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นิเวศ  ศิริวงศ์
อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย

SPECIAL COACH PROFILE
“ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ จำานวน 107 นัด ระยะเวลา 12  ปี”

ประสบการณ์ทำางาน
ปี  1996-1999  สโมสรสินธนา

ปี  1999-2000  กอมบัค ยูไนเต็ด

ปี 2001-2003  เซบาวัง เรนเจอร์

ปี 2004-2005  NHDA HO Chi Minh

ปี 2006  TienGiang FF.C

ปี 2006-2009  บีอีซี เทโรศาสน

ปี 2009-2013  พัทยา ยูไนเต็ด

ปี 2014-2015  ชลบุรี เอฟซี

ปี 2016  อยุธยา วอริเออร์

ปี 2017  เกษตรศาตร์ เอฟซี

ผลงานที่ผ่านมา
ปี  2540   แชมป์ FA CUP (สินธนา)

ปี  2540  นักฟุตบอลยอดเยี่ยม

   คาลเท็กซ์ ไทยแลนด์ลีก

ปี  2541  แชมป์ ถ้วยพระราชทาน ก.

ปี  2542-2545  เล่นฟุตบอลอาชีพ 

   ที่ประเทศสิงค์โปร์ 

   (ทีม ยูไนเต็ด กัมบัค, 

   เซมมาวัง)

ปี  2546-2549  เล่นฟุตบอลอาชีพ 

   ที่ประเทศเวียดนาม 

   สังกัดสโมสร ท่าเรือไซง่อล

ปี  2554  รองชนะเลิศอันดับที่ 3 

   ไทยพรีเมียร์ลีก

ปี  2551  แชมป์ TT&T CUP 

   ที่ประเทศเวียดนาม

เกียรติประวัติ
ปี 2538  แชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี

ปี 2539  เยาวชน 19 ปี ทีมชาติไทย ในนามทีมชาติไทย

ปี 2549-2556  กัปตันทีมชาติไทย

ปี  2542  อันดับที่ 4 ฟุตบอลเอเชี่ยนเกมส์

   เอเชี่ยน Cup ที่เลบานอน

ปี 2545  ทีมชาติไทย10ทีมสุดท้าย

  (ฟุตบอลโลกที่ประเทศญี่ปุ่น)

ปี 2546  เอเชี่ยนคัพ ที่ประเทศจีน

ปี 2547  นักฟุตบอลทีมชาติไทยยอดเยี่ยม

ปี 2548  อันดับที่ 3 ถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ

ปี 2549  รองแชมป์ ถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ

  ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศ เยอรมัน

ปี 2550  แชมป์ ถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ

ปี 2550  รองแชมป์อาเชี่ยนคัพ

ปี  2551  รองแชมป์อาเซียนคัพ

ปี 2552  แชมป์คิงส์คัพ

ปี  2553  ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ที่ประเทศแอฟริกาใต้

ปี 2555  ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศบราซิล (กัปตันทีม)

FOOTBALL ACADEMY
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ม.มานพ ลองงาม  โทร 062-917-9555  



ทำาไมถึงต้องเป็น ACSP ACADEMY
 ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นกีฬาที่ได้ฝึกให้

นักเรียน ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันจริง ฝึกให้เกิดความเป็นระเบียบวินัย ความ

สามัคคี ทําให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการสร้างความนิยมให้กับตนเอง โรงเรียน และ

ประเทศชาติ แต่การเล่นกีฬาฟุตบอลให้ได้ดีนั้นต้อง มีการฝึกทักษะพื้นฐานอย่างถูกวิธี

และต่อเนื่องตั้งแต่เล็ก เพื่อให้ได้นักกีฬาที่มีทักษะที่ดี เป็นการสร้างระบบ ทีมให้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้นทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและทีมงานผู้ฝึกสอน ได้เห็นความสําคัญและ 

ประโยชน์จึงได้จัดตั้ง Academy ACSP ขึ้น เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลของ

นักเรียนโรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการให้ดียิ่งขึ้น

เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น

ฝึกสอนโดย  	ทีมคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

 	คุณนิเวศ  ศิริวงศ์  (อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย)

	 	คุณสิริพงศ์  สิริอธิพงศ์ 

  (ผู้ฝึกสอน คลินิกฟุตบอล โครงการมูลนิธิซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง)

เลือกเรียนได้สองช่วงเวลา
  เรียน วันจันทร์ และวันพุธ : เวลา 17.00 - 19.00 น. (2 ชั่วโมง)  
(รับเฉพาะนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ)

เฉลี่ยเรียน 8 ครั้ง / เดือน : ราคา 2,000 บาท / เดือน
   (ไม่รวมค่าชุดฝึกซ้อม 1,000 บาท)

เรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์ : เวลา 15.00 - 17.00 น. (2 ชั่วโมง)  
(รับนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและนักเรียนภายนอก)

เฉลี่ยเรียน 8 ครั้ง / เดือน : ราคา 2,000 บาท / เดือน
   (ไม่รวมค่าชุดฝึกซ้อม 1,000 บาท)

ประวัติการเล่นฟุตบอล
ปี 2533 -2536
		นักกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2535
		เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนควีนส์คัพ พานาโซนิค 

  ครั้งที่ 1 ในนาม นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน 

  สโมสรธนาคาร กรุงเทพ  

 	เข้าร่วมการแข่งชันฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์คัพ ในนามนักกีฬา 

  ฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี

ปี 2536 

		นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน ๑๖ ปี ในนามทีมชาติไทย รุ่นเดียวกับ 

  ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

		เข้าร่วมการแข่งชันฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์คัพ ในนามนักกีฬา 

  ฟุตบอลจังหวัดกาญจนบุรี 

		เข้าร่วมการแข่งชันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ถ้วย ง. 

  ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2537 – 2542 

		เข้าร่วมการแข่งชันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ถ้วย ข. 

  ในนามสโมสรสินธนา

		เข้าร่วมการแข่งชันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ 

  ในนามสโมสรสินธนา

  เข้าร่วมการแข่งชันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ถ้วย ก. 

  ในนามสโมสรสินธนา

ประวัติการทำาทีมฟุตบอล
  ผู้ฝึกสอน โครงการมูลนิธิ ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

  ผู้ฝึกสอน คลินิกฟุตบอลสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อคาเดมี่

  ผู้ฝึกสอน นักฟุตบอล โครงการแสนสิริ อคาเดมี่

สิริพงศ์ สิริอธิพงศ์                       
ผู้ฝึกสอน คลินิกฟุตบอล โครงการมูลนิธิซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง


