
 

 ตารางทีมที�ส่งทีมฟตุซอลเข้าร่วมการแขงขัน 

 กีฬาเทศบาลตําบลขามทะเลสอตานยาเสพติดเกมส ประจําปงบประมาณ 2562 

    ระหวางวันที่  16  สิงหาคม – 8  กันยายน 2562 

ประเภท  ถวย ก  เยาวชนชายอายุไมเกิน  16  ปีทั�วไป 

           สาย A             สาย B             สาย C             สาย D 
1.A ทมี. ยืนยงัเซ 1.B ทีม. สีมา FC 1.C ทมี. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1.D ทีม. ฮนัเตอร์ 

2.A ทมี. ประสงค์วิทย์ 2.B ทีม. เดอะสตาร์ 2.C ทมี. อ.บ.ต.โคกสูง 2.D ทีม. โรงเรียน.ขามสะแกแสง 

3.A ทมี. เยาวชนบ้านเดื�อ 3.B ทีม. โรงเรียนด่านขนุทด 3.C ทมี. ดรีมทมี 3.D ทีม. ปัทมา – ธนโชติ 

4.A ทมี. สํานักตะคร้อ                   -                -                - 

 สาย E  สาย F             สาย G             สาย H 
1.E ทีม. อ.บ.ต.ตาจนั 1.F ทมี. T2K(ททูีเค) 1.G ทีม. FC เป็นรอง 1.H ทมี. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 

2.E ทีม. ลูกราชสีห์ 2.F ทมี. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมย์ 2.G ทีม. ลองทีม 2.H ทมี. โรงเรียนมารีย์วิทยา 

3.E ทีม. ฐ คา้วสัดุ 3.F ทมี. สิงห์ประโคก 3.G ทีม. เฮียยอ้ย รถมือ2 3.H ทมี. ลนิคอน 

4.E ทีม. ตงั ตงั FC               -             - 4.H ทมี. Araya D - power 

ประเภท  ถวย ข  เยาวชนชายอายุไมเกิน  14  ปีทั�วไป 

           สาย A             สาย B             สาย C             สาย D 
1.A ทีม. ปัทมา – ธนโชติ 1.B ทมี. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1.C ทีม. สิงห์ประโดก 1.D ทมี. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 

2.A ทีม. อาลีฟาติมะห์ 2.B ทมี. โรงเรียนพระทองคําวิทยา 2.C ทีม. เทศบาล 3 2.D ทมี. ฐ  ค้าวสัดุ 

3.A ทีม. SP..BOY  FC 3.B ทมี. โรงเรียนณฐัญาศึกษา 3.C ทีม. โรงเรียนขามสะแกแสง   

 สาย E  สาย F             สาย G             สาย H 
1.E ทมี. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1.F ทีม. ยนืยงัเซ 1.G ทมี. ลูกจุฬา 1.H ทีม. ประสงคว์ทิย ์

2.E ทมี. ลนิคอน 2.F ทีม. โรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา 2.G ทมี. โรงเรียนมารีย์วิทยา 2.H ทีม. เฮลป์จูเนียร์ 

3.E ทมี. โรงเรียนด่านขุนทด 3.F ทีม. T2K(ทีทูเค) 3.G ทมี. Araya D - power   
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ประเภท  ถวย ง  เยาวชนชายอายุไมเกิน  12  ปีทั�วไป 
           สาย A             สาย B             สาย C             สาย D 
1.A ทีม. MYBOY FAMILY 1.B ทมี. SP.BOY.FC  A 1.C ทีม. อาลีฟาติมะห์ 1.D ทมี. เยาวชนรถไฟ FA กรุ๊ป 

2.A ทีม. เยาวชนบา้นเดื�อ 2.B ทมี. โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาB 2.C ทีม.โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 2.D ทมี. โรงเรียนเทศบาล 3 

  3.B ทมี. ปัทมา – ธนโชติ   3.D ทมี. อสิระ 
 สาย E  สาย F             สาย G             สาย H 
1.E ทีม.โรงเรียนมารียว์ทิยา 1.F ทมี.  Araya D - power 1.G ทีม. RAVICA FC 1.H ทมี. SP.BOY.FC  B 

2.E ทีม. โรงเรียนด่านขนุทด 2.F ทมี. สํานักตะคร้อ 2.G ทีม.โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฏร์์รังสรรค ์ 2.H ทมี. โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยาA 

  3.F ทมี. โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา   3.H ทมี. โรงเรียนหนองงูเหลือม 
         

ตารางการแขงขัน 

 ว / ด / ป เวลาแขงขัน  รอบ คูที่ ประเภท   รุน สาย                   ทีมแขงขัน สาย                 ทีมแขงขัน ผลแขง 
16 ส.ค. 62  18.00  น.  1.  วไีอพ ี ประชาชน  ทมี. วไีอพ ีผู้นําท้องถิ�น คนขาม – สอ  ทมี. วไีอพ ีผู้นําชุมชน คนขาม – สอ  

   2.    ทมี. ชมรมกฬีาฟุตบอลขามทะเลสอ  ทมี. ชมรมกฬีาสื�อมวลชนสัมพนัธ์ นม  

           

17  ส.ค. 62  08.30 น. แรก 3. ถ้วย ค ยช.12 ปี 1A ทมี. MYBOY FAMILY 2A ทมี. เยาวชนบ้านเดื�อ  

(วนัเสาร์)  ( เริ�มแข่ง) แรก 4.   2B ทมี. โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา B 3B ทมี. ปัทมา– ธนโชติ  

  แรก 5.   1D ทมี. เยาวชนรถไฟ FA กรุ๊ป 3D ทมี. อสิระ  

  แรก 6.   2H ทมี. โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา A 3H ทมี. โรงเรียนหนองงูเหลือม  

  แรก 7. ถ้วย ข ยช.14 ปี 1B ทีม. โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา 2B ทีม. โรงเรียนพระทองคาํวทิยา  

  แรก 8.   1H ทีม. ประสงคว์ทิย ์ 2H ทีม. เฮลป์จูเนียร์  

  แรก 9.   1D ทีม. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถมัภ ์ 2D ทีม. ฐ  คา้วสัดุ  

  แรก 10.   2F ทีม. โรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา 3F ทีม. T 2 K  

  แรก 11.   1E ทีม. โรงเรียนมธัยมด่านขุนทด 2E ทีม. ลินคอน  
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 ว / ด / ป เวลาแขงขัน  รอบ คูที่ ประเภท   รุน  สาย                   ทีมแขงขัน สาย                 ทีมแขงขัน ผลแขง 
17  ส.ค. 62  แรก 12. ถ้วย ก ยช.16 ปี 1D ทมี. ฮันเตอร์ 2D ทมี. โรงเรียนขามสะแกแสง  

(วนัเสาร์)  แรก 13.   1F ทมี. T 2 K 2F ทมี. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  

  แรก 14.   1E ทมี. อ.บ.ต. ตาจัน 2E ทมี. ลูกราชสีห์  

  แรก 15.   3E ทมี. ฐ  ค้าวสัดุ 4E ทมี. ตัง ตัง FC  

  แรก 16.   1H ทมี. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 3H ทมี. ลนิคอน  

  แรก 17.   1A ทมี. ยืน ยงั เซ 4A ทมี. สํานักตะคร้อ  

  แรก 18.   2B ทมี. เดอะสตาร์ 3B ทมี. โรงเรียนด่านขุนทด  

  แรก 19.   2A ทมี. ประสงค์วิทย์ 3A ทมี. เยาวชนบ้านเดื�อ  

  แรก 20.   2G ทมี. ลองทมี 3G ทมี. เฮียย้อย  รถมือ 2  

           

18 ส.ค. 62 08.30 น. แรก 21. ถ้วย ค ยช.12 ปี 1F ทีม. Araya  D - power 3F ทีม. โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา  

(วนัอาทติย์)  (เริ�มแข่ง) แรก 22.   1E ทีม. โรงเรียนมารียว์ทิยา 2E ทีม. โรงเรียนด่านขนุทด  

  แรก 23.   1G ทีม. RAVICA FC 2G ทีม. โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์์รังสรรค ์  

  แรก 24. ถ้วย ข ยช.14 ปี 2G ทมี. โรงเรียนมารีย์วิทยา 3G ทมี. Araya  D - power  

  แรก 25.   2E ทมี. ลนิคอน 3E ทมี. โรงเรียนด่านขุนทด  

  แรก 26.   1A ทมี. ปัทมา– ธนโชติ 2A ทมี. อาลฟีาติมะห์  

  แรก 27.   1C ทมี. สิงห์ประโคก 3C ทมี. โรงเรียนขามสะแกแสง  

  แรก 28.   1F ทมี. ยืน ยงั เซ 3F ทมี. T 2 K  

  แรก 29. ถ้วย ก ยช.16 ปี 2C ทีม. อ.บ.ต.โคกสูง 3C ทีม. ดรีมทีม  

  แรก 30.   2H ทีม. โรงเรียนมารียว์ทิยา 4H ทีม. Araya  D - power  

  แรก 31.   2E ทีม. ลูกราชสีห์ 4E ทีม. ตงั ตงั FC  

  แรก 32.   1E ทีม. อ.บ.ต. ตาจนั 3E ทีม. ฐ คา้วสัดุ  

                                                       ( ต่อ ) 
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ว / ด / ป เวลาแข่งขัน  รอบ คู่ที� ประเภท   รุ่น  สาย ทมีแข่งขัน สาย  ทมีแข่งขัน ผลแข่ง 

18 ส.ค.62  แรก 33. ถ้วย ก ยช.16 ปี 1D ทีม. ฮนัเตอร์ 3D ทีม. ปัทมา– ธนโชติ  

  แรก 34.   1B ทีม. สีมา FC 3B ทีม. โรงเรียนด่านขนุทด  

  แรก 35.   1F ทีม. T 2 K 3F ทีม. สิงห์ประโคก  

  แรก 36.   1G ทีม. FC เป็นรอง 2G ทีม. ลองทีม  

           

24 ส.ค.62 08.30 น. แรก 37. ถ้วย ค ยช.12 ปี 1H ทมี. SP BOY FC (หัวทะเล)  B 3H ทมี. โรงเรียนหนองงูเหลือม  

(วนัเสาร์) เริ�มแข่งขัน แรก 38.   2F ทมี. สํานักตะคร้อ 3F ทมี. โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา  

  แรก 39.   1B ทมี. SP BOY FC (หัวทะเล) A 3B ทมี. ปัทมา– ธนโชติ  

  แรก 40.   1D ทมี. เยาวชนรถไฟ FA กรุ๊ป 2D ทมี. โรงเรียนเทศบาล 3  

  แรก 41. ถ้วย ข ยช.14 ปี 1A ทีม. ปัทมา– ธนโชติ 3A ทีม. S P BOY  FC (หวัทะเล)  

  แรก 42.   1G ทีม. ลูกจุฬา 2G ทีม. โรงเรียนมารียว์ทิยา  

  แรก 43.   1B ทีม. โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา 3B ทีม. โรงเรียนณัฐญาศึกษา  

  แรก 44.   2C ทีม. โรงเรียนเทศบาล 3 3C ทีม. โรงเรียนขามสะแกแสง  

  แรก 45.   1F ทีม. ยนื ยงั เซ 2F ทีม. โรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา  

  แรก 46. ถ้วย ก ยช.16 ปี 3A ทมี. เยาวชนบ้านเดื�อ 4A ทมี. สํานักตะคร้อ  

  แรก 47.   1H ทมี. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 2H ทมี. โรงเรียนมารีย์วิทยา  

  แรก 48.      3H ทมี. ลนิคอน 4H ทมี. Araya D - porer  

  แรก 49.   1E ทมี. อ.บ.ต. ตาจัน 4E ทมี. ตัง ตัง FC  

  แรก 50.   2E ทมี. ลูกราชสีหื 3E ทมี. ฐ ค้าวสัดุ  

  แรก 51.   1A ทมี. ยืน ยงั เซ  2A ทมี. ประสงค์วิทย์  

  แรก 52.   1B ทมี. สีมา FC 2B ทมี. เดอะสตาร์  

  แรก 53.   1G ทมี. FC เป็นรอง 3G ทมี. เฮียย้อย  รถมือ 2  

  แรก 54.   1C ทมี. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 3C ทมี. ดรีมทมี  
 



 

         -5- 

ว / ด / ป เวลาแข่งขัน  รอบ คู่ที� ประเภท   รุ่น  สาย ทมีแข่งขัน สาย  ทมีแข่งขัน ผลแข่ง 

25 ส.ค.62   08.30  น. แรก 55. ถ้วย ค ยช.12 ปี 1C ทีม. อาลีฟาติมะห์ 2C ทีม. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  

(วนัอาทติย์) เริ�มแข่งขัน แรก 56.   1B ทีม. S P BOY FC (หวัทะเล)  A 2B ทีม. โรงเรียนพงษศิ์ริวทิยา B  

  แรก 57.   2D ทีม. โรงเรียนเทศบาล 3 3D ทีม. อิสระ  

  แรก 58.   1H ทีม. S P BOY FC (หวัทะเล)  B 2H ทีม. โรงเรียนพงษศิ์ริวทิยา A  

  แรก 59.   1F ทีม. Araya D - power 2F ทีม. สาํนกัตะคร้อ  

  แรก 60. ถ้วย ข ยช.14 ปี 2A ทมี. อาลฟีาติมะห์ 3A ทมี. S P BOY FC (หวัทะเล)  

  แรก 61.   1G ทมี. ลูกจุฬา 3G ทมี. Araya D - power  

  แรก 62.   2B ทมี. โรงเรียนพระทองคําวิทยา 3B ทมี. โรงเรียนณฐัญาศึกษา  

  แรก 63.   1C ทมี. สิงห์ประโคก 2C ทมี. โรงเรียนเทศบาล 3  

  แรก 64.   1E ทมี. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 3E ทมี. โรงเรียนด่านขุนทด  

  แรก 65. ถ้วย ก ยช.16 ปี 1C ทีม. โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา 2C ทีม. อ.บ.ต.โคกสูง  

  แรก 66.   2D ทีม. โรงเรียนขามสะแกแสง 3D ทีม. ปัทมา– ธนโชติ  

  แรก 67.   2A ทีม. ประสงคว์ทิย ์ 4A ทีม. สาํนกัตะคร้อ  

  แรก 68.   2H ทีม. โรงเรียนมารียว์ทิยา 3H ทีม. ลินคอน  

  แรก 69.   1H ทีม. โรงเรียนมธัยมด่านขุนทด 4H ทีม. Araya D - power  

  แรก 70.   1A ทีม. ยนื ยงั เซ 3A ทีม.เยาวชนบา้นเดื�อ  

  แรก 71.   2F ทีม. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถมัภ ์ 3F ทีม. สิงห์ประโคก  

           

31 ส.ค.62 08.30 น. สอง 72. ถ้วย  ค    12  ปี 1 ค ที� 1 สาย A………………………………  ที� 2 สาย B………………………………  

(วนัเสาร์) เริ�มแข่งขัน สอง 73.   2 ค ที� 1 สาย B………………………………  ที� 2 สาย A………………………………  

  สอง 74.   3 ค ที� 1 สาย C………………………………  ที� 2 สาย D………………………………  

  สอง 75.   4 ค ที� 1 สาย D………………………………  ที� 2 สาย C………………………………  

               ( มีต่อ.....) 
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ว / ด / ป เวลาแข่งขัน  รอบ คู่ที� ประเภท   รุ่น  สาย ทมีแข่งขัน   ทมีแข่งขัน ผลแข่ง 

31 ส.ค. 62  สอง 76. ถ้วย  ค    12  ปี 5 ค ที� 1 สาย E………………………………  ที� 2 สาย F………………………………  

  วนัเสาร์  สอง 77.   6 ค ที� 1 สาย F………………………………  ที� 2 สาย E………………………………  

  สอง 78.   7 ค ที� 1 สาย G………………………………  ที� 2 สาย H………………………………  

  สอง 79.   8 ค ที� 1 สาย H………………………………  ที� 2 สาย G………………………………  

  สอง 80. ถ้วย ข    14  ปี 1 ข ที� 1 สาย A………………………………  ที� 2 สาย B………………………………  

  สอง 81.   2 ข ที� 1 สาย B………………………………  ที� 2 สาย A………………………………  

  สอง 82.   3 ข ที� 1 สาย C………………………………  ที� 2 สาย D………………………………  

  สอง 83.   4 ข ที� 1 สาย D………………………………  ที� 2 สาย C………………………………  

  สอง 84.   5 ข ที� 1 สาย E………………………………  ที� 2 สาย F………………………………  

  สอง 85.   6 ข ที� 1 สาย F………………………………  ที� 2 สาย E………………………………  

  สอง 86.   7 ข ที� 1 สาย G………………………………  ที� 2 สาย H………………………………  

  สอง 87.   8 ข ที� 1 สาย H………………………………  ที� 2 สาย G………………………………  

           

  1 ก.ย. 62    08.30 น. สอง 88. ถ้วย  ก    16  ปี 1 ข ที� 1 สาย A………………………………  ที� 2 สาย B………………………………  

(วนัอาทติย์)  เริ�มแข่งขัน สอง 89.   2 ข ที� 1 สาย B………………………………  ที� 2 สาย A………………………………  

  สอง 90.   3 ข ที� 1 สาย C………………………………  ที� 2 สาย D………………………………  

  สอง 91.   4 ข ที� 1 สาย D………………………………  ที� 2 สาย C………………………………  

  สอง 92.   5 ข ที� 1 สาย E………………………………  ที� 2 สาย F………………………………  

  สอง 93.   6 ข ที� 1 สาย F………………………………  ที� 2 สาย E………………………………  

  สอง 94.   7 ข ที� 1 สาย G………………………………  ที� 2 สาย H………………………………  

  สอง 95.   8 ข ที� 1 สาย H………………………………  ที� 2 สาย G………………………………  
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ว / ด / ป เวลาแข่งขัน  รอบ คู่ที� ประเภท รุ่น  ทมีแข่งขัน   ทมีแข่งขัน ผลแข่ง 

1 ก.ย. 62  สาม 96.  ถ้วย  ค   12  ปี 72 ผู้ชนะคู่ที� 1ค ............................................... 74 ผู้ชนะคู่ที� 3ค ........................................  

(วนัอาทติย์)  สาม 97.   73 ผู้ชนะคู่ที� 2ค ............................................... 75 ผู้ชนะคู่ที� 4ค ........................................  

  สาม 98.   76 ผู้ชนะคู่ที� 5ค ............................................... 78 ผู้ชนะคู่ที� 7ค ........................................  

  สาม 99.   77 ผู้ชนะคู่ที� 6ค ............................................... 79 ผู้ชนะคู่ที� 8ค ........................................  

  สาม 100  ถ้วย  ข   14  ปี 80 ผู้ชนะคู่ที� 1ข ............................................... 82 ผู้ชนะคู่ที� 3ข ........................................  

  สาม 101   81 ผู้ชนะคู่ที� 2ข ............................................... 83 ผู้ชนะคู่ที� 4ข ........................................  

  สาม 102   84 ผู้ชนะคู่ที� 5ข ............................................... 86 ผู้ชนะคู่ที� 7ข ........................................  

  สาม 103   85 ผู้ชนะคู่ที� 6ข ............................................... 87 ผู้ชนะคู่ที� 8ข ........................................  

           

7 ก.ย.62   08.30  น. สาม 104  ถ้วย  ก   16  ปี 88 ผู้ชนะคู่ที� 1ก ............................................... 90 ผู้ชนะคู่ที� 3ก ........................................  

(วนัเสาร์) เริ�มแข่งขัน สาม 105   89 ผู้ชนะคู่ที� 2ก ............................................... 91 ผู้ชนะคู่ที� 4ก ........................................  

  สาม 106   92 ผู้ชนะคู่ที� 5ก ............................................... 94 ผู้ชนะคู่ที� 7ก ........................................  

  สาม 107   93 ผู้ชนะคู่ที� 6ก ............................................... 95 ผู้ชนะคู่ที� 8ก ........................................  
           

  รอง 108  ถ้วย  ค        12  ปี  ผู้ชนะคู่ที� (96) .............................................  ผู้ชนะคู่ที� (98 ).........................................  

   109    ผู้ชนะคู่ที� (97).............................................  ผู้ชนะคู่ที� (99 ).........................................  
           

  รอง 110  ถ้วย  ข        14  ปี  ผู้ชนะคู่ที� (100)............................................  ผู้ชนะคู่ที� (102).........................................  

   111    ผู้ชนะคู่ที� (101)............................................  ผู้ชนะคู่ที� (103)........................................  
           

  รอง 112  ถ้วย  ก        16  ปี  ผู้ชนะคู่ที� (104 )..........................................  ผู้ชนะคู่ที� (106 ).......................................  

   113    ผู้ชนะคู่ที� (105 )..........................................  ผู้ชนะคู่ที� (107).........................................  
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ว / ด / ป เวลาแข่งขัน รอบ คู่ที� ประเภท รุ่น  ทมีแข่งขัน   ทมีแข่งขัน ผลแข่ง 

 8 ก.ย. 62   09.30  น. ชิง ที� 3  ถ้วย  ค   12  ปี  ผู้แพ้คู่ที� (108) .............................................  ผู้แพ้คู่ที� (109) ..........................................  

    ถ้วย  ข   14  ปี  ผู้แพ้คู่ที� (110) .............................................  ผู้แพ้คู่ที� (111) ..........................................  

    ถ้วย  ก   16  ปี  ผู้แพ้คู่ที� (112) .............................................  ผู้แพ้คู่ที� (113) ..........................................  
           

      ชิง  ถ้วย  ค   12  ปี  ผู้ชนะคู่ที� (108) ...........................................  ผู้ชนะคู่ที� (109) ........................................  

      ชิง  ถ้วย  ข   14  ปี  ผู้ชนะคู่ที� (110) ...........................................  ผู้ชนะคู่ที� (111) ........................................  

   13.30  น.     ชิง  ถ้วย  ก   16  ปี  ผู้ชนะคู่ที� (112) ...........................................  ผู้ชนะคู่ที� (113) ........................................  

   14.00  น.                                                    พธีิมอบรางวลัและปิดการแข่งขัน  

         

 

 

หมายเหตุ     ฝ่ายจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน , คณะคุณครูผู้ควบคุมทมี , น้องนักกฬีาทุกๆท่าน  ที�ส่งทมีเข้าร่วมการแข่งขันในครั�งนี� 

หากเกดิความผดิพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ  โอกาสนี�ด้วย  มีข้อแนะนําสามารถชี�แนะได้น่ะครับ   ตารางการแข่งขันผู้จัดพยายามจัดตามที�ท่านๆได้ขอกนัมา

เท่าที�ทาํได้ทมีใดผดิหวังกต้็องขออภัย   ณ  ครับเวลาการแข่งขันเราน้อยวนั 

 

          ผดิพลาดประการใดโปรดติดต่อ....อ.แอด็ ขาม – สอ 08 – 1955 – 4762  

 

 

 

 

 


