
 
                                 ระเบียบการแข่งขัน ชุด ๒ (ฉบับแก้ไข) 
             มหกรรมกีฬาฟุตซอลเยาวชนชิงแชมป์อ าเภอขามทะเลสอ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
        “ฟุตซอลเยาวชน ขาม-สอ บารมีอุตตฺโมคัพ ๒๐๒๓” 
  ................................................................................................... 
 

  ด้วยเทศบาลต าบลขามทะเลสอ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมกีฬาเทศบาลต าบลขามทะเลสอ                 
ได้ด าเนินโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาฟุตซอลเยาวชนชิงแชมป์อ าเภอขามทะเลสอ ขึ้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางการกีฬาของท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ยุวชนและเยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถทักษะ
ทางการกีฬา  เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กฏกติกาและกระบวนการเรียนรู้กีฬาฟุตซอลให้กับนักกีฬา               
เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จึงด าเนินการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาฟุตซอลเยาวชน             
ชิงแชมป์อ าเภอขามทะเลสอขึ้น  โดยใช้ชื่อแข่งขันว่า “ฟุตซอลเยาวชน ขาม-สอ บารมีอุตตฺโมคัพ ๒๐๒๓”
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๔ - ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดการแข่งขันจ านวน ๓ รุ่นประกอบด้วย             
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ / ๑๔ /๑๖ ปีทั่วไป 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม แก่ทุกฝ่าย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เพ่ือถือเป็น             
แนวปฏิบัติและด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันดังนี้  

ข้อ ๑.ระเบียบนี้เรียกว่า 
  การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อ าเภอขามทะเลสอ  

“ฟุตซอลเยาวชน ขาม-สอ บารมีอุตตฺโมคัพ  ๒๐๒๓” 
 ข้อ ๒.ประเภทและรุ่นที่จัดการแข่งขัน 
  ประเภทกีฬาฟุตซอล จัดการแข่งขันจ านวน ๓ รุ่น 
   ๒.๑.ประเภทฟุตซอล ถ้วย ค  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๒  ปีทั่วไป   

๒.๒.ประเภทฟุตซอล ถ้วย ข  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๔  ปีทั่วไป   
๒.๓.ประเภทฟุตซอล ถ้วย ก  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๖  ปีทั่วไป 

 ข้อ ๓.หลักฐานการสมัคร 
  ๓.๑   ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๓.๒   แผงรูปถ่ายนักกีฬา 

๓.๓   บัญชีรายชื่อนักกีฬา 
๓.๔   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
       (ก่อนการแข่งขันต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงก่อนทุกครั้ง ) 

ข้อ ๔.ก าหนดการรับสมัคร 
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  รับสมัครที่...ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ(Fitmess) 
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ (เฉพาะเวลาราชการ) หรือสายตรงได้ที่...นายธวัชชัย  จิตรพัฒน์ (อ.แอ็ด) โทร.๐๘ – 
๑๙๕๕ – ๔๗๖๒       



ข้อ ๕.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๕.๑.ประเภทฟุตซอล ถ้วย ค  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๒  ปีทั่วไป(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๕๔)
  ๕.๒.ประเภทฟุตซอล ถ้วย ข  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๔  ปีทั่วไป(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๕๒) 

๕.๓.ประเภทฟุตซอล ถ้วย ก  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๖  ปีทั่วไป(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๕๐) 
  -   ทุกรุ่นไม่จ ากัดฝีมือและภูมิล าเนา เชื้อชาติ   นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นผู้อยู่ในระหว่าง
การลงโทษจากส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ   การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  -   ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล 
  -   สนามปูนลงสีอยู่ในร่ม / อุปกรณ์ในการแข่งขันตามระเบียบสากล 
  -   นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน  เพราะหากได้รับ
การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน   ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
  -   ทีมใดที่ขาดวินัยในการเล่น เช่น ไม่มาท าการแข่งขัน ออกจากการแข่งขันและไม่ลงท าการ
แข่งขันต่อ เล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุ เล่นสมยอมกันไม่สมศักดิ์ศรีหรือวิวาทในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน พร้อมยึดเงินประกันทีม 
  -   นักกีฬาที่ถูกคาดโทษหรือท าโทษ  โดยได้ใบเหลือง ๒ ครั้ง(จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม)  ห้าม
ลงท าการแข่งขันในครั้งถัดไป ๑ นัด 
  -   นักกีฬาที่ได้ใบแดง ๑ ครั้ง ห้ามลงท าการแข่งขันในครั้งถัดไป ๑ นัด 
  - ผู้เข้าแข่งขันทีมใด  ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรหรือออกจากการแข่งขันพร้อมยึดเงินประกันทีม 
  -   นักกีฬาที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงจะถูกหักค่าประกันทีม 
       (ใบเหลืองใบละ ๕๐ บาท –ใบแดงใบละ ๒๐๐ บาท) 

- เมื่อจบการแข่งขันจะได้รับคืน 
 ข้อ ๖.จ านวนสมาชิกภายในทีม (๑๗ ท่าน) 
  ๖.๑   จ านวนนักกีฬา   ๑๕  ท่าน 
  ๖.๒   ผูฝ้ึกสอน   ๑  ท่าน 
  ๖.๓   ผูช้่วยผูฝ้ึกสอน  ๒  ท่าน  
 ข้อ ๗.ค่าสมัครและค่าประกันทีม 
  ๗.๑   ประเภท ถ้วย ค รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๒  ปีทั่วไป 
   -   ค่าสมัครทีมละ   ๑,๐๐๐   บาท 
   -   ค่าประกันทีม       ๓๐๐   บาท   

๗.๒   ประเภท ถ้วย ข รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๔  ปีทั่วไป 
   -   ค่าสมัครทีมละ   ๑,๐๐๐   บาท 
   -   ค่าประกันทีม       ๓๐๐   บาท   

     



 
๗.๓   ประเภท ถ้วย ก รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๖  ปีทั่วไป 

   -   ค่าสมัครทีมละ   ๑,๐๐๐   บาท 
   -   ค่าประกันทีม        ๓๐๐   บาท   
 ข้อ ๘.ค่ารางวัลหรือเงินบ ารุงทีม 
   ประเภท ถ้วย ค รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๒  ปีทั่วไป (๒๔ ทีม) 

- รางวัลชนะเลิศ          รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๓,๐๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๒,๐๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๑,๐๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓  รับถ้วยเกียรติยศ +  
ประเภท ถ้วย ข รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๔  ปีทั่วไป  (๒๔ ทีม) 
- รางวัลชนะเลิศ          รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๓,๐๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๒,๐๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๑,๐๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓  รับถ้วยเกียรติยศ + 
ประเภท ถ้วย ก รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๖  ปีทั่วไป  (๒๔ ทีม) 
- รางวัลชนะเลิศ          รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๔,๐๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๒,๐๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  รับถ้วยพร้อมเงินบ ารุงทีม  จ านวน   ๑,๕๐๐  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓  รับถ้วยเกียรติยศ 

ข้อ ๙.จับสลากแบ่งสายประกบคู่แข่งขัน 
  วันจันทรที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.(ทีมใดไม่ส่งตัวแทน          
เข้าประชุมและไม่ช าระค่าสมัคร  ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการจับฉลากเข้าร่วมแข่งขัน) ณ  ห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลต าบลขามทะเลสอ(ใต้ห้องบริการ Fitness) การเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการแข่งขัน ขอให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ            
ฝ่ายจัดการแข่งขันเท่านั้น 

   เริ่มการแข่งขันวันเสาร์ที่  ๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป  ซึ่ง
จะใช้ระยะเวลาในการแข่งขันระหว่างวันที่พุธที่ ๘ – วันเสาร์ที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาในการ
จัดการแข่งขันในรายการนี้เป็นระยะเวลา  ๑๐ วัน 
 ข้อ ๑๐.ยกเลิกระเบียบการแข่งขันฉบับเก่า 
  ด้วยหลังจากการจับฉลากแบ่งสายได้ท าข้อตกลงระหว่างผู้จัดการแข่งขันและผู้ควบคุมทีมที่
ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน  จึงได้มีการสรุปปรับลดรางวัลตามความเหมาะจากยอด
จ านวนทีมท่ีรับเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
 



ข้อ ๑๑.การประท้วง 
  หากเกิดการประท้วงในแต่ละทีมสามารถประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น             
และต้องท าเป็นหนังสือยืนต่อคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน พร้อมยืนเอกสารยืนยันในการประท้วง
และต้องวางเงินประกันการใช้สิทธิ์ในการประท้วงจ านวน ๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) หากการ
ประท้วงเป็นผลก็จะได้รับเงินวางประกันคืนตามจ านวนดังกล่าว และหากเกิดการทะเลาะวิวาทจะในหรือ             
นอกสนามก็ตามผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบหรือฝ่ายใดที่เป็นผู้ เริ่มก่อเหตุ จะต้องเสียค่าปรับ                
ความเสียหายให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันจ านวน  ๕๐,๐๐๐.- (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) มอบให้กับกิจกรรม
ทางสังคม ถือตามข้อตกลงในการประชุมและระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ 
 
      

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
                     
 
                                                          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
มหกรรมกีฬาฟุตซอลเยาวชนชิงแชมป์อ าเภอขามทะเลสอ ประจ าปี ๒๕๖๖ 

              ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๖ 
        ณ   สนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
    .............................................................. 
 
เรื่อง     ขอสมัครเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาฟุตซอลเยาวชนชิงแชมป์อ าเภอขามทะเลสอ ประจ าปี๒๕๖๖ 

เรียน    ประธานอ านวยการจัดการแข่งขัน               

ข้าพเจ้า.............................................นามสกุล................................................. .ชื่อเล่น................. 
เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ. ............ อายุ........... บัตรประจ าตัวประชาชน...................................... 
ภูมิล าเนาเดิมอาศัยอยู่ที่..................หมู่ที่............ซอย/ตรอก..............................ถนน....... ......................................... 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ.........................................จังหวัด...........................  ........................ 
รหัสไปรษณีย์.๓๐๒๘๐...  ชื่อทีม .................................................................................ชุดแข่งขันสี.............../............. 
  มีความประสงค์ขอส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาฟุตซอลเยาวชนชิงแชมป์อ าเภอขาม 
ทะเลสอ ประจ าปี๒๕๖๖ “ฟุตซอลเยาวชน ขาม-สอ บารมีอุตตฺโมคัพ ๒๐๒๓” 
ประเภท..... 
   (   )   ประเภทถ้วย ค  เยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๒  ปีทั่วไป  
   (   )   ประเภทถ้วย ข  เยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๔  ปีทั่วไป   
   (   )   ประเภทถ้วย ก  เยาวชนอายุไม่เกิน  ๑๖  ปีทั่วไป 
 

ซึ่งทีมนักกีฬาของข้าพเจ้า  ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  กติกาและข้อตกลงของ
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทุกประการ    ข้าพเจ้าได้ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬา 
และใบสมัครพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้. 
  (     )   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (     )   แผงรูปนักกีฬา  
  (     )   บัญชีรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

 

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                ลงชือ่.......................................................ผู้ควบคุมทีม  

                                                                       (....................................................) 

                                                                 โทร. ........................................................... 

 

 

ช่ือทีม 

.................................................................. 

เอกสาร    (   )  เรยีบรอ้ย    (   ) ไมเ่รยีบรอ้ย 

 

ลงช่ือ………………………………..ผูร้บัสมคัร 



              บัญชีรายชื่อนักกีฬา 
ประเภท  ถว้ย ก  ....................................................................................  
ทีม     ..................................................................................................... 
เส้ือสี ............................................. กางเกง ........................................... 
 

 ล  าดบั                                  บญัชีรายช่ือ หมายเลข 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 
1.             
2.             
3.             
4.             

5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             

   หวัหนา้ทีม 
   ผูฝึ้กสอน 
   ผูจ้ดัการทีม 

 
 
 
                           ลงช่ือ............................................................. ผูค้วบคุมทีม 
            (........................................................) 
 
 
 
 



 

                                         

 

นาย............................................  นาย........................................... นาย............................................นาย............................................
นามสกลุ..................................... นามสกลุ....................................นามสกลุ..................................... นามสกุล..................................... 

 

 
 

                                     
นาย............................................ นาย........................................... นาย............................................ นาย............................................
นามสกลุ.....................................นามสกลุ.................................... นามสกุล..................................... นามสกุล..................................... 
 
 
  

 

 

นาย............................................ นาย...........................................นาย............................................ นาย............................................
นามสกลุ..................................... นามสกลุ.................................... นามสกุล.....................................นามสกลุ..................................... 

 

 

นาย............................................นาย...........................................นาย............................................    นาย...........................................
นามสกลุ.....................................นามสกลุ....................................นามสกลุ.....................................  นามสกุล..................................... 

                                                                                                                                                 
นาย............................................                               นาย.............................................. 

นามสกุล.....................................                              นามสกุล…………………………………. 

 

แผงรูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่

ผู้จัดการทีม 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

ผู้ฝึกสอน 



                                         ตารางการแบ่งสายการแข่งขัน 
    มหกรรมกฬีาฟุตซอลเยาวชนชงิแชมป์อ าเภอขามทะเลสอ 
                        “ ฟตุซอลเยาวชน ขาม-สอ บารมีอตุตฺโมคพั 2023 ” 
                  วันที ่8 - 18 มีนาคม พ.ศ.2566 
                            ณ      สนามกีฬาอาคารอเนกประสงคเ์ทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

     ……………………………………………………. 
ประเภทถ้วย ง  รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน  12  ปีท่ัวไป ( 12 ทีม ) 
 

สาย  A สาย  B สาย  C สาย  D 

1.ทีม.ไร่โค้ชนาย 1.ทีม.โรงเรยีนกดุหวัชา้ง 1.ทีม...อบต.ตาจั่น 1.ทีม.โรงเรียนบ้านขามทีม 
2.ทีม.ชมุชนบา้นโคกสวาย 2.ทีม.โรงเรียนบ้านหลุง 2.ทีม.โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 2.ทีม.โรงเรียนโป่งแดงน้ าฉ่า 
3.ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม. 3.ทีม.โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค ์ 3.ทีม.เยาวชนบ้านเด่ือ 3.ทีม.ปัทมา – ธนโชติ  

    
 

ประเภทถ้วย ข  รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน  14  ปีท่ัวไป() 
 

สาย  A สาย  B สาย  C สาย  D 

1.ทีม.PKY อาคาเดมี ่ 1.ทีม.เยาวชนบ้านเด่ือ 1.ทีม.โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 1.ทีม.โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 

2.ทีม. S.S.ฟุตซอลคลับ 2.ทีม.1/8  RS TEAM 2.ทีม.โนนค่า FC 2.ทีม.โรงเรยีนหนองบญุมากประสงคว์ทิยา 

3.ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 3.ทีม.รุ่งนภาx คัมแบ็ค 3.ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม. 3.ทีม.โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา 
4.ทีม.ไร่โค้ชนาย 4.ทีม.ชยัณรงค ์FC  4.ทีม.โรงเรยีนมัธยมด่านขนุทด 

 

                                                (2) 
ประเภท  ถว้ย ก   รุน่เยาวชนชายอายไุมเ่กิน  16  ปีทั่วไป() 
 

สาย  A สาย  B สาย  C สาย  D 

1.ทีม.โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี A 1.ทีม.โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี B 1.ทีม.นานาสม้ต าไร่วุฒิศักดิ์ 1.ทีม.โรงเรียนด่านขุนทดโอบออ้ม อารนี่า 

2.ทีม.ฟิวเจอร์ฟุตซอลคลับ  2.ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 2.ทีม.โรงเรียนคีรีวัฒนา 2.ทีม.เด็กแสบ FC   
3.ทีม.โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 3.ทีม.แฉล้มมนิิมาร์ทxมั่งมี 87 3.ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม. 3.ทีม.งานหมายแุตกฯ 
4.ทีม.โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ 4.ทีม.เยาวชนบา้นเดื่อ 4.ทีม.S.T.K.X.J.R.N. 4.ทีม.ลูกอสีาน 

 

 
 
 
 
 



                        โปรแกรมการแข่งขัน 
  
 

 ว  /  ด  /  ป   เริม่ เวลา  รอบ คู ่ ประเภท   สาย                                                                             คู่แขง่ขนั ผลแข่ง 

  8 มี.ค.66    17.00 น.   แรก 1. ค 12 ปี    A 1A ทีม.ไร่โค้ชนาย                       - 2A ทีม.ชมุชนบา้นโคกสวาย  
 (วนัพุธ..)   2. ค 12 ปี    B 1B ทีม.โรงเรยีนกดุหวัชา้ง         - 2B ทีม.โรงเรียนบ้านหลุง  
    แรก 3. ข 14 ปี D 1D ทีม.โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม  -4D ทีม.โรงเรยีนมัธยมด่านขุนทด  

    4. ข 14 ปี    A 1A ทีม.PKY อาคาเดมี่           -3A ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  

    5. ข 14 ปี    B 1B ทีม.เยาวชนบ้านเด่ือ             -2B ทีม.1/8  RS TEAM  

   6. ข 14 ปี    C 1C ทีม.โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา -2C ทีม.โนนค่า FC  

   7. ข 14 ปี    D 1D ทีม.โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม -2D ทีม.โรงเรยีนหนองบญุมากประสงคฯ์  

    แรก 8. ก 16 ปี A 1A ทีม.โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี A  -2A .ทีม.ฟิวเจอร์ฟุตซอลคลับ  

   9. ก 16 ปี B 1B ทีม.โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี B  -2B ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  

        
  9 มี.ค.66    17.00 น.   แรก 10. ค 12 ปี    C 2C ทีม.โรงเรียนมงคลกุลวิทยา    - 3C ทีม.เยาวชนบ้านเด่ือ  

 (วันพฤหสับดี)   11. ค 12 ปี    D 2D ทีม.โรงเรียนโป่งแดงน้ าฉ่า     - 3D ทีม.ปัทมา – ธนโชติ  

   12. ข 14 ปี A 3A ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  -4A ทีม.ไร่โค้ชนาย  

   13. ข 14 ปี B 3B ทีม.รุ่งนภาx คัมแบ็ค            -4B ทีม.ชยัณรงค ์FC  

   14. ก 16 ปี A 3A ทีม.โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา   -4A ทีม.โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ  

   15. ก 16 ปี B 3B ทีม.แฉล้มมนิิมาร์ทxมั่งมี 87      -4B ทีม.เยาวชนบา้นเดื่อ   

   16. ก 16 ปี C 2C ทีม.โรงเรียนคีรีวัฒนา          -4C ทีม.S.T.K.X.J.R.N.  

   17. ก 16 ปี D 2D ทีม.เด็กแสบ FC                 -3D ทีม.งานหมายแุตก  

        
 10 มี.ค.66   17.00 น.   แรก 18. ค 12 ปี    A 2A ทีม.ชมุชนบา้นโคกสวาย       -3A ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม.  
  (วันศุกร)์   19. ค 12 ปี    B 2B ทีม.โรงเรียนบ้านหลุง -3B ทีม.โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  

   20. ข 14 ปี A 2A ทีม. S.S.ฟุตซอลคลับ -3A ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  

   21. ข 14 ปี B 2B ทีม.1/8  RS TEAM   -3B ทีม.รุ่งนภาx คัมแบ็ค  

   22. ข 14 ปี D 2D ทีม.โรงเรยีนหนองบญุมากประสงคฯ์ -3D ทีม.โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา  

   23. ก 16 ปี A 2A ทีม.ฟิวเจอร์ฟุตซอลคลับ       -4A ทีม.โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ  

   24. ก 16 ปี B 2B ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา -4B ทีม.เยาวชนบา้นเดื่อ  

   25. ก 16 ปี D 2D ทีม.เด็กแสบ FC                   -4D ทีม.ลูกอสีาน   

        
 11 มี.ค.66    16.00 น.   แรก 26. ค 12 ปี    C 1C ทีม...อบต.ตาจั่น                    -2C ทีม.โรงเรียนมงคลกุลวิทยา      
(วนัเสาร)์   27. ค 12 ปี    D 1D ทีม.โรงเรียนบ้านขามทีม        -2D ทีม.โรงเรียนโป่งแดงน้ าฉ่า       

   28. ข 14 ปี A 1A ทีม.PKY อาคาเดมี่              -4A ทีม.ไร่โค้ชนาย  

   29. ข 14 ปี B 1B ทีม.เยาวชนบ้านเด่ือ              -4B ทีม.ชยัณรงค ์FC   

   30. ข 14 ปี C 1C ทีม.โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา   -3C ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม.  



   31. ก 16 ปี A 1A ทีม.โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี A     -3A ทีม.โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา  

   32. ก 16 ปี B 1B ทีม.โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี B      -3B ทีม.แฉล้มมนิิมาร์ทxมั่งมี 87  

   33. ก 16 ปี C 1C ทีม.นานาส้มต าไร่วุฒิศักดิ ์          -3C ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม.  

   34. ก 16 ปี D 1D ทีม.โรงเรียนด่านขุนทดโอบออ้ม อารนี่า  -3D ทีม.งานหมายแุตกฯ  

        
12 มี.ค.66    16.00 น.   แรก 35. ค 12 ปี    A 1A ทีม.ไร่โค้ชนาย                         -3A ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม.   
(วันอาทติย)์   36. ค 12 ปี    B 1B ทีม.โรงเรยีนกดุหวัชา้ง    -3B ทีม.โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์          

   37. ข 14 ปี A 1A ทมี.PKY อาคาเดมี่                  -3A ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  

   38. ข 14 ปี C 2C ทีม.โนนค่า FC             -3Cทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม.  

   39. ข 14 ปี D 2D ทีม.โรงเรยีนหนองบญุมากประสงคฯ์  -4D ทีม.โรงเรยีนมัธยมด่านขนุทด  

   40. ก 16 ปี A 2A ทีม.ฟิวเจอร์ฟุตซอลคลับ       -3A ทีม.โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา  

   41. ก 16 ปี B 2B ทีม.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  -3B ทีม.แฉล้มมนิิมาร์ทxมั่งม ี87   

   42. ก 16 ปี C 2C ทีม.โรงเรียนคีรีวัฒนา          -3C ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม.  

   43. ก 16 ปี D 2D ทีม.เด็กแสบ FC                 -3D ทีม.งานหมายแุตกฯ  

        
13 มี.ค.66   17.00 น.  44. ค 12 ปี    C 1C ทีม...อบต.ตาจั่น                    - 3C ทีม.เยาวชนบ้านเด่ือ  
(วันจันทร)์   45. ค 12 ปี    D 1D ทีม.โรงเรียนบ้านขามทีม        - 3D ทีม.ปัทมา – ธนโชติ  

   46. ข 14 ปี B 1B ทีม.เยาวชนบ้านเด่ือ             -3B ทีม.รุ่งนภาx คัมแบ็ค  

   47. ข 14 ปี D 1D ทมี.โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม -3D ทีม.โรงเรียนอุบลรตัน์ราชกญัญา  
   48. ก 16 ปี A 1A ทีม.โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี A   -4A ทีม.โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกญัญาฯ  

   49. ก 16 ปี B 1B ทีม.โรงเรยีนโชคชยัสามคัคี B   -4B ทีม.เยาวชนบา้นเดื่อ  

   50. ก 16 ปี C 1C ทีม.นานาส้มต าไร่วุฒิศักดิ ์      -4C ทีม.S.T.K.X.J.R.N.  

   51. ก 16 ปี D 1D ทีม.โรงเรียนด่านขุนทดโอบออ้ม อารนี่า -4D ทีม.ลูกอสีาน  

        
14 มี.ค.66   17.00 น.  52. ข 14 ปี C 2C ทีม.โนนค่า FC                    -3C ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม.  
(วันอังคาร)   53. ข 14 ปี D 3D ทีม.โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา  -4D ทีม.โรงเรยีนมัธยมด่านขุนทด  
   54. ข 14 ปี B 2B ทีม.1/8  RS TEAM        -4B ทีม.ชยัณรงค ์FC  
   55. ข 14 ปี A 2A ทีม. S.S.ฟุตซอลคลับ     -4A ทีม.ไร่โค้ชนาย  

   56. ก 16 ปี C 1C ทีม.นานาส้มต าไร่วุฒิศักดิ ์     -2C ทีม.โรงเรียนคีรีวัฒนา  

   57. ก 16 ปี D 1D ทีม.โรงเรียนด่านขุนทดโอบออ้ม อารนี่า  -2D ทีม.เด็กแสบ FC    

   58. ก 16 ปี C 3C ทีม.โรงเรียนมารีย์วิทยา นม.      -4C ทีม.S.T.K.X.J.R.N.  

   59. ก 16 ปี D 3D ทีม.งานหมายแุตกฯ                  -4D ทีม.ลูกอสีาน  

        
15 มี.ค.66   17.00 น. สอง  ค. 12 ปี  1สายA.ทีม...................................2 สายC.ทีม..............................  
(วันพุธ)    ค. 12 ปี  1สายB.ทีม...................................2 สายD.ทีม..............................  

    ข. 12 ปี  1สายC.ทมี...................................2 สายA.ทีม..............................  



    ข. 12 ปี  1สายD.ทีม...................................2 สายB.ทีม..............................  

    ก.16  ปี  1สายA.ทีม...................................2 สายC.ทีม..............................  

    ก.16  ปี  1สายC.ทมี...................................2 สายA.ทีม..............................  

        
16 มี.ค.66   17.00 น.  สอง  ค. 14 ปี  1สายC.ทมี...................................2 สายD.ทีม..............................  
(วนัพฤหสับดี)    ค. 14 ปี  1สายD.ทีม...................................2 สายC.ทีม..............................  

    ข. 14 ปี  1สายC.ทมี...................................2 สายD.ทีม..............................  

    ข. 14 ปี  1สายD.ทีม...................................2 สายC.ทีม..............................  

    ก.16  ปี  1สายC.ทมี...................................2 สายD.ทีม..............................  

    ก.16  ปี  1สายD.ทีม...................................2 สายC.ทีม..............................  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
          
 


