มีนาคม 2557

ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือน

“ป้อมปราการ” จับมือ "โค้ชหมี" อดีตทีมชาติ ไทย
เปิดอะคาเดมี่ พัฒนาเยาวชน ต่อยอดสู่ความยั่งยืน
“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี อดีตแชมป์ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 เอาจริงสร้างสมุทรปราการเอฟซี อะคาเด
มี่ หวังดันเด็กป้อนทีมชุดใหญ่ในอนาคต เพื่อพัฒนา และต่อยอดความส�ำเร็จแก่สโมสรฯ

บรรณาธิการ
ข้อต้อนรับท่านผู้อ่าน เข้าสู่หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ในตอนนี้ก็ผ่าน
โปรแกรม 1 ใน 4 ของเกมลีกไปเป็นที่เรียบร้อย เชื่อว่าแฟนบอล “ป้อมปราการ” ต่างผิดหวังกับ
ฟอร์มการเล่นของทีมไม่น้อย หลังยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เสียที แต่เราก็ต้องให้ก�ำลังใจ นักเตะ และ
ทีมงานกันต่อไป เชื่อว่าวันของเราจะมาถึงในเร็ววันนี้แน่
มาพูดถึงเนื้อหาในฉบับเดือนมีนาคม 57 คงต้องเริ่มที่ เรื่องบนปก ที่ในเดือนนี้หยิบยกประเด็น
แข้งเก๋ามาลองจัดทีมสมุทรปราการเอฟซี ชุด “เก๋า เก๋า” ดูว่าจะสู้ทีมอื่นได้ไหม
ต่อเนื่องที่ผลงานระดับโลกที่ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ “ป้อมปราการ” ส่ง
ทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมแข่งขัน รายการ พี เอส ซี-คาร์ลสเบิร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์
ครั้งที่ 15 พร้อมสร้างชื่อเสียงคว้าต�ำแหน่งรองแชมป์โลกกลับสู่มาตุภูมิ
MAN OF THE MONTH กับ ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม แบ็กจอมบุกเจ้าของเสื้อหมายเลข 20,
SPFC MATCH PREVIEW ในเดือนเมษายน, สมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่, สมุทรปราการ เจ๋ง
คว้าที่ 8 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์พิเศษจากแฟนบอล รวมถึง
ACSP CLUB ฯลฯ
ซึ่งทั้งหมดนี้รอให้ท่านผู้อ่านได้พลิกอ่านกันในฉบับนี้แล้ว หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะมีความสุข
กับการอ่าน ก่อนลา ฝากประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านที่อยากเข้ามาสนับสนุนทีม หรือลงโฆษณากับ
สมุทรปราการเอฟซี สามารถติดต่อฝ่ายสิทธิประโยชน์ของทางสโมสรฯ ได้ที่เบอร์ 081-556-6111
ส�ำหรับฉบับนี้ขอตัวลาท่านผู้อ่านไปก่อน พบกันใหม่ฉบับเดือนเมษายน สวัสดีครับ
ตู๋ตี๋เจ๊กขายขวด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ
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ส�ำหรับท่านผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนทีมป้อมปราการ

ติดต่อ 081-3434-777

ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี
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“ป้อมปราการ” จับมือ "โค้ชหมี" อดีตทีมชาติ ไทย

เปิดอะคาเดมี่ พัฒนาเยาวชน ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี อดีตแชมป์ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 เอาจริงสร้างสมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่ หวังดันเด็กป้อนทีมชุด
ใหญ่ในอนาคต เพื่อพัฒนา และต่อยอดความส�ำเร็จแก่สโมสรฯ
ส�ำหรับทีมงานผู้ฝึกสอน สมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่ น�ำโดย “โค้ชหมี” สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ เทรนเนอร์มากประสบการณ์ อดีตดาวเตะ
ทีมชาติไทย ที่ในปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานเทคนิกสโมสรฯ รวมไปถึงต�ำแหน่งเฮดโค้ชสโมสรราชนาวี ทีมในระดับดิวิชั่น 1 ที่พกประสบการณ์ทั้งสมัย
ยังสวมสตั๊ดโลดแล่นบนผืนหญ้า รวมไปถึงการคุมทีมต่างๆ มาแบบเต็มเปี่ยม พร้อมด้วยทีมงาน ที่จะมาให้ความรู้ เชิงลูกหนัง อย่างถูกต้อง พร้อม
ถ่ายทอดทักษะเชิงลูกหนัง เพื่อให้น้องๆ พัฒนาอย่างเป็นระบบ
สมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มฝึกสอนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 57 เป็นต้นไป รับน้องๆ เยาวชนที่มีความสนใจ และรัก
ในกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่อายุ 7 – 15 ปี เพื่อฝึกฝนทักษะเชิงลูกหนังกับทีมงานมืออาชีพ เพื่อพัฒนา และต่อยอดระดับฝีเท้าน้องๆ เยาวชน ปูพื้นสู่เส้น
ทาง “นักฟุตบอลอาชีพ” ต่อไป
สมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่ ฝึกสอนอาทิตย์ละ 4 วัน ที่สนามเดอะไพรมารี่ฟุตบอลฟิลล์ (เข้าจากถนนบางนา-ตราด บริเวณ กม. 8 (ปาก
ซอยโลตัส บางนา ตรงข้ามศูนย์การค้าเมกะบางนา เข้าซอย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง 2 ประมาณ 500 เมตร สนามฟุตบอลอยู่ ซ้ายมือ ตรงข้ามศูนย์
ประมูลรถเกียรตินาคิน) วันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี สอนในเวลา 17:30 – 19:30น. และวันเสาร์ กับ วันอาทิตย์ สอนในเวลา 9:30 – 11:30น. ค่า
สมัครแรกเข้า 2,000 บาท รับทันทีชุดฝึกซ้อมจ�ำนวน 1 ชุด เดือนต่อไป 1,500 บาท
สมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยใช้เอกสารการรับสมัคร ส�ำเนาสูติบัตร หรือ ส�ำเนาบัตรประชาชน
จ�ำนวน 1 ชุด และส�ำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.samutprakanfc.com ติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมโทร. (คุณอาร์ท)081-5566-111, (คุณป๊อป)080-0894-222, (คุณตี๋) 090-4100-772
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“ป้อมปราการ” ศูนย
		
เอ่ยถึงแข้งจอมเก๋าในลีกบ้านเราแล้วหล่ะก็ เชื่อว่าท่านผู้อ่านคงนึกชื่อ
แข้งดังๆ ทั้ง เทิดศักดิ์ ใจมั่น, พิภพ อ่อนโม้ และนิเวส ศิริวงศ์ 3 ตัวเก๋าของ “ฉลาม
ชล” ชลบุรี เอฟซี หรือจะเป็น อ�ำนาจ แก้วเขียว กองหลังบางกอกกล๊าส เอฟซี, ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์ แบงค็อก ยูไนเต็ด, เจษฎา, จิตสวัสดิ์ เชียงราย ยูไนเต็ด ฯลฯ ซึ่งชื่อที่เอ่ยมา
เหล่านี้ล้วนยังโลดแล่นประคองดาวเตะรุ่นน้องในลีกสูงสุดบ้านเรา
แต่เชื่อเหลือเกินว่าคงไม่มีทีมไหนในดินแดนด้ามขวานกล้าๆ ใช้บริการ แข้งเก๋า
แบบยกทีม ดังเช่นที่ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี อดีตแชมป์ดิวิชั่น 2 โซน
ภาคกลาง และตะวันออก ก�ำลังท�ำอยู่ในขณะนี้อีกแล้ว แม้สถิติในลีกบ้านเราอาจยังไม่ครบ
ถ้วนเสียทีเดียว ทว่ามั่นใจได้เลยว่านี่คือกรุเก๋าๆ ที่รวมอดีตแข้งมากประสบการณ์ไว้เต็ม
ทุกต�ำแหน่งจนน่าจะเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุมากที่สุดในประเทศไทย ก็ว่าได้
ผิดแผกจากทีมร่วมโซนภาคกลาง และตะวันออก ที่เน้นแข้งหนุ่มเต็มที่ก็มีแข้ง
เก๋าประคอง 3-5 คนในทีม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่วนทางกับ ขุนพล ฟ้า-ขาว ภายใต้ขุม
กบาล “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย ที่มีรสนิยมในการเลือกบรรดาแข้ง
จอมเก๋าเข้าสู่ทีม จนแอบหลงคิดไปได้ว่าทีมชุดนี้จะไปแข่งฟุตบอลรุ่นอาวุโสที่ไหน
ถึงในช่วงท้ายตลาดซื้อขาย “ป๋าตุ้ย” ก็มีการเติมผู้เล่นหนุ่มเพิ่มหลายรายท�ำให้
อายุเฉลี่ยที่ไปไกลแตะหลัก 30 ปี ลดลงมานิดที่เฉลี่ย 29 ปี มีแข้งที่อายุต�่ำกว่า 25 ปี ทั้ง
ทีมแค่ 5 รายเท่านั้น!!!
ซึ่งเหล่าขุนพลรุ่นเดอะที่ชั่วโมงบินสูงลิบเหล่านี้ พร้อมลบทุกค�ำปรามาส และ
แสดงให้สายตาทุกคู่ได้เห็นว่า “อายุ...เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น”
เรามาลองไล่เรียงกันดูดีกว่า ว่า 11 ผู้เล่นตามต�ำแหน่งในระบบ 4-2-3-1 เอา
เฉพาะตัวเก๋าในต�ำแหน่งนั้นๆ มาจับลงสนามพร้อมๆ กัน ทัพ “ป้อมปราการ” จะออกมา
หน้าตาอย่างไร
ผู้รักษาประตู กิตติ สินธวนิธิ (31 ธ.ค. 2525)
อาวุโสที่สุดในต�ำแหน่งที่ต้องยืนขวางทางปืนคู่แข่งหน้าปากประตูตัวเอง ตกเป็น
ของ กิตติ นายประตูที่ถ้านับเฉพาะผู้รักษาประตูทั่วๆ ไป นับว่าไม่แก่เลย และถือเป็นช่วง
ที่เรียกว่าจุดพีกของผู้เล่นในต�ำแหน่งนี้ก็ว่าได้ เพราะด้วยต�ำแหน่งนายทวารนี้ ต้องอาศัย
ประสบการณ์ ความนิ่ง เอาจริงๆ ว่าหากใครสามารถรักษาร่างกายตัวเองได้ดีๆ แล้วหล่ะก็
ต่อให้อายุเฉียด 40 ก็ยังสมารถเฝ้าเสาได้แบบไม่มีปัญหา ดูอย่าง แบรด ฟรีเดล นายทวาร
เลือดมะกัน นั่นปะไร
เซ็นเตอร์แบ็ก คฑาวุฒิ บุญอ�ำพร(13 ก.ย. 2521), ทัศธัญญา ภูวงศ์ผา (8 ธ.ค.
2523)
ในต�ำแหน่งกองหลังคู่กลาง แม้จะมีแข้งหลายรายที่อายุเกิน 30 แต่อย่างที่บอก
เราคัดเฉพาะอายุมากที่สุดตามต�ำแหน่ง มาจับลงเล่นเท่านั้น ท�ำให้คู่ในตกเป็นของ คฑาวุฒิ
บุญอ�ำพร และทัศธัญญา ภูวงศ์ผา ไป
ต�ำแหน่งนี้ก็เป็นอีกพื้นที่เช่นกันที่พออนุโลมให้จอมเก๋า ได้แสดงฝีเท้ามากกว่า
พื้นที่เอาท์ฟีลด์อื่นๆ เพราะจ�ำต้องอาศัยประสบการณ์ ความเก๋า การอ่านเกมที่ดี รวมถึง
การสั่งการจากแนวรับ แม้อายุอานามที่มาก อาจท�ำให้ความเร็วลดน้อยถอยลงไปบ้าง แต่
แข้งเก๋าเหล่านี้ก็น่าจะเอาตัวรอดในการเผชิญหน้ากับกองหน้ารุ่นน้องได้แบบสบายๆ
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ฟูลแบ็ก ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม (16 ม.ค. 2522), เจษฎาภรณ์ พรหมจันทร์ (16 ต.ค.
2525)
ฟูลแบ็กซ้าย-ขวา ที่คอยป้องกันแนวรับด้านกว้าง รวมถึงเติมเกมรุกทางกราบ
ข้าง ตกเป็นของ ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม และเจษฎาภรณ์ พรหมจันทร์ ที่ท�ำหน้าที่ได้อย่างยอด
เยี่ยมทั้งคู่ แม้อายุอานามจะไม่น้อยแล้วก็ตาม
ว่ากันตามตรงในต�ำแหน่งนี้แม้จะต้องอาศัยพวกความอึดสูง แต่เราๆ ท่านๆ
ก็มักเห็นแข้งวัยดึกในต�ำแหน่งนี้ไม่น้อยโดยเฉพาะฟุตบอลยุโรป
บรรดาแข้งจอมเก๋าที่
สามารถเล่นในระดับสูงมีมากมายหลายรายทั้งที่แขวนเกือกไปแล้วก็ดี และพวกที่ค้าแข้ง
ปัจจุบันก็ดี ไล่ตั้งแต่ บิเซนเต้ ลิซ่าราซู, โรแบร์โต้ คาร์ลอส, จิอันลูกา ซามบร็อตต้า, แอชลี่
ย์ โคล เป็นต้น
มิดฟิลด์ตัวกลาง เบญจพล คล้อยเอี่ยม (11 ก.ย. 2522), สมเจตน์ เกษารัตน์ (20
ส.ค. 2523), กิตติศักดิ์ ธนสุวรรณ (8 ธ.ค.2523)
กองกลางห้องเครื่อง 3 คนตกเป็นของ 3 มิดฟิลด์จอมเก๋าที่มีสไตล์การเล่น
แตกต่างกัน ล้วนผ่านเกมการแข่งขันมาอย่างโชกโชน อายุอาจจะดูมากไปนิด แต่ทดแทน
ด้วยทางบอล และประสบการณ์ แม้ด้วยอายุที่มากขึ้นอาจท�ำให้ความเร็วลดน้อยถอยลง
ไป แต่ก็ยังนับได้ว่าแข้งทั้ง 3 รายหากได้ลงสนามพร้อมๆ กันจริงๆ ก็ยังสามารถคุมแดน
กลางได้อย่างไม่มีปัญหา โดยกองกลางทั้ง 3 รายนี้เคยลงสนามพร้อมๆ กันมาแล้วใน
แมตซ์ที่ทีมบุกไปเยือน สระแก้ว เอฟซี
ตามต�ำแหน่งนี้ เรายังพอมองเห็นแข้งรุ่นเดอะลงวาดลวดลายอยู่เลย ไม่ต้อง
มองไหนไกล “น้าเทิด” เทิดศักดิ์ ใจมั่น กองกลางวัย 40 ของ “ฉลามชล” ที่ยังไม่ยอม
เลิกเล่นเสียที
ตัวรุกริมเส้น วุฒิชัย ถิ่นทวี (11 พ.ค. 2520), ศัตรูพ่าย ศรีณรงค์ (7 ธ.ค. 2520)
ริมเส้นซ้าย-ขวา ตกเป็นของ 2 แข้งอาวุโสสุดในทัพ “ป้อมปราการ” ที่เคย
ลงสนามพร้อมๆ กันมาแล้ว ในนัดเปิดฤดูกาล 2014 ในนัดที่พบ กองเรือยุทธการ แม้
ความเร็ว และสภาพร่างกายของแข้งทั้ง 2 รายดูจะถดถอยลงไปตามอายุที่มากขึ้นทุกวัน
แต่ดาวเตะมากประสบการณ์เหล่านี้ก็ยังมีทีเด็ดพอตัว
ถ้าหากรักษาร่างกายดีๆ ก็ยังสามารถเล่นได้อย่างไม่มีปัญหา ดู ไรอัน กิ๊กส์ ปีก
รุ่นน้าของ “ปีศาจแดง” แมนฯ ยู เป็นตัวอย่างได้เลย
หน้าเป้า ปิติพงษ์ กุลดิลก (8 ก.พ. 2523)
ศูนย์หน้าตัวความหวัง
คงต้องจับเอาอดีตดาวซัลโวไทยลีกบรรจุลงไปใน
ต�ำแหน่งนี้ โดดยกองหน้าร่างโย่ง แม้จะมีช่วงชีวิตที่ผกผัน ประสบกับปัญหาสุขภาพจน
ท�ำให้ต้องเลิกเล่นไปหลายปี ก่อนจะเรียกฟิตกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้ง แม้ความเร็ว
ไม่มี แต่ทดแทนด้วยความสูงใหญ่ ระดับน้องๆ ยักษ์ หากมองหาแข้งที่สไตล์ไม่หลุดกันนัก
คงต้องชี้นิ้วไปที่ แยน โคลเลอร์ อดีตศูนย์หน้าทีมชาติสาธารณรัฐเช็ค นั่นไง
และนี้คือภาพรวมแข้งจอมเก๋า “ป้อมปราการ” ที่หากวันไหนเกิดลงสนาม
พร้อมๆ กันจริงๆ เราๆ ท่านๆ คงได้จารึกบนหน้าพงศาวดารลูกหนังไทย กับทีมที่ “เก๋า”
ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นแน่

ย์รวมตัวเก๋าลูกหนังเมืองไทย
กิตติ สินธวนิธิ

คฑาวุฒิ บุญอ�ำพร

ทัศธัญญา ภูวงศ์ผา

ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม

เจษฎาภรณ์ พรหมจันทร์

กิตติศักดิ์ ธนสุวรรณ
เบญจพล คล้อยเอี่ยม

สมเจตน์ เกษารัตน์

ศัตรูพ่าย ศรีณรงค์

วุฒิชัย ถิ่นทวี

ปิติพงษ์ กุลดิลก
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พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาสตรสาย กุุนซือใหญ่ของทีม สมุทรปราการเอฟซี ออกมาย
อมรับว่า ได้ยื่นใบลาออกเพื่อรับผิดชอบกับผลงานทีมแล้ว แต่ทางบอร์ดบริหารไม่อนุมัติ ขอให้
อยู่ช่วยทีมต่อไป
ความเคลื่อนไหวของทัพ "ป้อมปราการ" สมุทรปราการเอฟซี ทีมในศึกดิวิชั่น 2 โซน
ภาคกลาง และตะวันออก หลังผลงานการออกสตาร์ทฤดูกาลไม่สวย หลังลงสนาม 5 นัด เก็บได้
3 คะเเนน รั้งต�ำแหน่งรองบ๊วยของตาราง ล่าสุดบอร์ดบริหารทีมออกเบรกการลาออกกุนซือใหญ่
ของทีม
"ป๋าตุ้ย" พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาสตรสาย กุุนซือใหญ่ของทีม ออกมาเปิดเผยว่า
"ต้องยอมรับจริงๆ ว่าผลงานในการออกสตาร์ทฤดูกาลของทีมนั้นไม่ดีอย่างที่เราตั้งความ
หวังไว้ ซึ่งมันดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังดูติดขัด และผมในฐานะกุนซือใหญ่ของ
ทีมก็พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานของทีม ด้วยการยื่นใบลา
ออกกับบอร์ดบริหารของทีม แต่ทางบอร์ดบริหารไม่อนุมัติ โดยที่ยัง
ต้องการให้อยู่ช่วยทีมต่อไป ซึ่งผมเองต้องขอบคุณทางบอร์ด
บริหารของทีมที่ยังไว้วางใจให้คุมทัพต่อ ท�ำให้ผม และทีมงานก็
ต้องท�ำงานหนักกันต่อไป เพื่อหวังให้ทีมเก็บชัยให้ได้เร็วที่สุด"
"ป๋าตุ้ย" กล่าว
ข่าว: tl.smmonline.net

“ป้อมปราการ” ทาบทามจุฬารัตน์
พัฒนาโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทีม

“ป้อมปราการ” ท�ำบุญเรียกขวัญก�ำลังใจทีม
เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ทีมงาน "ป้อมปราการ"
สมุทรปราการเอฟซี น�ำโดย "บิ๊กเผือก" พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรฯ,
"เจ๊แหม่ม" จิตลดา สิทธิเลิศจรรยา ผู้จัดการทีม, "บิ๊กป๊อป" พรเทพ ดารากร
ณ อยุธยา ผู้ควบคุมทีม, "โค้ชเป็ด" พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ผู้ฝึกสอน พร้อม
ทีมงาน และนักกีฬาสมุทรปราการเอฟซี ฤดูกาล 2014 บางส่วน
ได้เดินทางไปท�ำบุญ ถวายสังฆทาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัด
อโศการาม จ.สมุทรปราการ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยให้กับทัพ “ป้อมปราการ”
ตามความเชื่อของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ การเข้าวัดท�ำบุญเป็นการบรรเทา
สิ่งเลวร้ายต่างๆ ให้ทุเลาเบาบางลงไปบ้าง รวมถึงให้โชคดีมีชัยอีกด้วย หลัง
จากในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาทีมสมุทรปราการเอฟซี ยังท�ำผลงานได้ต�่ำกว่า
เป้าหมายเท่าที่ควร

8|

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ / *** ISSUE 27 MARCH 2014

มีแววว่าจะได้ร่วมงานกันส�ำหรับ สมุทรปราการเอฟซี ทีมดังอดีตแชมป์ดิวิชั่น 2 โซน
ภาคกลาง และตะวันออก กับทางด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในการพัฒนาทางด้านโภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา หลัง “ป้อมปราการ” เดินหน้าทาบทาม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในการเข้ามาดูแล
นักกีฬาในฤดูกาลนี้
จากการเปิดเผยของ “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในเรื่องผูกพันธมิตรว่า “ในช่วงนี้ทางทีมก็ได้เดินหน้า
ทาบทามกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในความเป็นไปได้ ในการเข้ามาสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใน
ทีม เพราะเราเล็งเห็นว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นส่วนส�ำคัญในการรีดศักยภาพนักกีฬา ด้าน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์เองก็ต้องการน�ำเสนอวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่วงการกีฬาที่ปัจจุบันได้รับความ
นิยมเป็นอย่างสูง”
“ซึ่งจากที่พูดคุยในเบื้องต้น เป็นไปด้วยดี และเชื่อว่าในเร็วๆ นี้ สมุทรปราการเอฟซีน่า
จะได้รับข่าวดีในการเข้ามาสนับสนุนด้านโภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับทัพนักกีฬาของเรา
โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ จากทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ก็เป็นได้” ประธานสโมสรฟุตบอล
จังหวัดสมุทรปราการ กล่าว

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ

จับมือร่วมศึกฟุตบอล 7 คน คว้ารองแชมป์

รายการ พี เอส ซี-คาร์ลสเบิร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์ ครั้งที่ 15
“บิ๊กออย” พูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ บอส
ใหญ่แห่ง “ป้อมปราการ” ส่งทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
รายการ พี เอส ซี-คาร์ลสเบิร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์ ครั้งที่ 15 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 1-2 มีนาคม 57 ที่ผ่านมา ณ ปีนัง สปอร์ต คลับ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในชื่อ
สมุทรปราการเอฟซีนับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน โดย “บิ๊กออย” ขนผู้เล่นฝีเท้าดีไปร่วม
แข่งทั้ง 2 รุ่น
ซึ่งทัวนาเมนต์ฟุตบอล 7 คนนี้ เกิดขึ้นเมื่อ 14 ปีก่อน ซึ่งตรงกับปี 2000 ซึ่ง
ในปีนั้นนับเป็นจุดก�ำเนิด การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ขึ้นในประเทศมาเลเซีย ในคราวนั้นมีทีม
ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีมโดย
ทว่าปัจจุบันนับว่าทัวนาเมนต์ฟุตบอล 7 คนนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
อย่างล้นหลาม ในการแข่งขันครั้งที่ 15 นี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 44 ทีม จาก
ประเทศหลายๆ ประเทศส่งทีมเข้าแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย 6 ทีม, ไทย 4 ทีม (บาง
กอกแอร์เวย์, ซีเนียร์ บางกอก คลาสสิก, เฟรนด์ ออฟ บางกอก และสมุทรปราการเอฟ
ซี), สิงคโปร์ 4 ทีม, บรูไน 4 ทีม, ทวีปยุโรป 2 ทีม, มัลดิฟส์ 2 ทีม, ออสเตรเลีย และ
ไต้หวัน ประเทศละ 1 ทีม รวมกับทีมชั้นน�ำในประเทศมาเลเซีย ร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ระบบการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน รายการ พี เอส ซี-คาร์ลสเบิร์ก อินเตอร์
เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์ ครั้งที่ 15 ประจ�ำปี 2014 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น
ประชาชน (Veterans category) และรุ่นอาวุโส (Master category)
รุ่นประชาชน จ�ำกัดผู้เล่นอายุ 35-40 ปี อยู่ในสนาม 3 คน ที่เหลืออายุ 40 ปี
ขึ้นไป และรุ่นอาวุโส จ�ำกัดผูเ้ ล่นอายุ 45-50 ปี อยูใ่ นสนาม 3 คน ที่เหลืออายุ 50 ปีขึ้นไป

ในการแข่งขันรุ่นประชาชน ได้รับการตอบรับจากทีม เคอเนีย เมดัน ซิตี้,
อินโดนีเซีย แชมป์เก่าจากปีที่ผ่านมา ที่มาป้องกันแชมป์ในรุ่นนี้ ส่วนในรุ่นอาวุโสแชมป์เก่า
ปาทานิมา เอฟซี ทีมในมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขันเช่นกัน โดยขนอดีตผู้เล่นทีมชาติมา
หวังป้องกันแชมป์อีกปี
ทุกทีมที่เข้าร่วมชิงชัยฟุตบอล 7 คน รายการ พี เอส ซี-คาร์ลสเบิร์ก อินเตอร์
เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์ ครั้งที่ 15 นี้ก็ขนอดีตผู้เล่นทีมชาติ และอดีตนักฟุตบอลอาชีพ
ตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่ง นับเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ก็
ว่าได้
ซึ่งผลในรุ่นประชาชน ทีมสมุทรปราการเอฟซี ที่มี 2 แข้ง “ป้อมปราการ” วุฒิ
ชัย ถิ่นทวี และเบญจพล คล้อยเอี่ยม รวมถึงผู้ฝึกสอน พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ร่วมเดินทาง
ไปแข่งขันด้วย ไปได้ไกลสุดในรอบ 12 ทีมสุดท้าย (แชมป์ บางกอกแอร์เวย์, ไทย / รอง
แชมป์ ปีนังสปอร์ตคลับ, มาเลเซีย)
ด้านรุ่นอาวุโส สมุทรปราการเอฟซี ไปไกลถึงรอบชิงชนะเลิศ แม้จะจอดป้ายใน
ต�ำแหน่งรองแชมป์ (รอบชิงชนะเลิศแพ้ บางกอกคลาสสิก 1-0)
ผลการแข่ ง ขั น ที่ อ อกมานั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง หน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ ข องจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ในเวทีนานาชาติ โดยเป็นอีกครั้งที่ “บิ๊กออย” พูลผล อัศวเหม นายก
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
มุ่งมั่นตั้งใจสนับสนุนในส่วนกีฬาของจังหวัด
สมุทรปราการ จนสมุทรปราการเอฟซี สามารถสร้างชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ
และประเทศไทยในระดับนานาชาติได้อย่างงดงาม
ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี
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รายชื่อสมุทรปราการเอฟซี ไปแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ พี เอส ซี-คาร์ลสเบิร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์ ครั้งที่ 15: นายพูลผล อัศวเหม (ผู้จัดการทีม),
นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ (ผู้ช่วยผู้จัดการทีม), นายพรเทพ ดารากร ณ อยุธยา (เจ้าหน้าที่ทีม), นายปิยพันธ์ เต่าทอง (เจ้าหน้าที่ทีม), นายเสกสรรค์ ตรีเพ็ชร (เจ้าหน้าที่ทีม)
รายชื่อผู้เล่นรุ่นประชาชน(Veterans category):
นายเบญจพล คล้อยเอี่ยม, นายวุฒิชัย ถิ่นทวี, นายพงษ์สิริ ยะกัณฐะ, นาย
ประเสริฐ ประดิษฐนิล, นายสายชล บุญคง, นายสมศักดิ์ สีเขียว, นายสงกรานต์ มูลดี, นายนพ
ภรณ์ เผือกพงษ์, นายขจรศักดิ์ สอนจะบก, นายพิเชษฐ ร่มโพธิ์, นายต่อศักดิ์ ขันแก้ว, นาย
กฤษฎา อ่อนอรุณ

รายชื่อผู้เล่นรุ่นอาวุโส(Master category):
นายสุรพล เย็นใจ, นาย ธนชัย รักพันธ์ดี, นาย ศราวุธ ปานประสิทธิ์, นาย วิรุธ
วิเชียรกุล, นายมานพ วงษ์เอี่ยม, นายอนันตชัย แก้วก�ำเนิด, นายปริญญา วงศ์กล้า, นายวินิจ
สุวรรณนัง, นายนกูล วัฒนเขื่อนขันธ์, นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง, นายประจักษ์ บุญรุ่ง, นายสาย
ชล พันธ์ฟัก
ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี
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หากพูดถึงนักเตะ “ป้อมปราการ” สักคนที่รักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เปิดซีซั่นมา คงต้องยกให้
แบ๊กซ้ายรุ่นใหญ่ “ตั้ม” ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม เป็นแข้งที่สร้างผลงานได้น่าประทับใจแฟนคลับที่สุดในเวลานี้ แม้
ผลงานของต้นสังกัดจะยังไม่กระเตื้องจมอยู่ก้นตารางในเวลานี้ก็ตาม
หากมองดูปีเกิดที่บัตรประชาชนของแข้งรายนี้ เชื่อว่าหลายคนคงบ่นอุบว่า “จะไหวเหรอ” แต่ไม่ใช่กับ
เจ้าของเสื้อเบอร์ 20 รายนี้เป็นแน่ ไม่เชื่อลองไปยลฝีเท้าการเล่นของแข้งรายนี้ในสนามจริงได้เลย
ด้วยสไตล์การเล่นที่รุกดี รับเยี่ยม แม้ส่วนสูงจะเป็นจุดด้อยที่ชัดเจนของแข้งเก๋ารายนี้ แต่ถูกทดแทน
ด้วยการอ่านเกม รวมถึงทางบอลที่ดีท�ำให้แข้งรายนี้สามารถต่อกรกับบรรดาตัวรุกวัยรุ่นได้แบบไม่
เคอะเขิน อีกทั้งสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคงไม่พ้นความขยัน วิ่งสู้ฟัดแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ที่ได้ใจแฟน
บอลไปแบบเต็มๆ
แต่จะเลิกแปลกใจในความโดดเด่นของ “ตั้ม” ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม ไปเลย หากลองไล่เรียง
ดูประวัติของแข้งรายนี้ ที่ผ่านทั้งการติดธงเยาวชนทีมชาติไทย ชุดแชมป์เอเชียที่กาตาร์มา
แล้ว (เบญจพล คล้อยเอี่ยม เป็นอีกแข้งที่เป็นหนึ่งในขุนพลเยาวชนทีมชาติไทยชุด
นั้นด้วย)
อีกทั้งในการลงวาดลวดลายให้ทีมฟุตบอลในระดับสโมสร “ตั้ม” เคยสวมสตั๊
ดลงเล่นให้ทั้ง ธนาคารกรุงเทพ, ชลบุรี เอฟซี, ทีทีเอ็ม พิจิตร ในระดับไทย
ลีก สมุทรปราการ ศุลกากร ยูไนเต็ด ในระดับดิวิชั่น 1 และล่าสุดกับศุลกากร
ยูไนเต็ด ในเวทีลีกรากหญ้า
ชั่วโมงบินที่กล่าวไปข้างต้นคงพอให้คลายสงสัยถึงระดับความ
สามารถของแข้งวัย 36 ปีรายนี้ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าแฟนบอล
“ป้อมปราการ” หลายๆ ท่านอาจยังไม่ทราบว่า “ตั้ม” ชวฤทธิ์ เขียว
ชอุ่ม เป็นคนบางพลี และเป็นชาวสมุทรปราการโดยก�ำเนิด แต่พึ่งได้ลง
เล่นให้ทีมบ้านเกิดในฤดูกาล 2014 นี้เอง
จึงไม่น่าแปลกใจที่ความทุ่มเทของแบ๊กรายนี้มันช่างมากมายเหลือ
เกิน จนกลายเป็นลูกทีมคนโปรดของ “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาต
รสาย กุนซือใหญ่ “ป้อมปราการ” ที่มักจับอดีตแข้งชลบุรี เอฟซี รายนี้ ลง
11 คนแรกเสมอ
และนี่คือหนึ่งในนักเตะรุ่นเก๋า ที่บรรดาน้องๆ เยาวชน รวมถึงนักฟุตบอลรุ่น
น้องหลายๆ รายควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ทั้งในเรื่องความเป็นมืออาชีพ การรักษา
สภาพร่างกาย รวมถึงหัวจิตหัวใจยามลงสนามแข่งขัน
แม้ยามนี้สมุทรปราการเอฟซี ยังคงระส�่ำ  ขาดความสม�่ำเสมอ และที่ส�ำคัญยังควานหา
ชัยชนะไม่เจอ แม้จะลงสนามไปเกือบครึ่งทางของครึ่งเลกแรกแล้วก็ตาม แต่หาก “ตั้ม” ชว
ฤทธิ์ เขียวชอุ่ม และเพื่อนร่วมทีม “ป้อมปราการ” ทุกรายยังมุ่งมั่นตั้งใจอย่างที่แบ๊ก
จอมบุกรายนี้แสดงให้เห็น เชื่อว่าในเร็ววันนี้เราๆ ท่านๆ คงได้เฮเต็มเสียงกันเสียที แต่
คงไม่ใช่เร็วๆ นี้แน่กับการยุติเส้นทางการค้าแข้งของกองหลังวัย 35 ปีรายนี้ เมื่อ
เจ้าตัวยังรักษาสภาพร่างกายได้ดี ชนิดแข้งหนุ่มหลายๆ รายยังอาย
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SPFC 2014 REVIEW MARCH REVIEW
สมุทรปราการเอฟซี 0-0 ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด

สนาม: เทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า
การแข่งขันนัดที่ 2 ในบ้านตนเองของ “ป้อมปราการ” ยังคงไม่สามารถเรียก 3 คะแนนจากทีม
เยือนได้ โดยตลอดทั้งเกมแม้จะเป็นฝ่ายคุมเกมรุก บุกเข้าใส่ได้มากกว่ามาก แต่ฟุตบอลวัดกันที่
ประตูที่ท�ำได้ และสมุทรปราการเอฟซี ยังไม่ดีพอในเรื่องการท�ำประตูในเกมวันนี้
รูปแบบการเข้าท�ำยังค่อนข้างตีบตัน ไม่สามารถเจาะแนวรับ “เสือด�ำบูรพา” ที่เตรียมทีมมาหวัง 1
แต้มได้ โดยจังหวะส�ำคัญของเกมเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมการแข่งขัน เมื่อเอดู อาสาปั่นฟรีคิกบอล
ลอยข้ามก�ำแพงโค้งจะเสียบใต้คานอยู่แล้ว แต่สุดท้ายได้แค่ “เกือบ” เมื่อบอลมันไปกระทบคาน
อย่างจัง จบเกม “ป้อมปราการ” ผิดหวังที่ไม่สามารถเก็บชัยได้ ด้านทีมเยือนท�ำได้ตามเป้าเก็บ
คะแนนกลับรังได้ส�ำเร็จ

สระแก้ว เอฟซี 1-0 สมุทรปราการเอฟซี

สนาม: อบจ.สระแก้ว
นัดต่อมาทีมต้องบุกไปแดนไกลพบ สระแก้ว เอฟซี อีกทีมแกร่งที่โดดเด่นโดยเฉพาะยามลงเล่นใน
รังตนเอง โดยรูปเกมแทบตลอด 90 นาทีเป็นฝั่งเจ้าบ้านท�ำได้ดีกว่า รุกเข้าใส่ได้เป็นระยะๆ แต่ได้แค่
เฉียดไปเฉียดมา เท่านั้น
จนไฮไลท์ส�ำคัญของเกมมาเกิดขึ้นในช่วงทดเจ็บครึ่งเวลาหลัง โดยผู้ตัดสินที่ 4 ชู
ป้ายทดเพียง 3 นาที แต่เวลากลับยืดยาวออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งใบ
เหลืองที่สองของ ณัฐพงศ์ ค�ำอักษร มิดฟิลด์สมุทรปราการเอฟซี จังหวะถ่วงเวลาของแข้ง
ปราการ และสุดท้ายประตูโทนของเกมจาก
จังหวะหลุดกับดักล�้ำหน้าเข้าไปยิงของ สเต
ฟาน ดอลลาห์ ศูนย์หน้าตัวเก่งของ “นกงู
เหล็ก” ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 6 จบ
เกมสมุทรปราการเอฟซีแค่ “เกือบ” จะมีแต้ม
กลับถิ่น ตรงจุดนี้คงได้แต่คร�่ำครวญต่อกร
รมการว่า “จะต่อเวลาไปถึงไหน”

ว.ราชพฤกษ์ เมืองนนท์ฯ
2-0 สมุทรปราการเอฟซี
สนาม: ธนบุรีสเตเดี้ยม
แล้วสมุทรปราการเอฟซี ก็มีอันกระเด็นตก
รอบบอลถ้วยตั้งแต่นัดแรก ทั้ง 2

รายการ 3 ฤดูกาลติดต่อ หลังบุกไปโดน ว.ราชพฤกษ์ เมืองนนท์ ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่ลีกราก
หญ้าจากโซนตะวันตก ขย่มซะเสียทรงกันไป
โดยรูปเกมในวันนั้น “ป้อมปราการ” ที่หวังเรียกความมั่นใจเน้นใช้บริการแข้งหนุ่ม
เป็นหลัก ด้าน “มังกรนนท์” อยู่ในห้วงอารมณ์มั่นใจ หลังเคยปะทะลองทีมกันมาช่วงปรีซีซั่
นก็สามารถเอาชนะได้ทั้งหมด และเกมในวันนั้นก็เป็นเหมือนการฉายภาพซ�้ำ ยิ่งเล่นยิ่งเห็นข้อผิด
พลาดในเกมของ “ป้อมปราการ” อยู่แทบตลอด โดยประตูแรกของเกมเกิดจากฝีเท้า อิสระ
รุ่งเรือง ปั่นจากบริเวณหน้ากรอบโทษปั่นบอลตุงตาข่ายช่วงท้ายครึ่งแรก และประตูปิดกล่อง
เกิดในข่วงต้นครึ่งหลัง จากจังหวะโขกของ อรรถพล ค�ำมะยอม จบเกมสมุทรปราการเอฟซี

ยังควานหาฟอร์มเก่งไม่เจอ แพ้เป็นนัดที่ 4 จาก 6 นัดที่ลงสนามทุกรายการ

สมุทรปราการเอฟซี 1-1 ระยอง เอฟซี

สนาม: เทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า
เป็นบิ๊กแมตซ์ที่สถานการณ์ค่อนข้างแตกต่าง โดยเจ้าบ้านจมก้นตาราง ยังชนะไม่เป็น ด้านทีมเยือน
ระยอง เอฟซี ฟอร์มเริ่มเข้าที่เข้าทางหวังปีนขึ้นไปหัวตารางให้ได้ แม้สุดท้ายนกหวีดยาวดังสิ้น
สุดเวลาการแข่งขัน ผลจะออกมาว่าไม่มีผู้ชนะ แต่ความพอใจช่างต่างกันเหลือเกิน
รูปเกมในวันนั้นด�ำเนินไปอย่างสูสี เรียกว่า “ศักดิ์ศรี” ที่ต่างไม่อยากเพรี่ยงพร�้ำ
แก่กัน จนช่วงท้ายครึ่งแรก จากจังหวะสวนกลับตูมเดียว ก็สามารถหยุดเสียงเชียร์ของเหล่า
สาวกปราการให้เงียบกริบลงได้ จากการตะบันเต็มข้อ ของ เซเยส มุส
ตาฟา กลับมาตั้งสติสู้กันต่อในครึ่งหลัง “ป้อมปราการ” ก็สามารถขยับ
ป้ายสกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1 ได้ส�ำเร็จ จากจังหวะโหม่งผิดเหลี่ยมเข้า
ประตูตัวเอง และเหมือนโมเมนตั้มของเกมจะเหวี่ยงกลับมาฝั่งเจ้าบ้าน แต่
สุดท้ายก็ไม่มีอะไรในก่อไผ่ เมื่อแนวรุกปราการยัง “ฝืด” เหลือเกิน

ฉะเชิงเทรา เอฟซี 2-1 สมุทรปราการเอฟซี

สนาม: เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
นัดส่งท้ายปลายเดือนมีนาคม “ป้อมปราการ” สมุทรปราการ
เอฟซี สถานการณ์ไม่สู้ดีนัก ต้องบุกเยือน ฉะเชิงเทรา เอฟซี ที่ฟอร์ม
ในหนหลังสุดดีขึ้นเล็กน้อยเก็บชัยชนะนัดแรกได้ส�ำเร็จเป็นนัดแรกของ
ฤดูกาล แต่อันดับบนตารางคะแนนของทั้ง 2 ทีมไม่ต่างกันนักอยู่โซนท้าย
ตารางทั้งคู่ แต่ “ปลากัดนักสู้” แต้มน�ำ 1 คะแนน
เกมในวันนั้นเป็นเจ้าบ้านโหมใส่ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรก แต่ต้อง
ชื่นชม กิตติ สินธวนิธิ นายทวาร “ป้อมปราการ” ที่ปัดป้องไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม จนสามารถยัน
สกอร์ไว้ได้ในครึ่งเวลาแรกที่ 0-0
แต่แล้วเริ่มครึ่งหลังมาได้ 2 นาทีเท่านั้นก็เป็น เจ้าบ้านชิงออกน�ำไปได้ก่อน จากจังหวะผิดพลาด
ในเกมรับที่ลงมาป้องกันไม่ทัน หลังจากโดนน�ำ “ป้อมปราการ” ที่สถานการณ์หลังพิงฝาก�ำลัง
ต้องการแต้ม เดินหน้าบุกเข้าใส่แบบไม่ลดละ แต่ยังขาดๆ เกินๆ ไปเองในจังหวะจบสกอร์ แล้วก็
เหมือนภาพซ�้ำๆ เดิมๆ ที่พอท�ำเค้าไม่ได้ก็โดนสวนตุงเป็นสกอร์หนีห่างเป็น 2-0 แม้ท้ายเกมทีม
เยือนจะตีตื้นได้ 1 ลูกจากการท�ำเข้าประตูตัวเองของฝั่งเจ้าบ้าน แต่ก็ไม่ทันจบเกมฉะเชิงเทรา
เฉือนชนะสมุทรปราการ 2-1
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ส่องลีก

D2
"โค้ชด�ำ" ส�ำราญ รุ่งโรจน์ กุนซือใหญ่ มาบตาพุด นาวิกโยธิน ออกมาเตือนลูกทีมห้ามประมาท
กับผลงานของทีมที่เป็นอยู่ พร้อมกระตุ้นลูกทีมให้เต็มทีกับทุกเกม
เหมือนกับเกมที่ผ่านมา หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจนขึ้นรั้งจ่าฝูงของ
ตารางได้ส�ำเร็จ
"เราต้องขอชื่นชมลูกทีมทุกๆคน ที่ทุ่มเทแรงกาย เเละเเรงใจ ในยาม
ที่ลงสนาม จนส่งผลให้ทีมมีฟอร์มการเล่นที่ดีจนสามารถเก็บแต้มขึ้นมารั้งจ่า
ฝูงได้ ในเวลานี้ แต่เราก็อยากเตือนลูกทีมของเราด้วยว่าอย่าเหลิงกับผลงาน
ของทีม เพราะเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นฤดูกาลเท่านั้น อยากให้ทุกๆ คนเต็มที่
และเน้นกับทุกๆเกม เพื่อรักษาอันดับตารางคะแนนไว้ ให้ ได้ต่อไป"
ข่าว/ภาพ: www.smmonline.net

“ป๋าหนวด” กุนซือใหญ่จันทบุรี กระตุ้นลูกทีม
ห้ามเเพ้เกิน 5 นัดในการลงบู๊เกมลีก หากหวังที่จะเข้าไปลุยในรอบเเชมเปี้ยนส์ลีก
โดยทาง "ป๋าหนวด" ปัญญา การเจริญ กุนซือใหญ่ของทีม ออกมาเปิดเผยว่า “ก่อนอื่นก็ต้อง
ขอโทษแฟนบอลจันทบุรี เอฟซี ทุกคน ที่ผลงานการออกสตาร์ทฤดูกาลเราท�ำได้ ไม่ดี อีกทั้งล่าสุด
บุกไปพ่ายปทุมธานี ยูไนเต็ด มาอีก 0-4  โดยเราไม่สามารถเล่นได้ตามรูปแบบที่เราถนัด แต่ก็ต้อง
ชื่นชมว่าปทุมธานี ยูไนเต็ด นัดนี้เขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมาก มีวินัยในการเล่นดีมาก”
“ซึ่งหลังจากนัดนี้ ผมเองก็พยายามกระตุ้นลูกทีมว่า ถ้าเรายังหวังที่จะเข้าไปเล่นใน
รอบ ชปล. เราต้องห้ามแพ้เกิน 5 นัด เพราะผมมองว่าถ้าเกินจากนั้นเราก็คงหมดลุ้นทันที แต่ผม
เองยังมั่นใจว่าทีมเราจะสามารถเค้นฟอร์มเก่งกลับมาได้แน่นอน" ป๋าหนวด
ข่าว: tl.smmonline.net ภาพ: www.facebook.com/pages/กระทิงป่า-จันทบุรี-fc

“สจ.ดุลย์” ผู้จัดการทีม "ม้านิลมังกร" ระยอง เอฟซี มั่นใจทีมลิ่วรอบ ชปล. แน่
แม้พึ่งแพ้ ประจวบ เอฟซี ไป 1-2 ตกรอบฟุตบอลมูลนิธิไทยคม เอฟเอ คัพ
2014 ไป โดยขอให้แฟนบอลใจเย็นเพราะเป้าหมายของทีมในปีนี้คือการเข้าไปเล่นในรอบ
แชมเปี้ยนส์ลีก และมั่นใจว่าจะสามารถพาทีมไปยังเป้าหมายได้อย่างแน่นอน
"ก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนบอลของเราก่อนที่ทีมตกรอบฟุตบอลถ้วยแต่ถ้ามอง
อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เลวร้ายนักเพราะเกมที่เราแพ้นั้นเราพักผู้เล่นตัวหลักไว้
หลายรายอีกอย่างผมก็อยากให้นักเตะมุ่งสมาธิไปในฟุตบอลลีกมากกว่าเพราะเป้าหมาย
เราคือการเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก และเลื่อนชั้นกลับสู่ดิวิชั่น 1 ให้ ได้ก็อยากจะ
ขอให้แฟนบอลของเราใจเย็นทีมก�ำลังปรับจูนไปเรือ่ ยๆ เราจะก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จพร้อมกัน"
ข่าว/ภาพ: tl.smmonline.net
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ประธานสโมสรลูกอีสานเดือด
แข้งไร้สปิริต
ควันหลงหลังเกมลูกอีสานเอฟซี บุก
ไปพ่ายกบินทร์ ยูไนเต็ดถึง 4-0 ท�ำให้ “บิ๊กนุ” อนุชา
ไชยเทศ ประธานสโมสรสโมสรเกิดความไม่พอใจ
เพราะรูปเกมโดยรวมนั้นเหนือกว่า โดยได้กล่าวว่า
"ตนได้เตือนนักเตะไปครั้งหนึ่งแล้วเรื่องการควบคุม
อารมณ์ และสปิริต จาก 2 ใบแดงในเกมนี้ท�ำให้เห็น
ว่านักเตะยังไม่ท�ำตามนโยบาย จึงต้องท�ำการคาด
โทษ หากเกิดขึ้นอีกคงต้องยกเลิกสัญญา ซึ่งได้แจ้ง
กับผู้จัดการทีมไปแล้ว ผมทุ่มเงินลงไปเพื่อให้ โอกาส
น้องๆ ได้มีเวทีเพื่อพัฒนาฝีเท้า และสร้างชื่อเสียงอัน
ดีงามแก่ชาวอีสาน แต่ถ้าใช้ โอกาสนี้ในการท�ำลาย
ตัวเองก็คิดว่ายกเลิกสัญญาไปจะดีกว่า แต่ลึกๆ ใน
ใจยังหวังว่าน้องๆ จะปรับตัวและแก้ ไขข้อผิดพลาด   
ให้ โอกาสกันอีกสักครั้ง"
ข่าว: www.supersubthailand.com/home
ภาพ: http://www.siamsport.co.th/home.asp

กลับมาพบกันบนพื้นที่ MATCH PREVIEW เช่นเดิม ย่างเข้าสู่เดือนเมษายน เดือนที่ร้อนที่สุดในบ้านเรา หลังผ่านพ้นเดือนสุกดิบที่เรามีโปรแกรมเจอทีมแข็งๆ
มาตลอดทั้งเดือน ซี่งกว่าท่านจะได้อ่านย่อหน้านี้ คงได้ทราบผลกันครบถ้วนแล้ว มาว่ากันต่อที่โปรแกรมช่วงเดือนเมษายน ก็นับได้ว่าเข้าสู่ครึ่งทางของครึ่งเลกแรกกันไป
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังผ่านเดือนเมษายนนี้เราๆ ท่านๆ คงพอเห็นภาพกลุ่มน�ำ กลุ่มตามที่ชัดเจนขึ้น ส�ำหรับโปรแกรมในเดือนปีใหม่ไทย “ป้อมปราการ” มีคิวลงหวด 2
นัดเท่านั้น เนื่องจากต้องหลีกทางให้เทศกาล สงกรานต์ ในช่วง 13-15 เม.ย. รวมถึงถ้าเข้าใจไม่ผิดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เราจะไม่มีโปรแกรมลงหวดเกมลีก
เนื่องจากลีกทางให้บอลถ้วยลีกคัพ ที่เราหลุดวงโคจรไปตั้งแต่ไก่โห่แล้ว กับการพบ กบินทร์บุรี ยูไนเต็ด และทีจี ระยอง แนวโน้มความน่าจะเป็น ออกมาประมาณไหนตามอ่าน
ได้ในพรีวิวด้านล่างเลยครับ

APRIL PREVIEW
DATE: 5 APR 2014
Division 2
สมุทรปราการเอฟซี – กบินทร์บุรี ยูไนเต็ด
แข่งขันที่: สนามกีฬาเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า เวลา: 16:00 น.
ถือว่าเป็นปีที่ “หนุมานชนะศึก” ออกตัวได้อย่างเหนือความคาดหมายไม่
น้อย โดยขณะที่ปั่นต้นฉบับนี้ กบินทร์บุรี ยูไนเต็ด อันดับเหนือกว่า สมุทรปราการ
เอฟซี ด้วยซ�้ำ ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยนับตั้งแต่ ทีมฟุตบอล
จากอ�ำเภอกบินทร์บุรี เข้าร่วมสังฆกรรมในเวทีลีกรากหญ้า
แต่เชื่อว่าเกมที่แหลมฟ้าผ่าในวันที่ 5 เมษายน จะออกมาเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่
ค่อนข้างเหนือกว่าเล็กน้อย แม้ผลงานนับตั้งแต่เปิดซีซั่นไม่สู้ดีนัก แต่ยามลงเล่นใน
ถิ่นก็ยังไม่ปราชัยให้ทีมไหน แข่ง 3 นัด เสมอ 3 นัด รวมถึงผลงาน “ป้อมปราการ”
ยามปะทะกับ ทีมทีมฟุตบอลตัวแทนอ�ำเภอกบินทร์บุรี ยังไม่เคยจบลงด้วยความ
พ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียว เสริมกับฟอร์มในเส้นทาง 2014 ยาม “หนุมานชนะศึก”
กรีฑาทัพออกจากถิ่นล้วนจบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งหมด จาก 2 นัดที่ออกไป
เยือน
ซึ่งจากหลายๆ สถิติที่กล่าวอ้างขึ้นมาย่อมต้องท�ำให้ “มั่นใจ” ว่าเกม
นี้ สมุทรปราการเอฟซี เป็นต่อแน่นอน แต่ด้วยโมงยามที่ผลงานทีมไม่ค่อยสู้ดีนัก
บวกกระแสการเปลี่ยนแปลงนายใหญ่ในถิ่น “ป้อมปราการ” อาจส่งผลกลับลงสู่
สนามก็เป็นได้ และหาก กบินทร์บุรี ยูไนเต็ด พกโชคมาด้วย ก็เป็นไปได้ที่เกมในถิ่น
“ป้อมปราการ” ยังอาจต้องร้องเพลงรอ 3 แต้มเต็มต่อไป

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม

•
สมุทรปราการเอฟซี เจอทีมตัวแทนอ�ำเภอกบินทร์บุรี (ทั้ง ยูไนเต็ด, ซิตี้, เอฟซี)
มาแล้ว 8 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ผลสมุทรปราการเอฟซี เก็บแต้มจากคู่ปรับราย
นี้ได้ทุกหน ด้วยสถิติชนะ 6 เสมอ 2 ไม่เคยพ่ายแพ้เลย ยามพบกัน
•
“ป้อมปราการ” เคยยิง “หนุมานชนะศึก” จนกลายเป็นสถิติยิงต่อเกมมากที่สุด
ของสโมสรฯมาแล้ว โดยในครานั้นเกิดขึ้นในปี 2011 ผลสมุทรปราการเอฟซี เปิดบ้านย�ำ
ใหญ่ กบินทร์ 6-0

DATE: 27 APR 2014
Division 2
ทีจี ระยอง – สมุทรปราการเอฟซี
แข่งขันที่: สนามกีฬาเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า เวลา: 16:00 น.
ในช่วงปลายเดือนสมุทรปราการเอฟซี ต้องพบทีมปลวกแดง เก่าที่ครานี้
เปลี่ยนชื่อเป็นหนที่ 3 เป็น ทีจี ระยอง พร้อมทะยานเก็บแต้มอย่างเหนือความคาด
หมาย ปัจจุบันรั้งอยู่ในพื้นที่กลางตารางเฉย โดยมีแต้มจากการลงสนาม 5 นัด เก็บ
ไป 6 คะแนน (นับจากที่ก�ำลังปั่นต้นฉบับ) มากกว่าปีที่แล้วทั้งปี ไปแล้ว 1 คะแนน
จากทีมที่พร้อมแจกของสัมมนาคุณแบบ ลด แลก แจก แถม แบบนัด
ต่อนัด ในปีที่ผ่านมา กลายเป็นทีมที่น่าสนใจในบัดดล และกลายเป็นทีมที่พร้อมแย่ง
คะแนนจากทุกทีมที่ลงแข่งขันด้วย โดยผลงานที่รุดหน้าในทุกด้าน ส่งผลแบบชัดเจน
โดยสังเกตได้ง่ายๆ ตลอดปี 2013 ที่ผ่านมาลงสนาม 26 นัด ยิงได้แค่ 16 ประตู
แต่ ณ เวลานี้ (หลังจบเกมนัดที่ 5) ผ่านไป 5 นัด เบิกสกอร์ได้ครึ่งของปีที่ผ่านมา
แล้ว ยิงไปได้ถึง 8 ประตู มากกว่าสมุทรปราการเอฟซี เสียด้วยซ�้ำไป
ซึ่งการพบกันในหนนี้น่าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดนี้จะท�ำให้
ผลการแข่งขันเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยหรือไม่ ยิ่งฟอร์มยามออกไปเยือนของ ที
จี ระยอง ท�ำได้ตามเป้าเก็บผลเสมอได้ทุกครั้งไป หากเจ้าบ้านเล่นกันไม่เป็นสัปปะรด
รับรองว่าอาจมีเซอไพรส์ให้น�้ำตาร่วงเลย ก็เป็นได้

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม

•
สมุทรปราการเอฟซี เคยพบ ทีจีระยอง (สโมสรจังหวัดระยอง, ปลวกแดง เอฟ
ซี) มาแล้วทั้งหมด 2 หน โดยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาทั้งหมด ผลสมุทรปราการเอฟซี คว้าชัย
ได้ 2 นัดรวด
•
ภคิน อินทรธรรม ก�ำลังส�ำคัญในแดนกลาง ทีจี ระยอง เป็นอดีตนักเตะสมุทร
ปราการเอฟซี ในฤดูกาล 2010
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ตอน... หมาพันธุ์ไหน ?
เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลอากาศร้อนของประเทศไทยในปี 57 นี้มาได้ไม่เท่าไหร่ นอกจากอากาศอุณหภูมิของประเทศที่มันค่อนข้างจะร้อนแล้ว
(ทั้งที่เป็นอากาศจริงๆ นะ ไม่เกี่ยวเหตุบ้านการเมือง)
ยัง!!! ยังไม่พอ ตอนนี้มันเป็นปรากฏการณ์ เอลนินโญ!!! ลามมายังในจิตใจผม เกี่ยวกับผลงานการแข่งขันของฟุตบอลทีมโปรดของผม ทีม
จังหวัดเล็กๆ จังหวัดหนึ่ง ที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่กลัวโลกไม่ร้อนเหรอไง เลยว่างนั่งเผากองขยะเล่นให้พลเมืองเค้าได้อารมณ์รู้สึกเหมือนอยู่ทางภาคเหนือ
เป็นเมืองในหมอกไปบ้างซักสามสี่วัน - -"
ทีมปู่ดิวิชั่น 2 (แฟนบอลเค้าชอบให้เรียกแบบนี้) กับผลงานที่ค่อนข้างสวนกระแสกับการคุยโวไว้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นฤดูกาล กับสถิติ ยังไม่ชนะ
ใครเลยในฤดูกาลนี้!!!
ผมมีโอกาสได้ไปติดตามดูผลงานริมขอบสนามกับเกมในบ้านที่สนามมาบ้าง ก็ยังแปลกใจ รูปเกมก็ดี ชื่อชั้นนักเตะก็โอเค แต่ท�ำไมยังไม่ชนะเสียที ได้แต่เกือบ
หรือใครซักคนที่เกี่ยวข้องกับทีมนี้ ไปท�ำผิดผี ผิดธรรมเนียม อะไรไว้หรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ เทวดาท่านถึงใจร้าย ยังไม่มอบชัยชนะให้ซะที จนตอนนี้
เริ่มที่จะถอดใจกันไปหมด และมีกระแสแปลกๆ
เช่น การเปลี่ยนจากการเชียร์ มาเป็นแช่งทีมฟุตบอลตัวเองซะงั้น เอ๊ะ!!! อันนี้ก็ยิ่งน่าแปลกในเค้าใช้วัฒนธรรมมุมไหนของโลกมาเป็นต้นแบบหนอ
ขนาดเป็ดแดงทีมรักผม ห่างหายจากความส�ำเร็จมาเป็นเวลาหลายสิบปี ผมยังไม่เคยแช่งสโมสรตัวเองกันซะขนาดนี้เลย จนถึงฤดูกาลนี้พอจะลืมตาอ้าปาก
กับเค้าได้บ้างว่าถึงทีของเราซะที
หรือจะให้เปรียบเทียบกับทีมคู่อริอีกทีม ที่กองเชียร์พันธ์ทางเยอะเหลือเกินกับช่วงไขว่คว้าความส�ำเร็จมาได้เป็นกอบเป็นก�ำ จนพอมาถึงวินาทีนี้ ค่อน
ข้างชัดเจนว่าเกมในบ้านที่นั่งไม่เคยเต็ม!!! และค่อยๆ ลดน้อยลงเรื่อยๆ ตามผลงานการแข่งขัน ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่า อิทธิพลการเชียร์บอลของคน
ไทยที่เราได้ซึมซับมาจากบอลตู้ลีกอังกฤษนั้น ช่างน่ากลัวเสียนี่กระไร
พิมพ์มาถึงบรรทัดนี้แล้ว ผมก็อยากฝากเตือนสติแฟนบอลไทยทุกทีมที่คิดก�ำลังจะแช่งทีมตัวเองประชดชีวิตให้สนุกสนานไปวันวันว่า อะไรคือ
การเชียร์บอลที่แท้จริง บ่นได้ ท้อได้ สัจธรรมของมนุษย์ตดเหม็น แต่ผู้บริหารสโมสร นักเตะ ผู้เกี่ยวข้อง เค้าก็เหนื่อยบ้างอะไรบ้าง เค้าไม่มีที่จะบ่นแบบที่
คุณก�ำลังท�ำหรอก ให้ก�ำลังใจกันดีกว่ามั้ย? หรือเหนื่อยก็เลิกเชียร์ไปซักพักจะดีกว่ามาท�ำร้ายกันเอง ไม่เท่ห์หรอก คุณมีสิทธิเลือกเอง ไม่มีสโมสรไหน
เค้าไปบีบคอคุณให้มาเชียร์ ให้มาเสียเงิน เอาเป็นว่าคุณน่ะเลือกได้ว่าจะเชียร์บอลแบบแฟนพันธุ์แท้ หรือจะเชียร์บอลแบบแฟนพันธุ์ทาง ก็เลือกเอา!!!
ปล. ทีมรักผมในบอลไทย ฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครในบ้านนะครัชชช ยังคุยได้อีกนิดนึง 55
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การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์
ปิดฉากลงแล้วอย่างเป็นทางการ พร้อมส่งไม้ต่อให้ จ.จันทบุรี เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 31 ในปีหน้า

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 ศรีสะเกษ
เกมส์ ที่สนามศรีนครล�ำดวน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ โดยมีชาวศรีสะเกษให้
ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมากไม่แพ้พิธีเปิดการแข่งขัน
ส�ำหรับการแสดง 4 ชุดประกอบด้วย จุดไฟฝันพลังกีฬาคนรุ่นใหม่, ส่งมอบใจจากครั้งนี้ สู่
ครั้งหน้า, กีฬาเยาวชนสืบสานปฏิญญา และมิตรภาพตราบดินฟ้าสถานพร ไฮไลท์ส�ำคัญอยู่ที่
พิธีส่งมอบธงประจ�ำการแข่งขันกีฬาเยวชนแห่งชาติให้กับ จ.จันทบุรี เจ้าภาพครั้งที่ 31 ในปีหน้า
ซึ่ง จ.จันทบุรีได้น�ำการแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดรวมทั้ง น้องจันท์ กระต่ายสัตว์น�ำโชค หรือ
มาสคอตประจ�ำการแข่งขันมาร่วมในพิธีปิดด้วย
ก่อนที่จะมีการดับไฟในกระถางคบเพลิงในช่วงท้าย ถือว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์ ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ โดยตลอดการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร สามารถครองเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 29 ด้วยจ�ำนวน 106 เหรียญทอง 78
เหรียญเงิน 76 เหรียญทองแดง ส่วนศรีสะเกษเจ้าภาพจบอันดับ 7 มี 25 เหรียญทอง
ด้านจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในอันดับที่ 8 ด้วยจ�ำนวนเหรียญทอง 17 เหรียญทอง 26
เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง
เหรียญทอง: ภูวดล สุขเขียว ว่ายน�้ำเดี่ยวผสม 400 เมตรชาย, กรกาญจนา สะ
เพียนชัย ว่ายน�้ำฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง, กรกาญจนา สะเพียนชัย ว่ายน�้ำฟรีสไตล์ 100
เมตรหญิง, ณัฐพล แก้วศรี เรือพายคยัคชาย 1 คน (k1) 500 เมตร, ณัฐวุฒิ แก้วศรี-ณัฐ
วุฒิ เมืองแสน เรือพายคยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร, เรือยาวมังกรชาย 10 ฝีพาย ระยะ
500 เมตร, ณัฐพงศ์ ทิพย์เสถียร ว่ายน�้ำเดี่ยวผสม 200 เมตรชาย, ณัฐวุฒิ แก้วศรี เรือ
พายคยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร, ณัฐพล แก้วศรี-ณัฐวุฒิ แก้วศรี-ณัฐวุฒิ เมืองแสน
เรือพายคยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร, เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย 200 เมตร, กรรณ์
พูนน้อย เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner, สมศักดิ์ เอี่ยมกาย เท
ควันโดไลท์เวท 55-59 กก. ชาย
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เหรียญเงิน: กรกาญจนา สะเพียนชัย ว่ายน�้ำฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง, ณัฐ
พงศ์ ทิพย์เสถียร ว่ายน�้ำกบ 200 เมตรชาย, ภัทดนัย บุญเลิศ-สุธิสา ติ๊ดอี่พันธุ์ ลีลาสละติน
อเมริกัน ยูธส์ วัน, กรกาญจนา สะเพียนชัย ว่ายน�้ำฟรีสไตล์ 400 เมตรหญิง, ณัฐพงศ์ ทิพย์
เสถียร ว่ายน�้ำกบ 100 เมตรชาย, ญาณิศา สุทธิสน ว่ายน�้ำผีเสื้อ 200 เมตรหญิง, ภูวดล สุข
เขียว ว่ายน�้ำผีเสื้อ 200 เมตรชาย, ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตรหญิง, เสาวนีย์ บุญอ�ำไพ
ว่ายน�้ำ 200 เมตรหญิง, ว่ายน�้ำผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตรชาย, เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย
500 เมตร, ชญานิน ศรีผดุง เรือพายคยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร, สุพัตรา นิมาลา เท
ควันโดไลท์เฮฟวี่เวท 63 - 68 กก. หญิง, ญาณิศา สุทธิสน ว่ายน�้ำผีเสื้อ 50 เมตร หญิง,
ว่ายน�้ำผลัดผสม 4 x 100 เมตรชาย, ชญานิน ศรีผดุง-ณัฐริกา ต้นกระโทก-เหมือนฝัน อัน
สุข เรือพายคยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร, เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 200 เมตร, ณัฐริกา
ต้นกระโทก เรือพายคยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร, แฮนด์บอลชาย
เหรียญทองแดง: ศุภกร โชติกุล ว่ายน�้ำเดี่ยวผสม 400 เมตรชาย, กษมล คน
เที่ยง มวยปล�้ำฟรีสไตล์หญิง รุ่นน�้ำหนักไม่เกิน 65-70 กก., ว่ายน�้ำผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100
เมตรชาย, ธนวิทย์ อภิรติสกุล มวยปล�้ำฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน 69 กก., ยูโดทีมชาย, ยูโดทีม
หญิง, ณัฐวศา ดีงาม ว่ายน�้ำกรรเชียง 100 เมตรหญิง, ชนิดา ชื่นชจร-ณัฐริกา ต้นกระโทก
เรือพายคยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร, สาธิต มีรัง เรือพายกรรเชียง 500 เมตร บุคคล
ชาย, เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร, ณทรรษ เชาวกิจ-วรชิตสาธิต มีรัง
เรือพายกรรเชียง 500 เมตร ชายคู่, เรือยาวหญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร, ญาณวุฒิ สวนยา
เทควันโดไลท์เฮฟวี่เวท 73 - 78 กก. ชาย, ญาณิศา สุทธิสน ว่ายน�้ำเดี่ยวผสม 200 ม. หญิง,
กรกฎ จึงอ�ำนวนชัย ฟันดาบประเภทดาบเอเป้ บุคคลชาย, เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ
200 เมตร, แฮนด์บอลหญิง
ส�ำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่
16-27 มีนาคม 2558 ชิงชัยทั้งหมด 35 ชนิดกีฬา
ข่าว/ภาพ: www.siamsport.co.th/sisaketgames_30/, sisaketgames.sat.or.th

ACSP CLUB

CGA SPORTS
2014
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

CGA SPORTS 2014 จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล เพื่อสานสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี
ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิฯ รวมถึงสร้างชื่อเสียงของ CGA สู่สารธารณะชน เพื่อชิงถ้วยประเพณีโดยใน
ปีนี้มีสถาบันสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล เข้าร่วมทั้งหมด 12 สถาบัน ได้แก่ อัสสัมชัญบางรัก, เซนต์คาเบรียล,
มงฟอร์ตวิทยาลัย, อัสสัมชัญพาณิชยการ, อัสสัมชัญศรีราชา, เซนต์หลุยส์, อัสสัมชัญล�ำปาง, อัสสัมชัญธนบุรี, อัส
สัมชัญอุบลราชธานี, อัสสัมชัญสมุทรปราการ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และอัสสัมชัญระยอง
CGA SPORTS 2014 มีการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทชนิดกีฬาด้วยกันทั้ง ฟุตบอล, ฟุตบอล 7 คน, ฟุตซอล,
แบดมินตัน, บาสเกตบอล รุ่น 30 ปีขึ้นไป, บาสเกตบอล รุ่น 40 ปีขึ้นไป และสนุ๊กเกอร์
ในปีนี้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน CGA SPORTS 2014 คือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยในกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ
30 ปีขึ้นไป ทางพี่ๆ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ส่งทีมบาสเกตบอลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
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