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 การรอคอยที่สิ้นสุดลง หลังการแข่งขัน เอไอเอสลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2014 ก็ได้ฤกษ์แบ่ง

โซน จัดโปรแกรมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย 

 โดยในโซนภาคกลาง และตะวันออก ของเรายังคงมี 14 ทีม ดังเช่นในฤดูกาลที่ผ่านมา จะมีก็แต่ 

ระยอง เอฟซี ทีมใหม่แต่หน้าเก่า ที่หล่นมาจากดิวิชั่น 1 ร่วมโซนแทน ขณะที่ ทีม ม.รังสิตย้ายไปอยู่ใน

โซน กทม. 

 เชื่อว่าบรรยากาศนัดเปิดเกมลีก ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ที่สนามกีฬาเทศบาล

ต�าบลแหลมฟ้าผ่า คงเต็มไปด้วยสีฟ้า-ขาว เป็นแน่

 ในส่วนเนื้อหาในฉบับเดือนมกราคม 57 นี้พบกับ สกู๊ปที่สนใจมากมาย เด่นๆในฉบับเริ่มที่ คุย

แบบเปิดอกกับ “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย์ กับการกลับมานั่งต�าแหน่งประธานสโมสรฟุตบอล

จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งความรู้สึก ทิศทางของทีม กันแบบ Exclusive

 เปิดโผรายชื่อทีมงานสต๊าฟ และนักเตะสมุทรปราการเอฟซี ฤดูกาล 2014 แบบฟูลทีม, 

รายละเอียด คอนเสิร์ตเปิดตัวทีมสมุทรปราการเอฟซี ในวันที่ 25 ก.พ. 57, SPFC SEASON 

PREVIEW ส�ารวจความพร้อม 14 ทีมโซนภาคกลาง และตะวันออก

 รวมถึงเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายทั้ง เอดู กลับมาสร้างเทพนิยายบทใหม่ในถิ่นป้อมปราการ, 

SPFC MATCH PREVIEW, ชุดแข่งขัน “ป้อมปราการ” ประจ�าฤดูกาล 2014, โปรแกรมการแข่งขัน

สมุทรปราการเอฟซี เลกแรก ประจ�าฤดูกาล 2014 ที่ปกหลัง ฯลฯ

 ก่อนลาฝากประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านที่อยากเข้ามาสนับสนุนทีม หรือลงโฆษณากับ สมุทร

ปราการเอฟซี สามารถติดต่อฝ่ายสิทธิประโยชน์ของทางสโมสรฯ ได้ที่เบอร์ 081-556-6111

 ฉบับนี้ขอตัวลาท่านผู้อ่านไปก่อน และคงไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าวค�าว่า สวัสดีปีใหม่ ครับ

บรรณาธิการ
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ส�าหรับท่านผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนทีมป้อมปราการ

ติดต่อ 081-3434-777
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 สมุทรปราการเอฟซี อดีตแชมป์ลีก

ภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคกลาง และตะวันออก 

ฤดูกาล 2009 เปิดตัวชุดแข่งขัน ที่จะใช้ในฤดูกาล 

2014 โดยชุดเหย้ายังคงเน้นแถบสีฟ้า-ขาว อันเป็น

เอกลักษณ์ของ “ป้อมปราการ” เช่นเดิม เน้นความ

คลาสสิค ใช่คอนเซปต์สไตล์ย้อนยุค 2009 กางเกง 

และถุงเท้า เน้นฟ้าเรียบง่าย 

 ชุดเยือน “ป้อมปราการ” เน้นเส้นแถบ

แนวตั้งเดินเส้นสลับสี เน้นความดุดัน ก้าวแกร่ง ใน

คอนเซปต์คืนสู่ความยิ่งใหญ่ โดยใช้สี แดง-เหลือง 

เป็นหลัก ส่วนแขนใช้สีด�าตัดเพิ่มความเข้มแข็ง กางเกง 

และถุงเท้าเน้นโทนแดงเพลิง

 โดยชุดแข่งขันทั้งเหย้า และเยือนปีนี้ ใช้

ผ้า Micro Super Dry ใส่สบาย การตัดเย็บในรูป

แบบ Sport fit จากทาง FBT เพื่อเพิ่มความเรียบหรู

ดูมีสไตล์ ทั้งนี้เพิ่มความพิเศษสุดตรงโลโก้สโมสรปัก

ดาวสีทอง เพื่อเน้นย�้าถึงความเกรียงไกรสมัยคว้า

แชมป์ฤดูกาล 2009 อีกด้วย

 ส่วนผ้าพันคอในปี 2014 มีความพิเศษ

ตรงที่หนึ่งด้านของผืนผ้าใช่ค�าว่า “Fortressians” 

เพื่อแสดงถึงความส�าคัญของแฟนบอลที่มีต่อ

สโมสรแห่งศรัทธานี้
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  อดีตบอสหนุ่มที่เข้ามาเขย่าวงการฟุตบอลในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการพาทีมสู่ต�าแหน่งแชมป์ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 

2 ฤดูกาล 2009 โซนภาคกลาง และตะวันออก อย่างยิ่งใหญ่ ก่อนลงจากต�าแหน่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

 ในโอกาสที่ “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย ์อดีตบอสใหญ่ “ป้อมปราการ” กลับมาด�ารงต�าแหน่งประธานสโมสร

ฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 

 นสพ.ฟุตบอลปราการ จึงถือโอกาสนี้พูดคุยถึงที่มาที่ไป ความรู้สึกที่ได้กลับมานั่งแท่นประธานสโมสรฯ 

และทิศทางของทีมในปัจจุบัน แบบ Exclusive ที่นี่ที่เดียว นสพ.ฟุตบอลปราการ

 ท�าไมต้องเป็นที่สโมสรแห่งนี้ สมุทรปราการเอฟซี

 สมุทรปราการเอฟซ ี เป็นทีมบ้านเกิด เราเกิดที่นี้เราก็อยากท�าทีมฟุตบอลของจังหวัด เราก็เลยเลือกที่

นี่ โดยในตอนที่เข้ามาท�าครั้งแรก ก็ต้องบอกว่าในจังหวัดเรา ยังไม่มีทีมตัวแทนจังหวัดชัดเจน ฉะนั้นการเข้ามา

ท�าทีมให้สโมสรฟุตบอลจังหวัดเรา เป็นสมุทรปราการเอฟซี เช่นทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่ดี ที่ได้ท�าเพื่อบ้านเกิดเมือง

นอนเรา

 รู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาด�ารงต�าแหน่งประธานสโมสรฯ อีกครั้ง

 การกลับมายืนในต�าแหน่งนี้อีกครั้ง ก็ท�าให้เราได้ท�างานเต็มที่เต็มรูปแบบมากขึ้น แต่ในระหว่างที่ไม่

ได้อยู่ในต�าแหน่ง เราก็ไม่เคยหยุดดูแลสโมสรฯ เรายังคงท�างานอยู่ห่างๆ โดยส่วนตัวมองว่าการกลับมา

ตรงนี้ จะท�าให้เราท�างานประสานฝ่ายต่างๆ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ได้คล่องขึ้น ง่ายขึ้น 

กล่าวอะไรถึง “พี่หนุ่ม” วัชรพัทธ์ เกิดพิบูลย์ อดีตประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ด�ารง

ต�าแหน่งในช่วงที่ผ่านมาสักเล็กน้อย

 ต้องขอขอบพระคุณ “พี่หนุ่ม” มากๆ ครับ เมื่อก่อน “พี่หนุ่ม” เป็นประธานแฟนคลับ แล้วช่วงที่ผมลง

จากการเป็นประธานสโมสรฯ “พี่หนุ่ม” ได้ช่วยมารักษาการ ท�าหน้าที่ประธานสโมสรฯ ให้ 2-3 ปีมานี้ 

 ซึ่งต�าแหน่งนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นก็ได้ ซึ่งต้องขอบพระคุณ “พี่หนุ่ม” อย่างมากอีกครั้ง ที่เสียสละมานั่งใน

ต�าแหน่งนี้ และนับเป็นบุคคลที่เสียสละ และท�าเพื่อสโมสรฯ จริงๆ นับตั้งแต่ปีแรก 

 ท้อไหม ที่บ่อยครั้ง ไม่ว่าทีมจะผลงานดี หรือ แย่ คุณก็มักเป็นเป้าถูกโจมตีอยู่เสมอ

 จริงๆ แล้วมันเป็นวิถีที่เรารู้อยู่แล้ว ว่าเราท�าทีมฟุตบอล แฟนบอลก็ต้องคาดหวังไปที่ผลงานเป็นส�าคัญ ถ้าผลงาน

ไม่ดี ก็เสมือนเราเป็นหัวหน้าครอบครัว อะไรไม่ดีก็ต้องอยู่ที่เราไว้ก่อน แต่ถ้าผลงานดีเราก็จะมีความสุขที่สุด เราก็จะ

ภูมิใจมากที่สุด ซึ่งตรงนี้เรารับได้ เพราะสุดท้าย สิ่งที่แฟนบอลบ่น ที่แฟนบอลว่า ก็เพราะอยากให้ทีมได้ดี

 เมื่อวันหนึ่งทีมมีความพร้อมในทุกด้านเราก็จะสามารถท�าให้เสียงบ่นเสียงว่ามันหายไปได้ แต่จะท�าให้ทีม

พร้อมขนาดนั้น องค์ประกอบมันมีหลายประเด็น ซึ่งบางครั้งแฟนบอลเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมด และในบางมุมของ

สโมสรฯ เองก็ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดเช่นกัน

ถูกโจมตีอยู่เสมอ แล้วท�าไมคุณยังต้องกลับมานั่งแท่นประธานสโมสรฯ อีกครั้ง

 เรารักฟุตบอล รักสโมสรแห่งนี้ รักจังหวัดนี้ มันเหมือนกับว่าเราขาดไม่ได้  ถามว่าท้อไหม? ก็ท้อนะเวลา

โดนด่าเยอะๆ เราเป็นคน เราก็มีท้อ แต่ท�ายังไงได้ ก็เชื่อนะถ้าเราตั้งใจ แล้ววันหนึ่งมันส�าเร็จขึ้นมาจริงๆ ทุกสิ่งทุก

อย่างมันก็จะดีขึ้นมาเอง 

ตัดกลับมาพูดที่แนวทางในฤดูกาลปัจจุบันกันบ้าง ฤดูกาลนี้ทีมมีแนวทางอย่างไร

"บิ๊กเผือก"พีรพัฒน์ ถานิตย์
ในบทบาท ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ฤดูกาล 2014

ทีมฟุตบอลแห่งศรัทธา และความหวังอันยิ่งใหญ่ ของชาวปากน�้า
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2 ฤดูกาล 2009 โซนภาคกลาง และตะวันออก อย่างยิ่งใหญ่ ก่อนลงจากต�าแหน่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

 ในโอกาสที่ “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย ์อดีตบอสใหญ่ “ป้อมปราการ” กลับมาด�ารงต�าแหน่งประธานสโมสร

ฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 

 นสพ.ฟุตบอลปราการ จึงถือโอกาสนี้พูดคุยถึงที่มาที่ไป ความรู้สึกที่ได้กลับมานั่งแท่นประธานสโมสรฯ 

และทิศทางของทีมในปัจจุบัน แบบ Exclusive ที่นี่ที่เดียว นสพ.ฟุตบอลปราการ

 ท�าไมต้องเป็นที่สโมสรแห่งนี้ สมุทรปราการเอฟซี

 สมุทรปราการเอฟซ ี เป็นทีมบ้านเกิด เราเกิดที่นี้เราก็อยากท�าทีมฟุตบอลของจังหวัด เราก็เลยเลือกที่

นี่ โดยในตอนที่เข้ามาท�าครั้งแรก ก็ต้องบอกว่าในจังหวัดเรา ยังไม่มีทีมตัวแทนจังหวัดชัดเจน ฉะนั้นการเข้ามา

ท�าทีมให้สโมสรฟุตบอลจังหวัดเรา เป็นสมุทรปราการเอฟซี เช่นทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่ดี ที่ได้ท�าเพื่อบ้านเกิดเมือง

นอนเรา

 รู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาด�ารงต�าแหน่งประธานสโมสรฯ อีกครั้ง

 การกลับมายืนในต�าแหน่งนี้อีกครั้ง ก็ท�าให้เราได้ท�างานเต็มที่เต็มรูปแบบมากขึ้น แต่ในระหว่างที่ไม่

ได้อยู่ในต�าแหน่ง เราก็ไม่เคยหยุดดูแลสโมสรฯ เรายังคงท�างานอยู่ห่างๆ โดยส่วนตัวมองว่าการกลับมา

ตรงนี้ จะท�าให้เราท�างานประสานฝ่ายต่างๆ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ได้คล่องขึ้น ง่ายขึ้น 

กล่าวอะไรถึง “พี่หนุ่ม” วัชรพัทธ์ เกิดพิบูลย์ อดีตประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ด�ารง

ต�าแหน่งในช่วงที่ผ่านมาสักเล็กน้อย

 ต้องขอขอบพระคุณ “พี่หนุ่ม” มากๆ ครับ เมื่อก่อน “พี่หนุ่ม” เป็นประธานแฟนคลับ แล้วช่วงที่ผมลง

จากการเป็นประธานสโมสรฯ “พี่หนุ่ม” ได้ช่วยมารักษาการ ท�าหน้าที่ประธานสโมสรฯ ให้ 2-3 ปีมานี้ 

 ซึ่งต�าแหน่งนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นก็ได้ ซึ่งต้องขอบพระคุณ “พี่หนุ่ม” อย่างมากอีกครั้ง ที่เสียสละมานั่งใน

ต�าแหน่งนี้ และนับเป็นบุคคลที่เสียสละ และท�าเพื่อสโมสรฯ จริงๆ นับตั้งแต่ปีแรก 

 ท้อไหม ที่บ่อยครั้ง ไม่ว่าทีมจะผลงานดี หรือ แย่ คุณก็มักเป็นเป้าถูกโจมตีอยู่เสมอ

 จริงๆ แล้วมันเป็นวิถีที่เรารู้อยู่แล้ว ว่าเราท�าทีมฟุตบอล แฟนบอลก็ต้องคาดหวังไปที่ผลงานเป็นส�าคัญ ถ้าผลงาน

ไม่ดี ก็เสมือนเราเป็นหัวหน้าครอบครัว อะไรไม่ดีก็ต้องอยู่ที่เราไว้ก่อน แต่ถ้าผลงานดีเราก็จะมีความสุขที่สุด เราก็จะ

ภูมิใจมากที่สุด ซึ่งตรงนี้เรารับได้ เพราะสุดท้าย สิ่งที่แฟนบอลบ่น ที่แฟนบอลว่า ก็เพราะอยากให้ทีมได้ดี

 เมื่อวันหนึ่งทีมมีความพร้อมในทุกด้านเราก็จะสามารถท�าให้เสียงบ่นเสียงว่ามันหายไปได้ แต่จะท�าให้ทีม

พร้อมขนาดนั้น องค์ประกอบมันมีหลายประเด็น ซึ่งบางครั้งแฟนบอลเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมด และในบางมุมของ

สโมสรฯ เองก็ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดเช่นกัน

ถูกโจมตีอยู่เสมอ แล้วท�าไมคุณยังต้องกลับมานั่งแท่นประธานสโมสรฯ อีกครั้ง

 เรารักฟุตบอล รักสโมสรแห่งนี้ รักจังหวัดนี้ มันเหมือนกับว่าเราขาดไม่ได้  ถามว่าท้อไหม? ก็ท้อนะเวลา

โดนด่าเยอะๆ เราเป็นคน เราก็มีท้อ แต่ท�ายังไงได้ ก็เชื่อนะถ้าเราตั้งใจ แล้ววันหนึ่งมันส�าเร็จขึ้นมาจริงๆ ทุกสิ่งทุก

อย่างมันก็จะดีขึ้นมาเอง 

ตัดกลับมาพูดที่แนวทางในฤดูกาลปัจจุบันกันบ้าง ฤดูกาลนี้ทีมมีแนวทางอย่างไร

 แนวทางในปีนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่าทีมเราวางโครงสร้างการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพเกือบครบทุกเซคชั่นแล้ว เหลือก็แต่

ปัจจัยด้านงบประมาณ ซึ่งงบประมาณตรงนี้เราก็ต้องหาจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งผลงานทีมมีผล เรามองว่าผลงานใน 2 ปีนี้

เราดร็อป ด้านกระแสหลายๆ อย่างไป เพราะผลงานที่เป็นปัจจัยหลัก คือผลงานในสนามที่ไม่ดีนัก 

 ซึ่งปีนี้เราตั้งใจท�าผลงานให้ดี เพื่อหางบประมาณมันเข้ามาให้สมดุลกับผลงานทีม และที่ส�าคัญที่สุดคงต้องขอแรงใจ แรงเชียร์ 

จากแฟนบอลทุกคน ซึ่งหากทุกอย่างเป็นใจ ผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรที่สมุทรปราการเอฟซี จะก้าวไปสู่ลีกที่สูงกว่านี้

ในมุมมองของคุณ ทีมมีโอกาสก้าวไปเป็นแชมป์ภาคอีกครั้งได้หรือไม่

 ปีนี้เรามั่นใจว่ายังไงเราก็ไม่น่าจะพ้น 1 ใน 5 ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆ องค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งในสมัยที่เราก้าวไปถึงแชมป์มันวัด

กันที่ฝีมือจริงๆ แต่ปัจจุบัน มีทั้งนักการเมือง ทั้งกรรมการ และองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่มีผลต่อความส�าเร็จทีม 

 ซึ่งวิถีของเรา เราต้องการก้าวไปถึงแชมป์ด้วยความสามารถของเราเอง  ซี่งหากทุกอย่าง

เป็นใจก็เป็นไปได้ที่เราจะกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งได้ในปีนี้

การท�างานร่วมกับ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย เป็นไปใน

แนวทางไหน

 “ป๋าตุ้ย” กับผมเคยร่วมงานกันมาแล้ว ในสมัยปี 2009 เชื่อมั่นครับ ว่าป๋าจะเข้ามาพา

ทีมไปสู่ความส�าเร็จได้ ป๋าเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นด้านนักกีฬาค่อนข้างเยอะ และด้วยความสามารถของ

ป๋า การคุมทีม การรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่น่าใช่ปัญหา และมั่นใจมากว่าป๋าคือคนที่ใช่ที่จะพาทีมสู่ความ

ส�าเร็จได้ 

แนวทางสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาในปีนี้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร

 สปอนเซอร์ปีนี้ต้องขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม และนายกสมาคมกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ คุณพูลผล อัศวเหม ก็ได้เป็นแรงผลักดันช่วยสนับสนุนทีม

มาโดยตลอด ส่วนภาคเอกชนก็มีตัวแทนสื่อจากคมชัดลึก ในการให้พื้นที่ในการ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

 และในตอนนี้เราได้ประสานกับแบรนด์ใหญ่ๆ ไว้หลายแบรนด์ ถ้าปีนี้ผล

งานดี เป็นไปตามเป้า สปอนเซอร์ค่อยๆ เข้า เราอาจได้สปอนเซอร์เพิ่มในเลกสอง

พร้อมมาสนับสนุนกับทีมอย่างเต็มที่เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายในปีนี้

สุดท้ายกล่าวอะไรถึงแฟนบอล “ป้อมปราการ” กันบ้าง

 ฝากถึงแฟนบอล “ป้อมปราการ” ทั้งที่เข้ามาเชียร์ตั้งแต่ปีแรก หรือพึ่ง

เข้ามาก็ตาม ทางทีมงานสโมสร พนักงาน เจ้าหน้าที่สต๊าฟ และนักกีฬาทุกคน รวมถึงตัว

ผมเอง ตั้งใจท�ามาก เราก็รักทีมนี้ที่สุด อีกทั้งทีมเรามีแรงเชียร์จากแฟนบอลเป็นส�าคัญ 

ทั้งนักกีฬา และสโมสร ต้องการก�าลังใจที่ดีจากแฟนบอลทุกคน 

 ผลงานเป็นเพียงอีกค�าตอบหนึ่งเท่านั้น ทุกๆ สัปดาห์ ที่เราได้มาอยู่ร่วมกัน ได้

เจอกัน ได้เชียร์ทีมร่วมกัน 2 ชั่วโมงนั้น น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด และขอให้แฟน

บอลทุกท่าน ช่วยเป็นพลังให้กับ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ได้สู้ต่อไป

"บิ๊กเผือก"พีรพัฒน์ ถานิตย์
ในบทบาท ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ฤดูกาล 2014

ทีมฟุตบอลแห่งศรัทธา และความหวังอันยิ่งใหญ่ ของชาวปากน�้า



8| หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ / *** ISSUE 25 JANUARY 2014

 “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี เดินสายอวยพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดง

ถึง การระลึกถึงคุณความดี และไมตรีจิตมิตรภาพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 56 ทีมผู้บริหารสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 

ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้อ�านวยการสโมสรฯ, จิตลดา สิทธิเลิศจรรยา ผู้จัดการ

ทีม, พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ พร้อมอวยพร

เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ วันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

 รวมถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการท่านอื่นๆ ทั้ง นิพนธ์ บุณยเกียรติ 

ผอ.กองแผน และงบประมาณ ในฐานะประธานฝ่ายแผนและการเงินสมุทรปราการ

เอฟซี, นพิมพ์ชยา เชิดพัชรวัฒน์ ผู้บริหารตลาดสดสามแยกเจดีย์ ในฐานะที่ปรึกษา

ทีม, นายกสัมฤทธิ์ บุญอุทิศ นายกเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า และ“ผู้ใหญ่โต” เฉลิม

พล สิทธิพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า, พ.ต.อ.สมพล วงศ์

ศรีสุนทร ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ 

“ป้อมปราการ” เดินสายอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ
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“ป้อมปราการ” จัดคอนเสิร์ตเปิดตัวทีม
25 ก.พ.นี้ ที่ 4x4 ออฟโรด ผับ

	 สมุทรปราการเอฟซี	 เตรียมจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวสโมสรฯ	

ฤดูกาล	 2014	 ที่	 4x4	 ออฟโรด	 ผับ	 ศรีนครินทร์	 ในวันอังคารที่	 25	

กุมภาพันธ์	 2557	 นี้	 ตั้งแต่เวลา	 20:	 00	 น.	 เป็นต้นไป	 ภายในงาน

พบศิลปิน	 นักร้อง	 และดาราตลกมากมาย	 ราคาบัตรเข้างานเปิด

ตัว	 	 	 “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ฤดูกาล 2014 ราคา 200 

และ1,000 บาท โดยน�ารายได้ทั้งหมดสมทบทุนสนับสนุนทีมสมุทร

ปราการเอฟซี

	 “ผจก.แหม่ม”	 จิตลดา	 สิทธิเลิศจรรยา	 ผู้จัดการทีมได้ออก

มาเผยถึงการจัดคอนเสิร์ตเปิดตัวสโมสรฯ	 ในครั้งนี้ว่า	 “นอกจากงบ

ประมาณในการท�าทีม	 ที่ทีมบริหารวางไว้	 	 บวกกับเงินสนับสนุนจาก

ทางสปอนเซอร์แล้ว	 เรายังได้เตรียมจัดงานเปิดตัวสโมสรฯ	 เพื่อ

เป็นการระดมทุนครั้งใหญ่	ที่	4x4	ออฟโรด	ผับ	ถ.ศรีนครินทร์	โดยได้

รับความร่วมมือจาก	ศิลปินนักร้อง	และศิลปินตลกกว่า	10	ราย	อีกทั้ง

เรายังต้องขอบคุณ	4x4	ออฟโรด	ผับ	ที่อนุเคราะห์ให้การสนับสนุนใน

ส่วนของสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้”

	 ส�าหรับท่านที่สนใจสามารถหาซื้อบัตรได้ที่	 ช็อปป้อม

ปราการ	 ชั้น	 3	 อิมพีเรียล	 เวิลดิ์	 ส�าโรง,	 ที่ท�าการสโมสรฯ	 419/1212	

หมู่บ้านทิพวัล	 ซอย	 32/5	 ถ.เทพารักษ์	 ต.บางเมืองใหม่	 อเมืองฯ	

จ.สมุทรปราการ	 และเทพารักษ์	 มอเตอร์	 สาขาหนามแดง	 ติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติม	โทร.081-5566-111

บัตรราคา 1,000 บาท บัตรราคา 200 บาท
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พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย

หัวหน้าผู้ฝึกสอน
ภานุพงษ์ ฉิมผูก

ผู้ฝึกสอน

กิตติ สินธวนิธิ (ติ)
เกิด: 31 ธ.ค. 2525

สังกัดเดิม: ราชวิถี

ศิริพงษ์ ศรีณพรหม (เอก)
เกิด: 4 ก.พ. 2529
สังกัดเดิม: ราชวิถี

MR.TRAORE HAROUNA BEN
เกิด: 10 พ.ย. 2527
สังกัดเดิม: สตูล ยูไนเต็ด

ยุทธนา ขันฤทธิ์ (ดิว)
เกิด: 11 มี.ค. 2530
สังกัดเดิม: แหลมฉบังซิตี้

ทัศน์ธัญญา ภูวงศ์ผา (ไก่)
เกิด: 8 ธ.ค. 2523

สังกัดเดิม: ซีคเกอร์ เอฟซี

พรรษา รอดอินทร์ (เบ๊นซ์)
 เกิด 8 ก.ค. 2533
สังกัดเดิม: ชุมพร เอฟซี

ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์ (ตั๊ม)
เกิด: 14 ธ.ค. 2530

สังกัดเดิม: ราชวิถี

ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม (ตั้ม)
เกิด: 16 ม.ค. 2522
สังกัดเดิม: ศุลกากร ยูไนเต็ด

สันต์ ตันกุล (สันต์)
เกิด: 5 พ.ค. 2525

สังกัดเดิม: สมุทรปราการเอฟซี

เจษฎาภรณ์ พรหมจรรย์ (บอล)
เกิด: 16 ต.ค. 2525
สังกัดเดิม: ซีคเกอร์ เอฟซี

นายคฑาวุฒิ บุญอ�าพร (แอร์)
เกิด: 13 ก.ย. 2521

สังกัดเดิม: ศุลกากร ยูไนเต็ด
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พรเทพ ดารากร ณ อยุธยา

ผู้ควบคุมทีม/ผู้จัดการสนาม
พงษ์สิริ ยะกัณฐะ

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

อนุชา ยางกลั่น

แพทย์ประจ�าทีม

ปรีชาพล เหล็กดี (ตังค์)
เกิด: 18 ต.ค. 2534

สังกัดเดิม: สมุทรปราการเอฟซี

MR.TRAORE HAROUNA BEN
เกิด: 10 พ.ย. 2527
สังกัดเดิม: สตูล ยูไนเต็ด

สมเจตน์ เกษารัตน์ (จิ๊บ)
เกิด: 20 ส.ค. 2523
สังกัดเดิม: ซีคเกอร์ เอฟซี

ยุทธนา ขันฤทธิ์ (ดิว)
เกิด: 11 มี.ค. 2530
สังกัดเดิม: แหลมฉบังซิตี้

ณัฐพงศ์ ค�าอักษร (โน๊ต)
เกิด: 22 ม.ค. 2525

สังกัดเดิม: ราชวิถี

พรรษา รอดอินทร์ (เบ๊นซ์)
 เกิด 8 ก.ค. 2533
สังกัดเดิม: ชุมพร เอฟซี

กิตติศักดิ์ ธนสุวรรณ (เปรี้ยว)
เกิด: 8 ธ.ค. 2523
สังกัดเดิม: สิงห์ท่าเรือ

แสงสุรีย์ บุญมาน้อย (โกโก้)
เกิด: 2 พ.ย. 2529
สังกัดเดิม: เลย ซิตี้

ปิติพงษ์ กุลดิลก (ปลั๊ก)
เกิด: 8 ก.พ. 2523

สังกัดเดิม: -

ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม (ตั้ม)
เกิด: 16 ม.ค. 2522
สังกัดเดิม: ศุลกากร ยูไนเต็ด

ธวัชชัย เดชพันธุ์ (เอส)
เกิด: 30 มี.ค. 2532
สังกัดเดิม: -

MR.GYAMFI ADU
เกิด: 20 ธ.ค. 2531
สังกัดเดิม: เกร็กคู ลูกทัพฟ้า ปทุมธานี เอฟซี

เบญจพล คล้อยเอี่ยม (อาร์ท)
เกิด: 11 ก.ย. 2522

สังกัดเดิม: สมุทรปราการเอฟซี

วุฒิชัย ถิ่นทวี (บอย)
เกิด: 11 พ.ค. 2520

สังกัดเดิม: สมุทรปราการเอฟซี

เจษฎาภรณ์ พรหมจรรย์ (บอล)
เกิด: 16 ต.ค. 2525
สังกัดเดิม: ซีคเกอร์ เอฟซี

ธนารัตน์ ครสระน้อย (แทน)
เกิด: 10 เม.ย. 2537
สังกัดเดิม: -

MR.KWABENA BOATENG 
เกิด: 28 ก.ย. 2529
สังกัดเดิม: ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
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 “แข้งขวัญใจตลอดกาล”, “นักเตะที่ดีที่สุด” จนถึงสโลแกนเก๋ๆ ของแข้งนอกสักคนที่ได้รับการซูฮก

จากบรรดาแฟนคลับ ว่า “คิดไม่ออก...บอกเอดู” คงจะพอนิยามความสามารถของ จียัมฟี่ เอดู ดาวเตะ

ชาวกาน่า วัยเบญจเพศได้เป็นอย่างดี 

 ผลผลิตจากการปลุกปั้นของ “ป้อมปราการ” ฤดูกาล 2009 จนท�าให้ดาวเตะผิวหมึกรายนี้เป็น

ที่รู้จักในวงการลูกหนังไทย ก่อนโบยบินไปในเส้นทางสายลูกหนังตลอด 5 ฤดูกาลที่ผ่านมา ทั้ง 

เชียงราย ยูไนเต็ด (เชียงราย ยูไนเต็ด ด.1 ฤดูกาล 2010), (ราชนาวีสโมสร ไทยพรีเมียร์ลีก 

ฤดูกาล 2011), สมุทรสาคร เอฟซี (ด.2 ฤดูกาล 2012), (อยุธยา เอฟซี ด.2 ฤดูกาล 

2012) และล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมากับ (เกร็กคู ลูกทัพฟ้า ปทุมธานี เอฟซี ด.2 

ฤดูกาล 2013)

 และในซีซั่น 2014 นี้ก็นับเป็นโอกาสอันดี ที่ซุปตาร์ต่างชาติหมายเลข 1 หวน

กลับมาสู่ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ที่แห่งแรกที่สร้างชื่อให้กับตนบน

พงศาวดารลูกหนังไทยอีกครั้ง...

 เอดู เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ.1988 หรือคิดตามเป็นปีตามพุธศักราชไทย 

2530 ในเมืองคูมาสซี่ ทางตอนใต้ของประเทศกาน่า เริ่มเข้ามาวาดลวดลายลีลาลูกหนังในสยาม

ประเทศกับทีมจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่สมัยที่ สมุทรปราการเอฟซี ยังคงใช้ชื่อ เทศบาลนคร

สมุทรปราการ แข่งขันในรายการโปรวินเชียลลีก 

 ทว่า มาดังพลุแตกเอาในช่วงที่ทีมใช้ชื่อ สมุทรปราการเอฟซี ลงแข่งขันฟุตบอล เอไอเอสลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 

2009 โดยอดีตแข้งเจ้าของเสื้อหมายเลข 10 เรียกว่าแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในทีมยุคนั้น 

 กางสถิติออกดูยิ่งต้องทึ่งกับผลงานของ จียัมฟี่ เอดู เมื่อเจ้าตัวทั้งยิง และจ่ายท�าทางให้เพื่อน รวม 30 ครั้ง (ยิงตลอดฤดูกาล 18 

ประตู จ่ายท�าทางให้เพื่อนรวมทีม 12 ครั้ง) จากจ�านวนการที่สมุทรปราการเอฟซี ท�าประตูคู่แข่งทั้งฤดูกาลที่ 41 ประตู หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นก็

ราวๆ 73% จากจ�านวนทั้งหมด!!!

 ยิ่งไปกว่านั้นจากจ�านวนนัดทั้ง 25 ที่ดาวซัลโวสมุทรปราการเอฟซี ฤดูกาล 2009 ที่ลงสนามก็สามารถรังสรรค์ประตูให้ทีมได้มากถึง 

18 ครั้ง หรือนัดละเกือบ 1 ประตูที่เดียว!!! และคงจะไม่เกินไปนักที่จะกล่าวว่า เอดู คือเครื่องจักรถล่มประตูดีๆ นี่เอง

 ด้วยผลงานระดับมาสเตอร์พีซ ตลอดฤดูกาล 2009 กับสมุทรปราการเอฟซี ก็เพียงพอที่จะพาชื่อ เอดู สู่ท�าเนียบทีมยอดเยี่ยมลีก

ภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ฤดูกาลนั้น ร่วมกับกัปตันในต�านาน พงษ์สิริ ยะกัณฐะ (นับเป็น 2 ผู้เล่นสมุทรปราการเอฟซี ที่เคยติดโผทีมยอดเยี่ยม ด.

2 จวบจนปัจจุบัน)

 แล้ววันเวลาที่ผันผ่านก็พา เอดู ก็โคจรกลับมาบรรจบกับ สมุทรปราการเอฟซี อีกครั้ง ภายใต้การคุมทีมของ “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.

วีระพล วงษ์สาตรสาย แน่นอนว่า จียัมฟี่ เอดู คงต้องแบกรับความกดดันจากความคาดหวังของแฟนบอล ที่ต้องร้างราความส�าเร็จมา

หลายปีดีดัก ยิ่งผลงานที่เคยรังสรรค์ให้ทีมเมื่อครั้งร่วมสังกัด รวมทั้งประสบการณ์จากการออกไปวาดลวดลายในหลายๆ สังกัด จะ

ท�าให้ดาวเตะรายนี้กลายเป็นความหวังอันสูงสุดของเหล่าสาวก “ป้อมปราการ” ในปีนี้เป็นแน่

 แน่นอนว่าในฤดูกาลนี้ สตาร์ชาวกาน่า หวังจะคว้าแชมป์ร่วมกับ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี และต้องการโชว์ฟอร์ม

การเล่นให้ดีที่สุดเพื่อพาทัพ ฟ้า-ขาว สานความส�าเร็จที่ขาดช่วงไปนานให้กลับมาอีกครั้ง

กลับมาสร้างเทพนิยายบทใหม่ในถิ่น

“ป้อมปราการ”
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	 สมุทรปราการเอฟซี	 มีเตรียมทีมกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีที่ผ่านมา	 โดย	 “ป๋าตุ้ย”	

พ.ต.ท.ดร.วีระพล	 วงษ์สาตรสาย	 กุนซือใหญ่	 รวมถึงทีมงานสต๊าฟโค้ช	 จัดการซ้อมตัดตัวแบบเข้มข้น	

เน้นให้ผู้เล่นทุกคน	 พุ่งสมาธิไปกับการท�าหน้าที่	 “นักฟุตบอล”	 อย่างเต็มที่	 โดยนับตั้งแต่เปลี่ยนปฏิทิน

จากปี	56	เป็นปี	57	“ป้อมปราการ”	ลงทีมอุ่นแข้งไปหลายนัดด้วยกัน

พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย
ที่ปรึกษาทีม และหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสมุทรปราการเอฟซี

	 ผลงานนับว่าไม่เลวร้ายอะไร	 ชนะ	 2	 แพ้	 2	 ไล่ผลงานสมุทรปราการเอฟซี	 ในแมตซ์อุ่น

เครื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี	ชนะ	ทีมรวมนักเตะแอฟริกา	2-1(ห),	ชนะ	หัวหิน	ซิตี้	0-4(ย),	แพ้	ทีโอที	 เอสซี	

2-0(ย)	และล่าสุดช่วงปลายเดือนมกราคม	แพ้	ว.ราชพฤกษ์	1-0(ย)	ถือว่าเป็นการลองระบบ	ลองผู้เล่น	

รวมถึง	“หัวจิตหัวใจ”	ที่ป๋าต้องการที่สุดจากลูกทีมทุกคน	โดยหน้าตาของผู้เล่นจากในช่วงการตัดตัวนี้	ก็

ค่อยๆ	 แย้มออกมาเรื่อยๆ	ว่าใครเป็นใคร	หลายๆ	รายเป็นแข้งหน้าใหม่	 แน่นอนว่ามีผู้สมหวังย่อมมีผู้ที่

ต้องผิดหวัง	แข้งหน้าเก่าหลายรายต้องมีอัน	จรลี	ออกจาก	“ป้อมปราการ”	แห่งนี้

	 ผู้เล่นจากปีที่ผ่านมา	 หลายรายโยกซบทีมคู่แข่งร่วมลีกภาคกลาง	 และตะวันออก	 ไล่ดูคร่าวๆ	

ก็	สืบสกุล	ทรงบันดิษฐ์	ย้ายไป	ลูกอีสาน	เอฟซี,	เอกสิทธิ์	ด้วงนิล	ย้ายไป	มาบตาพุด	นย.	ระยอง	และ

กิจจรุจน์	พันธุ์ชู	ย้ายไป	สระแก้ว	เอฟซี	

	 อีกหลายรายที่หิ้วสตั๊ดข้ามโซนไปหากินกับสังกัด	 อื่นๆ	 เช่น	พัฒนากรณ์	 ทรายแก้ว	 ย้ายไป	

ว.ราชพฤกษ์,	เจษฎา	ศรีจันทร์	ย้ายไป	นครปฐม	ยูไนเต็ด	ในลีกดิวิชั่น	1	และนี่คือภาพคร่าวๆ	ของบรรดา

พ่อค้าแข้งปราการที่เดินจากไป	

	 ซึ่งกว่าบทความนี้จะหลุดออกมาสู่สายตาผู้อ่าน	 คาดว่า	 โฉมหน้าผู้เล่นสมุทรปราการเอฟซี	

คงไล่เรียงออกมาครบเป็นที่เรียบร้อย	และแน่นอนว่าทุกแข้งที่ได้สวมอาภรณ์	ฟ้า-ขาว	ฤดูกาล	2014	ที่

ก�าลังใกล้เปิดฤดูกาลอีกครั้ง	จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างดีจาก	“ป๋าตุ้ย”	แล้วอย่างดี
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	 โดยยังแบ่งโซนทีมจากทั่วประเทศเป็น	 6	 โซนเหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา	 ทว่ามีการเกลี่ยทีมให้ทุกๆ	 โซนมีจ�านวนทีมที่เท่ากัน

กว่าในฤดูกาลก่อนๆ	ซึ่งทีมที่โดนห่างเลขจากการเกลี่ยทีมนี้เห็นจะไม่พ้น	ประจวบ	 เอฟซี	 ที่โดนโยกโซนจากทีมในกลุ่มภาคกลาง	และ

ตะวันตก	สู่โซนใต้	นับเป็นปีที่	3	ติดต่อกันที่	เจ้าของฉายา	“ต่อพิฆาต”	ต้องโยกย้ายโซนไม่ซ�้ากัน	ไล่ตั้งแต่	ภาคกลาง	และตะวันออก,	ภาค

กลาง	และตะวันตก	และล่าสุด	ภาคใต้	ตามล�าดับ	ทว่าคงต้องรอดูกันต่อไปว่า	ประจวบ	เอฟซี	จะเอาอย่างไร	หลังมีข่าวออกมาว่าอาจไม่

ส่งทีมเข้าแข่งขัน	หากต้องย้ายไปเล่นโซนภาคใต้

	 มาดูในส่วนของโซนภาคกลาง	และตะวันออก	ในฤดูกาล	2014	ยังมีจ�านวนทีมเท่าเดิมที่	 14	ทีม	ทว่ามีการสลับสับเปลี่ยนทีม

จากในปีก่อน	1	ทีมด้วยกัน	ซึ่งทีมที่ต้องจรลีย้ายไปอยู่	โซน	กทม.	ได้แก่ทีม	รังสิต	เอฟซี	ส่วนทีมที่มาแทนไม่ใช่ทีมหน้าใหม่แต่อย่างใด	

แต่กลับมาคราวนี้มีการปรับโฉม	และโลโก้สโมสรฯ	จนดูแปลกตาไปไม่น้อย	ส�าหรับ	“ม้านิลมังกร”	ระยอง	เอฟซี	

	 สรุป	14	ทีม	ลีกภูมิภาค	ดิวิชั่น	2	โซนภาคกลาง	และตะวันออก	ฤดูกาล	2014	มีดังนี้	TG	ระยอง,	ระยอง	เอฟซี,	มาบตาพุด	นย.	

ระยอง,	กองเรือยุทธการ,	กบินทร์	ยูไนเต็ด,	จันทบุรี	เอฟซี,	ฉะเชิงเทรา	เอฟซี,	สระแก้ว	เอฟซี,	ปทุมธานี	กปน.	ยูไนเต็ด,	นครนายก	เอฟ

ซี,	สมุทรปราการเอฟซี,	พานทอง	เอฟซี,	ปราจีนบุรี	ยูไนเต็ด	และลูกอีสาน	เอฟซี

ฝ่ายจัดการแข่งขันลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 แบ่งโซนแล้ว

ส่องลีก

D2

SPS Thailand ยก

“ป้อมปราการ”กลุ่มทีมเต็ง

“เสี่ยเป้” รณฤทธิ์ ซื่อวาจา 

ที่ปรึกษาลีกภูมิภาค ด.2 โว

“บิ๊กเก่ง” ชนะวิทย์ ฉายแสง

ผจก.ฉะเชิงเทรา FC มั่นใจ

	 เพจกีฬาน้องใหม่	Supersub	Thailand	(ซุปเปอร์ซับ	ไทยแลนด์)	จัดอันดับ	5	

ทีมชั้นน�าที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ในแต่ละภูมิภาค	 โดยในกลุ่มภาคกลาง	 และตะวันออก	 ทีม

เต็ง	 1	ที่จะคว้าแชมป์ได้แก่	 ระยอง	 เอฟซี	 ทีมชั้นน�าประจ�าโซนที่พึ่งหล่นชั้นมาจาก	ด.1,	

เต็ง	2	นครนายก	เอฟซี	ทีมเอสซีจี	เมืองทองฯ	สาขา	2	ที่น่ากลัวทั้งใน	และนอกสนาม,	เต็ง	

3	สระแก้ว	เอฟซี	ทีมอันดับ	3	จากปีที่แล้ว,	เต็ง	4	จันทบุรี	เอฟซี	ทีมแชมป์ครึ่งฤดูกาล

แรกเมื่อปีก่อน	 แต่มาแผ่วปลายเอาในครึ่งฤดูกาลหลังเนื่องจากปัญหาแข้งไหล	 และ

สุดท้ายเต็ง	5	สมุทรปราการเอฟซี	อดีตแชมป์ปี	2009	ด้วยชื่อเสียงเก่าๆ	และการเตรียม

ทีมที่ดี	ท�าให้ปีนี้มาติดโผกลุ่มลุ้นแชมป์กับเขาด้วย	

ขอบคุณข่าว/ภาพ:	www.facebook.com/SPSThailand

	 ทีมพันธมิตร	นครนายก	เอฟซี	ทีม

ในโซนภาคกลาง	และตะวันออก	กับ	ศุลกากร	

ยูไนเต็ด	 ทีมในโซนกรุงเทพ	 และปริมณฑล	

จะเป็นตัวเต็งลุยรอบ	 ชปล.	 ฤดูกาล	 2014	

แน่นอน	

	 “ส�าหรับในปีนี้เรายังจับมือเป็น

พันธมิตร	 กับ	 นครนายก	 เอฟซี	 ทีมในโซน

ภาคกลาง	 และตะวันออก	 เช่นเดิม	 และจะ

ท�าพันธมิตรเพิ่มกับทีม	ศุลกากร	ยูไนเต็ด	ทีม

ในโซนกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 อีกทีม	 โดย

เราจะส่งผู้เล่นทีมเยาวชนของ	 เอสซีจี	 เมือง

ทองฯ	 ให้ ไปเล่นในปีหน้า	 ซึ่งมั่นใจว่าศักยภาพ

ผู้เล่นของเราทุกคนล้วนมีคุณภาพ	 จนผ่านเข้า

สู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีก	ได้แน่นอน”	ผอ.	สโมสร

เอสซีจี	เมืองทองฯ	ได้กล่าวไว้

	 ทีมจะท�าผลงานได้ดีกว่าในปีที่

ผ่านๆ	มาแน่	 โดยทางผจก.	 “ปลากัดนักสู้”	

ได้เผยกับสื่อว่า	 “ตอนนี้ต้องบอกว่าหลาย

ทีมในโซนตะวันออก	ก็มีการยกระดับ	และ

เสริมทพัเข้ามามากมาย	 ขณะนีเ้ราก็มีการ	

เตรียมพร้อมส�าหรับฤดูกาลทีเ่ร่ิมต้นขึน้อย่าง

เตม็ทีเ่ช่นกนั	 เราก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่าง

เข้มข้น	 ซึ่งผลงานการซ้อมของนักเตะ			

ทุกคนก็ท�าได้อย่างยอดเยี่ยม	 มีศักยภาพ

ที่ดีในทุกๆ	 วันที่ลงซ้อม	 ที่ส�าคัญนักเตะ					

ทุกคนมีความเข้าขาซ้อมกันอย่างลงตัว

กว่าปีก่อนๆที่ผ่านมามาก	 เชื่อซีซั่นนี้เราจะ

ท�าผลงานได้ตามเป้าที่ตั้งไว้”

ภาพ	และข่าวจาก	www.smmonline.net
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 รูดม่านเปิดฉากให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงกันเสียที ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอล เอไอเอสลีก ภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2014 ซึ่งในปีนี้ยังถือฤกษ์วันแห่งความรัก 14 

กุมภาพันธ์ เป็นวันเปิดเกมลีกดิวิชั่น 2 นัดแรก ที่โซนภาคเหนือ เเพร่ ยูไนเต็ด พบ สุโขทัย เอฟซี หลังจากนั้นก็ถึงคิวทีมที่เหลือที่จะได้ลงวาดลวดลายในสนามหญ้าทุกทีม 

ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 15-16 กุมภาพันธ์

 แต่กว่าเกมลีกจะเปิดฉากขึ้น ทางฝ่ายจัดก็ไม่ต้องท�าให้แฟนลูกหนังรอนาน จัดเกมลีกมาเป็นออเดิร์ฟก่อนเลยในรายการโตโยต้าลีกคัพ 2014 รอบเพลย์ออฟ 

ซึ่งสมุทรปราการเอฟซี ถูกจับไปพบกับทีมแกร่งประจ�าโซน ระยอง เอฟซี ซึ่งเราต้องรับหน้าเป็นฝ่ายไปเยือนด้วย

 ร่ายมาก็พอสมควรอย่ารอช้าไปชมกันเลยว่า โปรแกรมลีกภูมิภาคของทีมสมุทรปราการเอฟซี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีคิวลงสนามกับใครที่ไหนอย่างไรบ้าง

 

DATE: 23 FEB 2014

 Division 2

 มาบตาพุด นย. ระยอง–สมุทรปราการเอฟซี

 แข่งขันที่: สนามเทศบาลเมืองมาบตาพุด เวลา: 16:00 น. 

 โปรแกรมการแข่งขันในนัดส่งท้ายปลายเดือนแห่งความรัก สมุทรปราการ

เอฟซี ต้องบุกไปจังหวัดระยองอีกครั้ง ในหนนี้ พบกับ “พยัคฆ์บูรพา” มาบตาพุด 

นย. ระยอง 

 นับว่าเป็นเดือนพบญาติจังหวัดระยองของแท้ ตั้งแต่ต้นเดือนยันปลาย

เดือน โดยฟอร์มของเจ้าถิ่นอีกทีมหน่วยงานทหาร ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นัก แต่ก็

ถือว่าเกมเยือนคงไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอน

 เนื่องจากความคุ้นชินสภาพสนามอาจท�าให้ มาบตาพุด มีที่เด็ดมาท�าให้เรา

ได้แสบทรวงได้เช่นกันหากติดประมาท โดยเฉพาะผลงานที่มาเรื่อยๆ แบบไม่กระโตก

กระตาก โดยใน 2 ฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีอันดับที่ดีกว่าเราอีกด้วย และแน่นอนว่าด้วย

ขุมก�าลังนายทหารกว่าครึ่งทีม จุดเด่นไม่พ้น วินัยดี ความฟิตเด่น

 DATE: 16 FEB 2014

 Division 2

 สมุทรปราการเอฟซี–กองเรือยุทธการ

 แข่งขันที่: สนามกีฬาเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า เวลา: 16:00 น.

 นัดประเดิมเกมลีกซีซั่น 2014 “ป้อมปราการ” เปิดบ้านแหลมฟ้าผ่า 

รับทีมหน่วยงานทหาร “เรือรบประจัญบาน” กองเรือยุทธการ โดยคาดคะเนว่า

แมตซ์ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ จะมีเหล่าสาวก “ป้อมปราการ” มาให้ก�าลัง

ใจทีมอย่างแน่นสนาม และน่าจะเป็นงานล�าบากส�าหรับผู้มาเยือนแน่นอน

 ในส่วนของทีมเยือน กองเรือยุธการ ที่ออกมาประกาศก่อนซีซั่นว่า

ไม่ใช้นักเตะต่างชาติ และเน้นใช้ผู้เล่นที่รับราชการทหารแทบจะยกชุด เรื่องวินัย 

ความฟิต ไม่น่าจะเป็นปัญหาของแข้ง “เรือรบประจัญบาน” 

 ผิดกับฝากเจ้าถิ่นนักเตะกว่าค่อนทีมอายุ 30 ปีขึ้น ท�าให้อาจมีปัญหา

ในการเจอทีมวินัยจัด ความฟิตดีได้แน่ แต่ทว่าด้วยประสบการณ์ของแข้งสมุทร

ปราการเอฟซี ที่ประสบการณ์เต็มเอี้ยดทุกราย น่าจะเอาตัวรอดได้ในแมตซ์

ประเดิมเกมลีกได้ไม่ล�าบาก

 

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม
• สมุทรปราการเอฟซี ในทุกฤดูกาลที่ลงแข่งขันนัดแรกไม่ว่าลงสนามใน

ฐานะทีมเหย้า หรือเยือน ไม่เคยจบ เกมด้วยความพ่ายแพ้เลย

• สถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีม น่าเหลือเชื่อที่ สมุทรปราการเอฟซี ไม่

เคยชนะ กองเรือยุทธการได้เลย โดยพบกันทั้งหมด 4 นัด เสมอกัน 3  

นัด และนัดล่าสุดในช่วงเลกที่ 2 ปี 2013 สมุทรปราการ เอฟซี บุกไปแพ้ในถิ่น

สนามราชนาวี สัตหีบ 1-0

• สมุทรปราการเอฟซี ไม่เคยสอยตาข่ายทีมจากหน่วยงานทหารทีมนี้ได้

เลยในการพบกันทั้งหมด

 

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม
 • ผลงานในถิ่น ของมาบตาพุด นย. ระยอง ในปีที่ผ่านมา ดูดี

จนน่าตกใจ โดยลงสนามทั้งฤดูกาลในฐานะทีมเหย้า 13 นัด เจ้าของฉายา “พยัคฆ์

บูรพา” แพ้เพียง 2 นัดเท่านั้น 

 • สถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีม สมุทรปราการเอฟซี ไม่เคย

ชนะ มาบตาพุด นย. ระยอง ได้เลย พบกันทั้งหมด 4 นัด เสมอกัน 3 นัด แพ้ 

1 โดยเกมที่สมุทรปราการเอฟซี มีคิวต้องไปเยือนสนามเทศบาล มาบตาพุด 

2 ปีที่ผ่านมา จบลงด้วยเสมอแบบมีสกอร์ทั้งหมด โดยในปี 2012 เสมอ 2-2 

และในปี 2013 เสมอกันไป 1-1

 • เอกสิทธิ์ ด้วงนิล กองหลังมาบตาพุด นย. ระยอง เคยค้า

เกือกกับ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ในฤดูกาล 2013 มาแล้ว
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Division 2 Season 2014 Preview:
V R The East

 เตรียมเปิดฉากฟาดแข้งอีกคราส�าหรับลีกรากหญ้า ดิวิชั่น 2 โซนภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจ�าปี 2014 โดยในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในลีก 1 ทีม

ด้วยกันคือ ระยอง เอฟซี ที่หล่นชั้นจาก ด.1 ลงมาร่วมสังฆกรรมในโซนภาคกลาง และตะวันออก อีกครั้ง ด้าน ม.รังสิต มีอันต้องโยกโซนไปอยู่กรุงเทพ และภาคกลาง 

มาดูกันว่าแนวโน้มแต่ละทีมในปีนี้จะเป็นในทิศทางไหนอย่างไร ในโซนภาคกลาง และตะวันออก

ระยอง เอฟซี
อันดับที่คาด: 1

 คงต้องยกเต็งหนึ่งให้กับ ระยอง เอฟซี ทีมที่มีเครดิตเก่าๆ จากการที่ใน

ปีที่ผ่านมาร่วมเล่นในลีกพระรองมา แม้ไม่สามารถยืนระยะอยู่ได้ก็ตาม โดย “โค้ชโม” 

อภิชาติ โมสิกะ กุนซือคู่บุญยังคงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการท�าภารกิจฉุดทีมนี้ 

กลับไปสูดอากาศลีกรองให้ได้ และด้วยกระดูกบอล เกรดบอลที่ถูกปลูกฝังมาอย่าง

ดี จากเทรนเนอร์มากฝีมือ บวกงบประมาณที่ค่อนข้างมาก น่าจะท�าให้ ระยอง เอฟซี 

วนเวียนอยู่แถวหัวตารางตั้งแต่ต้นจนจบได้ไม่ล�าบาก

นครนายก เอฟซี
อันดับที่คาด: 3

 เด็กเมืองทองฯ บวกทีมงานยกชุด ก็น่าจะท�าให้ความน่าเกรงขามมาสิงสถิต 

นครนายก เอฟซี อีกหนึ่งปีเป็นแน่แท้ โดยเมืองทองฯ สาขา 2 มีความโดดเด่นที่เด็ก

สร้างเมืองทองทุกรายล้วนฝีเท้าฉกาจพอตัวอยู่แล้ว บวกกับระบบการฝึกซ้อม 

สนามซ้อม สภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงก�าลังภายในจาก ที่ปรึกษาลีก ด.2 ก็น่าจะ

ท�าให้ นครนายก เอฟซี เวอร์ชั่นลูกเมืองทองฯ อยู่หัวตารางได้อีกปี แต่จะดีพอได้

ไปถึง ชปล. อีกปีไหม คงยังเป็นค�าถาม

จันทบุรี เอฟซี
อันดับที่คาด: 2

 ปีที่ผ่านมาหาก อ.ปัญญา การเจริญ สามารถรั้งศิษย์ก้นกุฏิไว้ช่วยทีมต่อ

ได้หล่ะก็ แชมป์ในปี 2013 น่าจะหนีไม่พ้นทีม “กระทิงป่า” เป็นแน่ แต่ฤดูกาลที่ผ่านนับ

ว่าทีมคนจันท์ ได้บทเรียนมาพอสมควร และดูเหมือนในปีนี้ทีมจะมีการเตรียมความ

พร้อมที่ดีขึ้น บวกกับเงินสนับสนุนที่เข้ามาเป็นน�้าเลี้ยงทีมที่น่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา 

ก็น่าจะท�าให้จันทบุรี เอฟซี ไม่หลุดวงโคจรอย่างในปีที่ผ่านมาอีกเป็นครั้งที่ 2 แน่

สระแก้ว เอฟซี
อันดับที่คาด: 4

 พัฒนาขึ้นมาแบบน่าดูชมส�าหรับทีมจากแดนอรัญประเทศ ในปีนี้ยังเสริม

ทัพแบบน่ากลัวมิใช่น้อย เรื่องงบประมาณหายห่วง เมื่อได้รับการอุดหนุนจาก

ตระกูลนักการเมืองชื่อดังอย่างตระกูล เทียนทอง อีกทั้งทีมยังใช้บริการ “โค้ชโป้ง” 

ยุทธพงษ์ บุญอ�าพร เป็นกุนซือเช่นเดิม และเน้นแข้งเดิมกว่า 80% บวกเสริมแข้งที่

น่าสนใจที่ถูกเติมเข้ามา น่าจะท�าให้ “นกงูเหล็ก” ได้โบยบินอยู่โซนบนตารางได้อีกปีแน่
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ฉะเชิงเทรา เอฟซี
อันดับที่คาด: 5 

 “ปลากัดนักสู้” เป็นทีมที่ดูดีมากๆ ในซีซั่นที่ผ่านมา ทั้งกองเชียร์ และทีม

นักกีฬา ด้วยการสนับสนุนจากตระกูลนักการเมืองชื่อดัง อย่างตระกูลฉายแสง 

บวกกับเฮดโค้ชฝีมือดี ธเนศ บุญลาภ ในปีนี้ขยับเดินหน้าต่อเนื่อง ทั้งการเสริมตัว

ที่น่าสนใจ บวกกับการผูกพันธมิตรกับ ทีโอที เอสซี ทีมในไทยลีก ในการหยิบยืม

ผู้เล่นมาช่วยเสริมศักยภาพทีม เชื่อว่า “ปลากัด แห่งลุ่มน�้าบางปะกง” จะโชว์ผลงาน

ได้เด็ดดวงกว่าในปีที่ผ่านๆ มา แน่นอน แถมดีไม่ดีอาจสอดแทรกเป็นม้ามืดคั่วแชมป์

ภาคกับทีมอื่นๆ ก็เป็นได้

มาบตาพุด นย. ระยอง
อันดับที่คาด: 10

 ทีมทหารนาวิกโยธินไทย ที่ยังเน้นหนักไปที่ผู้เล่นไทยที่เข้ารับราชการทหาร 

แต่ก็ผสมผสานต่างชาติไว้บางส่วน ซึ่งเชื่อว่าในปี 2014 “พยัคฆ์บูรพา” น่าจะ

ประคองผลงานจากในซีซั่นก่อนไว้ได้แน่ แต่จะดีขึ้นไหม คงต้องรอชม แม้งบไม่เยอะ 

แต่ไม่ใช่หมูให้ทีมไหนได้เคี้ยวง่ายๆ แน่

ปทุมธานี กปน. ยูไนเต็ด
อันดับที่คาด: 7

 อีกทีมที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีกว่าที่คาดในปีที่ผ่านมา โดย''โค้ชรุณ'' อรุณ 

ตุลย์วัฒนางกูร ปลุกปั้นทีมจากที่เคยอยู่โซนท้ายตาราง มาเฉิดฉายด้านครึ่งบนของ

ตารางอย่างน่าชื่นชม ในปีนี้คาดว่าทีมวางงบไว้พอสมควร เนื่องจากผลงานในปี

ก่อนดันทะลุเป้า ซึ่งน�้าเลี้ยงที่ดีอย่างนี้น่าจะเป็นอีกแรงขับส�าคัญของทีมในขวบปีนี้ 

แต่ดูจากนักเตะกว่าครึ่ง “มังกร คลอง13” กลับเน้นการเสาะหาเพชรเสียมาก ซึ่ง

ตรงจุดนี้หากตาไม่ถึงจริง ก็ยากที่จะปะติดปะต่อผลงานจากในปีที่ผ่านมาได้

สมุทรปราการเอฟซี
อันดับที่คาด: 6

 ผลงานแผ่วมาหลายปี ส�าหรับอดีตแชมป์ภาคกลาง และตะวันออก เมื่อ

ฤดูกาล 2009 ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายพอสมควร ทั้งในส่วนทีมบริหาร 

เฮดโค้ช และตัวผู้เล่นแทบทั้งหมด ในต�าแหน่งประธานสโมสรฯ ได้ “บิ๊กเผือก” กลับ

มาดูแลทีมอีกครั้ง ส่วนกุนซือใหญ่ปีนี้ทีมได้ “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาต

รสาย มาดูแลทีม บวกกับนักกีฬาประเภทขิงแก่ มากประสบการณ์ ที่ยกกันมาเป็น

ขุมก�าลังของทีมในปีนี้ ความเก๋าไม่น่าจะใช่ปัญหาของทีมในปีนี้ แต่เรื่องการควบคุม

อารมณ์ และการยืนระยะในลีกยังคงเป็นค�าถาม แต่หากแก้โจทย์ที่กล่าวมาได้ สมุทร

ปราการเอฟซี ก็ไม่จ�าเป็นต้องกลัวคู่แข่งรายไหน

พานทอง เอฟซี
อันดับที่คาด: 11

 “พรานล่าเนื้อ” ทีมน้องนุชสุดท้องจากเมืองชลบุรี หากยังจ�ากันได้นี่คือ

ทีมพิเศษที่ขึ้นชั้นมาด้วยค�าว่า “ทีมน�าร่อง” แต่ผลงานค่อนข้างกระท่อนกระแท่น ปี

นี้เชื่อว่าประสบการณ์จากในลีกอาชีพปีแรก น่าจะท�าให้ทีมมีความพร้อมในการต่อกร

กับทีมร่วมลีกได้ดีขึ้น โดยผู้เล่นกว่าครึ่งเป็นแข้งเยาวชนในเมืองชลบุรี แทบทั้งหมด 

ความสด นับเป็นจุดแข็งของทีมนี้ แต่เรื่องการรักษามาตรฐานการเล่นยังคงเป็น

ค�าถาม

กองเรือยุทธการ
อันดับที่คาด: 12

 ทีมหน่วยงานทหารที่ปีนี้เน้นความเป็นไทย ใช้คนไทยแบบล้วนๆ วินัยน�า 

นักเตะทั้งหมดเป็นนายทหาร เรื่องความฟิตไม่ต้องพูดถึง ซึ่งแต่ละทีมที่แข่งขันด้วย

คงล�าบากหน่อยที่จะกลืนแต้มจาก “เรือรบ ประจัญบาน” ล�านี้ได้โดยง่าย แต่คงจะ

ล�าบากไม่น้อยเช่นกัน หากทีมกองเรือยุทธการ จะปีนขึ้นไปอยู่โซนครึ่งบนของตาราง

คะแนน 

TG ระยอง
อันดับที่คาด: 13

 เชื่อว่า อดีตทีมปลวกแดงในปีนี้จะมีผลงานที่ดีขึ้นกว่าในปีก่อนแน่นอน ซึ่ง

จากประสบการณ์ 1 ปีที่ผ่านมาบนลีกอาชีพ น่าจะช่วยท�าให้ความพร้อมต่างๆ ของ

ทีมดูชัดเจนขึ้น แต่คงไม่พ้นโซนท้ายตารางอยู่ดี และโดยส่วนตัวเชื่อว่า จะไม่มีทีมที่

โดนยิงแบบไม่มีทรงอีกแล้วในปีนี้

กบินทร์ ยูไนเต็ด
อันดับที่คาด: 14

 ป้วนเปี้ยนอยู่โซนล่างท้ายตารางทุกฤดูกาลที่เข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นชื่อทีม

ไหนก็ตาม ทั้ง ซิตี้ เอฟซี หรือ ยูไนเต็ด และในปี 2014 นี้น่าจะเป็นอีกปี ที่ทีมเบี้ย

น้อยหอยน้อยทีมนี้ต้องอดทนก้มหน้าก้มตาท�าผลงานอย่างเต็มที่ แม้สุดท้ายจะไม่

พ้นโซนแดงก็ตาม

ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
อันดับที่คาด: 8

 “เสือด�าบูรพา” น่ากลัวเสมอยามลงเล่นในถิ่น โดยเฉพาะผลงานในปีที่ผ่าน

มาเข้าตาเหลือเกินกับการพ่ายแพ้ในถิ่นตัวเองเพียง 1 จาก 13 นัดเท่านั้น ในปีนี้เชื่อ

ว่าปี 2014 นี้ทีมยังจะเกาะกลุ่มครึ่งบนของตารางได้แน่ แต่ก็ประมาทไม่ได้เช่นกันหาก

ฟอร์มของลูกทีมของ “จ่าด�า” ประสงค์ คุ้มศักดิ์ ยังรักษามาตรฐานการเล่นได้ดุดัน

เช่นปีที่ผ่านมา ก็คงไม่ใช่งานง่ายเลยที่จะดึงแต้มจาก เสือดุ ตัวนี้ได้

ลูกอีสาน เอฟซี
อันดับที่คาด: 9 

 แชมป์เก่าจากปีที่ผ่านมา แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายจริงๆ เรียกว่าแทบ

ไม่เหลืออะไรจากปีที่แล้วเลย และเชื่อว่าในปีนี้ ลูกอีสาน คงต้องใช้ความอดทนในการ

สร้างทีมขึ้นมาใหม่ หลังในปีที่ผ่านมาได้ของดีจาก อินทรี เพื่อนต�ารวจ มาใช้แบบ

สบายมือ ปีนี้คงเป็นงานยากพอดูที่จะติดหัวตารางอย่างในปีที่ผ่านมา
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 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 

สุพรรณบุรีเกมส์ ที่แข่งขันกันไปเมื่อช่วงวัน

ที่ 5-15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา จังหวัด

สมุทรปราการ โดยสมาคมกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ และการกีฬาแห่งประเทศไทย

จังหวัดสมุทรปราการ ส่งทีมนักกีฬาลงแข่งขัน

หลายชนิดด้วยกัน และสามารถท�าผลงานได้ดี

คว้าเหรียญรวมมาได้ 34 เหรียญ อยู่ในอันดับ

ที่ 10 ในการสรุปเหรียญทอง 

 จ�าแนกออกเป็นเหรียญทอง 9 เหรียญ, 

เหรียญเงิน 6 เหรียญ และเหรียญทองแดง 19 

เหรียญด้วยกัน 

 ซึ่งอีกชนิดกีฬาที่จังหวัดสมุทรปราการ

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน แค่ 2 ประเภท แต่ทว่า

สามารถท�าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้แก่

กีฬา เปตอง ที่คว้าไป 1 ทอง 1 ทองแดง 

สร้างชื่อเสียงในวงการโยนเหล็กให้กับจังหวัด

สมุทรปราการ

 โดย “สท.หรั่ง” ปิยพันธ์ เต่าทอง 

สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า ที่ท�า

หน้าที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ และคณะกรรมการพัฒนากีฬา

จังหวัดสมุทรปราการ ออกมาเผยถึงผลงาน

ที่ทีมโยนเหล็กจังหวัดที่ไปสร้างชื่อเสียงในกีฬา

แห่งชาติครั้งนี้ว่า

 “ก่อนอื่นทางผมต้องขอขอบพระคุณ 

ท่านพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ ที่สนับสนุนงบกีฬาจังหวัดให้กับ

กีฬาเปตอง รวมถึง ผอ.กกท.สป.ชัญญาภัค 

สดุดี ที่สนับสนุน ผมในการดูแลกีฬาชนิดนี้มา

โดยตลอด”

 “ซึ่งผมเองก็เคยเป็นนักกีฬาเปตอง มา

ก่อน หลังจากวางมือก็ยังคอยดูแลรุ่นน้องที่

ขึ้นมาใหม่ทุกรายอย่างดี โดยในกีฬาแห่งชาติปีนี้ 

จังหวัดก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 2 ประเภท

ด้วยกัน” 

 “ประเภทชายเดี่ยว จังหวัดส่ง จอ.เฉลิม 

ปิ่นทอง ดีกรีแชมป์ประเทศไทยคนปัจจุบัน ลง

แข่งขัน ก็สามารถท�าผลงานได้ตามเป้าหมาย คว้า

เหรียญทองได้ส�าเร็จ ซึ่งเหรียญทองนี้ นับเป็น

เหรียญแรกของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย”

 “อีกประเภทส่งแข่งขันในรุ่น Shooting 

บุคคลชาย ซึ่งจังหวัดส่ง พ.จ.ท. วิชชา  

ศรีประจักษ์ ดีกรีเหรียญเงินกีฬากองทัพไทย 

ลงแข่งขัน ซึ่งก็ถือว่าท�าผลงานได้ดีโดยคว้า

เหรียญทองแดงมาครองได้ส�าเร็จ” สท.หรั่ง 

ร่ายยาว

 นับได้ว่า เปตอง เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬา

ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดในการแข่งขันกีฬา

แห่งชาติครั้งที่ 42 นี้ แม้อาจจะเป็นกีฬาที่ไม่ค่อย

เป็นที่ติดตามมากนัก แต่ก็นับได้ว่า กีฬาโยนเหล็ก

จังหวัดสมุทรปราการ มีดีไม่แพ้จังหวัดไหนๆ

 

คว้าทองกีฬาแห่งชาติ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 ประจ�าเดือนมกราคม 2557 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี |19

AC
SP

 C
LU

B

 งานนิทรรศการ วิชาการ ACSP ประจ�าปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นโดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพื่อให้ความรู้ เนื้อหาต่างๆ 

ในชีวิตประจ�าวันที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้เข้าชมที่เป็นเด็กนักเรียนโดยมีบูธความรู้ต่างๆ ในงานมากมาย โดยได้รับเกียรติจากท่านชลิต เพ็ชร

รัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มาเป็นประธานในการเปิดงานในครังนี้

 ภายในงานมีบูธเชิงวิชาการที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง สมุนไพรที่เกิดจาก

ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงผลงานนักเรียนที่โดดเด่นมากมาย ฯลฯ นอกจากนี้แต่ละบูธยังมี

กิจกรรมการรวมสนุก เพื่อจูงใจให้นักเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละบูธมากขึ้น 

 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสมาคมศิษย์เก่า น�าโดย คุณก้องกีรติ ธนสารสิน ในฐานะนายกสมาคมศิษยเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ จัดบูธเชิงวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไก่สัตว์เศรษฐกิจของบ้านเรา นับตั้งแต่อยู่ในไข่ จนถึงวัยเจริญพันธุ์ 

นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้รับความรู้นอกจากที่ได้เรียนมามากขึ้นอีกด้วย

งานนิทรรศการ วิชาการ ACSP
ประจ�าปีการศึกษา 2556 




