน การบินไทย

เข้า: อรรถพล หนูอ้น (ม.รังสิต), จิระพงษ์ ทองงาม (แหลม
เข้า: กีรติกร นิลมาศ (ยืมตัว นครนายก เอฟซี), ขวัญทะนง
ฉบัง ซิตี้), วรวิทย์ แก้ววิหาร (ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี), ภานุพงษ์ พลชา
(ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี), อถินันท์ เสนีโสด (แหลมฉบัง ซิตี้), เอกลักษณ์ พันธุ์หยก (อาร์แบค บีอีซี เทโรศาสน), ไทรทรร ท�ำบุญ (ยืมตัว แบ็งคอก
ยูไนเต็ด), รณกฤต ลิปตะสุนทร (ยืมตัว บางกอกกล๊าส), ประทีบ เสนาลา
ทรัพย์สุนทรกุล, ยุทธพิชัย สมณะช้างเผือก
ออก: เกียรติศักดิ์ ธูปขุนทด, ปิยะ เครือวัลย์, อภิสิทธิ์ แพง (ยืมตัว ม.รังสิต), ศิวกรณ์ เตียตระกูล (นครนายก เอฟซี)
สุข, ธงไท หุ่นทอง
ออก:  ภิญโญ อินพินิจ (อินทรี เพื่อนต�ำรวจ)

ปทุมธานี กปน. ยูไนเต็ด

กบินทร์ ยูไนเต็ด

เข้า: สุวรรณ หมัน่ บ�ำรุงศาสน์ (เกร็คคู ลูกทัพฟ้าฯ), วินยั ดอน
เข้า: อีริค คริสเตียน
ดี (ศุลกากร ยูไนเต็ด), เวหา หงส์อ่อน (ราชวิถี)
ออก: ดูรู สเตเท่น เอรินเซ่ (หัวหิน ซิตี้), ธีระพงษ์ มาก
ออก: สุวัฒน์ จันทร์บุญภา(ล�ำพูน วอริเออร์)
ประเสริฐ (น่าน เอฟซี), เอมบาลล่า ซัมโบ้ (ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด)
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เข้า: กาย, เอกชัย จุมพิศ, ธีรยุทธ งามละไม้, เอมบาลล่า ซัม
โบ้ (กบินทร์ ยูไนเต็ด)
ออก: -

สระแก้ว เอฟซี

เข้า: วีระเดช ทองมั่น (ราชวิถี), โรเบิร์ต (มหาสารคาม)
ออก: -

กองเรือยุทธการ

เข้า: ปิยะ เครือวัลย์ (พานทอง เอฟซี)
ออก: -

สโมสรจังหวัดระยอง
เข้า: ออก: -

AN
of the

ONTH

แบ็คซ้ายเลือดดี

รุจน์

ในช่วงต้นเกมที่สมุทรปราการเอฟซี บุกไปเยือนทีมสระแก้ว
เอฟซี เป็นสมุทรปราการ     เอฟซี บุกกดดันขึ้นมาได้ลุ้นหน้าปาก
ประตูเป็น กิจจรุจน์ พันธุช์ ู ได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนจะโดนกอง
หลังเจ้าถิน่ เข้ามาเสียบสกัดแบบถอนรากถอนโคนไปทีข่ อ้ เท้าของ
แบ๊กซ้ายรายนี้ ท�ำเอาแข้งเจ้าของเสื้อหมายเลข 23 รายนี้ถึง
กลับต้องถูกหามเปลออกจากสนาม เป็นอันต้องร้างสนาม
ไปร่วมเดือน และนี่เป็นอีกเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ทีม
ฟอร์มยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่นัก เนื่องจากขาดแบ๊ก
ซ้ายเบอร์ 1 ของทีมไป
“รุจน์”  กิจจรุจน์  พันธุช์   ู เด็กหนุม่ ชาวปักษ์
ใต้ มีภมู ลิ ำ� เนานครศรีธรรมราช เริม่ สนใจเล่นฟุตบอล
ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จากที่แค่เล่นฟุตบอลจากการออกก�ำลังกายเปลี่ยนผันกลาย
เป็นหลงรัก และเริม่ จริงจังตัง้ แต่นนั้ มา โดยมี สุรเชษฐ์ สิทธิท์ อง เป็นผูส้ อนศาสตร์
ลูกหนัง เป็นคนแรก เขาเริ่มต้นเส้นทางนี้ด้วยการเป็นนักฟุตบอล โรงเรียน
กีฬากรุงเทพมหานคร และพาทีมคว้าแชมป์กรมพละ 12 ปี ก ต่อด้วย แชมป์
บอลโรงเรียน กีฬา 14 ปี
จากนั้นช่วง ม.4 ติดทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สถาบัน
ทีผ่ ลิตนักฟุตบอลชัน้ ดีของประเทศไทยอย่างมากมาย ในช่วงชีวติ การเล่นให้กบั “เจ้า
สัวน้อย” อัสสัมชัญธนบุรี เจ้าตัวประสบความส�ำเร็จมากมาย ร่วมทีมคว้ารอง
แชมป์ 16 ปี ก แชมป์ ทอ. เมื่อ ปี 2550 และแชมป์ 18 ปี ก ที่มีนักเตะชื่อดัง
อย่าง กวิน  ธรรมสัจจานันท์, ธีรทร บุญมาทัน ร่วมอยู่ในทีมชุดนี้ นอกจาก
นั้น “รุจน์” ยังเคยติดทีมนักเรียนไทย 15 ปี ได้รองแชมป์ที่ประเทศมาเลเซีย
อีกด้วย
หลังจากประสบความส�ำเร็จมากมายในระดับฟุตบอลนักเรียน เขา
ก็ประสบความส�ำเร็จต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษากับ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประเทศไทยเมื่อ ปี 2551
จากนัน้ แบ๊กซ้ายร่างบาง ก็ได้มงุ่ หน้าสูเ้ ส้นทางนักฟุตบอล
อาชีพอย่างเต็มตัว เมื่อไปโชว์ฟอร์มเข้าทางสตาฟฟ์โค้ช สระแก้ว
ซิตี้ จนได้ร่วมทีมในปี 2011 แต่หลังจบฤดูกาลนั้น ทาง สระแก้ว
ซิตี้ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ท�ำให้ “รุจน์” ต้องระเห็จ
มายังทีม “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ในช่วงเลก
2 ฤดูกาล 2012 ซึ่งแม้ฟอร์มในช่วงแรกของแบ๊กรายนี้

จะยังไม่นงิ่ และไม่เด่นมากนัก
แต่เมือ่ เจ้าตัวเริม่ ปรับตัวเข้ากับ
ระบบของทีมได้ จนขึน้ มายึดตัวจริง
ในต�ำแหน่งแบ๊กซ้ายได้ส�ำเร็จ
ด้วยเทคนิคเบสิกทีค่ อ่ นข้างเยีย่ มอยู่
แล้วของอดีตดาวเตะชุดนักเรียนไทย 15 ปี
อีกทั้งยังมีความโดดเด่นทั้งรุก และรับ ไม่น่า
แปลกใจเลยที่ “รุจน์” จะกลายเป็นตัวเลือกแรก
ของ “โค้ชเป็ด” เสมอหากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปเสีย ต�ำ
แหน่งแบ๊กซ้ายรายนีเ้ รียกได้วา่ ชัว่ โมงนีค้ งหาแบ๊กซ้าย
รายไหนในทีมมาแย่งต�ำแหน่งตัวจริงจากเค้าได้ลำ� บาก
แม้ในช่วงนี้ “รุจน์” กิจจรุจน์  พันธุช์   ู ยังต้องพักรักษา
อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า และยังซ้อมได้เพียงเบาๆ
เท่ า นั้ น แต่ ห ากเจ้ า ตั ว ฟิ ต พร้ อ มกลั บ มาเมื่ อ ไหร่
แน่นอนว่าต�ำแหน่งแบ๊กซ้ายคงกลับมาเป็น   “รุจน์”  
กลับมายืนประจ�ำการช่วยทีมสมุทรปราการเอฟซี อีก
ครั้งเป็นแน่
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เป็นอีกหนึง่ กลุม่ กองเชียร์หน้าใหม่ทเี่ ข้ามาร่วมเชียร์ทมี สมุทรปราการเอฟ
ซี ในช่วงเลกที่ 2 นี้ส�ำหรับตลาดสดสามแยกเจดีย์ น�ำโดย “เจ๊นุ่น” นพิมพ์ชยา เชิด
พัชรวัฒน์ ผู้บริหารสาว ที่พาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดสามแยกเจดีย์ มาร่วม
สร้างสีสันภายในสนามกีฬาเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า ร่วมกับเหล่ากองเชียร์สมุทร
ปราการเอฟซี ด้วย
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CokeCup 2013

U-19 THAILAND CHAMPIONS
ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ยู -19 รายการ “โค้กคัพ” ครั้งที่ 17
เตรียมระเบิดศึกฟาดแข้งอย่างเป็นทางการส�ำหรับ ฟุตบอลเยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ยู -19 รายการ “โค้กคัพ” ครัง้ ที่ 17 ที่ได้เปิดงานแถลง
ข่าว พร้อมทัง้ จับฉลากแบ่งกลุม่ เป็นทีเ่ รียบร้อย ณ สนามหญ้า ธันเดอร์โดม
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา
“โค้กคัพ” นับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในระดับประเทศไทย
ทีส่ ร้างนักเตะเยาวชนไทย ทีก่ า้ วขึน้ ไปเป็นนักเตะอาชีพในสโมสรต่างๆ ของ
ไทย รวมทัง้ เป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดต่างๆ สร้างชือ่ เสียงให้กบั ประเทศไทย
มากมายจนท�ำให้ “โค้กคัพ” ได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามการแข่งขัน
ฟุตบอลระดับพื้นฐาน ที่ส�ำคัญของเยาวชนไทย ที่จะได้รับการพัฒนาต่อย
อด สร้างประสบการณ์ ไปสู่นักฟุตบอลอาชีพ และทีมชาติไทยต่อไปใน
อนาคต
ในส่วนของทีมที่เข้าแข่งขันนั้น ในปีนี้ ทางคณะกรรมการจัดการ
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แข่งขันฯ ได้เชิญทีมเยาวชนจากไทยพรีเมียร์ลีก18 ทีม, จากยามาฮ่า ลีก
วัน (ดิวิชั่น 1) ทั้ง 18 ทีม และลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โดยรูปแบบการแข่งขัน
ทั้งหมดมีรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ทั่วประเทศ น�ำทีมชนะ
เลิศทั้ง 8 กลุ่มไปแข่งขันในรอบ 8 ทีม แข่งเหย้า -เยือน เพื่อหาทีมชนะเข้า
รอบชิงชนะเลิศต่อไป
ส�ำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
“โค้กคัพ” ครัง้ ที่ 17 นี้ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุน
โครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ และยินดี
สนับสนุนในเรื่องของเงินรางวัล โดย ทีมชนะเลิศ 1 ล้านบาท พร้อมทั้งได้
เป็นตัวแทนไปร่วมเชียร์และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในแมตช์กระมิตรกับ
ทีมสโมสร จูบิโล่ อิวาตะ สโมสรชั้นน�ำจาก เจ-ลีก ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วย

ส�ำหรับการแข่งขันนั้นจะเริ่มรอบคัดเลือก
กลุม่ 1 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-8 ส.ค. เป็นกลุม่ แรกมีสโมสรบีอซี ี เทโรศาสน
เป็นเจ้าภาพประกอบด้วย
GROUP A กรุงเทพคริสเตียน, ศุลกากร ยูไนเต็ด, ทีทีเอ็ม เอฟซี
GROUP B บีอีซี เทโรศาสน, สิงห์ท่าเรือ, แบงค็อก ยูไนเต็ด
GROUP C นครนายก เอฟซี, เกษตรศาสตร์, บีบีซียู เอฟซี
GROUP D อัสสัมชัญธนบุรี เอฟซี, แอร์ฟอร์ซ, บางกอก เอฟซี
กลุ่ม 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 17-22 ส.ค.56 ที่
จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย
GROUP A บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด, นครราชสีมา เอฟซี
GROUP B อ�ำนาจเจริญ ทาวน์, โอสถสภา, ศรีสะเกษ เอฟซี, อุบล ยูเอ็มที
กลุ่ม 3 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9-14 ก.ย. 56  ที่สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด
ประกอบด้วย
GROUP A แหลมฉบัง ซิตี้, สมุทรปราการ เอฟซี, ปตท.ระยอง
GROUP B พัทยา ยูไนเต็ด, พัทยา เอฟซี, ฉะเชิงเทรา เอฟซี
GROUP C ราชนาวี, ศรีราชา, ชลบุรี เอฟซี
GROUP D ตราด เอฟซี, ระยอง ยูไนเต็ด, จันทบุรี เอฟซี, ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
กลุ่ม 4 ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-1 ต.ค.56 ที่สโมสรสุพรรณบุรี
เอฟซี ประกอบด้วย
GROUP A เพชรบุรี เอฟซี, เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด, เกร็กคู ลูกทัพฟ้า
GROUP B อินทรีเพื่อนต�ำรวจ, เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด, นนทบุรี เอฟซี
GROUP C สมุทรสงคราม เอฟซี, นครปฐม ยูไนเต็ด, ประจวบ เอฟซี

GROUP D สุพรรณบุรี เอฟซี, ราชบุรี มิตรผล เอฟซี, อยุธยา เอฟซี
กลุม่ 5 ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 12-17 ต.ค.56 ทีส่ โมสรก�ำแพงเพชร
เอฟซี
GROUP A นครสวรรค์ เอฟซี, พิษณุโลก ทีเอสวาย เอฟซี, ชัยนาท เอฟซี
GROUP B สิงห์บุรี เอฟซี, ก�ำแพงเพชร เอฟซี, พิจิตร เอฟซี
GROUP C ลพบุรี เอฟซี, อุทัยธานี ฟอเรสท์, เพชรบูรณ์ เอฟซี, อ่างทอง เอฟซี
กลุ่ม 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 24-29 พ.ย. 56 ที่
สโมสรเลยซิตี้
GROUP A เลย ซิตี้, กาฬสินธุ์ เอฟซี, สกลนคร เมืองไทย เอฟซี
GROUP B หนองคาย เอฟที, มหาสารคาม ยูไนเต็ด, หนองบัวล�ำภู เอฟซี
GROUP C มุกดาหาร ซิตี้, อุดรธานี เอฟซี, ขอนแก่น เอฟซี, นครพนม เอฟซี
กลุ่ม 7 ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค.56 ที่สโมสรเชียงราย
ยูไนเต็ด
GROUP A พะเยา เอฟซี, น่าน เอฟซี, แพร่ ยูไนเต็ด
GROUP B สุโขทัย เอฟซี, เชียงใหม่ เอฟซี, ล�ำปาง เอฟซี
GROUP C ล�ำพูน วอริเออร์, อุตรดิตถ์ เอฟซี, เชียงราย ยูไนเต็ด, ตาก เอฟซี
กลุ่ม 8 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-24 ธ.ค.56 ที่ จ.ชุมพร
GROUP A นรา ยูไนเต็ด, ชุมพร เอฟซี, สตูล ยูไนเต็ด
GROUP B สุราษฎร์ เอฟซี, ตรัง เอฟซี, สงขลา ยูไนเต็ด
GROUP C ระนอง เอฟซี, ปัตตานี เอฟซี, ภูเก็ต เอฟซี, พังงา เอฟซี
GROUP D นครศรี เฮอริเทจ, ยะลา เอฟซี, พัทลุง เอฟซี, กระบี่ เอฟซี
ส่วนก�ำหนดการแข่งขันของรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย  ซึ่งจะน�ำแชมป์ของ
ทั้ง 8 กลุ่มมาแข่งขัน เหย้า-เยือน จะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.57 ต่อไป
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“เจ้าบอล” คว้าแชมป์ประเทศไทย
คว้าแชมป์ได้อย่างสม�ำ่ เสมอ ส�ำหรับ “เจ้าหนูมหัศจรรย์” ทัศพงษ์
แสงอุทัย หนุ่มน้อยจากรั้วโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่สอยแชมป์
มาประดับตู้ โชว์ทบี่ า้ นได้อกี ครัง้ ในการแข่งขันเจ็ทสกีชงิ แชมป์ประเทศไทย
2556 (Jetski G-Shock thailand international watercross grand prix 2013)
ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยการแข่งขันเจ็ทสกี ชิงแชมป์ประเทศไทย ในสนามที่ 4 รุ่นโนวิส
สกีสต๊อก “เจ้าหนูมหัศจรรย์” ทัศพงษ์ แสงอุทัย ในเรือสีด�ำส้ม หมายเลข
T59 ในโมโตที่ 4 ซึ่งเป็นโมโตสุดท้ายของรายการ โดย 3 สนามที่ผ่านมา
“เจ้าบอล” เก็บคะแนนสะสมเป็นอันดับที่ 1 ของรุ่นนี้ แต่ทีมงานต้องมารุ่น
อีกครั้งในโมโตที่ 4 นี้เนื่องจาก 2 โมโตแรกเรือมีปัญหาเข้าที่ 4 - 5 ต้องมา
แก้ ไขเรือให้พร้อมในโมโตที่ 3 - 4 และ “เจ้าบอล” ก็ ไม่ท�ำให้ผิดหวัง โมโตที่
3 - 4 เข้าเป็นอันดับ 1 คว้ารองแชมป์ ในสนามที่ 4 แต่คะแนนรวมทัง้ 4 สนาม
“เจ้าบอล” ทัศพงษ์
แสงอุ ทั ย มี ค ะแนนรวมสู ง สุ ด คว้ า แชมป์
ประเทศไทยใน
รุ่นโนวิส สกีสต๊อกได้ส�ำเร็จ และนี่คือ
อี ก ห นึ่ ง
ความส�ำเร็จของ “เจ้าหนูมหัศจรรย์”
ที่ออกไปสร้างชื่อเสียงให้
กับโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุ ท รปราการ
และจังหวัด

สมุทรปราการ อีกครั้ง
นอกจาก “น้องบอล” ที่ ไปคว้าแชมป์กลับมาได้ส�ำเร็จแล้ว ทีม
Fifty-Nine Racing ยังส่งน้องๆ เยาวชนจากจังหวัดสมุทรปราการ ลง
แข่งขันในรุ่นอื่นๆ อีก ทั้งในรุ่น บีกินเนอร์ สกี ทู สโตกสต๊อก ของ “น้อง
โอปอ” กรกช ปิ่นแก้ว ในเรือสีขาว หมายเลข 15 อีกหนึ่งนักกีฬาเจ็ทสกี
ของทีม ฟิตตี้ นาย เลคซิ่ง ก็ โชว์ผลงานได้ดี 4 โมโตเข้าที่ 1 ทุกโมโต คว้า
แชมป์สนาม ที่ 4 และแชมป์ประเทศไทย 2013 นอกจากนี้ “น้องโอปอ”  ยัง
ได้ คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์ สลารอม ได้อีก 1 รางวัล อีกด้วย ท�ำให้กองเชียร์
จากซอยอุดมเดช อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กว่า 100 คนที่ตาม
เชียร์ ไม่ผิดหวัง
ด้านนายวุฒิพงศ์ แสงอุทัย หัวหน้าทีม และหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม
Fifty-Nine Racing เปิดเผยว่านอกจากน้องบอล และน้องโอปอ 2 คนนี้ จะได้
รับรางวัลแล้ว ยังมีอีก 2 นักกีฬาใหม่ ในสังกัดทีมได้รางวัลด้วย มี ด.ช.ฉัน
ทัศ ฉันทะสันติธรรม อายุ 12 ปี และ เจมี้ ลีสเปน นักแข่งเจ็ทสกี เยาวชน
หญิง จากประเทศ ออสเตรเลีย ทีเ่ พิง่ เข้าร่วมสังกัดในปีนี้ ได้รบั ถ้วยรางวัล
ด้วย ถือว่าเป็นการเปิดตัวนักแข่งของทีม Fifty-Nine Racing เต็มตัว ยังไง
ก็ต้องขอขอบคุณทุกแรงเชียร์จนทีมประสบผลส�ำเร็จ พร้อมจะสร้างชื่อ
เสียงให้กับจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป
ขอบคุณข่าวจากทีมงาน SOCIETY PLUS
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ด.2 เฮรับทีมละ 4 ล้านปีหน้า
“บังยี วรวีร์ มะกูดี รักษาการนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เผยในที่ประชุมเสวนา “เชื่อมั่น เอไอเอสลีก ภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนใต้” เมื่อ
ช่วงต้นเดือนทีผ่ า่ นมา ว่า การพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้า ให้เป็นการสร้าง
ชุมชนกีฬา และมวลชนในการเชียร์ฟุตบอลที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน นั้นทาง
สมาคมฯ พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในทุกๆ ด้านไม่วา่ จะเป็นการเพิม่
ความจุของสนามให้เพียงพอต่อกระแสฟุตบอลในท้องถิ่นที่มีมากขึ้น การ
จัดการอบรมผูต้ ดั สินเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูต้ ดั สิน ลดปัญหาการขาดแขลน
บุคลากร หรือนโยบายการจัดกิจกรรมเปิดคลินกิ สอนฟุตบอลแก่เด็ก และ
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เยาวชนพื้นที่ต่างๆ
นอกจากนี้รักษาการประมุขลูกหนังไทย ยังได้กล่าวถึงนโยบายใน
การด�ำเนินการผลักดันขอเพิ่มงบสนับสนุนเงินบ�ำรุงสโมสร ส�ำหรับลีก
ภูมิภาคดิวิชั่น 2 ทั้งหมดใหม่ จากเดิมที่ได้รับเงินสนับสนุนอยู่ที่ 3 ล้านบาท
ก็เตรียมทีจ่ ะดึงงบจากสิทธิประโยชน์ของสมาคมฟุตบอลมาให้เพิม่ เติมอีก
ทีมละ 1 ล้านบาท ซึ่งในลีกภูมิภาคมีทั้งหมด 84 ทีม รวมเป็นเงินสนับสนุน
ถึง 336 ล้านบาท

ในนัดที่สมุทรปราการเอฟซี บุกไปเยือน ลูก
อีสาน การบินไทย ทีมฟอร์มร้อนของลีก ในช่วงปลาย
เดือนทีผ่ า่ นมา แม้ทมี สมุทรปราการเอฟซี จะบุกไปแพ้
แต่ก็สามารถท�ำประตูแรกในเกมลีกในฐานะทีมเยือน
ได้เสียที หลังจากที่ยิงใครไม่เป็นมา 8 นัดในฤดูกาลนี้
แต่หากนับย้อนกลับไปในฤดูกาลทีผ่ า่ นมาก็นบั นิว้ รวมๆ
ได้ 9 นัดด้วยกัน ทีท่ มี สมุทรปราการเอฟซี โชว์ฟอร์มไม่
ออกในฐานะทีมเยือน หรือกว่า 900 นาที
มาย้อนดูในนัดทีท่ มี บุกไปเยือนรัง “พญานาคิน”
ทีมเต็งแชมป์ ในปีนี้ ที่เริ่มเกมด้วยความหวือหวาบุก
กดดันเข้าใส่สมุทรปราการเอฟซี ทีมที่แพ้มา 4 นัดรวด
ตัง้ แต่กรรมการเป่านกหวีดเริม่ การแข่งขัน แต่กลับเป็น
สมุทรปราการเอฟซี ทีมเยือนที่พลิกขึ้นน�ำไปก่อนใน
นาทีที่ 12 จาก ซาโฟ่ ปริ๊นซ์ โอซี ศูนย์หน้าป้ายแดง
ที่ทางทีม เพิ่งจับเซ็นต์เข้าสังกัดด้วยสัญญาระยะสั้น

ก่อนเกมเริม่ ไม่ถงึ 3 วันดี ยิงซ�ำ้ เข้าไปจากจังหวะฟรีคกิ
ที่ สันต์ ต้นกุล ส่องไกลแบบเต็มข้อ บอลไปแฉลบ
ก�ำแพงกระดอนไปชนคาน ก่อนเด้งกลับมาที่หน้าปาก
ประตู และเป็น ปริ๊น โอซี นักเตะหมายเลข 20 ที่เพิ่ง
สวมเสือ้ สมุทรปราการเอฟซี ได้เพียง 12 นาทีซดั เข้าไป
นับเป็นประตูแรกในเกมลีกของสมุทรปราการเอฟซีใน
ฐานะทีมเยือน นับเป็นประตูแรกหลังจากที่ทิ้งช่วงนาน
ข้ามฤดูกาล โดยประตูสุดท้ายที่ “ป้อมปราการ” ซัดได้
ในการออกไปเยือนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ในนัดบุกไป
พ่ายทีม ตราด เอฟซี 2-1 จากการยิงของ พัฒนากรณ์
ทรายแก้ว ในช่วงต้นเกมนัดนั้น
ประตูที่ ปริน๊ ซ์ โอซี ซัดเข้าไปนับเป็นการปลด
ล๊อค ความมัน่ ใจในการลงสนามในนัดเยือนให้กบั “ป้อม
ปราการ” อีกครั้ง และหวังว่าเราคงจะได้เห็นประตูใน
เกมเยือนอย่างสม�ำ่ เสมออีกครัง้ และยังไงเสียก่อนจบ

ฤดูกาลนี้ “ป้อมปราการ” หวังว่าทีมจะสามารถคว้าสาม
แต้มเต็มได้เสียที กลับโปรแกรมในนัดเยือนอีก 4 นัด
ก่อนจบฤดูกาล 2013 สมุทรปราการเอฟซี จะท�ำได้ ไหม
รอลุ้นกัน

สถิติผลคะแนน

22/09/2012 ลพบุรี เอฟซี
4-0   สมุทรปราการเอฟซี
03/03/2013 กบินทร์ ยูไนเต็ด 0-0   สมุทรปราการเอฟซี
17/03/2013 นครนายก เอฟซี 1-0   สมุทรปราการเอฟซี
31/03/2013 ฉะเชิงเทรา เอฟซี 2-0   สมุทรปราการเอฟซี
20/04/2013 ม.รังสิต
2-0   สมุทรปราการเอฟซี
04/05/2013 ปทุมธานี ยูไนเต็ด 0-0   สมุทรปราการเอฟซี
18/05/2013 พานทอง เอฟซี 1-0   สมุทรปราการเอฟซี
29/06/2013 กองเรือยุทธการ 1-0   สมุทรปราการเอฟซี
14/07/2013 สระแก้ว เอฟซี 2-0   สมุทรปราการเอฟซี
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ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา แฟนกีฬาฟุตบอลหลายๆ ท่าน อาจ
ไม่ทราบว่า ในระดับท้องถิ่นยังมีการแข่งขันฟุตบอลอยู่ แถมรายการที่แข่งไมใช่ราย
การเล็กๆ เลย เมื่อทีมท้องถิ่นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ในชื่อทีม โตมรฟาร์ม
ไปแข่งขันฟุตบอล ระดับประเทศ ในรายการไพรมินิสเตอร์ รอบสุดท้ายไปเมื่อวันที่  
20 -27 ก.ค. ที่ผ่านมา ไม่ ใช่แค่ร่วมแข่ง แต่ทีมตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการทีมนี้ มี
ดีพอที่จะทะลุไปถึงรอบชิงแม้อาจไม่ ได้เหรียญรางวัลชนะเลิศกลับมาก็ตาม
ขอเท้าความย้อนกลับไป เพือ่ กล่าวถึง โตมรฟาร์ม รองแชมป์ไพรมินสิ เตอร์
หรือในชือ่ อย่างเป็นทางการว่า การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2556 รุ่นประชาชน ที่แข่งขันกันที่จังหวัดกาญจนบุรี
นั้น ทางทีมต้นต�ำหรับฟุตบอลเมืองปากน�้ำ อย่างทีมโตมรฟาร์ม ในยุคปัจจุบัน ไม่ ได้
มีดีแค่ขุมก�ำลังเลือดชาวสมุทรปราการที่ข้นคลักเท่านั้น แต่ทีมชุดนี้ยังอุดมด้วย
ผู้ ใหญ่ทสี่ นับสนุน และคอยช่วยเหลือ ทีมฟุตบอลระดับรากหญ้า ด้วยดีตลอดมา ไม่

รายชื่อทีมงานสตาฟฟ์ทีมโตมรฟาร์ม ชุดรองแชมป์
ไพรมินิสเตอร์ ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2556 รุ่นประชาชน
1. นายสันติภาพ บุญเกลี้ยง
2. นายยุทธภูมิ ศิริ
3. นายกันตรัตน์ มะลิแย้ม
4. นายสราวุธ ภู่เงิน
5. นายสิทธินนท์ สิงห์ทอง
6. นายพุทฒิสรรค์ อธิพุฒิพัฒน์
7. นายสราวุธ ยอแสง
8. นายศิริพงศ์ เอกพัศดิ์
9. นายสายชล บุญคง
10. นายกฤษวัช นิลน�ำ
11. นายอุทัย ไม้เกตุ
12. นายภานุวัฒน์ แซ่เหลือ
13. นายประธาน แช่มช้อย
14. นายมรุต เขียวสลับ
15. นายประเสริฐ ประดิษฐ์นิล
16. นายสมศักดิ์ สีเขียว
17. นายกฤษดา อ่อนอรุณ

21. นายอนุรักษ์ กระต่ายจันทร์
22. นายอุเทน ไม้เกตุ
23. นายขจรศักดิ์ ฝ่ายพนอม
24. นายศิลายุทธ เคลิ้มใย
25. นายสราวุธ สังข์ผ่องใส
18. นายธีรวุฒิ ประกอบผล
19. นายถาวร แซ่ โง้ว
20. นายพรชัย พูลผล
ผู้จัดการทีม
ผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
เจ้าหน้าที่ทีม

นายปิยพันธ์ เต่าทอง
นายวิรุธ วิเชียรกูล
1. นายเสกสรร ตรีเพ็ชร
2. นายปัณณพัฒน์ อธิพุฒิพัฒน์
1. นายศักดา รุ่งทิม
2. นายส�ำเริง มะลิแย้ม
3. นายกิตติศักดิ์ ผู้ปลื้ม
4. นายปราการ ปานทอง
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ว่าจะเป็น “บิ๊กออย” คุณพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ที่
ด�ำรงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การทีม นอกจากนีย้ งั ได้ “ผู้ ใหญ่โต” เฉลิมพล สิทธิพนั ธุ์ รองนายก
เทศมนตรีต�ำบลแหลมฟ้าผ่า รับต�ำแหน่งประธานชมรมฟุตบอลโตมรฟาร์ม  อีกทั้ง
ยังมี “สท.หรั่ง” ปิยพันธ์ เต่าทอง กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นผู้ควบคุมทีม
เรียกได้ว่าทีมโตมรฟาร์ม ชุดลุยศึกไพรมินิสเตอร์ รอบสุดท้ายในรุ่น
ประชาชน  ครั้งนี้ ได้น�้ำเลี้ยงอย่างดีจากบรรดาผู้ ใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปราการ แถม
บรรดาพ่อค้าแข้งในทีมชุดนี้ทุกๆ คน ต่างก็ท�ำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ ไม่อาจ
จะกรุยทางถึงต�ำแหน่งแชมป์ได้กต็ าม  โดยผลการแข่งขันของทีมโตมรฟาร์ม ตัง้ แต่
ในรอบแรกยันนัดชิง เรียกได้ว่าทุลักทุเลพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหัวด้วยผล
เสมอ ก่อนดวลเป้าแพ้ทีมทีมกรุงเทพมหานครไป 8-6 หลังจากแพ้ ในนัดเปิดหัว ทีม
โตมรฟาร์ม ชุดนีก้ ส็ ามารถงัดหัวจิตหัวใจทีแ่ ข็งแกร่ง และไม่ยอมแพ้ออกมาได้สำ� เร็จ
เมือ่ ดวลจุดโทษชนะทัง้ นครราชสีมา และเชียงใหม่ รวมถึงก�ำชัยเหนือ ทีมจากแดน
ใต้ อย่างสตูล ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มได้ส�ำเร็จ ท�ำให้ทีมตัวแทนจังหวัด
สมุทรปราการ ชุดนี้เดินทางมาถึงรอบน๊อกเอาท์ ได้ส�ำเร็จ
โดยในรอบน๊อกเอาท์ทมี ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ในชือ่ ทีมโตมรฟาร์ม
ก็สามารถคืนฟอร์มเก่งได้สำ� เร็จ เมือ่ สามารถบดเอาชนะทีมแกร่งจาโซนอีสานอย่าง
ทีม มหาสารคาม ได้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอย 4 ประตูต่อ 1 ส่งผลให้ทีมตัวแทนจังหวัด
สมุทรปราการ ทะลุถงึ รอบชิงชนะเลิศ โดยคูต่ อ่ กรไม่ ใช่ ใครที่ไหน เมือ่ สมุทรปราการ
มีอนั ต้องโคจรมาพบ ทีมจังหวัดกาญจนบุรี ทีมเจ้าภาพในครัง้ นี้ ซึง่ ผลปรากฏว่าเป็น
ทางฝัง่ เจ้าภาพทีพ่ กดวงมาแบบเต็มกระเป๋า สามารถเอาชนะทีมจังหวัดสมุทรปราการ
ได้อย่างเฉียดฉิวในช่วงดวลลูกโทษที่จุดโทษ ส่งผลให้ทีมโตมรฟาร์ม ได้แค่เฉียด
ต�ำแหน่งแชมป์ไปเท่านั้น
แม้อาจไม่สามารถดึงถ้วยรางวัลกลับมาในฐานะผูช้ นะได้ แต่นบั ว่าลูกหลาน
ชาวสมุทรปราการ ก็ยังโชว์ผลงานได้แบบสุดยอดเมื่อสามารถหยิบต�ำแหน่งรอง
แชมป์ ไพรมินสิ เตอร์ รุน่ ประชาชนกลับมาสูม่ าตุภมู ไิ ด้สำ� เร็จ  และนีค่ อื อีกหนึง่ ความ
ภาคภูมิใจของทีมฟุตบอลท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

พันธมิตรฟ้า-ขาว
นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ผู้จัดการทั่วไป ทีมสมุทร
ปราการเอฟซี เข้ามอบเสื้อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ ใหญ่ เทศบาล
ลัดหลวง พร้อมเชิญชวนร่วมเชียร์ท่ีมบ้านเกิด

1. อรุณกาญจน์ ไม้เกตุ
นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง
2. สามารถ เขตเผชิญไชย
รองนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง
3. โสภา มีสัมฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง
4. อนุรักษ์ สิริวัฒน์
รองนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง

อีกหนึ่งพันธมิตรสมุทรปราการเอฟซี กับ ร้านเมี่ยงปลาเผา เมนูปลาเพื่อ
สุขภาพ ที่ตั้งอยู่บริเวณเอาท์ดอร์ พลาซ่า บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าโลตัส พลัส
มอลล์ ศรีนครินทร์ ที่ทางทีมงานสมุทรปราการเอฟซี แวะไปทานกันมาเรียบร้อย
อร่อยถูกใจ ทีมงานมากๆ แฟนบอลป้อมปราการท่านไหนไปช๊อปที่โลตัส ก็แวะทาน
กันได้ครับ
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เร็วๆ นี้

