
          
 

บทความประชาสัมพนัธ์         21 สงิหาคม 2560 

 

นักกีฬาปิงปองบ้านปูรุ่นเยาว์ก้าวไกล ร่วมแข่งขันระดับโลกที่ฮ่องกง 

สโมสรฯ ดันศักยภาพสมาชกิอย่างต่อเน่ือง 
 

การเป็นนกักีฬาท่ีก้าวไปถึงแนวหน้าในระดบัประเทศ หรือประสบความส าเร็จในการแข่งขนัระดบันานาชาติ

อย่าง SEA Games ท่ีก าลงัเกิดขึน้อยู่นัน้ เป็นเป้าหมายท่ีกว่าจะไปถึงได้ ต้องฝ่าดา่นทดสอบมาแล้วมากมาย 

หนึ่งในนัน้คือการผ่านศกึแข่งขนัในเวทีท่ีท้าทายมากขึน้เร่ือยๆ เพ่ือสะสมผลงาน พร้อมไปกบัการเรียนรู้ชัน้เชิง

ของคู่ต่อสู้  รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตวัเอง และพัฒนาทักษะให้แข็งแกร่งขึ น้ Hang Seng Hong Kong Junior & 

Cadet Open (Golden Series) เป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขันเทเบิลเทนนิสท่ีโด่งดงัและมีเหล่านักกีฬาเทเบิล -

เทนนิสรุ่นเยาวชนอนัดบัต้นๆ ของโลกมาร่วมแข่งขนั โดยระหว่างวนัท่ี 2 – 6 สิงหาคม 2560 ท่ีผ่านมา สโมสร

เทเบิลเทนนิสบ้านปู โดย บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ได้ส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขนัดงักล่าวท่ีเขต

บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 6 คน ประกอบไปด้วย ด.ช.นาวิน เมฆอมัพร หรือ 

นาวิน ด.ช. อนวุฒัน์ สงัข์ด้วง ด.ช. สิทธิศกัดิ์ นชุชาติ หรือ โอปอ น.ส. ณฐักมล ค าก้อน หรือ กุ๊บก๊ิบ น.ส. นาจา 

เมฆอมัพร หรือ นาจา และ ด.ญ. พรกนก มว่งหวาน หรือ แพรว เข้าท าการแขง่ขนัรุ่น Cadet (รุ่นอายไุมเ่กิน 15 

ปี) และรุ่น Junior (รุ่นอายไุมเ่กิน 18 ปี)  

ตลอดระยะเวลา 10 ปีของการด าเนินงาน สโมสรเทเบลิเทนนิสบ้านปเูล็งเห็นถึงความส าคญัของรายการแข่งขนั

ท่ีถือเป็นแบบฝึกหดัชัน้ดีของนกักีฬารุ่นเยาว์ จึงมุ่งหน้าสนบัสนนุให้สมาชิกของสโมสรฯ ได้รับโอกาสในการเข้า

แข่งขนัอย่างสม ่าเสมอ ยิ่งไปกว่านัน้ สโมสรฯ ยงัมุ่งปลูกผงัให้เด็กๆ ตระหนกัเสมอว่าชยัชนะเพียงอย่างเดียว

ไมใ่ชปั่จจยัท่ีจะน าพาพวกเขาไปสู่ความส าเร็จท่ียัง่ยืน หากแตต้่องมีโลกทศัน์กว้างไกล รู้จกัสัง่สมประสบการณ์ 

พร้อมไปกบัคณุธรรมและจิตใจท่ีมัน่คงประกอบอยูด้่วย  

 



          
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ใน

ฐานะผู้ จัดการสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู กล่าวว่า “ทุกครัง้ท่ีมีการแข่งขันทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปยูินดีท่ีจะสนบัสนนุให้สมาชิกในสโมสรได้เข้าร่วมอยู่เสมอ ด้วยแนวคิดของบ้านปฯู 

ท่ีว่า “พลงัความรู้ คือ พลงัแห่งการเปล่ียนแปลงและพฒันา” เราจึงตัง้ใจท่ีจะส่งพลงัความรู้เหล่านัน้ผ่านการ

ฝึกฝนบนเวทีการแขง่ขนัในโลกแหง่ความเป็นจริง ซึง่จะชว่ยให้พวกเขาได้ฝึกความแข็งแกร่งทัง้ทางร่างกายและ

จิตใจ หดัรับมือกบัสถานการณ์และน าบทเรียนท่ีได้มาพฒันาตนเองตอ่ไป เพ่ือท่ีจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นนกักีฬามือ

อาชีพได้อยา่งประสบความส าเร็จและยัง่ยืน” 

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูไม่เพียงบ่มเพาะทักษะของสมาชิกรุ่นเด็กๆ แต่ยังให้โอกาสสมาชิกรุ่นพ่ีได้แสดง

ศกัยภาพท่ีแตกต่างไปจากการแข่งกีฬาอย่างท่ีเคยท ามาในอดีต โดยในการแข่งขันท่ีฮ่องกงครัง้นี ้สโมสรฯ 

มอบหมายให้นายศุภกร วัฒนศิริชัยพร หรือ มาร์ค อดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ และสมาชิกสโมสรเทเบิล-

เทนนิสบ้านป ูร่วมเดนิทางไปกบัรุ่นน้องทัง้ 6 คน ในฐานะผู้ ฝึกสอน ท าหน้าท่ีlเป็นโค้ชท่ีต้องเฝ้าดแูล และก ากบั

น้องๆ นกักีฬาอยู่ข้างสนามอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นบทบาทท่ีท้าทายขึน้ และยงัคงสอดคล้องกับแนวทางของการ

แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ พร้อมกับการถ่ายทอดเทคนิคจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ท่ีสโมสรฯ ส่งเสริมให้ท าอย่าง

ตอ่เน่ือง 

แน่นอนว่าก้าวตอ่ไปของนกักีฬาวยัเยาว์และผู้ ฝึกสอนย่อมไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี ้พวกเขาตา่งต้องเตรียมความ

พร้อมอยู่เสมอเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขนัครัง้ต่อๆ ไป ผ่านการปะทะกับนกัเทเบิลเทนนิสมืออนัดบัต้นๆ ในสนาม

จริงระดบัโลก เพ่ือเกิดก้าวแหง่การพฒันาท่ีเข้มแข็งและก้าวเข้าสูเ่ป้าหมายท่ีวางไว้ได้อยา่งประสบความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

ภาพประกอบ 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
ในฐานะผู้จดัการสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ู

 
ด.ช. นาวิน เมฆอมัพร หรือ นาวนิ 

 
ด.ช. อนวุฒัน์ สงัข์ด้วง หรือ เกม 

 
ด.ช. สทิธิศกัดิ์ นชุชาติ หรือ โอปอ 

 
น.ส. ณฐักมล ค าก้อน หรือ กุ๊บก๊ิบ 



          
 

 
น.ส. นาจา เมฆอมัพร หรือ นาจา 

 
ด.ญ. พรกนก มว่งหวาน หรือ แพรว 

 
เหลา่นกักีฬาและผู้ ฝึกสอนจากโครงการ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ูโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

(แถวหลงั จากซ้ายไปขวา - นายศภุกร วฒันศิริชยัพร หรือ มาร์ค น.ส. นาจา เมฆอมัพร หรือ นาจา และ ด.ช. นาวิน เมฆอมัพร หรือ 
นาวิน นายพิชญพนัธุ์ บรรเทา หรือ ท๊อป 

แถวหน้า จากซ้ายไปขวา - ด.ญ. พรกนก มว่งหวาน หรือ แพรว ด.ช. สิทธิศกัดิ์ นชุชาติ หรือ โอปอ ด.ช. อนวุฒัน์ สงัข์ด้วง หรือ เกม และ 
น.ส. ณฐักมล ค าก้อน หรือ กุ๊บก๊ิบ) 

  
นายศภุกร วฒันศิริชยัพร หรือ มาร์ค (เสือ้สนี า้เงิน)  

ในฐานะผู้ ฝึกสอน ขณะให้ก าลงัใจและค าแนะน ากบัน้องๆ ข้างสนาม 
 

# # # # # 
 

 



          
 

 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บกุเบิกด้านพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลงังานท่ี

เก่ียวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และ

สหรัฐอเมริกา 

 

เกี่ยวกับสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู  

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ูหรือ Banpu Table Tennis Club ก่อตัง้ขึน้ช่วงต้นปี 2551 เพื่อมุง่สนบัสนนุเยาวชนไทยที่มีพรสวรรค์

ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมในระดบัองค์กรของบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ กบับริษัทย่อยในประเทศจีน คือ Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC ที่ให้การสนบัสนนุกีฬา 

เทเบิลเทนนิสในประเทศจีนอย่างตอ่เนื่อง เพื่อน าดึงความเช่ียวชาญทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสของชมรมเทเบิลเทนนิสบ้านปู

ในประเทศจีน มาสูเ่ยาวชนไทย  

 

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  

บ้านปฯู เช่ือว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคลื่อนชุมชนและสงัคมให้พฒันาอย่างยัง่ยืนใน

ระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องให้กบัเยาวชน

และชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอก

ห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบั

คนอื่นๆ   

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตนั สแตรทิจส์ี ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
ปริตต์ กาศยปนนัทน์   02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 

ดวงกมล สาลรัีตน์    02.694.6852 
Duangkamol_S@banpu.co.th  
รัชกฤต มหาธนกลุธร   02.694.6869 
Rachchakrit_m@banpu.co.th  
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