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เข้าสูห่ นังสือพิมพ์ฟตุ บอลปราการ ฉบับเดือนสิงหาคม ยังคง
อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย
มาเริม่ กันที่ ฅนบนบก ฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งราวของ “บิก๊ แป๊ะ” อัคร

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น “ป้อม
ปราการ” ปลดล๊อกคว้าชัยเหนือ 2 ทีมหัวแถวในลีก, Man
month

of the

กับดาวยิงผู้มาใหม่ ซาโฟ่ ปริ๊นซ์ โอซี, โค้กคัพ 2013 และ

โครงการช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ฯลฯ
ทิง้ ท้ายประชาสัมพันธ์ถงึ ทุกท่านทีอ่ ยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์
สนับสนุนทีม หรืลงโฆษณากับสมุทรปราการเอฟซี สามารถติดต่อ
ฝ่ายสิทธิประโยชน์ของทางสโมสรฯ ได้ที่เบอร์ 081-556-6111
พบกันใหม่ฉบับเดือนกันยายน สวัสดีครับ
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งานสื่อสารการตลาด

สมุทรปราการเอฟซี

4| หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ / *** ISSUE 20 AUGUST 2013

5

ฉบับที่ 20 สิงหาคม 2556 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี |

บิ๊กแป๊ะ พี่ ใ

พี่ ใหญ่ผู้อยู่เคียงข้างสมุท
พร้อมทีจ่ ะก้าวเดินข้ามผ่านไปด้ว
นั่งต�ำแหน่งประธานอ�ำนวยการ
ด้วยจิตใจที่ดี รวมถึงหัวใ
ทีมชาติ ไทย ไปแข่งขันฟุตบอลห
ปราการ” จนปัจจุบัน
เรียกว่าลงมาล้มลุกคลุกด
ด้วยตัวเองทั้งบดดินถมสนาม ร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร นักบ
ขึน้ มาเป็นผูจ้ ด
ั การทีมคนแรกขอ
แรก และแชมป์เดียวของ “ป้อมป
จากความส�ำเร็จในฐานะผ
สมุทรปราการ ศุลกากร ยูไนเต็ด
นอกจากนี้ผู้ ใหญ่ท่านนี้ยัง
โลกที่ ยูเครนเป็นเจ้าภาพ รวมท
สังคมอยู่ตลอด
ปัจจุบัน “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒ
ใจ “ป้อมปราการ” สมุทรปรากา
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“พี่แป๊ะ”
อัครวัฒน์ มัน่ ปิยะพงศ์

ใหญ่แห่งป้อมปราการ ฟ้า–ขาว

ทรปราการเอฟซี ตั้งแต่ก้าวแรกๆ ที่สโมสรฯ ยังเดินเตาะแตะบนถนนสายฟุตบอลอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ดี หรือ ย�่ำแย่ ก็
วยกันเสมอ ส�ำหรับ “บิก๊ แป๊ะ” อัครวัฒน์ มัน่ ปิยะพงศ์ กรรมการผูจ้ ด
ั การ บริษทั รัตนบดีแลนด์ จ�ำกัด (R – Land) ทีป่ จั จุบนั
รของสโมสรฯ
ใจที่รักในกีฬา มหาเศรษฐีท่านนี้ ก็พาตัวเองเข้าสู่วงการลูกหนังเมืองไทย ด้วยการรับหน้าที่ผ็จัดการทีมฟุตบอลหูหนวก
หูหนวกโลก ครั้งแรกที่ประเทศกรีก และนั่นคือจุดเริ่มต้นแรก ก่อนที่ โชคชะตาจะน�ำพาผู้ ใหญ่ ใจดีท่านนี้ มาสู่ทีม “ป้อม

ดินกับทีมตัง้ แต่ครัง้ สมุทรปราการเอฟซี ยังมีสนามซ้อมเป็นเพียงบ่อปลาถม ก็  “บิก
๊ แป๊ะ” นีแ้ หละ ทีถ่ กแขนเสือ้ ลงลุยงาน
รวมถึงปูหญ้าเสียจนเป็นสนามที่เขียวขจี
บริหารโลจิสติกส์มือทองย่านบางนาท่านนี้ ก็พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือสโมสรแห่งพลังศรัทธานี้ มาโดยตลอด ก่อนก้าว
องทีมสมุทรปราการเอฟซี ในปีแรกบนลีกอาชีพ พร้อมคว้าต�ำแหน่งแชมป์ภาคกลางและตะวันออกมาครอง นับเป็นแชมป์
ปราการ” จนถึงปัจจุบัน
ผู้จัดการทีมฟุตบอลในลีกอาชีพปีแรก “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยะพงศ์ ก็ผันตัวไปรับต�ำแหน่งผู้จัดการทีม “ฟอร์ซ่า”
ด เมื่อครั้งสิงห์นายด่านยังเป็นพันธมิตรกับสมุทรปราการเอฟซี โลดแล่นอยู่ ในด.1
งคงให้การสนับสนุนทีมฟุตซอล และฟุตบอล คนหูหนวก ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งในรายการฟุตซอลคนหูหนวก
ทั้งฟุตบอลคนหูหนวกโลก ครั้งที่ 2 ที่ประเทศตุรกี เรียกว่าเป็นผู้ ใหญ่ ใจบุญ ที่ช่วยเหลือ และหาโอกาสในการตอบแทน

ฒน์ มั่นปิยะพงศ์ ขึ้นไปนั่งแท่นฝ่ายบริหารระดับสูง ในต�ำแหน่งประธานอ�ำนวยการสโมสร และยังคงแวะเวียนมาให้ก�ำลัง
ารเอฟซี อยู่อย่างสม�่ำเสมอ และพร้อมที่จะเดินเคียงคู่สโมสรฯ แห่งศรัทธานี้ กันไป แม้เส้นทางยังอีกแสนไกลก็ตาม
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นับเป็นช่วงสัปดาห์ทสี่ ดุ แสนแฮปปีส้ ำ� หรับแฟนบอล “ป้อมปราการ” ทุกหมู่
เหล่า หลังสมุทรปราการเอฟซีเดินหน้าโชว์ฟอร์มเยีย่ ม ด้วยการจัดการคว้าชัยเรียบวุธ
2 นัดติดเก็บ 6 คะแนนเต็มได้ส�ำเร็จ เหนือ 2 ทีมหัวแถวของตารางคะแนนทั้ง
ฉะเชิงเทรา เอฟซี และจันทบุรี เอฟซี
มาเริ่มที่เกมในช่วงวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ
ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ พูลผล อัศวเหม “ป้อมปราการ” สมุทร
ปราการเอฟซี มีคิวเปิดบ้านแหลมฟ้าผ่า รับ “ปลากัดนักสู้” ฉะเชิงเทรา เอฟซี ทีมที่
สะกดค�ำว่า “แพ้” ไม่เป็นนับตั้งแต่เปิดเลก 2 มา
แต่ “ป้อมปราการ” ก็งัดฟอร์มเทพออกมาให้สายตาทุกคู่ที่เข้าร่วมชมเกม
ในสนามได้เห็น เมื่อเปิดเกมรุกสู้กับทีมดังเมืองแปดริ้ว ได้อย่างสนุก ก่อนจะมาบด
เอาชนะได้ในช่วงท้ายเกมด้วยสกอร์ 1-0 จากการยิงของ “จรวดใบ้” อดิศักดิ์ คชเวช
ตัวส�ำรองที่ลงมาช่วงท้ายเกม
ซึง่ ชัยชนะในนัดนี้ “โค้ชเป็ด” พงษ์สริ ิ ยะกัณฐะ เฮดโค้ชหนุม่ มาดเท่ห์ ตัง้ ใจ
ที่จะมอบให้แด่นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ “บิ๊กออย” พูลผล อัศวเหม
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย รวมถึงแฟนบอลทุกๆ ท่านด้วย ซึ่งบรรยากาศในวันนั้น
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เต็มไปด้วยความชื่นมื่นแบบสุดๆ เรียกขวัญก�ำลังใจก่อนบุกไปเยือนเมืองจันทบุรี ใน
สัปดาห์ถัดมา
ทีมจันทบุรี เอฟซี เหยือ่ รายต่อมาของสมุทรปราการเอฟซี จัดเป็นทีมหัวแถว
ที่ลุ้นเล่นในรอบแชมเปียนส์ลีกอยู่ รูปเกมในสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ถือว่า
ทุลักทุเลพอตัวเนื่องจากสภาพสนามที่เละเป็นโคลนเนื่องจากพายุฝนแต่ก็ไม่สามารถ
ท�ำลายความมุ่งมั่น และฮึกเหิมของทัพ “ป้อมปราการ” ได้ และเป็นฝั่งทีมเยือนที่พัง
ประตูออกน�ำไปได้ก่อนจากการยิงของ ซาโฟ่ ปริ๊นซ์ โอซี ศูนย์หน้าผิวสีถ่าน ในช่วง
ต้นครึ่งหลัง
แต่น�ำได้อยู่พักเดียว เจ้าถิ่น “กระทิงป่า” ก็จัดการตามตีเสมอได้จากจังหวะ
จุดโทษของ มานี ชาลี แข้งนอกของฝั่งเจ้าถิ่น เกมเข้มข้นแบบสุดๆ และเป็นสมุทร
ปราการเอฟซี มายิงประตูเฉือนชัยเอาในช่วง 15 นาทีท้าย จาก ซาโฟ่ ปริ๊นซ์ โอซี คน
เดิม หมดเวลาการแข่งขัน สมุทรปราการเอฟซี บุกมาคว้า 3 แต้มเต็มเหนือจันทบุรี
เอฟซี 1-2 นับเป็นชัยชนะ 2 นัดติด เก็บ 6 คะแนนส�ำคัญในช่วงโค้งสุดท้าย ฤดูกาล
2013

AN

of the

ONTH
ซาโฟ่ ปริ๊นซ์ โอซี
กลายเป็นขวัญใจไก่แจ้คนใหม่ของบรรดาแฟนคลับ
“ป้อมปราการ” ไปเป็นที่เรียบร้อย ส�ำหรับดาวเตะผิวสีชาว
กานา ซาโฟ่ ปริน๊ ซ์ โอซี หลังแข้งนอกวัย 23 ซัดประตู
3 จาก 5 นัดที่ลงสนามให้กับสมุทรปราการ
เอฟซี กับลีลาการเล่นที่แม้อาจไม่มีส่วน
ร่วมกับเกมสักเท่าไหร่นัก แต่เมื่อมี
จังหวะ และโอกาส ก็สามารถขยับ
ป้ายสกอร์บอร์ดได้ทันที หากให้
เปรียบกับแข้งดังในอดีตของทีม
สมุทรปราการเอฟซี ก็คงคล้าย
คลีงกับ อามัวห์ และเอดู อดีต
2 สตาร์ตัวเอ้ของทีม
ซาโฟ่ นับเป็นแข้งรายสุดท้ายทีท่ าง “โค้ชเป็ด” พงษ์สริ ิ ยะกัณฐะ เติมเข้า
มาในช่วงวันท้ายๆ ของตลาดซื้อขายนักเตะ จากการชักชวนของสตาฟฟ์โค้ชผิวสี
ค๊อฟฟี่ ก่อนจะตกลงปลงใจเซ็นสัญญากับทีมในที่สุด หลังสร้างความประทับใจให้
กับทีมงานในช่วงระหว่างการฝึกซ้อม โดย “โค้ชเป็ด” เผยถึงสตาร์ผิวสีรายนี้ว่า
“เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราเจอกับ ซาโฟ่ ช้าไปนิด เพราะต้องยอมรับเลยว่า ศูนย์
หน้ารายนี้ แตกต่างจากบรรดากองหน้าทุกคนที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ที่แม้อาจไม่ได้มี
เทคนิคมากมายอะไร แต่ถา้ พูดถึงความเร็ว และการจบสกอร์ ต้องยกให้ศนู ย์หน้าราย
นี้ จริงๆ”
การลงสนามในนัดแรกของ ซาโฟ่ แทบจะเป็นเหมือนฝันของบรรดาพ่อค้าแข้ง
ทุกราย เมื่อดาวเตะชาวกานา สามารถเบิกสกอร์แรกในสีเสื้อ ฟ้า – ขาว ได้ทันที แม้
จบเกมสมุทรปราการจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับ ลูกอีสานการบินไทย ทีมหัวแถวก็ตาม
อีกทั้งประตูที่ดาวยิงเจ้าของเสื้อหมายเลข 20 ท�ำได้ในเกมนัดนี้ เป็นประตูแรกในฐานะ
ทีมเยือนของทีมสมุทรปราการเอฟซี ในฤดูกาลนี้ด้วย หลังจากฝืดทุกครั้งที่เตะนอก
บ้านมากว่าค่อนปี  
แม้จะปรับตัวเข้ากับระบบของทีมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังยิงประตูได้ตั้งแต่นัด
แรกที่ลงสนาม แต่เฮดโค้ชสมุทรปราการ ยังบอกว่าดาวยิงรายนี้ยังท�ำได้ดีกว่านี้อีก
มาก แต่ติดตรงที่สภาพร่างกายที่ร้างสนามไปนาน และคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่า
ที่กองหน้ารายนี้จะกลับมาฟิตเต็มร้อยอีกครั้ง
ซาโฟ่ ปริ๊นซ์ โอซี กับโอกาสทีส่ มุทรปราการเอฟซี มอบให้ เชื่อว่าเจ้าตัวจะ
ตอบแทนด้วยจ�ำนวนสกอร์ในช่วงท้ายๆ ของฤดูกาล 2013 ได้อกี เท่าไหร่ยงั คงไม่มใี คร
ตอบได้ แต่เชื่อว่าตอนนี้ชื่อของ ซาโฟ่ คงเข้าไปอยู่ในใจของเหล่าแฟนบอล “ป้อม
ปราการ” หลายต่อหลายคนแล้วแน่นอน
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CokeCup 2013

U-19 THAILAND CHAMPIONS
ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ยู -19 รายการ “โค้กคัพ” ครั้งที่ 17

ใกล้รูดม่านเปิดฉากฟาดแข้งแล้วส�ำหรับการแข่งขัน ฟุตบอล
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โค้กคัพ ครัง้ ที่ 17 กลุม่ 3 ภาคตะวัน
ออก ที่สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด จะแข่งขันเพื่อหาทีมชนะเลิศเข้าไปสู่ใน
รอบสุดท้ายต่อไป โดยมี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เข้าไปรอในรอบสุดท้ายแล้ว
1 ทีม หลัง “ประสาทสายฟ้าจูเนียร์” จัดการคว้าแชมป์กลุม่ 2 ภาคอีสาน
ตอนล่างไป
โค้กคัพ กลุ่ม 3 ภาคตะวันออก จะแข่งขันระหว่างวันที่ 9–14
ก.ย. นี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 13 ทีม ประกอบไปด้วย

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
โดยทีมสมุทรปราการเอฟซี ได้จับมือกับทางโรงเรียนราชวินิต
บางแก้ว ส่งนักกีฬาลงแข่งขัน โค้กคัพในครั้งนี้ด้วย โดยผู้เล่นชุดแชมป์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติมหาสารคามเกมส์เป็นหลัก

รายชื่อผู้บริหารทีม และนักกีฬา
ประธานสโมสร
ผู้จัดการทีม
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผู้ประสานงาน

นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
นายบุญชู หวิงปัด ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
นายศักดา สุขสวัสดิ์
นายกองชัย ทวีชาติ, ร.ต.ต.ธีรพล แวนิพล
นายพรเทพ ดารากร ณ อยุธยา

GOALKEEPER

มนตรี ทองศรี , No.17 ธนธน วิ ช ชานนท์ , No.19 ธนวิ ช ญ์ ยิ่ ง ด�ำ นุ ่ น ,
No.20 พรหมมินทร์ แก้วสง่า

FORWARD
No.8 สิริศักดิ์ พลพันธ์งาม, No.9 ทศพร เศรษฐภัคดี, No.10 ปาริน ทร์
ปัญญาโอภาส, No.15 พงศธร มณีบริรักษ์, No.16 อรรถพล สุ่มประดิษฐ์, No.21
พนมวรรณ เมืองสมัย, No.23 สรวิศ ส�ำลีแก้ว

No.1 ณภัทร กองจันทร์ด,ี No.18 Gk สิทธิกร กล�ำ่ ใส, No.25 Gk เอกพันธ์ อ่อนศรี

DEFENSIVE

สมุทรปราการเอฟซี ชุดลุยโค้กคัพ 2013 จะประเดิมสนามนัดแรกวัน
No.2 ธนพงษ์ แก้วเฮือง, No.3 จตุรงค์ คงนุน่ , No.4 ธงชัย ปัสยัง, No.5 เกียรติศกั ดิ์ อังคารที่ 10 กันยายน 2556 พบ ปตท.ระยอง ที่สนามหนองปรือ 1 เวลา 14:00
ธูปขุนทด, No.12 สถาพร เจนรัมย์, No.14 วงศธร แรงชัย, No.22 อัฏฐพร น. และในนัดที่ 2 พบ แหลมฉบัง ซิตี้ ที่สนามหนองปรือ 2 เวลา 9:00 น.
ชูประดิษฐ์, No.24 ชาญชัย ยลสุข
แต่ถ้าหากผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จะต้องพบกับอันดับ 1 สาย C ในวันศุกร์ที่ 13
MIDFIELD
กันยายน 2556 ที่สนามหนองปรือ 1 เวลา 16:00 น. และในรอบชิงชนะเลิศจะ
No.6 พงศกร น้อยโต, No.7 พงศกร สีรอด, No.11 อูซอลลี หมู่มาก, No.13 แข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ที่สนามหนองปรือ 1 เวลา 17:00 น.
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สตาร์เด่น

สมุทรปราการเอฟซี ชุดลุยโค้กคัพ 2013

“ไก่”

พงศกร สีรอด ดาวเตะหมายเลข 7 จากสังกัด ชลบุรี
เอฟซี ในศึกไทยพรีเมียร์ลกี ในวัย 19 ปี และพึง่ เข้าสูเ่ ส้นทางสายฟุตบอลอาชีพยัง
ไม่ทัน 1 ปีดี แต่จังหวะชีวิตของเจ้าหนุ่มรายนี้นับว่าไม่ธรรมดา จุดเริ่มต้นมาจาก
ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล 2013 ที่พานทอง เอฟซี เดินทางมาอุ่นแข้งกับทาง
โรงเรียนราชวินต
ิ บางแก้ว เพือ่ หานักเตะลงเล่นลีกอาชีพ แล้วทาง
ทีมงานสตาฟฟ์พานทอง ก็มาเตะตา พงศกร สีรอด มิดฟิลด์
ราชวินิตบางแก้วเข้าอย่างจัง จนเป็นเหตุให้ “เดอะ ฮันต์
แมน” มอบสัญญาอาชีพให้กบั “ไก่” และนีค้ อื ก้าวแรกใน
ฐานะนักเตะอาชีพของแข้งรายนี้
แต่เพชรยังไงก็ย่อมเป็นเพชรอยู่วันยังค�่ำ  เมื่อ
พงศกร หยิบคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างอยู่มือ เมื่อ
เจ้าตัวสามารถร่ายฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วย
ฝีเท้าที่ ไม่ธรรมดา มีจุดเด่นที่การวางบอลแม่นย�ำ 
อีกทั้งยังเป็นกองกลางที่ ใจสู้ และกลายเป็นหัวใจ
ในแดนกลางของ พานทอง เอฟซี ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ด้วยฟอร์มที่สม�่ำเสมอ และโดดเด่น
สะกิดให้ชลบุรี เอฟซี ทีมแม่ของพานทอง ทน
ความร้อนแรงของเจ้าหนูวัย 19 ไม่ ไหว ต้อง
ดึงเข้าสังกัดในช่วงพักครึ่งฤดูกาล กับ
ค�ำถามจากใครหลายๆ คน ว่าจะได้ ใช้ ไหม
ซื้อมาท�ำไม ฯลฯ หลายต่อหลายค�ำถาม
ที่ประดังเข้ามาไม่หยุดหย่อน
แต่ “ไก่” พงศกร สีรอด ก็ตอบ
ทุกค�ำถามด้วยฟอร์มการเล่นใน
สนาม และเริ่มสอดแทรกตัว
เองขึ้ น สู ่ 11 คนแรกของ
“โค้ชเฮง” ได้บอ่ ยครัง้ จน
กลายเป็นขาประจ�ำใน
ทีม “ฉลามชล” ทั้งๆ
ที่เจ้าตัวอายุเพียง
19 ปีเท่านั้น
และในการแข่ง
ขันโค้กคัพใน
ครัง้ นี้ อาจารย์
ศักดา
สุ ข สวั ส ดิ์ ครู ผู ้
ปลุกปั้นมิดฟิลด์
เท้าชั่งทองรายนี้ ไม่
รอช้าทีจ่ ะยืมตัว พงศกร สีรอด ศิษย์เก่า เข้ามาช่วยสังกัด
สมุทรปราการ โดยเป้าหมายแน่นอนว่าทีมมองถึงรอบลึกๆ
เท่านั้น!!!
(ขอบคุณรูปภาพจาก www.chonburifootballclub.com)
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2 นักกีฬา
จอห์น

ลมกรดจากรั้ว แดง–ขาว
หนึ่ ง ในความภู มิ ใ จตั ว แทน
ประเทศไทย ไปแข่งเอเชียน
ยูธเกมส์ 2013

“น้องจอห์น” หนุ่มลมกรดระยะสั้นรายนี้ เกิด และเติบโตที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยคูณพ่อ ประสงค์ อัศวเรืองศรี และ
คุณแม่จ�ำปา อัศวเรืองศรี ประคบประหงมอย่างดีตั้งแต่ยังเด็ก
“น้องจอห์น” เข้าสู่รั้วโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตั้งแต่ในระดับชั้นประถม ก่อนเริ่มเข้าสู่วงการกรีฑาโรงเรียน
อย่างจริงจังเอาเมื่อเข้าสู่ระดับชั้นประถม 4 ด้วยการชักชวนจากครูพละโรงเรียนที่เห็นแววของน้องจอห์น และเริ่มสะสมเหรียญ
รางวัลกีฬาภายในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนับแต่นั้นมา ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งระยะสั้น กลาง หรือไกล น้องจอห์น ก็ท�ำผล
งานได้อย่างยอดเยีย่ มเสียจนประตูสรู่ ะดับทีส่ งู ขึน้ ในระดับเยาวชน ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ การก้าวไปอีกระดับครัง้ แรกของ
หนุ่มนักวิ่งรายนี้ ก็สามารถคว้าเหรียญเงินได้ทันที ทั้งๆ ที่ “จอห์น” ต้องแข่งกับบรรดาลมกรดรุ่นพี่ก็ตาม
ด้วยความสามารถที่โดดเด่น สมาคมกีฬาอัสสัมชัญสมุทรปราการ จึงผลักดัน น้องจอห์น นฤดล อัศวเรืองศรี เข้าสู่
โครงการช้างเผือก เป็นที่เรียบร้อย โดยน้องจะได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านกีฬา และการศึกษาต่อไป
“จอห์น” นฤดล อัศวเรืองศรี ผ่านการลงแข่งขันในทุกรุ่นไล่จากระดับ โรงเรียน จังหวัด เขต ภาค จนขึ้นสู่ระดับประเทศ
ในที่สุด โดยเป็น 1 ใน 3 นักวิ่ง ที่ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไปสู้ศึกเอเชียนยูธเกมส์ 2013 ซึ่งเป็นการติดธงครั้งแรกของเจ้าตัว
นับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวอัศวเรืองศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมาก
“น้องจอห์น” เปิดเผยด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขว่า “รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับประเทศ” โดยเจ้าหนูลมกรดลงแข่งขันวิ่งระยะสั้น 100 เมตรชาย ในรายการเอเชียนยูธเกมส์ ที่แข่งขันในช่วงกลางเดือน
ที่ผ่านมา แม้อาจไม่สามารถคว้าเหรียญกลับมาได้ แต่เชื่อว่าหากน้องยังมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เชื่อว่าหนทางสายนี้ยังเปิดกว้างให้ “น้อง
จอห์น” แน่นอน
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าช้างเผื
อ
ก
อนาคตนักกีฬาทีมชาติ ไทย
โครงการช้างเผือก

อัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุน
“เจ้าหนูมหัศจรรย์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้มีพิธี
มอบเงินสนับสนุน “เจ้าหนูมหัศจรรย์” ทัศพงศ์ แสงอุทัย นักกีฬาในโครงการช้างเผือก ที่ไปคว้า
แชมป์เจ็ทสกีในระดับประเทศในรายการ จี ช็อค ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล วอเตอร์ครอส กรัง
ปรีซ์ 2013 พร้อมได้สิทธิไปแข่งในรายการ “เวิลด์ไฟนอล” ปลายปีนี้
โดยภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ในฐานะนายกสมาคมกีฬาอัส
สัมชัญสมุทรปราการ ได้ท�ำการมอบเงินสนับสนุน ให้กับหนุ่มน้อยนักเจ็ทสกีเจ้าของต�ำแหน่งรอง
แชมป์โลกเมือ่ ปีทแี่ ล้ว โดยมีคณ
ุ พ่อวุฒพิ งษ์ แสงอุทยั , มาสเตอร์ทองบัน ท�ำโยธา ทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวย
การ, มาสเตอร์ปัญจพัฒน์ เบญจนวนนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, มาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง, มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และพีรพัฒน์ ถานิตย์ เลขาธิการ
สมาคมฯ ร่วมเป็นก�ำลังใจ และแสดงความยินดี ให้กับ “เจ้าหนูมหัศจรรย์” ทัศพงศ์ แสงอุทัย หนุ่ม
น้อยในโครงการช้างเผือกของสมาคมฯ ที่คว้าแชมป์เยาวชนเจ็ทสกีแห่งประเทศไทย พร้อมได้สิทธิ
ไปแข่งขันเจ็ทสกีชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายปีนี้
“น้องบอล” ทัศพงศ์ แสงอุทัย หนุ่มน้อยวัย 13 ปี นักกีฬาน�ำร่องในโครงการช้างเผือก
สมาคมกีฬาอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางสมาคมฯ ในด้านการศึกษา ใน
ฐานะที่มีความสามารถเชิงกีฬาที่ยอดเยี่ยม โดย “น้องบอล” ผ่านการแข่งขันเจ็ทสกี ทั้งในระดับ
ประเทศ และในระดับนานาชาติ ชนิดผลงานโดดเด่นจับต้องได้ ด้วยต�ำแหน่งรองชนะเลิศรุน่ เยาวชน
ในรายการ “เวิลด์ไฟนอล” ครั้งที่ 31 ณ เมืองเลคฮาวาซู อริโซน่า สหรัฐอเมริกา ในปีที่ผ่านมา จน
ได้รับฉายาจากต่างชาติให้เป็น “เจ้าหนูมหัศจรรย์” ของวงการเจ็ทสกีโลก
ในปลายปีนี้   “น้องบอล” ทัศพงศ์ แสงอุทัย จะเดินทางไปแข่งขัน “เวิลด์ไฟนอล” ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นหนที่ 3 ที่ “เจ้าหนูมหัศจรรย์” รายนี้ไปแข่งขัน
ในเวทีระดับโลก และแน่นอนว่าเจ้าหนูชาวสมุทรปราการ รายนี้หวังถึงแชมป์โลกแน่นอน
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กกท.ยันทีม ด.2 ได้เงินสนับสนุนก่อนสิ้นปี

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การ
กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการมอบเงินสนับสนุนให้กับ
สโมสรฟุตบอลอาชีพ “ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2” ครั้งที่ 2 จ�ำนวน 1 ล้านบาท ว่า ตามที่
กกท. ได้ส่งหนังสือให้ทุกสโมสรส่งเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่างๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณามอบเงินสนับสนุน ซึ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา
ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดมีสโมสรที่ส่งเอกสารมาถึง กกท. แล้วจ�ำนวน 54 สโมสร
จากทัง้ หมด 84 สโมสร ใน 6 ภูมภิ าค โดยส่วนทีเ่ หลือคาดว่าศูนย์ ใหญ่ของแต่ละภาค
ก�ำลังรวบรวมข้อมูล น่าจะอีกไม่นานเอกสารจะส่งมาถึง กกท. ครบทั้งหมด
ส�ำหรับหลักเกณฑ์นั้นจะยึดตามคลับไลเซนส์ซิ่งของสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (ฟีฟ่า)  อาทิ การบริหารจัดการ, มีสนามที่ใช้ ในการจัดการแข่งขันเมื่อ
เป็นเจ้าบ้านอย่างถูกต้อง และภายในสนามจะต้องมีอปุ กรณ์ครบทุกด้าน, ต้องมีศนู ย์
ฝึกเยาวชนหรือสโมสรฟุตบอลอะเคดามี, ต้องปฏิบตั ติ ามกฎข้องบังคับหรือกฎหมาย
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ทีเ่ กีย่ วข้อง และมีแผนการท�ำบัญชีครบถ้วน รวมทัง้ จะดูจากผลงานในเลกแรก และ
จ�ำนวนผู้ชมประกอบด้วย ส่วนเงินสนับสนุนแต่ละทีมก็จะได้ลดหลั่นกันไปตามผล
การประเมินด้วย เพื่อให้ทุกสโมสรมีการกระตุ้นตัวเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า
ทุกสโมสรจะต้องได้เงินสนับสนุนครบ แต่จ�ำนวนคงไม่เท่ากัน
นายราเชลล์   กล่าวต่ออีกว่า ตนจะน�ำข้อมูลของแต่ละสโมสร และราย
ละเอียดต่างๆ หารือกับ “รองเสือ” นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬา
อาชีพและสิทธิประโยชน์ ในฐานะทีป่ รึกษา เพือ่ พิจารณาเบือ้ งต้นเป็นการภายใน ซึง่
ตนจะพยายามด�ำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด คาดว่าจะประเมินข้อมูลทั้งหมดให้
แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งหากสามารถน�ำเสนอต่อคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ได้ทันในการประชุมเดือน ก.ย. ก็จะสามารถเบิก
จ่ายเงินสนับสนุนได้ ในเดือน ต.ค. แต่หากไม่ทันก็จะต้องน�ำเสนอเข้า บอร์ด กกท.
ในเดือนถัดไป มั่นใจว่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอน

16 ปี

268

วัน

ทุบสถิตยิ งิ ประตูอายุนอ้ ยสุด!!!

เป็นอีกหนึ่งนัดที่ทีมคว้าชัยเก็บ 3 แต้มเต็มเข้ากระเป๋าได้ส�ำเร็จ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่าน
มา แม้ตลอดทั้งเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จะเต็มไปด้วยความอึดอัดก่อนที่สุดท้าย สมุทร
ปราการเอฟซี จะเก็บชัยชนะกลับถิ่นได้ตามเป้าหมาย
ซึง่ กว่าประตูแรกจะมา เวลาก็ลว่ งเข้าสูช่ ว่ ง 20 นาทีสดุ ท้าย และคงต้องบอกว่าการแก้เกมของ
“โค้ชเป็ด” ได้ผลเมื่อเฮดโค้ชหนุ่ม ต้องปรับแผนเพื่อหวังเจาะตาข่ายทีมบ๊วยประจ�ำโซนที่เล่นกันได้
อย่างเหนือความคาดหมายให้ได้ ด้วยการถอด เจษฎา ศรีจันทร์ ที่ลากเลื้อยไม่ได้ออกเสีย แล้วส่ง
มิดฟิลด์จอมขยัน แบชชิรู ลงมาแทน ท�ำให้รูปเกมก่อนได้ประตูแรกดูดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา และ
มาได้ประตูจากจังหวะ แบชชิรู ควบบอลจากกลางสนามขึ้นมา ก่อนจ่ายบอลทะลุขึ้นด้านซ้ายให้
กับ อัฏฐพล ชมมาลีธนาวัฒน์ ครอสสวนเข้ามาทีป่ ากประตู เป็นจิลซีมาร์ วิง่ เข้าฮอสจ่อๆ เข้าไป
สมุทรปราการเอฟซี ออกน�ำจนได้หลังจากบดอยู่นาน
หลังจากได้ประตูแรกก็เหมือนอะไรจะดีขึ้น เมื่อสมุทรปราการเอฟซี มาท�ำประตูที่
2 ได้ในเวลาไล่เลี่ยกัน เมื่อ อัฏฐพล ชมมาลีธนาวัฒน์ จัดการกระฉากบอลจากริมเส้น
ด้านซ้าย ก่อนเลาะเข้ากลางยิงผ่านมือนายทวารระยองเข้าไป สกอร์บอร์ดท�ำงานอีก
ครั้ง
หลังจากหนีหา่ งเรียบร้อยก็ดเู หมือนแข้ง “ป้อมปราการ” จะเล่นกันเพลิน
ไปนิดชนิดลืมหลังบ้าน ก่อนมาโดนยิงไล่กลับมาหายใจรดต้นคออีกครั้ง ช่วง
ท้ายเกมเป็นฝัง่ เจ้าบ้านไม่มอี ะไรจะเสียเดินหน้าเข้าใส่หวังแชร์แต้มให้ได้ แต่ก็
ขาดๆ เกินๆ กันไปเอง จบเกมสมุทรปราการเอฟซี เก็บ 3 คะแนนเต็มกลับ
จังหวัดได้ส�ำเร็จด้วยสกอร์ 1-2
ซึ่งควันหลงจากในนัดที่ผ่านมาเกิดสถิติขึ้นอีกหนึ่งอย่าง เมื่อ “เจ้าเบ๊บ”
อัฏฐพล ชมมาลีธนาวัฒน์ จัดการโซโล่เดี่ยวเข้าไปซัดประตูชัย เหนือ
สโมสรจังหวัดระยอง ก็ท�ำให้แข้งวัยรุ่นรายนี้ กลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อย
ที่สุดที่ยิงให้กับสโมสรฯ ทันทีด้วยอายุ 16 ปี กับอีก 268 วัน ซึ่งสถิติดัง
กล่าวเป็นสถิติที่ 2 ของเจ้าตัว หลังจากที่กองกลางเจ้าของเสื้อเบอร์ 31
เคยพังสถิตแิ ข้งอายุนอ้ ยทีส่ ดุ มาแล้ว จากการลงสนามในนัดเปิดสนาม
เลก 2 ที่ทีมทุบเอาชนะพานทอง เอฟซี 2-1
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"ป้อมปราการ" ถวายน�้ำดื่ม 2,000 แพ็ค ที่วัดอโศการาม

เมื่อช่วงสายวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 56 ที่ผ่านมาทางทีมงานผู้บริหาร
"ป้อมปราการ" น�ำโดย ผู้อ�ำนวยการสโมสร ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์, ผู้
จัดการทีม จิตลดา สิทธิเลิศจรรยา และ ประธานผูก้ อ่ ตัง้ ฯ  พีรพัฒน์ ถานิตย์
ได้พาตัวแทนนักกีฬาสมุทรปราการเอฟซี ไปท�ำบุญถวายสังฆทาน พร้อม
ถวายน�ำ้ ดืม่ ตราสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ขนาด 600 มล. จ�ำนวน
2,000 แพ็ค ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

ท�ำบุญใหญ่ฉลองวันเกิด “บิ๊กออย”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางสโมสรฟุตบอลจังหวัด
สมุทรปราการ น�ำโดย ผู้อ�ำนวยการสโมสรฯ ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์, ผู้
จัดการทีม จิตลดา สิทธิเลิศจรรยา และประธานผู้ก่อตั้ง พีรพัฒน์ ถานิตย์
พร้อมทีมงาน สตาฟฟ์ และนักกีฬาสมุทรปราการเอฟซี ได้เดินทางเข้าร่วม
อวยพรเนือ่ งในวันคล้ายวันเกิด นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ พูล
“บิ๊กแป๊ะ” ใจบุญมอบชุดกีฬาเยาวชน
ผล อัศวเหม ณ วัดแหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ
โดยบรรยากาศภายในงานบุญใหญ่ในวันคล้ายวันเกิดในครัง้ นี้ เป็น
สามจังหวัดชายแดนใต้
ไปอย่างชื่นมื่น และมีความสุข นอกจากจะมีการท�ำบุญเลี้ยงเพลพระแล้ว ยัง
เป็นผูใ้ หญ่ใจดีทที่ ำ� ดีชว่ ยเหลือสังคมอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ ส�ำหรับ “บิก๊
มีการเปิดซุ้มอาหารเพื่อเลี้ยงแขกเหรื่อที่เข้ามาร่วมอวยพรในวันดีวันนี้ด้วย
แป๊ะ” อัครวัฒน์ มัน่ ปิยะพงศ์ ประธานอ�ำนวยการสมุทรปราการเอฟซี เจ้าของ
โดยทาง สมุทรปราการเอฟซี ก็เข้าร่วมเปิดซุม้ เครือ่ งดืม่ เพือ่ เลีย้ งแขกภายใน
โครงการในเครือรัตนบดีแลนด์ ใจบุญมอบชุด และอุปกรณ์กีฬา แก่น้องๆ
งานด้วย
เยาวชน ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “คืนสูเ่ หย้าเยาวชน
โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจ�ำปี 2556
โดยในโอกาสนี้ทาง “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานผู้ก่อตั้ง ชายแดนใต้ ในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นตัวแทน “บิ๊กแป๊ะ” ในการมอบ จ�ำนวน 500 คน
ชุด และอุปกรณ์กฬ
ี า เพือ่ น�ำไปมอบเป็นของขวัญ และก�ำลังใจให้กบั เด็ก และ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้ใน
เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ก�ำลังประสบความเดือดร้อน การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การสร้างความสมานฉันท์ ยอมรับความต่าง
เนือ่ งจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีด่ งั กล่าว โดยมีตวั แทนกองทัพเรือ ในเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาความรู้
เป็นรับมอบ
คู่คุณธรรม และจริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเอื้อ
ส�ำหรับโครงการ “คืนสู่เหย้าเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง อาธร ต่อผูอ้ นื่ รวมทัง้ เป็นการติดตาม และประเมินผลการจัดโครงการรวมใจ
กองทัพเรือ” ประจ�ำปี 2556 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556 ไทยเป็นหนึง่ ซึง่ เป็นกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสามัคคี และสมานฉันท์ แก่
ณ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ต�ำบลโคกเคียน เยาวชนไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีน้องๆ เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัด ใต้ โดยเป็นโครงการฯ ทีก่ องทัพเรือด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนั
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ทีมนักตบลูกยางสาวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ ซ้อมหนักเตรียมลุย 4 รายการปลายปีนี้
โดยเริ่มต้นรายการแรกที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในวันที่ 20 - 30 ก.ย. 56 ในรอบเพล
ย์ออฟกีฬาแห่งชาติ เพื่อท�ำอันดับไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์
ในช่วงต้นปี 57
ระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 56 ทีมต้องไปแข่งขัน ในรายการวอลเลย์บอลเยาวชน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 9 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง
ซึ่งคัดเอาอันดับที่หนึ่งและสองผ่านเข้ารอบ
ต้นเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่ 1 - 15 พ.ย. 56 แข่งรายการคัดวอลเลย์บอลกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดปทุมธานี
รายการที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 - 30 พ.ย. 56 จะต้องลงแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาค โดยจะแข่งขันกันทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
นอกจากนี้ต้องชื่นชมความสามารถของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 2 คน คือ สินีนาฎ
โพธิ์เจริญ และดวงกมล หงวนสง่า ที่เก่งเกินวัยโดยจะลงเล่นวอลเลย์บอลระดับอาชีพ
กับทีมศรีสะเกษ วีซี ในฤดูกาล 2013 ด้วย
** ขอบคุณข่าวสารวอลเลย์บอลสมุทรปราการ จากคุณโอ๋ สาครเคเบิล
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ารแข่งขันวอลเลย์บอลในรายการกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ ประจ�ำปี 2556 ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยในพิธีปิดการแข่งขัน
ได้รับเกียรติจากนายชัยเนตร ไวยคณี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านส�ำโรง เป็น
ประธานปิดการแข่งขันพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้ทีมชนะเลิศ ส�ำหรับผลการแข่งขันใน
รุ่นต่างๆ ดังนี้
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชนะเลิศ โรงเรียนอ�ำนวยวิทย์
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย
สมุทรปราการ
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวน
กุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ และทีมวอลเลย์บอลชายโรงเรียนมัธยมด่านส�ำโรง จะ
เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคต่อไป
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เร็วๆ นี้

