ี ส
ี รุน
ซพ
ี านฝัน...ปั
ปันโอกาส ปันเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชพ
่ ที 3
ี ส
ในปี นี เครือเจริญโภคภัณฑ์ สานต่อการจัดโครงการ ซพ
ี านฝัน...ปั
ปันโอกาส ปันเยาวชนเข้า
ี
สโมสรฟุตบอลอาชพ
เป็ นรุน
่ ที 3 เพือรณรงค์ให ้เยาวชนได ้มุง่ มันฝึ กซ ้อม พัฒนาศักยภาพทังด ้าน
ฟุตบอล และการเรียนควบคูก
่ น
ั ไป ให ้พร ้อมสูร่ ะดับนานาชาติ โดยปี นี ได ้ลงพืนทีรับสมัครเยาวชนจากทัว
ประเทศใน 7 จ ังหว ัด 8 สนาม จํานวนโดยประมาณวันละ 600 คน เพือเข ้าแคมป์ คัดเลือกรอบสุดท ้ายชิง
ทุนการศึกษาโรงเรี
รงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรายละเอียดดังนี
Road Show จ ังหว ัดทีเปิ ดร ับสม ัครการค
ัคร
ัดเลือก 8 สนาม 7 จ ังหวดท
ัดทวประเทศ
ั
ลําด ับ

ว ัน

ว ันที

จ ังหว ัด

1

อาทิตย์

2 ธ.ค. 61

นนทบุรี

สนามกีฬากลาง จังหวัดนนทบุรี

2

เสาร์

8 ธ.ค. 61

ระยอง

สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง

3

เสาร์

15 ธ.ค. 61

เชียงใหม่

สนามกีฬาอินทนิลมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

4

เสาร์

22 ธ.ค. 61

อุดรธานี

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5

เสาร์

5 ม.ค. 62

นครราชสีมา

6

เสาร์

19 ม.ค. 62

สงขลา

7

เสาร์

26 ม.ค. 62 พระนครศรีอยุธยา สนามฟุตบอลราชคราม
าม สปอร์ต คลับ บางไทร

8

สนาม

สนามสุรพลากีฬาสถาน (มหาวิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี)
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

อาทิตย์ 27 ม.ค. 62 พระนครศรีอยุธยา สนามฟุตบอลราชคราม
าม สปอร์ต คลับ บางไทร

คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร
•

เยาวชนชาย ไทยทีเกิดตังแต่ 1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม2551 ทีมีใจรัก
และมีทักษะด ้านกีฬาฟุตบอล

วิธก
ี ารสม ัครผ่านระบบ Online
(เริมสมัครได ้ตังแต่วันนี 2 พ.ย. 61 เป็ นต ้นไป โดยจะปิ ดรับสมัครผ่านระบบภายใน 24.00
24
น. ของทุกๆวัน
พฤหัสก่อนการคัดเลือกในจังหวัดนันๆ)
นๆ
•
•
•

สมัครผ่าน http://www.cp
cp-dreams.com
กรอกข ้อมูลในระบบให ้ครบถ ้วน
แนบสําเนาบัตรประชาชนของผู ้สมัคร

เอกสารทีต้องเตรียมมาในว ันค ัดเลือก
-

ใช ้บัตรประชาชน เพือยืนยันตนผู ้สมัคร
ใช ้บัตรประชาชน พร ้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู ้ปกครอง
เลขรหัสลงทะเบียน สามารถตรวจสอบได ้ที http://www.cp-dreams.com
com/register/check
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วิธก
ี ารสม ัครหน้าสนาม
(เวลารับสมัครหน ้างาน 8.00 - 10.00
10
น. หน ้าสนามคัดเลือกในจังหวัดนันๆ)
•
•
•

ใช ้บัตรประชาชน พร ้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู ้สมัคร
ใช ้บัตรประชาชน พร ้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู ้ปกครอง
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือก

การค ัดเลือกรอบแรก 8 สนาม 7 จ ังหว ัด ทวประเทศ
ั

รูปแบบการค ัดเลือก ภาคเชา้ : ทดสอบ 5 ฐาน เก็บเป็ นคะแนนรวมสะสม โดยใช ้เวลาฐานละ
15 นาทีโดยประมาณ

ฐานที 1 Juggling: ท ักษะการเดาะบอล
การทดสอบนีคือการเดาะบอลให ้นานทีสุดโดยทีไม่ตกพืน สามารถใช ้อวัยวะส่วนใดก็ได ้
ยกเว ้นแขนภายในพืนทีทีกําหนด (6x5 เมตร) ถ ้าหากบอลตกพืนสามารถเริมใหม่ได ้แต่จะทําการ
นับคะแนนใหม่ภายในเวลาการทดสอบ 60 วินาที ผลคะแนนจะนับจากจํานวนครังทีเดาะบอลได ้
มากทีสุด
*การเริ
การเริมต ้นใหม่จะสินสุดลงถ ้าหากเวลาทีเหลือไม่เพียงพอต่อการเดาะบอลให ้ได ้
มากกว่าจํานวนครังเดิมทีเคยทําไว ้ ไม่มก
ี ารแบ่งเรื
งเรืองอายุและนํ าหนักในการทดสอบนี

ฐานที 2 Dribbling/ speed:
speed ท ักษะการเลียงบอล
การทดสอบนีใช ้ขนาดพืนที 25 x 20 เมตรและกรวย 6 อันวางในรูปแบบซิกแซ็ก กรวย
อันแรกจะวางทแยงมุมไปด ้านซ ้ายจากตําแหน่งเริมต ้นของผู ้เล่นไปเป็ นระยะทาง 10 เมตร
ตําแหน่งที 2 ห่างออกไปอี
งออกไป ก 10 เมตรในแนวทแยงมุมไปทางด ้านขวาของกรวยอันแรก ผู ้เล่นเริม
จากจุดเริมต ้นไปทีกรวยอันแรก ทําการเลียงบอลรอบกรวย และไปยังกรวยถัดไปจนครบทุกกรวย
และเมือเลียงบอลรอบทีกรวยสุดท ้ายแล ้วให ้เลียงบอลต่อไปทีจุดสินสุดพร ้อมหยุดบอลบนเส ้นที
กําหนด
*หากลู
หากลูกบอลหรือผู ้เล่
้เ นสัมผัสกรวยให ้เพิมเวลา 5 วินาทีเข ้าไปในเวลาทังหมดทีใช ้ใน
การทดสอบ

ฐานที 3 Shooting: ท ักษะการยิงประตู
การทดสอบนีต ้องใช ้ประตูขนาดมาตรฐาน (11 คน) แต่จะมีตาข่ายกันตรงกลางประตู จะ
เหลือช่องว่างให ้บอลผ่านไปได ้ ทัง 4 มุมของประตู จุดทียิงห่างจากประตู 16.50
16
เมตร (18
หลา) โดยมีกรอบพืนทีของการยิงประตู ทังก่อนและหลังเส ้น 18 หลา ให ้ผู ้ทดสอบอายุ 11 ปี
เริมจากเส ้นหลังโดยต ้องยิงออกไป ก่อนทีจะถึงเส ้น 18 หลา ลูกทียิงออกไปจะต ้องเคลือนทีอยู่
ไม่ใช่บอลหยุดนิงอยูก
่ บ
ั ที และต ้องยิงด ้วยกําลังแรงพอสมควร ไม่ใช่การส่งลูกเบา ๆ (โดยโค ้ช
ิ ธิต
จะมีสท
^ ัดสินว่าลูกมีแรงพอหรือไม่)
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ฐานที 4 Passing ball/
/ speed: ท ักษะการผ่านบอล
ใช ้พืนทีขนาดกว ้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร ตังบอลไว ้ 5 ใบ แบ่งออกเป้ นด ้านซ ้าย 2 ใบ
ตรงกลาง 1 ใบ ทุก ๆ บอลจะต ้องเขียบอลเข ้าไปในกรอบทีกําหนดไว ้ ห่างจากประตู 10 เมตร
โดยผู ้ทดสอบวิงไปทีลูก เขียบอลให ้เข ้าไปในกรอบและห ้ามให ้บอลหยุดนิง และพยายามส่งลูก
ด ้วยเท ้าขวาไปยังประตูทอยู
ี ท
่ างด ้านซ ้าย หลังจากนันวิงต่อไปและเขียบอลเข ้ากรอบและห ้าม
บอลหยุดนิง และพยายามส่งลูกด ้วยเท ้าซ ้ายไปยังประตูตอ
่ ไปทีอยูท
่ างด
างด ้านขวา และทําอย่างนี
สลับต่อไปอีก 2 ลูก จนถึงลูกสุดท ้ายทีอยูต
่ รงกลางใช ้เท ้าด ้านใดเขียบอลเข ้ากรอบก็ได ้และ
พยายามส่งบอลเข ้าประตูใดก็ได ้จนเสร็จฐาน ผู ้ทดสอบมีเวลา 30 วินาที ในการทําให ้สําเร็จ
*ไม่
ไม่มก
ี ารแบ่งเรืองอายุและนํ าหนักในการทดสอบ

ฐานที 5 Sprint Test:: ท ักษะการวิงเร็ ว
เมือปล่อยตัวให ้สัญญาณ ให ้ออกวิงเต็มทีจนผ่านเข ้าเส ้นชัย
การบันทึก จับเวลาเริมวิงตังแต่เริมวิงจนถึงเส ้นชัย บันทึกผลเป็ นทศนิยม 2 ตําแหน่งของวินาที

รูปแบบการค ัดเลือก ภาคบ่าย:
ย ลงทีมแข่ง Match
1. ลงทีมแข่ง match 7 คน ใช ้เวลาเกมส์ละ 15 นาที แบ่งเป็ น 8 ทีม
2. (ถ
ถ ้าหากต ้องการทดสอบเพิม)
ม ลงทีมแข่ง match 11 คน ใช ้เวลาเกมส์ละ 20 นาที
ผูค
้ ัดเลือก
1. Mr. Ernst Middendrop, Technical Director – True Bangkok United FC
2. Mr. Daniele Anthony Invincibile, True BUFC Academy
3. คณะผู ้ฝึ กสอนนักกีฬาฟุตบอลจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

สอบถามข้อมูลการสม ัครค ัดเลือกน ักเตะเยาวชนเพิมเติมได้ท ี
•
•

Call center โทร. 02-766
766-8472, 02-766-7341
(ในเวลาทําการจันทร์ – ศุกร์, เวลา 09.00 – 16.00 น.)
ข ้อมูลโครงการ https://www
www.facebook.com/CPDream/
และ http://www.cp-dreams
dreams.com
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