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	 เข้าสู่หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	ปีที่	 2	 ฉบับที่	 23	 ประจ�าเดือน

พฤศจกิายน	2556	ในช่วงเดอืนทีผ่่านมามกีารแข่งขนัฟตุบอลเพือ่ชาวจงัหวดั

สมุทรปราการ	 ในหลายรายการด้วยกัน	 โดยในฉบับนี้เราจะมาสรุปผลการ

แข่งขนัในทกุทวันาเมนต์ทัง้	สมทุรปราการ	เอฟ.เอ.คพั	2013,	ปากน�า้ซเีนยีร์

ฟุตบอลลีก	2013	และสมุทรปราการ	ยูธซ๊อคเกอร์คัพ	2013	

	 อีกทั้งในช่วงปลายปีอย่างนี้	“ป้อมปราการ”	ก็เริ่มมีการขยับตัวเพื่อ

เตรียมทีมปีหน้าแล้ว	 โดยเราจะพาท่านผู้อ่านไปท�าความรู้จักให้มากขึ้นกับที่

ปรึกษาทีม	“ป๋าตุ้ย”	พ.ต.ท.ดร.วีระพล	วงษ์สาสตรสาย	ที่มาเป็นฅนบนปก

ในฉบับนี้	ที่เชื่อว่าแฟนบอลรุ่นเก่าหลายท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตาทีเดียว

	 นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมาก	 ไม่ว่าจะเป็น	 โตมรฟาร์ม	

ตวัแทนเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า	ทีพ่ึง่คว้าแชมป์ไทคพัระดบัจงัหวดัมาครอง,	

ACSP	CLUB	กบัเรือ่งราวทีห่ลากหลายในช่วงเดอืนทีผ่่านมา,	โบว์ลิง่การกศุล	

มูลนิธิรวมใจไทย-สวีเดน	1897,	อบรมกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ	ฯลฯ

	 ฝากประชาสมัพนัธ์ถงึทกุท่านทีอ่ยากเข้ามาสนบัสนนุ	และมส่ีวนร่วม

กับ	“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	สามารถติดต่อฝ่ายสิทธิประโยชน์	

ได้ที่	โทร.	081-556-6111	
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“เสี่ยยนต์”	ชัยยนต์	สมภูงา
ผู้จัดการทั่วไปสมุทรปราการเอฟซี

ปีหน้าต้องดีกว่าเดิม	
  นางจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี เปิดเผย ช่วงปลาย

เดือนพฤศจิกายนนี้ เตรียมประชุมผู้บริหารทีม เพื่อร่วมพูดคุยวางแผนการท�าทีมในปีหน้า ตั้ง

เป้าหมายต้องท�าผลงานให้ดีกว่าคร้ังที่ผ่านมา ล่าสุดได้รับการเปิดเผยจาก “ผจก.แหม่ม” ว่า 

ตอนนีท้มีได้เปิดโอกาสให้นกัเตะทกุคนได้เลือกทมีในการทีจ่ะไปเล่นให้กับทมีอืน่ได้ รวมทัง้นกั

เตะที่คิดว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไปก็จะมีการเรียกเข้ามาคุยตกลงเร่ืองสัญญาจ้าง โดยตอน

นี้สัญญาที่เซ็นกับนักเตะชุดปี 2013 ยังไม่มีนักเตะเข้ามาขอเอกสารการโยกย้ายทีม 

 ส่วนด้านแผนงานการท�าทีมในปีหน้านั้น ช่วงปลายเดือนพ.ย. ทางทีมบริหารของ

สโมสรฯ จะได้มาประชุมสรุปแผนงานการท�าทีมกันว่า ในปีหน้าว่าจะออกมาในแบบใด 

และต้ังเป้าหมายอย่างไร ซ่ึงส่วนตัวอยากจะท�าทีมให้มีผลงานที่ดีกว่าปีที่แล้ว แต่ก็

ยอมรับว่าเป็นเร่ืองทีย่ากอยู่เพราะปัจจุบนันีก้ารท�าทมีฟุตบอลให้ประสบความส�าเร็จ

จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณในการท�าทมีทีม่ากเพือ่จ้างนกัเตะเก่งๆ ซ่ึงก็มีค่าจ้างทีแ่พง 

แต่ทมีก็ยังเน้นการสร้างนกัเตะท้องถ่ินอย่างต่อเนือ่ง โดยตอนนีก็้ได้เร่ิมเข้าไปพดูคุยกับ

ทางกลุ่มผู้สนับสนุนทีมที่รู้จักกันบ้างแล้ว ในการร่วมเป็นพันธมิตร ผู้สนับสนุนทีมในปี

หน้า โดยความชัดเจนนั้นก็คงต้องรอหลังการประชุมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

ผู้จัดการทั่วไปสมุทรปราการเอฟซี 
“เสี่ยยนต์” ชัยยนต์ สมภูงา เจ้าของ
ธุรกิจก่อสร้างชื่อดังเมืองพัทยา ใน
เค รือบริ ษัท  เอสซีพี  กรุ ๊ ป  มี
ประสบการณ์ผ่านงานในวงการลูก
หนัง มาหลายที่ โดยเฉพาะในทัวนา
เมนต์ฟุตบอลถ้วยในประเทศไทย 
อกีทัง้ยังเคยร่วมงานกับ “ป๋าตุ้ย” มา
แล้วหลายคร้ังด้วยกัน ซ่ึงเม่ือป๋า
เชิญมาร่วมงานกัน ทาง “เสี่ยยนต์” 
ก็ไม่รอช้าที่จะตอบรับเข้าร่วมงาน
ด้วยทันที
 โดยทั้ง “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.
วีระพล วงษ์สาสตรสาย และ“เส่ีย
ยนต์” ชัยยนต์ สมภูงา ล่าสุดพึ่งร่วม
งานกันพาทีมเอสซีพี กรุ ๊ป คว้า
แชมป์พร้อมรับถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร รายการ มวก.นนทบรีุ 
คัพ ครัง้ที ่21 เม่ือช่วงกลางปีทีผ่่านมา
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	 ช็อป	“ป้อมปราการ”	สาขาศูนย์การค้า

อิมพีเรียล	 เวิลด์	 ส�าโรง	 ปรับโฉมใหม่หลังปิด

ฤดูกาล	 2013	 หลังจากที่ทางศูนย์การค้าใหญ่

ใจกลางส�าโรง	 ตัดสินใจปรับปรุงในส่วนของชั้น	

3	 ทั้งหมดในส่วนของโซนเสื้อผ้า	 และอุปกรณ์

กีฬา	 โดยตัวช็อปถูกขยับเข้ามาอยู่ร ่วมกับ

บรรดาช็อปแบรนด์กีฬาอื่นๆ	 แต่ยังคงตั้งอยู่

บรเิวณด้านหลงัชัน้	3	ใกล้ๆ	กบัทีต่ัง้ของชอ็ปเดมิ	

ทัง้นีช้อ็ป	“ป้อมปราการ”	หลงัได้รบัการปรบัปรงุ

ใหม่วางตัวอยู่หลังช็อป	 อาดิดาส	 ติดกับโซน

เครื่องเขียน

	 ช็อป	 “ป้อมปราการ”	 โฉมใหม่ยังคงมี

สินค้าของทางสโมสรฯ	 แบบครบครันเช่นเดิม	

นอกจากนี้ยังรับ	อัดโพลีเฟล็กซ์	ที่ตัวร้านในรูป

แบบวันสต็อปเซอร์วิส	 แฟนฟุตบอลสมุทร

ปราการเอฟซี	ไปใช้บริการกันได้



“ป๋าตุ้ย”
พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย

จากต�านานปี 2010 สู่ความหวังปี 2014 พา “ป้อมปราการ” ผงาดสู่ความยิ่งใหญ่...อีกครั้ง
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	 เป็นปรากฏการณ์แบบสั่นสะเทือนขนาด	8.6	ริกเตอร์ทีเดียว	หลังจากที่	อดีตแชมป์	ดิวิชั่น	2	โซนภาค

กลางและตะวันออก “ป้อมปราการ” สมทุรปราการเอฟซี จดัการพลกิโฉมทมีเสยีใหม่หลงัจากทีร้่างราความ

ส�าเรจ็ไปนาน	ด้วยการตดัสนิใจเชญิ	“ป๋าตุย้” พ.ต.ท.ดร.วรีะพล วงษ์สาตรสาย	มาน่ังในต�าแหน่งทีป่รึกษาทมี

 “ป้อมปราการ” เตรียมทีมรับฤดูกาลหน้า	หลังจากที่ ในช่วง	2-3	ปีให้หลังทีมท�าผลงานค่อนข้างที่จะ

หนักไปทางน่าผดิหวงัเสยีมาก	ท�าให้ทางบอร์ดบรหิารต้องเริม่เปลีย่นแปลงอะไรๆ	ทีม่นัยงัดูไม่เข้าตาเสยีใหม่	

โดยทางบอร์ดลงมอืผ่าทมีด้วยการดึง	“ป๋าตุย้”	ทีปั่จจบุนัด�ารงต�าแหน่งสารวัตรงานป้องกัน	และปราบปราม	

สภ.ปากเกร็ด	มาดูแลทีม

	 ทีป่รกึษาทมีสมทุรปราการเอฟซี	ใหม่ถอดด้าม	มปีระวัติในวงการลกูหนังไทยมาอย่างยาวนาน	

โดย “ป๋าตุย้” ร่ายให้ฟังสมัยเริม่เข้ามาในวงการน้ีว่า	เป็นคนทีช่อบฟุตบอลอยูแ่ล้ว	และได้มีโอกาส

เข้าไปท�างานกับ	“ป๋าลอ” พล.ต.ท. ชลอ เกิดเทศ ป๋าเล่าต่อว่า	สมยัทีย่งัหนุ่มๆ	กม็ีโอกาสได้คลกุคล	ี

และท�างานรวมถึงเล่นฟุตบอลให้กับ	“ป๋าลอ” จนได้วิชา	ทั้งศาสตร์	และศิลป์	มาแบบเต็มที่

	 หลังจากเลิกเล่นฟุตบอล	ป๋าก็มาท�าทีมหลายต่อหลายที่	ไล่ตั้งแต่ในสมัยที่ฟุตบอลบ้าน

เรายงัไม่บมูเท่าไหร่นัก	ไม่ว่าจะเป็น	สโมสรฟตุบอลจงัหวดัสกลนคร, สโมสรฟตุบอลจงัหวดันนทบรุี 

อกีทัง้ยงัเคยพาทมีสโมสรต�ารวจ	เลือ่นสู่ไทยแลนด์ลกีได้ส�าเรจ็	หลงัโลดแล่นอยู	่ด.1	อย่างยาวนาน	

 “ป๋าตุย้”	 ยังเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการฟุตบอลถ้วยเมืองไทยก็ว่าได้	 หลังพาทีมกวาด

แชมป์ถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร รายการ มวก.นนทบรุ ีคพั มา

แล้ว	3	สมัย	และเป็นคนเดียวที่คว้ารางวัลถ้วยเกียรติยศได้มากมายเท่านี้		โดยในสมัยล่าสุดพึ่งเกิดขึ้นใน

ช่วงต้นปี	ที่ร่วมกับ	“เสีย่ยนต์” พาทีม	เอสซีพ ีกรุป๊ คว้าแชมป์	มวก.นนทบุรี	คัพ	ครั้งที่	21	มาครอง

	 หากแฟนบอล “ป้อมปราการ” ยังพอจ�ากันได้ว่า	ในฤดูกาล	2010	ป๋าก็เคยมาร่วมงานกับทีม	ลงแข่งขัน

ในรายการโตโยต้าลีกคัพ	มาแล้ว	ก่อนที่จะได้รับการทาบทามจากบอร์ดบริหารสมุทรปราการ	 เข้ามาดูแลทีมใน

ฤดูกาล	2014	ซึ่งจากการที่เคยมาร่วมงานกันมาแล้ว	 “ป๋าตุย้” ก็ตัดสินใจรับงานชิ้นนี้ทันที	 พร้อมโปรยยาหอมกับ

แฟนบอลป้อมปราการ	ว่า	“เป็นแฟนบอลน�าร่องของประเทศไทย	ทีม่ลีลีาการเชยีร์ทีดุ่ดัน	และเร้าใจไม่แพ้ทีมไหนๆ”	และลลีา การ เชียร์

เหล่าน้ันยงัคงซาบซึง้ในหัวใจของป๋าจนทกุวนันี	้พร้อมย�า้กบัเหล่าแฟนคลบั	“ป้อมปราการ” ว่า	“อยากให้บรรยากาศการเชยีร์	อย่างน้ันเกดิขึน้อกีครัง้ในฤดูกาล

หน้าอีกครั้ง”

 “ป๋าตุย้”	เผยต่อว่า	หลังจากที่รับงานชิ้นนี้ว่า	ด้วยความที่เป็นคนพูดจริง	ท�าจริง	ท�าให้หลังรับงานที่ปรึกษาสมทุรปราการเอฟซี ก็เริ่มเตรียมความพร้อม

ทีมทันที	และในตอนนี้ก็เรียกว่าพร้อมลงแข่งได้แล้ว	ทั้งที่ป๋ายังพึ่งรับงานได้ไม่ทันอาทิตย์ดี	โดยป๋าขออุบรายชื่อผู้เล่นไว้ก่อน	แต่บอกได้เลยว่าเจ๋งทุกตัวแน่นอน

	 ป๋ายังจัดการดึง “เสีย่ยนต์” ชัยยนต์ สมภงูา เจ้าของธุรกิจก่อสร้างชื่อดังเมืองพัทยา	ในเครือบริษัท	เอสซีพี	กรุ๊ป	มาร่วมงานกันที่นี่ ในต�าแหน่งผู้จัดการ

ทั่วไป	หลังจากที่ทั้งสองรู้จักมักคุ้นกันดี	และเคยท�างานในวงการนี้ร่วมกันมาแล้ว	นอกจากนี้ยังตัดสินใจดึง	ณัฐพงษ์	สุขงาม	อดีตแข้งทีมชาติไทย	มาเป็นเฮด

โค้ชในปีหน้า	อีกด้วย

	 และแน่นอนว่าเป้าหมายในฤดูกาลหน้าของสมทุรปราการเอฟซี ในฤดกูาล 2014 ของ	“ป๋าตุย้” พ.ต.ท.ดร.วรีะพล วงษ์สาตรสาย	วางเป้าหมายไว้ชัดเจน

ว่า “เราจะไปดวิช่ัิน 1”



“ป๋าตุ้ย”
พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย

จากต�านานปี 2010 สู่ความหวังปี 2014 พา “ป้อมปราการ” ผงาดสู่ความยิ่งใหญ่...อีกครั้ง
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	 เป็นปรากฏการณ์แบบสั่นสะเทือนขนาด	8.6	ริกเตอร์ทีเดียว	หลังจากที่	อดีตแชมป์	ดิวิชั่น	2	โซนภาค

กลางและตะวันออก “ป้อมปราการ” สมทุรปราการเอฟซี จดัการพลกิโฉมทมีเสยีใหม่หลงัจากทีร้่างราความ

ส�าเรจ็ไปนาน	ด้วยการตดัสนิใจเชญิ	“ป๋าตุย้” พ.ต.ท.ดร.วรีะพล วงษ์สาตรสาย	มาน่ังในต�าแหน่งทีป่รึกษาทมี

 “ป้อมปราการ” เตรียมทีมรับฤดูกาลหน้า	หลังจากที่ ในช่วง	2-3	ปีให้หลังทีมท�าผลงานค่อนข้างที่จะ

หนักไปทางน่าผดิหวังเสยีมาก	ท�าให้ทางบอร์ดบรหิารต้องเริม่เปลีย่นแปลงอะไรๆ	ทีม่นัยงัดูไม่เข้าตาเสยีใหม่	

โดยทางบอร์ดลงมอืผ่าทมีด้วยการดึง	“ป๋าตุย้”	ทีปั่จจบุนัด�ารงต�าแหน่งสารวัตรงานป้องกัน	และปราบปราม	

สภ.ปากเกร็ด	มาดูแลทีม

	 ทีป่รกึษาทมีสมทุรปราการเอฟซี	ใหม่ถอดด้าม	มปีระวัติในวงการลกูหนังไทยมาอย่างยาวนาน	

โดย “ป๋าตุย้” ร่ายให้ฟังสมัยเริม่เข้ามาในวงการน้ีว่า	เป็นคนทีช่อบฟุตบอลอยูแ่ล้ว	และได้มีโอกาส

เข้าไปท�างานกบั	“ป๋าลอ” พล.ต.ท. ชลอ เกิดเทศ ป๋าเล่าต่อว่า	สมยัทีย่งัหนุ่มๆ	ก็มีโอกาสได้คลกุคล	ี

และท�างานรวมถึงเล่นฟุตบอลให้กับ	“ป๋าลอ” จนได้วิชา	ทั้งศาสตร์	และศิลป์	มาแบบเต็มที่

	 หลังจากเลิกเล่นฟุตบอล	ป๋าก็มาท�าทีมหลายต่อหลายที่	ไล่ตั้งแต่ในสมัยที่ฟุตบอลบ้าน

เรายงัไม่บมูเท่าไหร่นัก	ไม่ว่าจะเป็น	สโมสรฟตุบอลจงัหวดัสกลนคร, สโมสรฟตุบอลจงัหวดันนทบรุี 

อกีทัง้ยังเคยพาทมีสโมสรต�ารวจ	เลือ่นสู่ไทยแลนด์ลกีได้ส�าเรจ็	หลงัโลดแล่นอยู	่ด.1	อย่างยาวนาน	

 “ป๋าตุย้”	 ยังเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการฟุตบอลถ้วยเมืองไทยก็ว่าได้	 หลังพาทีมกวาด

แชมป์ถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร รายการ มวก.นนทบรุ ีคพั มา

แล้ว	3	สมัย	และเป็นคนเดียวที่คว้ารางวัลถ้วยเกียรติยศได้มากมายเท่านี้		โดยในสมัยล่าสุดพึ่งเกิดขึ้นใน

ช่วงต้นปี	ที่ร่วมกับ	“เสีย่ยนต์” พาทีม	เอสซีพ ีกรุป๊ คว้าแชมป์	มวก.นนทบุรี	คัพ	ครั้งที่	21	มาครอง

	 หากแฟนบอล “ป้อมปราการ” ยังพอจ�ากันได้ว่า	ในฤดูกาล	2010	ป๋าก็เคยมาร่วมงานกับทีม	ลงแข่งขัน

ในรายการโตโยต้าลีกคัพ	มาแล้ว	ก่อนที่จะได้รับการทาบทามจากบอร์ดบริหารสมุทรปราการ	 เข้ามาดูแลทีมใน

ฤดูกาล	2014	ซึ่งจากการที่เคยมาร่วมงานกันมาแล้ว	 “ป๋าตุย้” ก็ตัดสินใจรับงานชิ้นนี้ทันที	 พร้อมโปรยยาหอมกับ

แฟนบอลป้อมปราการ	ว่า	“เป็นแฟนบอลน�าร่องของประเทศไทย	ทีม่ลีลีาการเชยีร์ทีดุ่ดัน	และเร้าใจไม่แพ้ทีมไหนๆ”	และลลีา การ เชียร์

เหล่าน้ันยงัคงซาบซึง้ในหัวใจของป๋าจนทกุวนันี	้พร้อมย�า้กบัเหล่าแฟนคลบั	“ป้อมปราการ” ว่า	“อยากให้บรรยากาศการเชยีร์	อย่างน้ันเกิดขึน้อกีคร้ังในฤดูกาล

หน้าอีกครั้ง”

 “ป๋าตุย้”	เผยต่อว่า	หลังจากที่รับงานชิ้นนี้ว่า	ด้วยความที่เป็นคนพูดจริง	ท�าจริง	ท�าให้หลังรับงานที่ปรึกษาสมทุรปราการเอฟซี ก็เริ่มเตรียมความพร้อม

ทีมทันที	และในตอนนี้ก็เรียกว่าพร้อมลงแข่งได้แล้ว	ทั้งที่ป๋ายังพึ่งรับงานได้ไม่ทันอาทิตย์ดี	โดยป๋าขออุบรายชื่อผู้เล่นไว้ก่อน	แต่บอกได้เลยว่าเจ๋งทุกตัวแน่นอน

	 ป๋ายังจัดการดึง “เสีย่ยนต์” ชัยยนต์ สมภงูา เจ้าของธุรกิจก่อสร้างชื่อดังเมืองพัทยา	ในเครือบริษัท	เอสซีพี	กรุ๊ป	มาร่วมงานกันที่นี่ ในต�าแหน่งผู้จัดการ

ทั่วไป	หลังจากที่ทั้งสองรู้จักมักคุ้นกันดี	และเคยท�างานในวงการนี้ร่วมกันมาแล้ว	นอกจากนี้ยังตัดสินใจดึง	ณัฐพงษ์	สุขงาม	อดีตแข้งทีมชาติไทย	มาเป็นเฮด

โค้ชในปีหน้า	อีกด้วย

	 และแน่นอนว่าเป้าหมายในฤดูกาลหน้าของสมทุรปราการเอฟซี ในฤดกูาล 2014 ของ	“ป๋าตุย้” พ.ต.ท.ดร.วรีะพล วงษ์สาตรสาย	วางเป้าหมายไว้ชัดเจน
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 การแข่งขันในรายการฟุตบอล 11 คนของน้องๆ เยาวชนชาว

สมุทรปราการ คู ่ชิงชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ของชาว

สมุทรปราการ ในรายการ “สมุทรปราการ ยูธซ๊อคเกอร์คัพ 2013” หลังจากในปีทีผ่่าน

มา การแข่งขันในรุ่นเยาวชนก็มีเล่นกันมาแล้ว แต่ใช้ชื่อการแข่งขันต่างกัน

ซึ่งในปีนี้มีทีมลงประชันความเก่งในรุ่นอายุ 12 ปี รวม 8 ทีมด้วยกัน โดยระบบการ

แข่งขันถูกปรับให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับน้องๆ ที่ลงแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ

เวลาการแข่งขัน, ระบบการเปลี่ยนตัว, ขนาดของลูกบอลส่งผลให้น้องๆ แต่ละคน

ก็ต่างโชว์ฟอร์มกันอย่างเต็มที่แบบสุดๆ แถมทุกคู่ยังยิงกันถล่มทลาย 

 ตลอดทุกนัดที่น้องๆ เยาวชนวยัใสชาวสมทุรปราการลงหวดลกูหนัง ก็ต่าง

ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครอง ที่มาชมมาเชียร์บุตรหลานกันแบบหนาตา 

 โดยผลงานในสนามต้ังแต่วันแรกที่เปิดฉากฟาดแข้ง จนถึงวันสุดท้าย ก็

ต้องยอมรับว่าคู่ชิงสมน�้าสมเนื้อ ทีเดียวจากฟอร์มที่ดุดันในรอบที่ผ่านๆ มา ทั้งของ

ทีม บุรารักษ์ และทรงวิทยา ซึ่งสุดท้ายแม้จะเป็น บุรารักษ์ ที่ต้อนเอาชนะคู่แข่งไป

แบบขาดลอย แต่ต้องยอมรับว่าตลอดทวัร์นาเมนต์น้องๆ ทกุคนพากันโชว์ทกัษะอนั

เอกอุ จนผู้ ใหญ่อย่างเราๆ ต้องอ้าปากค้าง

 และด้วยการตอบรับทีดี่ จากทัง้น้องๆ เยาวชนภายในจังหวัด รวมถึงบรรดา

ผู้ปกครอง ที่สนับสนุนให้บุตรหลานเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงเป็นการ

ท�าตัวให้ห่างจากอบายมุขต่างๆ ที่มีมากมายในปัจจุบัน แน่นอนว่าในปีต่อไป เราคง

ยังได้พบกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชน 11 คน รุ่น 12 ปีอีกแน่ และดีไม่ดีเราๆ 

ท่านๆ อาจได้เห็นฟุตบอลลีกรุ่น 12 เกิดขึ้นก็เป็นได้

บุรารักษ์ เหนือชั้น คว้าแชมป์บอลเด็ก
 สนาม: กีฬาเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า

 ผลการแข่งขัน: บรุารกัษ์ ชนะ ทรงวิทยา 12-1 (อนัดับ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ)

 ผู้ท�าประตู: บรรพต อ�านวยพรพิทักษ์ น.6, 18 และ21 ธีรเกียรติ จันทพรม น.8, 

13, 16 และ23 ณิฏิพล โสดาวงศ์ น.27 ธีรพัฒน์ จันทพรม น.40, วรากร ทองใบ น.41, 43 

และ45

 เกร็ดก่อน/หลังเกม: ในเกมการแข่งขันคู่ชิงระหว่าง บุรารักษ์ พบ ทรงวิทยา ที่

ผลออกมาเป็นฝั่งบุรารักษ์ ย�าใหญ่ใส่ทรงวิทยา 12-1 ด้วยกัน อีกทั้งในจ�านวน 12 ประตูที่

เกิดขึ้น เกิดจาก 3 แฮททริกของ น้องเยาวชน 3 คน บรรพต อ�านวยพรพิทักษ์, ธีรเกียรติ 

จันทพรม, วรากร ทองใบ อีกทั้งทีมชุดนี้ยังแทบจะยกยอดทีมรุ่น 12 จากในชุดที่ไปคว้า

แชมป์ฟุตบอลนักเรียนแห่งประเทศไทย รายการไพรมินิสเตอร์ รุ่น 12 ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อ

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

“สมุทรปราการ ยูธซ๊อคเกอร์คัพ 2013”
สู่การสร้างเยาวชนในสมุทรปราการ
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 ทีมแฮนด์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดอายุ 20 ปี เดินทางมาลงทีมซ้อมกับทีม

แฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ก่อนเดินทางไปแข่งขันในฐานะแชมป์จาก

ทวีปเอเชีย ในรายการแข่งขันอินเตอร์คอนติเนนตัล  ไอเอชเอฟ โทรฟี่ 2013 ที่

ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556

 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

แฮนด์บอลหญิงทมีชาติไทย ชดุอายุ 20 ปี ทีก่�าลังเตรยีมทมีเพ่ือเดินทางเข้าร่วมการ

แข่งขันรายการอินเตอร์คอนติเนนตัล ไอเอชเอฟ โทรฟี่ 2013 ที่ประเทศเม็กซิโก 

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556   ซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้ได้เป็นแชมป์เอเชีย ได้

เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยได้มาลงซ้อมกับทีมแฮนด์บอล

โรงเรยีนสตรีสมุทรปราการ ก่อนจะออกเดินทางในวันที ่22 พฤศจิกายน 2556 ส�าหรับ

การลงเกมซ้อมในครั้งนี้กับทีมแฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แข่งขันกัน

คร่ึงละ 30 นาที ส�าหรับนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ถือว่าเป็น

ประสบการณ์ทีดี่ที่ได้มีโอกาสลงทมีกับนกักีฬาแฮนด์บอลทมีชาติ การแข่งขนัในครึง่

เวลาแรก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ส่งผู้เล่นทีมชายลงเล่น ซึ่งช่วง 10 นาทีแรก 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สามารถสู้กับทมีแฮนด์บอลหญงิทมีชาติไทย ชดุอายุ 20 

ปีได้อย่างสนุก ผ่านไปครึ่งทางในครึ่งเวลาแรก ทีมแฮนด์บอลหญิงทีมชาติ อายุ 20 

ปี เริ่มท�าเกมรุกกันได้ดีกว่า และท�าประตูออกน�าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จนจบ

ครึ่งแรก ที่ 19 ต่อ 17

 ครึง่หลังโรงเรียนสตรสีมุทรปราการ ส่งผูเ้ล่นทมีหญิงลงมาหาประสบการณ์

บ้าง ช่วง 5 นาทีแรกของครึ่งหลัง  ทั้งสองทีมยังคงเล่นกันได้สูสี แต่เมื่อผ่านไป 10 

นาที ทีมชาติไทยก็เริ่มท�าประตูออกน�าห่างขึ้นเรื่อยๆ การแข่งขันผ่านไป 15 นาทีใน

ครึ่งหลัง ทีมชาติไทย น�า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 30 ต่อ 24  ช่วงท้ายเกม 10 

นาทีสุดท้าย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เปลี่ยนผู้เล่นทีมชายลงมาบ้าง และก็ช่วย

ให้โรงเรียนสตรีสมุทรปราการไล่ตามมาที่ 26 ต่อ 33 แต่เกมของทีมชาติไทย ก็ยัง

เล่นกันได้ดีตลอด และท�าประตูเพิ่มได้ จบการแข่งขัน ทีมแฮนด์บอลหญิงทีมชาติ

ไทย อายุ 20 ปี ชนะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 42 ต่อ 35

 ส�าหรับ การแข่งขนัแฮนด์บอลระดับโลก รายการอนิเตอร์คอนติเนนตัล ไอ

เอชเอฟ โทรฟี่ 2013 ที่ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 ทีม

ชาติไทยอยู่ในสายเดียวกับ ประเทศไอวอรี่โคส แชมป์จากทวีปแอฟริกา, ประเทศ

ออสเตรเลีย แชมป์โอเชียเนีย, ประเทศแคนาดา แชมป์ทวีปอเมริกากลาง,  และ

ประเทศบัลแกเรีย  แชมป์จากทวีปยุโรป 

ขอบคุณข่าวสาครเคเบิล

แฮนด์บอลหญิงสตรสีมทุรปราการ
เสริมกระดูก	อุ่นเครื่องทีมชาติ
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 แข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง และสนุกเข้มข้นกันจนถึงนัดสุดท้าย โดยมีทีมเข้าร่วมโม่แข้งชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกสมาคม

กีฬา ทั้งสิ้น 16 ทีม ซึ่งการแข่งขันนี้ถูกจัดขึ้นในระบบบอลถ้วย แพ้คัดออก เพื่อหาทีมที่ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ไม่พ่าย

แพ้ ให้ทีมไหนเลยจนนัดสุดท้ายคว้าแชมป์ไป 

 โครงการ “สมุทรปราการ เอฟ.เอ.คัพ 2013” ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันหลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากชาว

สมุทรปราการในปีแรกที่จัดแข่งขัน แถมศึกฟุตบอลรุ่นประชาชนสมุทรปราการ ยังมีกฎกติกา ที่เข้าใจได้ง่าย รับเฉพาะชาว

สมทุรปราการ หรอืท�างานอยู่ในพืน้ที่ ท�าให้การแข่งขันนี้นับเปน็การแขง่ขนัที่ยิง่ใหญ่ที่สดุในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่างแทจ้รงิ

 การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการแม่งาน

ใหญ่ในการจัดการแข่งขัน ที่ผนึกก�าลังกับ อบจ.สมุทรปราการ, กกท.สมุทรปราการ, เทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า  รวมถึงทีม

สมุทรปราการเอฟซี จนเกิดการแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดขึ้น

 โดยสนามที่ใช้ ในการโม่แข้ง “สมุทรปราการ เอฟ.เอ.คัพ 2013” มี 2 สนามด้วยกันทั้ง สนามกีฬาเทศบาลต�าบลแหลม

ฟ้าผ่า (สนามเหย้าสมุทรปราการเอฟซี) และสนามศูนย์ฝึกฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ (สนามซ้อมสมุทรปราการเอฟซี ตรง

หมู่บ้านมันฑณา)

 ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลรุ่นประชาชน มีประตูเกิดขึ้นทั้งหมด 99 ลูก และตลอดทุกนัด ไม่มีแม้เพียงสักนัดที่เกม 90 นาที จบลงด้วยสกอร์ 0-0

 และ 2 ทีมสุดท้ายที่ไม่พ่ายแพ้ ใครเลย จนนัดสุดท้าย คือทีม โตมรฟาร์ม แชมป์จากเมื่อปีที่ผ่านมา พบกับผู้ท้าชิง เจ๊เพ็ญ ซึ่งตลอดเส้นทางจนนัดสุดท้าย ทั้ง 2 

ทีมต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดัน สมราคาคู่ชิงฟุตบอลรุ่นประชาชนในฤดูกาล 2013

 ด้วยความส�าเร็จที่เกิดขึ้น ทั้งกลุ่มคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชมที่เข้ามาชมในสนาม และอื่นๆ แน่นอนว่าในปี 2014 ชาวสมุทรปราการ จะพบกับสุดยอดทัวร์นา

เมนต์ฟุตบอล 11 คนรุ่นประชาชน ที่ยิ่งใหญ่กว่าในขวบปีก่อนๆ เป็นแน่
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ชิงจ้าวฟุตบอลจงัหวดัสมุทรปราการ โตมรฟาร์ม ปะทะ เจ๊เพญ็
 สนาม: กีฬาเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า

 ผู้ท�าประตู: อุทัย ไม้เกตุ

 ผลการแข่งขัน: โตมรฟาร์ม ชนะ เจ๊เพ็ญ 1-0 (อันดับ 2 ปลาบ้านคุณดุก, สุด

ยอด บางแก้ว เอฟซี *เนือ่งจากเจ๊เพญ็ไม่ลงแข่งขนัต่อจึงถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขนั)

 เกรด็ก่อน/หลังเกม: การชิงชัยเพื่อเปน็เพียง 1 เดยีว ที่ไม่เคยปราชัยให้ทีมไหน

ตลอดทัวร์นาเมนต์ ในครั้งนี้ถือว่าถูกคู่อย่างที่สุดโดยเป็นการพบกันของ 2 ยอดทีม 2 ฝาก

ฝ่ัง โตมรฟาร์ม แชมป์เก่านบัเป็นทมีอนัดับ 1 ย่านพระสมุทรเจดีย์ ส่วนทมีเจ๊เพญ็ ก็ใช่ย่อย

เป็นถึงทมีเกรดเอบนพืน้ทีฝ่ั่งพระประแดง ซ่ึงเกมในสนามเป็นไปอย่างเข้มข้น ผลัดกันรุก

ผลัดกันรับอยู่ตลอด ก่อนจะเป็นอดีตแชมป์ปี 2012 มายิงประตูชัยในช่วงต้นคร่ึงหลังได้

ส�าเร็จ จากการยิงของ อุทัย ไม้เกตุ ซึ่งจากจังหวะประตูชัยนี้ ท�าให้ฝั่งทีมผู้ท้าชิง ไม่พอใจ

เนือ่งจากมองว่าเกิดการฟาล์วขึน้ก่อน และท�าให้ทมีเจ๊เพญ็ ประท้วงด้วยการไม่แข่งขนัต่อ 

เป็นเหตุให้ โตมรฟาร์ม ซิวแชมป์ไปเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 รายชื่อผู ้เล่นโตมรฟาร์ม: สันติภาพ บุญเกล้ียง, ยุทธภูมิ ศิริ, อนุรักษ์           

กระต่ายจันทร์, อุเทน ไม้เกตุ (พรชัย พูลผล), ศิลายุทธ เคลิ้มใย, สราวุธ ยอนแสง, อุทัย 

ไม้เกตุ, ขจรศักดิ์ ฝ่ายพนอม, สมศักดิ์ สีเขียว, ศิริพงษ์ เอกพัสดิ์, กฤษฏา อ่อนอรุณ

 ผู้จัดการทีม: เฉลิมพล สิทธิพันธ์ ผู้ฝึกสอน: วิรุต วิเชียรกุล

 ใบเหลือง: ศิลายุทธ เคลิ้มใย

 รายชื่อผู้เล่นเจ๊เพ็ญ: ศักด์ิชัย ดารสรัมย์, สัญชัย กะละโสภณ, วุฒิศักด์ิ             

หลุยเจริญ (ปิยะพงษ์ สินพูล), วตภัทร เทียนสว่าง, วีระพงศ์ ชัยวงศ์, ชาติชาย ผังนิล,       

อ�าพล ศรีระแก้ว, ศราวุธ สังผ่องใส, สมศักดิ์ จีนโก้, ศุภชัย ฉิมบรรจง, ไพฑูรย์ ประติสนธิ

 ผู้จัดการทีม: เพ็ญนภา ธูปน้อย ผู้ฝึกสอน: เอกชัย สนธิขันธุ์

 ใบเหลือง: ศักดิ์ชัย ดารสรัมย์, ชาติชาย ผังนิล

SAMUTPRAKAN	F.A.	CUP	2013
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 จากการที่ “บิก๊ออย” พูลผล อัศวเหม ได้แนวคดิดีๆ  หลงัจดัส่งทีมฟุตบอล

เข้าร่วมแข่งขันเพื่อศึกษาดูงาน ภายใต้ชื่อ สมุทรปราการ ไทยแลนด์ ร่วมเกมฟาด

แข้งระดับชาติ ฟุตบอล 7 คน คาร์ลสเบอร์ก อินเตอร์เนชันแนล ซ็อคเกอร์ ครั้งที่ 

14 ณ สนามปีนังสปอร์ต คลับ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

 ท�าให้รูปแบบการแข่งขนัฟุตบอลในปีนีถู้กปรับให้สอดคล้อง กับฟุตบอลรุ่น

อาวุโสบ้านเรา ท�าให้รายการฟุตบอลของเหล่าหนุ่มใหญ่ในปี 2013 เป็นการแข่ง

ฟุตบอล 7 คน พร้อมทั้งจัดระบบการแข่งขันเสียใหม่ อีกทั้งยังแบ่งรุ่นการแข่งขัน

ออกเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ 35-44 ปี และรุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป จนกลายเป็นรายการ 

“ปากน�้าซีเนียร์ ฟุตบอลลีก2013” ขึ้น

 การแข่งขนัฟุตบอลรุ่นอาวุโส ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่าการแข่งขนัใน

รุ่นอืน่ๆ เลย อกีทัง้ยังเป็นการดีทีห่นุม่ใหญ่ หลายๆ ท่านทีก่ลับมารวมกัน เพือ่ลงแข่งขนั

ฟุตบอลชงิถ้วยเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการในครัง้นี้

 โดยตลอดการดวลแข้งของหนุ่มใหญ่ชาวสมุทรปราการ ก็ไม่ได้สนุกน้อย

ไปกว่ารุ่นไหนๆ เมื่อยิงสลุตกันแทบทุกนัด  แม้วัยอาจไม่เอื้ออ�านวยเท่าไหร่นัก แต่

ด้วยความเก๋า และชั้นเชิง ที่ยอดเย่ียม ไม่แพ้หนุ่มวยักระทง อีกทั้งทัวร์นาเมนต์นี้ยงั

เป็นแหล่งรวมดาวเตะรุ่นลายครามของจังหวัดสมุทรปราการท�าให้น่าสนใจไม่น้อยที

เดียว

 และหากนับต้ังแต่เริ่มการแข่งขัน จนได้ทีมชูถ้วยแชมป์ใน 2 รุ่น มีการ

แข่งขันยาวร่วม 2 สัปดาห์ อีกทั้งในการแข่งขันทั้ง 2 รุ่น มีจ�านวนประตูมากมายไม่

น้อยหน้ารุ่นประชาชน  

 ด้วยความส�าเร็จ เชือ่ว่าใน 1 ปีข้างหน้าการแข่งขนั “ปากน�า้ซีเนยีร์ ฟุตบอล

ลีก2013” จะถูกพัฒนา และต่อยอดไปอีกขั้นอย่างแน่นอน แล้วพบกันใหม่ปีหน้า

โตมรฟาร์ม เบิ้ล 2 แชมป์รุ่นอาวุโส
 รุ่นอายุ 35-44 ปี: สุทิน เอฟซี แพ้ โตมรฟาร์ม 0-6 (อันดับ 3 ห้องภาพศิลป์)

เกร็ดก่อน/หลังเกม: เป็น 2 สถิติที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นในทีมโตมรฟาร์ม เริ่มที่ กฤษฎา อ่อน

อรุณ แบ๊คจอมบุกของยอดทีมฝั่งพระสมุทรเจดีย์ เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ได้ถ้วยชนะ

เลิศการแข่งขันทั้ง สมุทรปราการ เอฟเอคัพ 2012, สมุทรปราการ เอฟ.เอ.คัพ 2013 และ

ปากน�า้ซีเนยีร์ ฟุตบอลลีก 2013 รวม 3 รายการทีจั่งหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขนั และ

ตลอดทุกนัดที่ วุฒิชัย ถิ่นทวี กองหน้ารุ่นลายครามของสมุทรปราการเอฟซี ที่ลงแข่งขัน

ในรุ่นนี้กับเค้าด้วย ก่อนท�าสถิติยิงแฮททริกได้ทุกนัดตลอดทัวร์นาเมนต์ 

 รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป: โตมรฟาร์ม ชนะ ห้องภาพศิลป์ 2-1 (อันดับ 3 พระสมุทร

เจดีย์ เอฟซี)

เกร็ดก่อน/หลังเกม: วิรุธ วิเชียรกุล เป็นบุคคลเพียงคนเดียว ที่ได้รับต�าแหน่งแชมป์ทั้งใน

ฐานะผู้ฝึกสอน ทีมโตมรฟาร์ม ในชุดที่ได้แชมป์ “สมุทรปราการ เอฟ.เอ.คัพ 2013” และ

ในฐานะผู้เล่น กับทีม โตมรฟาร์ม ชุดแชมป์ “ปากน�้าซีเนียร์ ฟุตบอลลีก2013” รุ่นอายุ 45 

ปีขึ้นไป

ปากน�า้ซเีนียร์ฟุตบอลลกี	2013
พัฒนาสู่ความส�าเร็จ

PAKNAM SENIOR
FOOTBALL LEAGUE 2013
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 การแข่งขันฟุตบอลรุ่นประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหา
ตัวแทนระดับจังหวัดไปร่วมโม่แข้งในระดับ ภาค ในรายการ ไทคัพ 
ครั้งที่ 12 ระดับจังหวัด ที่น�าทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกในระดับ
อ�าเภอ มาวัดฝีเท้าเพื่อเฟ้นหาทีมที่ดีที่สุด ไปแข่งขันใน
ระดับภาคต่อไป 
 ในรอบระดับจังหวัดนี้มีทีมเข้าร่วมเซิ้งแข้ง
ทั้งหมด 6 ทีม โดยในรอบแรกแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 
กลุ่ม หาทีมที่ดีที่สุด 2 ทีมในแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าไป
แข่งขันในรอบตัดเชือก และรอบชิงชนะเลิศต่อไป 
 แล้วก็เป็นยอดทีมฝั่งพระสมุทรเจดีย์ 
เจ้าของต�าแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลไพรมินิสเตอร์ ครั้ง
ล่าสุด อย่างทมีโตมรฟาร์ม ทีล่งแข่งขนัในฐานะตัวแทนทมี

จากเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า ที่โชว์ฟอร์มได้เสมอต้นเสมอปลายตลอดทัวร์นาเมนต์ 
ก่อนในนัดชิงชนะเลิศ ไทคัพ ครั้งที่ 12 ระดับจังหวัด จะโคจรมาพบกับทีม เทศบาลเมือง
ลัดหลวง โดยเกมในสนามเป็นไปอย่างสนุกสูสีก่อนหมดเวลา 90 นาทีด้วยผลเสมอ 1-1 
และเป็นเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า แม่นโทษกว่า บดเอาชนะคว้าสิทธิเป็นทีมตัวแทน
ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ต่อไปในช่วงปลายปีนี้
 นับเป็นความยอดเย่ียมของทีมก่ึงอาชีพทีมนี้ ที่หากนับนิ้วดูมือเดียวคงไม่พอ
ส�าหรับขวบปีแห่งความส�าเร็จ ของยอดทีมฝั่งพระสมุทรเจดีย์จริงๆ ไล่ตั้งแต่เมื่อช่วงต้น
ปีที่ โตมรฟาร์ม ไล่คว้าถ้วยรางวัลมาประดับตู้ โชว์แบบไม่แบ่งใคร ไล่ต้ังแต่ แชมป์           
ไพรมินิสเตอร์ ระดับภาคตะวันออก, รองแชมป์ไพรมินิสเตอร์ ระดับประเทศ, แชมป์
สมุทรปราการ เอฟ.เอ.คัพ 2013, 2 แชมป์ ในรายการปากน�้า ซีเนียร์ ฟุตบอลลีก รุ่นอายุ 
35-44 ปี และรุ่น 45 ปีขึ้นไป และร้อนๆ กับแชมป์รายการ ไทคัพ ครั้งที่ 12 ระดับจังหวัด 
รวมถึงเวลานี้ทีมชูถ้วยเกียรติยศมาแล้ว 6 ความส�าเร็จ ที่น้อยทีมจะท�าได้
 ความส�าเร็จทีจั่บต้องได้นี ้ต้องชมทมีงาน นกักีฬา รวมถึงผู้ ใหญ่ทีห่นนุหลังทกุๆ 
คนที่ช่วยกันผลักดัน จนทีมระดับ OTOP ทีมนี้ จะเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด

สมุทรปราการ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น “ผู้ ใหญ่โต” เฉลิมพล สิทธิพันธุ์ รอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า ที่ด�ารงต�าแหน่งประธาน

ชมรมฟุตบอลโตมรฟาร์ม ที่สนับสนุนทีมอย่างเต็มที่ด้วยใจ
ที่รักในกีฬาลูกหนังมาอย่างต่อเนื่อง, “สท.หร่ัง” ปิยพันธุ์ 

เต่าทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ด�ารงต�าแหน่งคณะ
กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจงัหวดัสมุทรปราการ ที่
ท�างานหนกั เพือ่สโมสรฟุตบอลท้องถ่ินแห่งนี ้รวมถึง 
วรุิธ วเิชียรกุล เฮดโค้ชของทมี ทีดี่กรีเป็นถึงอดีตแข้ง
ราชนาวีสโมสร ที่น�าประสบการณ์การค้าแข้งที่มีมา

สอนน้องๆ เยาวชนในทีมอย่างไม่มีกั๊ก 
 * รายชื่อ 22 นักเตะโตมรฟาร์ม ที่กวาดแชมป์ 6 

รายการในรอบปีที่ผ่านมา

 นายสันติภาพ บุญเกลี้ยง, นายยุทธภูมิ ศิริ, นายกันตรัตน์ มะลิแย้ม, นายณัฐ
พงศ์ ช�านาญเนตร์, นายสิทธินนท์ สิงห์ทอง, นายพุทฒิสรรค์ อธิพุฒิพัฒน์, นายสราวุธ 
ยอแสง, นายกฤษวัชร์ นิลข�า, นายอุทัย ไม้เกตุ, นายพรชัย พูลผล, นายขจรศักดิ์ ฝ่าย
พนอม, นายมรตุ เขยีวสลับ, นายประธาน แช่มช้อย, นายภาณุวัฒน์ แซ่หลือ, นายสมศักด์ิ 
สีเขียว, นายถาวร แซ่โง้ว, นายกฤษฎา อ่อนอรุณ, นายธีรวุฒิ ประกอบผล, นายอนุรักษ์ 
กระต่ายจันทร์, นายอุเทน ไม้เกตุ, นายศิลายุทธ เคลิ้มใย และนายธานินทร์ ชื่นกลิ่น
 เจ้าหน้าที่ทีมโตมรฟาร์ม เบื้องหลังความส�าเร็จของยอดทีมฝั่งพระสมุทรเจดีย์
นายสิริ แหวนทอง (ต�าแหน่งผู้จัดการทีม), นายวิรุธ วิเชียรกุล (ต�าแหน่งผู้ฝึกสอน), นาย
ประเสริฐ ประดิษฐ์นิล (ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน), นายเสกสรร ตรีเพ็ชร (ต�าแหน่งผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน) และนายศักดิ์ดา รุ่งทิม (ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ทีม)
 เป้าหมายต่อไปของทมี โตมรฟาร์ม วางเอาไว้ก็คือ แชมป์ไทคัพ ระดับภาคตะวัน
ออก ที่จะเปิดฉากฟาดแข้งกันในระหว่างวันที่ 18-25 ธ.ค. 56 นี้ที่จังหวัดนครนายก เพื่อ
คว้าสิทธิลุยต่อในระดับประเทศต่อไป
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 บรรยากาศการเลือกต้ังนายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียน     

อัสสัมชัญสมุทรปราการ เม่ือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มี

บรรดาศิษย์เก่ารั้ว แดง-ขาว ที่ตืน่ตัวเข้ามาใช้สิทธิ ใช้เสยีงในการเลือก

ตัง้ครั้งนี้กนัอย่างมากหน้าหลายตา อีกทั้งภายในงานยังมีงานเลี้ยงคืนสู่

เหย้า ในช่วงค�่า

 นอกจากนียั้งมีกิจกรรม การแข่งขนับาสเก็ตบอล และฟุตบอล 

กระชบัมิตร เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มพีน้่องศิษย์เก่าเลือด แดง-ขาว 

รวมถึงคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ทุกๆ คน

 ส�าหรับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัด

ต้ังขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่า 

คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านเพื่อให้ โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ มีแต่ความเจริญงอกงามต่อๆ ไป

เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
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	 เก็บตกกบังานวนัเกดิ	“คณุไก่” ลาวลัย์ แซ่ตัง้ ผูบ้รหิาร บรษิทั มติร

สมัพนัธ์การพมิพ์ จ�ากดั พนัธมติร “ป้อมปราการ” สมทุรปราการเอฟซ ีซึง่

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่	16	พฤศจิกายน	2556	ที่ผ่านมา	โดยธีมงานในปีนี้	เน้นให้

ผู้เข้าร่วมงานแต่งชุดไทย	เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศช่วงวันลอยกระทง	

	 ภายในงานมีแขกเหร่ือท่ีแต่งชดุไทยกนัแบบจดัเตม็เข้าร่วมแสดงความ

ยินดี	 พร้อมท้ังอวยพรวันเกิดกันอย่างหนาตา	 โดยบรรยากาศงานวันเกิด												

“คณุไก่”	เป็นไปด้วยความสนุกสนานร่ืนเรงิ	

	 และทเีดด็ของงานอยูท่ีก่ารจดัประกวดนางนพมาศซึง่ต่างก็มีผูเ้ข้าร่วม

ประกวด	 เข้าร่วมในกิจกรรมนี้นับ	 10	 ท่าน	 และ	 โดยได้รับเกียรติจากคุณไก่	

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน	และขึ้นมอบรางวัลอีกด้วย

เปิดตัวสวนทิพวัล งานลอยกระทง 2556
 หลังจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล 1 มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ฤกษ์เปิดตัวประจวบเหมาะในช่วงงานประเพณีไทย วันลอย

กระทง ซึ่งบรรยากาศภายในคืนวันเพ็ญเดือน 12 เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีคนในชุมชนหมู่บ้านทิพวัล รวมถึงคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้า

ร่วมประเพณีไทยกันอย่างแน่นขนัด
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สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดโบว์ลิ่งการกุศล
สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 3

โดยมีหลายภาคส่วนทั้งภาค รัฐภาคเอกชน ส่งทีมเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลที่ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพานาด 

แคราย มี พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานมูลนิธิรวมใจไทย-สวีเดน 1897 เป็น

ประธานเปิดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร 

โดยน�ารายได้ทั้งหมดไปสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา ดูแลรักษาบูรณะซ่อมแซม 

พระบรมราชานสุรณ์ ร.5 ณ เมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน โดยในงานมี คุณอคัรวัฒน์ 

มั่นปิยะพงศ์, คุณพัทธ์ธน แตงอ่อน เจ้าของธุรกิจในเครือรัตนบดีแลนด์ รวมถึง คุณ

พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานผู้ก่อตั้งสมุทรปราการเอฟซี และคณะทีมงาน เข้าร่วมงาน

โบว์ลิ่งการกุศล ในครั้งนี้ด้วย

 ที่ลานเมเจอร์โบว์ ห้างอิมพีเรียลส�าโรง อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานโยนโบว์ลิ่ง

เปิดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล พ.ศ. 2556 ที่ทางสมาคมผู ้ ส่ือข่าวจังหวัด

สมุทรปราการจัดขึ้น 

 ด้านนายคเณช กมลพนัธ์ุ นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เปิด

เผยว่าการจัดโบว์ล่ิงการกุศล ในคร้ังนี้เพื่อน�าเงินรายได้มาใช้ ในกิจการต่างๆ และ

น�าไปสมทบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของผู้ส่ือข่าวสังกัดสมาคมผู้ส่ือข่าวจังหวัด

สมุทรปราการ ในปีนี้ต้องขอขอบคุณทุกทีมทั้งภาครัฐภาคเอกชน ที่ส่งทีมมาร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังได้ออกก�าลังกายอีกด้วย

มูลนิธิรวมใจไทย-สวีเดน 1897
(Thai-Swedish Relationship Foundation 1897)

จัดโบว์ลิ่งการกุศลที่ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพานาด แคราย 
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ฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ 
โดยส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และทีมสมุทรปราการเอฟซี

 ส�านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และทมีสมุทรปราการเอฟซี จัดการอบรม

กีฬา ในโครงการ “ฝึกอบรมกีฬาขัน้พืน้ฐาน เพือ่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ” โดยการอบรม

คลินิกเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล และ         

ฟุตซอลตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ

 โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการไปอบรมให้ความรู้กีฬา

ฟุตบอล และฟุตซอล ไหนหลายๆ โรงเรียน เช่นโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

วิทยา, โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ, โรงเรียนบุรารักษ์, วิทยาลัยเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจสมุทรปราการ ฯลฯ

 โดยมีนายพงษ์สิร ิยะกัณฐะ หัวหน้าผูฝึ้กสอนทมีสมุทรปราการเอฟซี พร้อม

กลุ่มผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีม และนักเตะอาชีพในสโมสรฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการ

อบรมทกัษะกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล จึงถือเป็นโอกาสทีดี่ของนกัเรยีนที่ได้เข้าร่วม

กิจกรรม จะได้เรียนรู้การฝึกซ้อมจากนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ เพื่อเสริมสร้าง และ

พัฒนาทักษะอย่างถูกหลัก

 นายพงษ์สิริ ยะกัณฐะ วิทยากรในการอบรม กล่าวว่า “ส�าหรับการอบรมกีฬา

ฟุตบอล ได้น�ารูปแบบของการฝึกสอนในทมีฟุตบอลสมุทรปราการเอฟซี ทมีฟุตบอล

อาชีพในการแข่งขัน เอไอเอส ลีก ภูมิภาคดิวิชั่น 2 มาฝึกสอนให้กับเยาวชน และยัง

เป็นการให้ความรู้ขั้นตอนการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้นักกีฬาได้รับการบาด

เจ็บ ตั้งแต่การเริ่มต้นซ้อมจนจบการฝึกซ้อมในแต่ละวันอีกด้วย”
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ฉลอง													 	 	ปี	อมิพเีรยีล	เวลิด์	ส�าโรง

 ฉลองครบรอบ 31 ปีไปอย่างย่ิงใหญ่ ส�าหรบัศนูย์การค้าอมิพเีรียล

เวลิด์ ส�าโรง โดยในปีนีศ้นูย์การค้าใหญ่ใจกลางส�าโรงได้จัดงานเฉลิมฉลอง

ภายใต้แนวคิด “31st Anniversary–World of Happiness” ในช่วงปลาย

เดือน ต.ค. ที่ผ่านมี่บริเวณ Grand Hall 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ 

ส�าโรง

 งานนี้มี คุณสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ 

ส�าโรง ร่วมให้ข้อมูลวิสัยทัศน์ของศูนย์การค้าในการด�าเนินธุรกิจตลอด 30 

ปีทีผ่่านมา และก้าวต่อไปในผทีี ่31 รวมถึงกลยุทธ์การส้รางความเชือ่ม่ันให้

แก่มิตรร่วมธุรกิจภายในศูนย์การค้า ให้มีความไว้วางใจในการลงทุนธุรกิจ

ร่วมกัน รวมถึงชุมชนโดยรอบ

 ภายในงานยังจัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการด้วยการ

มอบความบันเทิง  และความสุขจากกิจกรรมสนุกๆ มากมาย พร้อมเหล่า

ศิลปินดารา ทีต่บเท้าแสดงความยินดี ฉลองครบรอบ 31 ปี อมิพเีรียลเวิลด์ 

ส�าโรง อาทิ พิธีกรสายสวย “แนน” ชลิตา เฟื่องอารมณ ์และนักแสดงหนุ่ม

หุ่นล�่า “อาร์ท” พศุตม์ ที่ควง 2 สาว “พิงค์กี้” สาวิกา และ “โบวี่” อัฐมา ที่

จัดเค๊กมาเซอไพรส์ พร้อมร้องเพลงแฮปป้ีเบร์ิดเดย์ร่วมกันบนเวท ีทัง้ร่วม

เปิดประสบการณ์ความประทับใจที่มีต่ออิมพีเรียล ปิดท้ายด้วยความสนุก 

กับเพลงเพราะๆ เคล้าเสียงหัวเราะไปกับครอบครัว สินเจริญบราเธอร์ส 

และพิเศษสุดกับมินิคอนเสิร์ตจากเจ้าพ่อขาแดนซ์ “เจ” เจตริน มาชวน

สาวๆ ลุกขึ้นมาแดนซ์กันกระจาย

 ซึ่งแน่นอนว่าในขวบปีที่ 31 ทางศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ส�าโรง 

จะยังคงเดินหน้าตอบแทนความไว้วางใจในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น

 ลูกค้า - ที่เข้ามาจับจ่าย และใช้บริการ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการปรับโฉมให้ทันสมัยขึ้น

 มิตรร่วมธุรกิจ – เก้ือหนุนซ่ึงกัน และกัน ร่วมกันสร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ผ่านกิจกรรม และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ

 พนักงาน และผู้มีส่วนร่วม – ร่วมกันพัฒนาองค์กร และทีมงานมุ่ง

สู่ความส�าเร็จ

 ชุมชน และสังคม – มีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชน และสังคม ผ่าน

กิจกรรม CSR โดยมีจุดมุ่งมั่นที่จะช่วยให้สังคม “น่าอยู่ และมีความสุข”

 การฉลองวันเกิดปีที่ 31 จึงไม่ใช่การฉลองแบบวัน สองวันจบ แต่

เป็นจุดเร่ิมต้นใหม่ไปหาอนาคตที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบมากขึ้น ส�าหรับ

อิมพีเรียล และส�าหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
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กีฬานักเรียนฯ	ครั้งที ่35
บาสเกตบอล	สมุทรปราการ	ไปไม่ถึงรอบระดับภาค

 เม่ือช่วงระหว่างวันที ่21- 25 พฤศจิกายน 2556 ทีผ่่านมา ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

ได้รับหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล ในรายการกีฬานกัเรียน นกัศึกษา แห่ง

ชาติ ครั้งที่ 35  รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขต 2

 ครัง้นี้โรงเรยีนสตรีสมุทรปราการทีเ่ป็นตัวแทนจังหวัดฯ ในกีฬาบาสเกตบอลชาย ถูก

จับอยู่ในสาย บี ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งก็ผ่านรอบแรกไปได้ เข้าไป

เล่นรอบรองชนะเลิศ พบกับจังหวัดระยอง ซึ่งก็เอาชนะจังหวัดระยองไป 72-55 ผ่านเข้าสู่รอบ

ชงิชนะเลิศได้ส�าเรจ็ แต่นดัชงิชนะเลิศไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะต้องพบกับจังหวัดชลบรีุ แชมป์

เก่าของ เขต 2 เมื่อครั้งที่แล้ว

 ผลแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ ก็จบด้วยความผิดหวังของสมุทรปราการอีก

ครั้ง แพ้ ชลบุรี 34 – 71 พลาดหวังในการเป็นตวัแทน เขต 2 เข้าแข่งขันในระดับ

ประเทศ นายสุภัทรชัย นิรมิตนุรักษ์ ผู้ฝึกสอนของทีมฯ เปิดเผยว่า “รู้สึก

เสียดายที่พอถึงนัดชิงชนะเลิศนักกีฬาของเราไม่อยู่ในฟอร์มที่ดี เหมือนกับ

เกมในรอบแรกๆ ที่สามารถชู้ตท�าคะแนนได้ดี แต่เกมนัดชิงหลุดฟอร์มไป

เยอะ ก็ต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึน้มาแทนรุน่พีต่่อไปในอนาคตเพือ่ไม่ให้ทมีหยุด

การพัฒนา”

 ด้านทีมบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ถือเป็นผู้น�าใน

กีฬาบาสเกตบอลนกัเรยีนของจังหวัดสมุทรปราการตอนนี ้รอบแรกอยู่ในกลุ่ม บ ีร่วม

กับจังหวัดชลบรีุ และจังหวัดจันทบรีุ  ซ่ึงชนะทัง้สองเกมในรอบแรก  ผ่านเข้ารอบรองชนะ

เลิศมาพบกับจังหวัดระยอง โดยเอาชนะ ระยอง ไปได้ 63 – 44 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ

จังหวัดฉะเชิงเทรา แชมป์เก่า เขต 2 เมื่อครั้งที่แล้ว

 และเป็นทีน่่าเสียดายเพราะ เซนต์โยเซฟทพิวัล ตัวแทนสมุทรปราการ แพ้ ฉะเชงิเทรา 

40 – 61   นางสาวเข็มพร วอนเก่าน้อย ผู้ฝึกสอนของทีมฯ  เปิดเผยว่า “น่าเสียดายที่เราน่าจะ

ท�าได้ดีกว่านี ้ ส่ิงทีต้่องแก้ไขคือเรือ่งของจิตใจของผูเ้ล่น ทีเ่ม่ือรูว่้าต้องมาเล่นกับแชมป์เก่าขาด

ความม่ันใจไป  ท�าให้การเล่นออกมาไม่ดี  ไม่กล้าเล่นกัน เลยท�าให้พลาดทีจ่ะท�าผลงานผ่านเข้าไป

เล่นในระดับประเทศ  ก็จะพยายามสร้างทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้นในปีต่อไป”

     ขอบคุณข่าวสาร พี่โอ๋
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