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สารจากนายกสมาคมฯ
หนังสือฉบับนี  ้ เป็นการรวบรวมผลงานประจ�าปี 
พ.ศ. 2562 ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ ตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาต ิ
20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ 12 ด้าน ถือเป็นการ
รายงานความคืบหน้า  ในการด� า เ นินงานรอบ
ปีท่ีผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว  
ท่ีสมาคมฯ ได้ท�าสิ่งต่างๆ ตามแผนแม่บทท่ีวางไว้  
ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า สิ่ ง ท่ี เ กิดขึน้  จะสามารถ 
ขับเคลื่อนฟุตบอลไทย ให้ เดินหน้าอย่างมั่นคง 
และยั่งยืนต่อไป

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

This Activities Report is a collection of works for 
the year 2019 of the Football Association of Thailand 
following the 20-year Master Plan, according to 
the 12 foundations, a strategic framework that is 
considered a progress report. In the past year of 
operation, which is currently the 4th year, the 
association has done various things as according 
to the master plan, I sincerely hope that our work 
will be able to drive Thai football to steadily and 
sustainably move forward.
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VISION

วิสัยทัศน์
การพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยใน

ระยะ 20 ปี

20 YEAR VISION IN DEVELOPING THAI FOOTBALL

กีฬาฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
และความภาคภูมิใจของคนไทย 

เพื่อเชื่อมโยงสังคมไทย
ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน

FOOTBALL IS A LIFESTYLE AND PRIDE OF THAIS 
THAT SUSTAINABLY LINKS THAI SOCIETY TO THE WORLD STAGE

โดยหากพิจารณาข้อความแต่ละส่วนของวิสัยทัศน์ จะพบรายละเอียดที่เป็นค�าส�าคัญ 
ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลไทย ในระยะเวลา 20 ปี ดังนี้

If you take a close look at each part of the vision, you will find the keywords in 
the 20-year plan for the development of Thai football as follows;

• กีฬาฟุตบอลไทยเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย Lifestyle 

• กีฬาฟุตบอลไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย National Pride 

• กีฬาฟุตบอลไทยเป็นจุดเชื่อมโยงสังคมไทย Social Connection 

• กีฬาฟุตบอลไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก  World Stage 

• กีฬาฟุตบอลไทยมีความยั่งยืน  Sustainability
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จากวิสัยทัศน์ ไปสู่ยุทธศาสตร์

Organization

Performance
Development

Popularization

FROM VISION TO STRATEGY

การบริหารจัดการองค์กร

การพัฒนาขีดความสามารถ
การสร้างกระแสนิยม
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FA THAILAND ORGANIZATION

BEACH SOCCER

MEN’S FOOTBALLFAN, MEDIA & MARKETING

FUTSALCOACHING DEVELOPMENT

YOUTH DEVELOPMENTFOOTBALL PARTICIPATION

WOMEN’S FOOTBALLREFEREE DEVELOPMENT

PROFESSIONAL LEAGUEFOOTBALL SCIENCE 
AND MEDICINE

โครงสร้างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ฟุตบอลชายหาด

ฟุตบอลชายแฟนบอล, สื่อมวลชน และการตลาด

ฟุตซอลการพัฒนาผู้ฝึกสอน

การพัฒนาเยาวชนการมีส่วนร่วมกับกีฬาฟุตบอล

ฟุตบอลหญิงการพัฒนาผู้ตัดสิน

ลีกอาชีพ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ฟุตบอล

1

7

2

68

311

59

410
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12 ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาฟุตบอลไทย
12 STRATEGIES ON THAI FOOTBALL DEVELOPMENT



รายชื่อสภากรรมการ 2559 - 2562

พลต�ำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง
นายกสมาคมฯ

นำยศุภสิน ลีลำฤทธ์ิ
อปุนายก

นำยอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

กรรมการกลาง

นำยทรงยศ เทียนทอง

กรรมการกลาง

นำยธนวัชร นิติกำญจนำ

กรรมการกลาง

นำยชำติชำย เจียมศรีพงษ์

กรรมการกลาง

พลเรือเอกนำวิน ธนเนตร

กรรมการกลาง

นำยณัฐ ชยุติมันต์

กรรมการกลาง

นำยทรงเกียรติ ลิม้อรุณรักษ์

กรรมการกลาง

นำยธวัช อุยสุย

กรรมการกลาง

นำยบริพัฒน์ สมมี

กรรมการกลาง

นำงสำวนันทนี วงศ์อ�ำนิษฐกุล

กรรมการกลาง

นำยสมเกียรติ กิตติธรกุล

กรรมการกลาง

นำยวิชิต คนึงสุขเกษม

กรรมการกลาง

นำยยุทธนำ หยิมกำรุณ

กรรมการกลาง

นำยวิทยำ เลำหกุล
อปุนายก

นำยธนศักดิ์ สุระประเสริฐ
อปุนายก

นำงลัขณำนันท์ ลักษมีธนำนันต์
อปุนายก

BOARD OF DIRECTORS 2016 - 2019

นำยกรวีร์ ปริศนำนันทกุล
เลขาธิการสมาคมฯ

นำยพำทศิ ศุภะพงษ์
รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ

นำยยงยศ พึ่งธรรม
รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย

นำยวิรัช ชำญพำนิชย์ นำยสรัญ รังคสิริ พลต�ำรวจตรีประยนต์ ลำเสือ นำยสุทธินันท์ บุญมี

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
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รายชื่อสภากรรมการ 2563 - 2566

พลต�ำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง
นายกสมาคมฯ

นำยศุภสิน ลีลำฤทธ์ิ
อปุนายก

นำยอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

กรรมการกลาง

นำยพำณุวัฒน์ สะสมทรัพย์

กรรมการกลาง

นำยธนวัชร นิติกำญจนำ

กรรมการกลาง

นำยมิตติ ติยะไพรัช

กรรมการกลาง

พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ

กรรมการกลาง

นำยณัฐ ชยุติมันต์

กรรมการกลาง

นำยทรงเกียรติ ลิม้อรุณรักษ์

กรรมการกลาง

นำยธวัช อุยสุย

กรรมการกลาง

นำยบริพัฒน์ สมมี

กรรมการกลาง

นำงสำวนันทนี วงศ์อ�ำนิษฐกุล

กรรมการกลาง

นำยสมเกียรติ กิตติธรกุล

กรรมการกลาง

นำยวิชิต คนึงสุขเกษม

กรรมการกลาง

นำยยุทธนำ หยิมกำรุณ

กรรมการกลาง

นำยอรรนพ สิงโตทอง
อปุนายก

นำงสำวศิริมำ พำนิชชีวะ
อปุนายก

นำยอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ 
อปุนายก

BOARD OF DIRECTORS 2020 - 2023

นำยกรวีร์ ปริศนำนันทกุล
เลขาธิการสมาคมฯ

นำยพำทศิ ศุภะพงษ์
รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ

นำยยงยศ พึ่งธรรม
รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย

นำยวิรัช ชำญพำนิชย์ นำยสรัญ รังคสิริ พลต�ำรวจตรีประยนต์ ลำเสือ นำยสุทธินันท์ บุญมี

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

1514 นำงลัขณำนันท์ ลักษมีธนำนันต์
อปุนายก



FA THAILAND
ORGANIZATION
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การบริหารจัดการภายในสมาคม
FA THAILAND ORGANIZATION

สมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯ มีความตัง้ใจ
ท่ีจะพฒันาฟตุบอลไทย ให้ได้ตามแผนแมบ่ทพฒันา
ฟตุบอลแหง่ชาติ พร้อมกบัสร้างเครือขา่ยกบัองค์กร
ภายนอก ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือท�าให้กีฬา
ฟตุบอล เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง และมีสว่นร่วมใน
การพฒันาประเทศ

The Football Association of Thailand is 
determined to push the development of 
Thai football using the National Football 
Development Master Plan and building 
strong relationships with local, external and 
international organizations with hopes to make 
football be widely accepted and take part in 
national development.
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พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุม่พนัธุ์มว่ง ด�ารงต�าแหนง่สภา 

กรรมการบริหารและรองประธานคณะกรรมการด้านสื่อ

และการสื่อสาร

Pol.Gen. Somyot Poompanmoung has been ap-
pointed as AFC Executive Committee & Deputy 
Chairperson of AFC Media and Communications 
Committee.

ตัวแทนผู้บริหารของสมาคมฯ 
เป็นคณะกรรมการเอเอฟซี

สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ได้ท�าการแต่งตัง้ 
พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุม่พนัธุ์ม่วง เป็นรองประธานคณะ
กรรมการด้านสื่อและการสื่อสาร นอกจากนี ้เอเอฟซี
ยงัได้แตง่ตัง้ตวัแทนคณะผู้บริหารของสมาคมฯ เป็นคณะ
กรรมการประจ�าสมาพนัธ์ ซึง่ด�ารงต�าแหนง่ในด้านตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

The Asian Football Federation (AFC) has 
appointed Pol.Gen. Somyot Poompanmoung 
as  Vice  Cha i rman o f  the  Med ia  and 
Communications Committee. In addition, 
AFC has appointed representatives of the 
association’s management sector as a 
committee of the Confederation which holds 
various positions as follows;

APPOINTMENT BOARD TO AFC 
STANDING COMMITTEES

ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรองค์กร 

กรวีร์ ปริศนานันทกุล 
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรด้ำนกำรพฒันำ

อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ  
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรด้ำนฟุตซอล และฟุตบอลชำยหำด

พาทิศ ศุภะพงษ์ 
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรด้ำนกำรตลำด

วิทยา เลาหกุล 
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิค

Thanasak Suraprasert as Associations Committee

Korrawee Prissananantakul as Development Committee

Adisak Benjasiriwan as Futsal and Beach Soccer Committee

Patit Suphaphongs as Marketing Committee

Withaya Laohakul as Technical Committee

ดร.ไพศาล จันทรพิทักษ์
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรด้ำนกำรแพทย์
Dr. Paisal Chantarapitak as Medical Committee
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ผู้บริหารสมาคมฯ ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการเอเอฟเอฟ
FA THAILAND EXECUTIVES APPOINTED IN AFF

คณะผู้บริหารของสมาคมฯ ได้รับความไว้วางใจจากสหพนัธ์ฟตุบอลอาเซียน 

(เอเอฟเอฟ) ให้ด�ารงต�าแหนง่ส�าคญัในองค์กร ประกอบด้วย

The executives of FA Thailand have also been appointed from the 

ASEAN Football Federation (AFF) to partake in important positions 

in the federation including;

ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรด้ำนฟุตบอลหญิง
Lakananan Luksamitananan as Women’s Football Committee

ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 
ด�ำรงต�ำแหน่งสภำกรรมกำร และคณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน
และกำรตลำด
Thanasak Suraprasert as Council Member & Financial
and Marketing Committee

กรวีร์ ปริศนานันทกุล
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรฝ่ำยจดักำรแข่งขัน และคณะกรรมกำรฟุตบอล
ชงิแชมป์สโมสรอำเซียนเฉพำะกจิ
Korrawee Prissananantakul as Competition Committee & Ad-hoc Club 
Championship Committee

พาทิศ ศุภะพงษ์ 
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรฝ่ำยพฒันำ และฝ่ำยผู้ตดัสิน
Patit Suphaphongs as Development Committee & Referee 
Committee

4 ตวัแทนของสมาคมฯ ได้แก่ กรวีร์ ปริศนานนัทกลุ, พาทิศ 

ศภุะพงษ์, ไพฤทธ์ิ ต้านไพรี และ เบนจามิน ตนั ได้ผา่นการ

อบรมเป็นผู้ควบคมุการแขง่ขนั ของฟีฟ่า และท�าหน้าท่ีใน

ฟตุบอลโลก 2022 รอบคดัเลือกท่ีผา่นมา

Korrawee Prissananantakul, Patit Suphaphongs, 

Pairit Tanpairee and Benjamin Tan, the 4 representatives 

of the Association have been trained and acted as 

FIFA Match Commissioners in the latest edition of 

World Cup 2020 Qualification Round.

ตัวแทนสมาคมฯ ทําหน้าท่ี่เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันของฟีฟ่า
ASSOCIATION’S REPRESENTATIVES ACTS AS 

MATCH COMMISSIONERS OF FIFA
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ตั้งคณะกรรมการพัฒนา และ
บริหารฟุตบอลทีมชาติไทย

สมาคมฯ มีเปา้หมายท่ีจะพฒันาศกัยภาพด้านการ
แขง่ขนั ของนกักีฬาฟตุบอลทีมชาตไิทยทกุรุ่นอาย ุจงึ
ได้มีการตัง้คณะกรรมการพฒันา และบริหารฟตุบอล
ทีมชาติไทย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ตา่งๆ ในวงการฟตุบอลไทย โดยจะมีสว่นร่วมในการ
ตรวจสอบการท�างานของทีมชาติทกุชดุ ติดตามผล 
ประเมินผล วางรากฐานพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตามแผน
แมบ่ท 20 ปี และ Thailand’s Way

The association aims to develop the competitive 
potential of the Thailand National Football Team 
of all ages. Therefore has set up a committee to 
develop and manage the Thai national football 
team which involves experts in various fields 
of Thai football monitoring the work of every 
national team with follow-ups, evaluations 
and laying a firm foundation for sustainable 
development in accordance with the 20-year 
master plan and Thailand’s Way.

ORGANIZE A DEVELOPMENT COMMITTEE 
AND MANAGING THE THAILAND NATIONAL 
FOOTBALL TEAM

ก้าวไปสู่การเป็น E-Office

สมาคมฯ ได้มีการจดัเก็บข้อมลู เอกสาร และสถิต ิ
ไว้ในรูปแบบออนไลน์ ทัง้ในสว่นของการด�าเนินงาน
ภายในสมาคมฯ การฝึกอบรมผู้ตดัสนิ และผู้ ฝึกสอน 
ตลอดจนการจดัการแข่งขนั เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
และเพ่ิมประสทิธิภาพในการจดัการข้อมลู

The Association has stored data, documents 
and statistics online. Both in operations within 
the association, referee and coach training 
as well as organizing competitions in order to 
reduce paper usage and increase the efficiency 
of data management.

MOVING FORWARD AS AN E-OFFICE
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ตั้งโครงการศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ

ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะพัฒนา
ฟุตบอลไทยทัง้ระบบ สมาคมฯ จึงได้
มีโครงการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่ง
ชาติแบบครบวงจรภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนทัง้หมด จากกลุ่ม บริษัท คิงเพา
เวอร์ โดยศนูย์ดงักลา่วจะมีต้นแบบจาก 
อะคาเดมี สโมสรเลสเตอร์ซตีิ ้และจะใช้ 
ส�าหรับเป็นท่ีเก็บตัวของทีมชาติทุกชุด
เช่นเดียวกับเป็นสถานท่ีอบรมผู้ ฝึกสอน, 
ผู้ตดัสิน รวมถึงกิจกรรมฟตุบอลในระดบั
รากหญ้า

With an objective of developing 
the entire Thai football system , the 
association kindly received budget 
fund from King Power Group in order 
to build a fully functioning national 
football training center inspiring from 
Leicester City FC academy , and this 
place will be used for training and 
grassroots football activities.

NATIONAL FOOTBALL TRAINING 
CENTRE PROJECT 

ประสานกับภาครัฐ ในการเป็น
เจ้าภาพชิงแชมป์เอเชีย U23

สมาคมฯ ได้ประสานกบั การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ในการปรับปรุงสนาม ราชมงัคลากีฬาสถาน และ
อบจ.สงขลา กบัสนามกีฬาติณสลูานนท์ เช่นเดียว
กับสนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ท่ีร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบูรณะปรับปรุง
สนาม เพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีใช้จดัฟุตบอลรายการ
ใหญ่ เพ่ือรองรับการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชีย รุ่น
อายไุมเ่กิน 23 ปี รวมถงึทวัร์นาเมนต์ระดบันานาชาติ
ท่ีส�าคญั ซึง่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต

Hand in hand, the Association has coordinated 
with the Sports Authority of Thailand to 
improve the fields of Rajamangala Stadium, 
Songkhla Stadium and Tinsulanonda Stadium. 
As well as the Thammasat Rangsit Stadium 
in collaboration with Thammasat University 
to renovate the stadium up to standards in 
organizing large football tournaments to host 
the AFC U-23 Championship, including major 
international tournaments which may occur in 
the future.

COORDINATE WITH GOVERNMENT SECTORS 
IN HOSTING THE AFC U23 CHAMPIONSHIP

- FA THAILAND ORGANIZATION -



DEVELOP STADIUMS FOR AFC U-23 CHAMPIONSHIP

สมาคมฯ ได้ร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงสนาม ให้

ได้มาตรฐานสากลโดยน�ามหกรรมฟุตบอลมาเป็นโจทย์ท่ีจะ

พฒันาสนามแขง่ขนัภายในประเทศ และกระจายออกสูต่า่งจงัหวดั 

ซึ่ งประกอบไปด้วยสนามราชมังคลากีฬาสถาน,สนามกีฬา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ, สนามช้างอารีนา่ และสนาม

ตณิสลูานนท์

The Association in hands with government and private sectors 

to improve stadiums to an international standard by bringing 

football tournaments as a way to develop stadiums in Thailand 

such as Rajamangala National Stadium, Thammasart 

Rangsit Stadium, Chang Arena and Tinsulanon Stadium.
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ร่วมให้ข้อมูลแก่รัฐบาล ในการเตรียมยื่นขอเป็นเจ้าภาพร่วม
ฟุตบอลโลก 2034
CONTRIBUTE INFORMATION TO THE GOVERNMENT 
IN PREPARATION FOR THE REQUEST TO HOST 2034 
WORLD CUP
สมาคมฯ ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็น 
ส�าหรับการเตรียมความพร้อม ตอ่การย่ืนข้อเสนอ ขอเป็นเจ้าภาพ
ร่วมฟตุบอลโลก ปี 2034 โดยถือเป็นวาระแหง่ภมิูภาคเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ ท่ีประเทศสมาชิกในอาเซียน 3 หรือ 4 ชาต ิจะจบัมือกนั
เป็นเจ้าภาพร่วม เพ่ือสร้างสงัคมกีฬา และผลกัดนัไปสูก่ารพฒันา
ประเทศด้านต่างๆ อนัเป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาประชากรไทย 
ให้มีคณุภาพอยา่งยัง่ยืน

In cooperation with the government, the Association has 
provided the necessary information for preparation in 
biddings to host the 2034 World Cup, which is considered 
Southeast Asia’s agenda that 3 or 4 ASEAN member 
countries will join hands to co-host and create a sports 
society and pushing to develop various countries As part 
of the development of the Thai population and sustainable 
quality.

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงสนาม ในชิงแชมป์เอเชีย U23

- FA THAILAND ORGANIZATION -



จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
FA THAILAND HOLDS YEARLY CONGRESS

สมาคมฯ มีการจดัประชมุใหญ่ร่วมกบัสโมสร

สมาชิกเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือชีแ้จงการด�าเนินงาน

ในรอบปีท่ีผ่านมาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

เร่ืองตา่งๆ

The Football Association of Thailand in hands 

with member clubs holds the annual FA Thailand 

Congress with aims to clarify the operations of 

the past year and exchange opinions on various 

matters.
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บริหารบุคลากรภายในองค์กร
INTERNAL PERSONNEL DEVELOPMENT

สมาคมฯ มีการบริหารบคุลากรทัง้ภายในสมาคมฯ 

และบริษัท ไทยลีก จ�ากดั โดยมีการท�างานร่วมกนั 

เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหวา่งนโยบายและการ

ปฏิบตั ิ นอกจากนีย้งัสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งคน 

ในองค์กร ด้วยการจดักิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั

The Association has personnel management 

both within the association and the Thai 

League Co., Ltd, working together in order to 

ensure consistency between policies and 

practices with relationship building between 

personnel in the organization by arranging 

various activities together.

- FA THAILAND ORGANIZATION -
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ฟุตบอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์เอเชีย

AFC BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP

AFC FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP

ปี 2563

ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์โลก

ฟุตบอลชายหาด ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 

ชิงแชมป์เอเชีย

WORLD INTERCONTINENTAL FUTSAL CUP

AFF BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

AFC U-23 CHAMPIONSHIP

รายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพ

ปี 2562

ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 

ชิงแชมป์เอเชีย

AFF U-15 GIRL’S CHAMPIONSHIP

AFF U-15 BOY’S CHAMPIONSHIP

AFF WOMEN’S CHAMPIONSHIP

AFC U-16 GIRL’S CHAMPIONSHIP

AFC U-19 GIRL’S CHAMPIONSHIP

LIST OF COMPETITIONS HOSTED BY THE 
FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND

ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์อาเซียน
AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP

ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์อาเซียน
AFF BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

- FA THAILAND ORGANIZATION -
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จํานวนผู้ชมในรายการชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

ประเทศไทยสร้างสถิตยิอดผู้ชมสงูสดุในรายการชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายไุมเ่กิน 23 ปี

Thailand makes history with the highest number attendances of the AFC U-23 Championship

 

ราชมังคลากีฬาสถาน
RAJAMANGALA STADIUM

ยอดผู้ชม
Attendances 52,320

TOTAL ATTENDANCES FOR AFC U23 CHAMPIONSHIP

 

ติณสูลานนท์
TINSULANON STADIUM

ยอดผู้ชม
Attendances 26,430

 

ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
THAMMASAT STADIUM

ยอดผู้ชม
Attendances 21,219

 

บุรีรัมย์ สเตเดียม
BURIRAM STADIUM

ยอดผู้ชม
Attendances 7,433

จํานวนผู้ชมทั้งหมด
TOTAL ATTENDANCES

รวม
Total 107,402

- FA THAILAND ORGANIZATION -
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ส่งแข้ง ช้างศึก U15 เก็บตัวที่สเปน
THAILAND U15 TRAINING CAMP AT SPAIN

สมาคมฯ ได้สง่นกัฟตุบอลทีมชาตไิทย รุ่นอายไุมเ่กิน 
15 ปี ไปเก็บตวัท่ีประเทศสเปน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 
โดยได้ลงอุน่เคร่ืองกบัทีมเยาวชนของสโมสรในสเปน 
ได้แก่ บาร์เซโลนา่, แอตเลตโิก มาดริด, กิโรนา่ และ
เลกาเนส อนัเป็นสว่นหนึง่ของความร่วมมือระหวา่ง
สมาคมฯ และลา ลีกา เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
ในการเลน่ยงัตา่งประเทศตัง้แตร่ะดบัเยาวชน

The Association has sent the Under-15 National 
Team to Spain for 2 consecutive years, warming 
up with Spanish clubs like Barcelona, Atletico 
Madrid, Girona, and Leganes, as part of the 
cooperation between the association and La Liga 
with aims to enhance the experience of playing 
abroad from a young age.

ฟุตบอลชาย
MEN’S FOOTBALL

สมาคมฟตุบอลฯ มีความมุ่งหวงัท่ีจะผลกัดนัให้ทีม
ฟุตบอลชาย ก้าวไปสู่ระดบัชัน้น�าของเอเชีย ตาม
แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ 20 ปี จึงได้มี
การวางแผนพัฒนาทีมชาติไทยทุกช่วงอายุอย่าง
เป็นรูปธรรม 

The Football Association of Thailand aims to 
push men’s football to advance as one of the 
leading teams in Asia. According to the 20-year 
national football development master plan, 
there is a concrete development plan for every 
Thai national team. 

- MEN’S FOOTBALL -



FIFA RANKINGS

ปี 2013

ปี 2014

ปี 2015

ปี 2016

ปี 2017

ปี 2018

ปี 2019

อันดับ 146

อันดับ 142

อันดับ 133

อันดับ 126

อันดับ 130

อันดับ 118

อันดับ 113

ผลงานทีมชาติไทย ปี 2019
THAILAND NATIONAL TEAM PERFORMANCE  2019

ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2019
ทีมชาติไทย ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ ได้เป็นครั้งแรก ในรอบ 47 ปี

ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

THROUGH TO LAST 16 ROUND OF AFC ASIAN CUP 2019, THAILAND MADE IT TO THE 
KNOCKOUTS FOR THE FIRST TIME IN 47 YEARS.

U23 TEAM PROGRESSED TO KNOCK-OUT ROUND FOR THE FIRST TIME IN HISTORY

4140
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แต่งตั้งผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค
APPOINT TECHNICAL DIRECTOR

สมาคมฯ ได้แตง่ตัง้ การ์เลส โรมาโกซา เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายเทคนิคคนแรกในประวตัิศาสตร์ โดยจะท�าหน้าท่ีลงรายละเอียดในสว่น
ของการวางรากฐาน เพ่ือพฒันานกักีฬาทีมชาตทิกุชดุ โดยเฉพาะการวิเคราะห์, ประมวลผลข้อมลู และสถิต ิของนกัเตะในสนาม รวม
ถงึวินิจฉยัข้อมลูตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

The association appointed Carles Romagosa as the first technical director in history which will act in detail in laying the 
foundation to develop the national team athletes, especially on analysis, data processing and statistics of players on 
the field, including diagnosing information according to scientific processes.

การพัฒนาเยาวชน
YOUTH DEVELOPMENT

สมาคมฯ ได้ให้ความส�าคญักับการวางโครงสร้าง
ระบบการพัฒนาเยาวชนทัง้ประเทศ เพ่ือให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของฟตุบอลไทยในอนาคต โดย
มีการวางแผนพฒันาและแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

The Association gives high importance in setting 
a national youth development infrastructure 
plan in order to build a strong foundation for 
the future of Thai football. 
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ลงทะเบียนอะคาเดมี
ACADEMY REGISTRATION

ด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีจะให้ทิศทางการพฒันาเยาวชน เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ประเทศ สมาคมฯ จงึได้เปิดลงทะเบียนอะคาเดมีทัว่ประเทศ
ขึน้ เพ่ือจะน�าองค์ความรู้ และมาตรฐานจากเอเอฟซี และฟีฟ่า รวมถงึปรัชญาการเลน่แบบ Thailand’s Way เผยแพร่ให้เข้าถงึระดบัราก
หญ้า โดยมีจดุมุง่หมายให้เยาวชนและผู้ ฝึกสอน มีความเข้าใจในการเลน่ท่ีถกูต้อง

With the objective of providing direction for youth development In the same direction throughout the country, the Association 
has registered academies throughout the country in order to bring knowledge and standards from AFC and FIFA, including 
Thailand’s Way, distributed to the grassroots level with the aim of youth and trainers have the correct understanding of 
playing.

ร่วมมือกับฟีฟ่าในการสัมมนา
ประธานเทคนิค
COLLABORATING WITH FIFA 
ON TECHNICAL SEMINAR

สมาคมฯ ร่วมกบั สหพนัธ์ฟตุบอลนานาชาต ิ(ฟีฟ่า) 
จดังานสมัมนาประธานเทคนิคระหวา่งชาตสิมาชิก 
เพ่ือหารือเก่ียวกบัการพฒันาเยาวชนในอะคาเดมี
และโค้ช, การสง่ตอ่เยาวชนสูก่ารเป็นนกัฟตุบอล
อาชีพ, การพัฒนาเยาวชนในทีมชาติ และการ
จดัการทางด้านข้อมลู

The Association and the International Football 
Federation (FIFA) held a Technical Seminar 
for league members in order to discuss youth 
development in academies, coaches, the 
process of pushing youths into professional 
footballers, youth development on national 
teams and information management.

- YOUTH DEVELOPMENT -
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สมาคมฯ ได้มีการริเร่ิมโครงการสร้างศนูย์ฟตุบอลแห่งชาติตาม
แผนแมบ่ทพฒันาฟตุบอลแหง่ชาตริะยะยาว 20 ปี จากเงิน
สนบัสนนุของกลุม่บริษัท คิง เพาเวอร์ เพ่ือเป็นศนูย์ฝึกท่ีสามารถ
พฒันานกัเตะเยาวชนได้ตั้งแตร่ะดบัรากหญ้า และไว้ใช้รองรับการ
เก็บตวัของนกัฟตุบอลทีมชาตใินหลายๆ ชดุได้

The Association has initiated a plan to build a national 
training ground following the 20 year Master Plan and funding 
from King Power Group that will act as a space to develop 
football from grassroots and a camp for the national teams.

ริเริ่มโครงการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ
INITIATE NATIONAL TRAINING GROUND PROJECT

- YOUTH DEVELOPMENT -
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ลีกอาชีพ
PROFESSIONAL LEAGUE

สมาคมฟุตบอลฯ ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้ลีก
ฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย สามารถก้าวไป
ทัดเทียมกับลีกอาชีพชัน้น�าของชาติอ่ืนๆ ในทวีป
เอเชีย ซึง่สมาคมฯ ได้มีการพฒันาในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

The Football Association of Thailand aims to 
develop the professional football league of 
Thailand to the same level as other leading 
professional leagues of Asia, the Association 
has developed various issues as follows;
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ก่อตั้งสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
แห่งประเทศไทย
ESTABLISH THE PROFESSIONAL
FOOTBALLER ASSOCIATION

นักฟุตบอลอาชีพของไทย ได้ร่วมกันจัดตัง้สมาคมนักกีฬา
ฟตุบอลอาชีพแหง่ประเทศไทยขึน้ ภายใต้การให้ความสนบัสนนุ
จากสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี สินทวีชยั 
หทยัรัตนกลุ อดีตผู้ รักษาประตทีูมชาตไิทย เป็นนายกสมาคมฯ

Thai professional footballers have come together to 
establish the Professional Footballer Association under 
support from the Football Association of Thailand with 
Sinthaweechai Hathairattanakool, former Thailand 
national team goalkeeper as president.

ร่วมมือการไฟฟ้าฯ ปรับปรุงไฟส่องสว่าง
ในสนามแข่งขัน
FA IN HANDS WITH PEA TO IMPROVE 
STADIUM LIGHTING

สมาคมฯ ได้เซ็นสัญญาลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) กบั บริษัท พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชนัแนล 
จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
เพ่ือร่วมกนัสนบัสนนุการปรับปรุงระบบไฟในสนาม
แขง่ขนั ให้มีมาตรฐานตามท่ีฟีฟ่าและเอเอฟซี ก�าหนด

The Football Association of Thailand signs an 
MOU with PEA ENCOM International Co., Ltd. 
or PEA ENCOM, the subsidiary of the Provincial 
Electricity Authority (PEA) to jointly support 
the improvement of the electric system in the 
stadium to standards required by FIFA and AFC.
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จัดสัมมนาเรื่องของใบอนุญาตสโมสร 
(Club Licensing) แก่ทีมไทยลีก 1-4
THAI LEAGUE 1-4 CLUB LICENSING SEMINAR

สมาคมฯ ได้ให้ความส�าคญัเก่ียวกบัเร่ืองใบอนญุาต
สโมสรมาโดยตลอด และได้มีการจดังานสมัมนาให้
ความรู้แก่บรรดาสโมสรสมาชิกท่ีลงเล่นในฟุตบอล
อาชีพ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้สโมสรฟตุบอลอาชีพใน
ประเทศไทย มีมาตรฐาน และมีการพฒันาอยา่งเป็น
ระบบ ซึง่สง่ผลดีในระยะยาวตอ่ทีมชาติ

The Football Association has always given 
high importance to Club Licensing and holds 
seminars for Professional Football Leagues 
in Thailand to systematically develop and 
resulting in long-term benefits for the national 
team as well.

การเพิ่มโควต้านักเตะอาเซียน
INCREASE OF QUOTAS FOR ASEAN PLAYERS

ปี 2019 สมาคมฯ ประกาศเพ่ิมโควต้านกัเตะจาก
ชาตสิมาชิกอาเซียนใน โตโยต้า ไทยลีก โดยสามารถ
ขึน้ทะเบียนนักเตะท่ีมีสัญชาติในภูมิภาคอาเซียน
ได้ไม่จ�ากัด และสามารถส่งลงเล่นในไทยลีกได้  
3 คน ตอ่การแขง่ขนั 1 เกม เพ่ือชว่ยขยายตลาดใน
ภมิูภาคอาเซียน และท�าให้ลีกฟตุบอลของไทย เป็น
ลีกฟตุบอลศนูย์กลางของภมิูภาคอาเซียน

In 2019, the Football Association of Thailand 
announced an unlimited registry of ASEAN 
players in Toyota Thai League and can use 3 
ASEAN players per game with hopes to widen 
the ASEAN market and push Thai League 1 to 
become the center of ASEAN football.
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เริ่มนโยบาย Thais Strike Back 
เพื่อสร้างดาวยิงชาวไทย
INITIATE THAIS STRIKE BACK CAMPAIGN 
WITH AIMS FOR THAI TOP SCORER

สมาคมฯ ได้ริเร่ิมนโยบาย Thais Strike Back ขึน้ในปีนีเ้ป็นปีแรก ซึง่เป็นการกระตุ้นให้สโมสรสร้างนกัเตะแนวรุกชาวไทย ท่ีสามารถยิงประตู
ได้สม�่าเสมอ เข้าสูส่ารบบทีมชาตมิากขึน้ โดยสมาคมฯ จะมอบเงินรางวลัจ�านวน 5 แสนบาท ให้แก่สโมสรไทยลีก 1 ท่ีมีนกัเตะสญัชาตไิทย 
ท่ีสามารถท�าประตรูวมกนัได้ 8 ลกูขึน้ไป ในทกุๆ 5 เกม นอกจากนี ้ยงัมีการมอบเงินรางวลัอีก 300,000 บาท ให้แก่นกัเตะไทย ท่ีท�าประตู
ในไทยลีก 1 มากท่ีสดุแตล่ะฤดกูาลด้วย

The Football Association initiated the Thais Strike Back project to push Thai League 1 clubs to build outstanding Thai strikers 
that can steadily score goals with aims to solve the national team’s problem that lack scoring players. The FA rewards 5 
hundred thousand baht to clubs that Thai players are able to score 8 goals in every 5 games. The Association also rewards 
300,000 baht to Thai footballers that score the highest number of goals in each season.

ได้โควต้า เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก เพิ่มเป็น 2+2
2+2 AFC CHAMPIONS LEAGUE QUOTA

จากการท่ีไทยลีกมีความเป็นมืออาชีพมากย่ิงขึน้ จงึ
สง่ผลตอ่ผลงานในรายการเอเอฟซี แชมเปีย้นส์ ลีก 
โดยไทยลกี ได้รับการจดัอนัดบัจากเอเอฟซีให้เป็นลกี
ท่ีดีท่ีสดุ อนัดบั 8 ของทวีปเอเชียและได้โควต้าเพ่ิม
จากเดมิ 1+2 (เข้ารอบแบง่กลุม่อตัโนมตั ิ1 ทีม + รอบ
คดัเลอืก 2 ทีม) เป็น 2+2 ( เข้ารอบแบง่กลุม่อตัโนมตั ิ
2 ทีม + รอบคดัเลือก 2 ทีม) เร่ิมตัง้แตปี่ 2021

Due to the increase of professionalism of the 
Thai League, gaining a positive affect to the 
AFC Champions League, with the Thai League 
being ranked by AFC as the 8th best league 
in Asia and receiving more quota from 1+ 2 (1 
team automatically to group stage + 2 teams in 
qualifier round) is 2 + 2 (2 teams automatically 
to group stage + 2 teams in qualifier round) 
starting from 2021.
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รางวัลยอดเย่ียมประจําเดือน
AWARDS OF THE MONTH

สมาคมฯ ร่วมกบัไทยลีก และโตโยต้า มอเตอร์ ได้มีการมอบ
รางวลัยอดเย่ียมประจ�าเดือน เป็นจ�านวน 3 รางวลั ได้แก่ 
นกัเตะยอดเย่ียมประจ�าเดือน ประตยูอดเย่ียมประจ�าเดือน 
และผู้ ฝึกสอนยอดเย่ียมประจ�าเดือน ให้แก่นักเตะและผู้
ฝึกสอนท่ีท�าผลงานได้ดีในแตล่ะรอบเดือน เพ่ือเป็นการสร้าง
ก�าลงัใจ และกระตุ้นให้บรรดานกัเตะและผู้ ฝึกสอนท�าผลงาน
ได้ดีอยูเ่สมอ
The association, with the Thai League and Toyota 
Motor, has presented 3 monthly awards, namely the 
Player of the Month, Goal of the Month and Coach of 
the Month for players and coaches who perform well 
each month and encourage players and coaches to 
consistently perform well.

รางวัลถ่ายทอดสดยอดเย่ียม
BEST LIVE BROADCAST AWARD

ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก 2018 
ท่ีถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True4U ได้รับรางวัล
รายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเย่ียม จากการประกาศ
รางวลันาฏราช ครัง้ท่ี 10 ซึ่งเป็นรางวลัท่ีมอบโดย
สมาพนัธ์สมาคมวิชาชีพวิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์แหง่ประเทศไทย

For Toyota Thai League 2018 football matches 
that was broadcasted live through True4U, 
won the best live sports program from the 
10th Nataraja which was awarded by the 
Confederation of Broadcasting and Television 
Professional Associations of Thailand
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โครงการ FA Development Program
INITIATE THE FA DEVELOPMENT PROGRAM

สมาคมฯ ได้สานตอ่โครงการ FA Development Program เป็นปีท่ี 3 โดย
มอบเงินสนบัสนนุก้อนพิเศษ ให้แก่สโมสรฟตุบอลท่ีอยู่ในลีกอาชีพ 
(ไทยลีก 1-4) เพ่ือน�าไปพฒันาโครงสร้างของสโมสรในด้านตา่งๆ ซึง่
ในฤดกูาล 2563 จะผลกัดนัให้สโมสรตา่งๆ ปรับปรุงสนาม และไฟ
สอ่งสวา่ง ให้ได้มาตรฐานใหมข่องเอเอฟซี

The Association has initiated the FA Development Program 
for a 3rd consecutive year to provide financial support to 
football clubs in the professional leagues (Thai League 1-4) to 
improve the level of competition and various facilities, pitch, 
and matches for the 2020 season to meet the new standards 
of AFC.

จัดการประชุมสภาสัญจร
OFF-SITE MEETINGS

สมาคมฯ ได้จดัการประชมุสภากรรมการสญัจร เพ่ือ
เดนิทางไปรับฟังแนวทางการพฒันา และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ รวมถงึรับฟังปัญหาของสโมสรฟตุบอล
สมาชิก

The Football Association held an Off-site 
Meeting with aims to develop and discuss 
issues of Football club members.
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จัดการกับปัญหาล้มบอลในฟุตบอลไทย
PUTTING AN END TO FIXED MATCHES 
IN THAI FOOTBALL

สมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะจัดการปัญหาการล้มบอลในวงการ
ฟตุบอลไทยให้หมดไปอยา่งสิน้เชิง เพ่ือท�าให้วงการฟตุบอลไทยมี
ความโปร่งใส โดยได้ประสานกบัส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตอิยา่งตอ่
เน่ือง ในการหาผู้กระท�าผิดเพ่ิมเตมิในคดีดงักลา่ว

The Football Association is determined to put an end to fixed 
matches in Thai football for fair and transparent games, by 
cooperating with Royal Thai Police from time to time.

จัดสัมมนาการปฏิรูปฟุตบอลลีก
ORGANIZE FOOTBALL LEAGUE REFORM 
SEMINAR

เพ่ือให้การปฏิรูปฟตุบอลลีกเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และเหมาะสมกบั
บริบทของเมืองไทยมากท่ีสดุ จึงได้มีการสมัมนาระหว่างสมาคมฯ, 
ไทยลีก, ผู้บริหารสโมสร รวมถึงผู้ เช่ียวชาญจากลีกองักฤษ, ยูฟ่า 
และฟีฟ่า โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมคณุภาพในการแข่งขนั ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เก่ียวข้อง ยกระดบัมลูคา่ของลกี ในฤดกูาล 2021

In order to continually reform the Football League to be 
suitable for the Thai context, therefore the Association has 
organized seminars between the Association, Thai League, 
Club Managers, including experts from English Football 
League (EFL), UEFA and FIFA with the objective of increasing 
the quality of competition to maximize benefits for those 
involved and raising the league’s value in the season 2021.
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เพิ่มโควต้านักเตะเยาวชนในไทยลีก 3-4
INCREASE OF YOUTH PLAYER QUOTA IN THAI LEAGUE 3-4

สมาคมฯ เตรียมเพ่ิมจ�านวนนกัเตะเยาวชนสญัชาติไทย
ลงสนามเป็นตวัจริง ในแต่ละเกมการแข่งขนัอย่างน้อย 
3 คนตอ่เกม เป็น 4 คนตอ่เกม ในไทยลีก 3 และ 4 ในปี 
2563 เพ่ือให้โอกาสการลงสนามให้กบันกัฟตุบอลเยาวชน 
โดยแตล่ะทีมต้องสง่แข้ง U23 อยา่งน้อย 2 คน และ U21 
อยา่งน้อย 2 คน

The association is preparing to increase the number of 
Thai youth player quota as a starting player from 3 players 
per game to 4 players per game in Thai League 3 and 4 in 
season 2020 with hopes to give the opportunity for young 
footballers to increase their talents on the field, each team 
must send at least 2 U-23 players and at least 2 U-21 players.

The association recognizes the need to help clubs 
with injured players from serving the national team, 
therefore FA Thailand has participated in the FIFA 
Club Protection Programme, which FIFA will pay 
compensation to the club with a player who served 
the national team playing that requires more than 
28 days of treatment.

ร่วมโครงการ FIFA Club Protection Programme
JOIN THE FIFA CLUB PROTECTION PROGRAMME

สมาคมฯ ได้เลง็เห็นความจ�าเป็น ในการเยียวยาสโมสร
ท่ีมีนักเตะบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติจึงได้เข้าร่วม
โครงการ FIFA Club Protection Programme ซึง่โครงการ
ดงักลา่ว ฟีฟ่า จะจา่ยเงินคา่จ้างชดเชยแก่สโมสร ท่ีมีนกั
เตะในต้นสงักดับาดเจ็บจากการเล่นทีมชาติจนต้องเข้า
รับการรักษาเกินกวา่ 28 วนั 
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WOMEN’S
FOOTBALL

5



ฟุตบอลหญิง
WOMEN’S FOOTBALL

สมาคมฯ ให้ความส�าคญัแก่ฟตุบอลหญิง โดยมีการวางเปา้
หมายพฒันาในทกุระดบัและช่วงอาย ุ เพ่ือให้ฟุตบอลหญิง
ของไทยก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน

The Football Association gives high importance to 
women’s football with plans to develop women’s 
Football in every age group with sustainable progress.

มุ่งพัฒนาศักยภาพชบาแก้ว
DEVELOPMENT PLANS OF WOMEN’S TEAMS

สมาคมฯ มีการจดัประชมุร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เพ่ือพุดคุยในเร่ืองของการพัฒนาศกัยภาพของฟุตบอล
หญิงทีมชาตไิทยทกุรุ่น 

The association held a meeting with Chulalongkorn 
University in order to discuss the development of 
the potential of the Thailand national football team 
of all age groups.
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จัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง
FA THAILAND WOMEN’S LEAGUE 2018/19

สมาคมฯ ได้จดัการแขง่ขนัฟตุบอลลีกหญิง โดยในปี
นี ้มีสโมสรฟตุบอลท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั FA Thailand 
Women’s League 2018/19 ถึง 11 ทีมด้วยกนั

The Association has continuously organized the 
female professional league competitions this 
year with 11 football clubs participating in the 
FA Thailand Women’s League 2018/19.

ส่งนักเตะชบาแก้วเก็บตัวต่างแดน
SENDING CHABAKAEWS ABROAD

สมาคมฯ ได้ส่งนกัฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทัง้ชดุใหญ่ 
และชดุเยาวชน ไปเก็บตวัท่ีต่างประเทศ และได้ลงแข่ง
กบัทีมจากตา่งแดน เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ในการ
แขง่ขนั

The Association has sent a large number of Thai 
female national team footballers and youth teams to 
go abroad for many occasions and has competed 
with teams from foreign countries to enhance the 
experience in competition.
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แต่งตั้งท่ีปรึกษาฝ่ายเทคนิค
APPOINT TECHNICAL ADVISOR

สมาคมฯ ได้แตง่ตัง้ เวร่า เบาว์ อดีตกปัตนัทีมของฟตุบอลหญิงทีมชาตเินเธอร์แลนด์  ซึง่ถือใบอนญุาตผู้ ฝึกสอน ระดบั UEFA Pro-License 
และ Video Analysis License ขึน้เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายเทคนิคให้กบัฟตุบอลหญิงทีมชาตไิทย เพ่ือชว่ยพฒันาฟตุบอลหญิงทีมชาตไิทย

The Association has appointed Vera Pauw, former captain of the Netherland’s women’s national football team, who holds 
a UEFA Pro-License and Video Analysis License appointed as a technical advisor with aims to develop the women’s 
national team.

จัดอบรมเก่ี่ยวกับสิทธิเด็กและสตรี
ORGANIZE WOMEN’S AND CHILDREN’S 
RIGHTS SEMINAR

สมาคมฯร่วมกบัเอเอฟซีและยนิูเซฟจดัสมัมนา AFC Child Safeguarding 

ให้แก่ตวัแทนทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขนัในรายการฟตุบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 

รุ่นอายไุมเ่กิน 16 ปี และสโมสรในไทยลีก ได้เหน็ถงึความส�าคญัของสทิธิ

เดก็และสตรี รวมถงึตระหนกัถงึภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้กบัเดก็และวิธีปอ้งกนัภยั 

ตลอดจนการเหยียดสีผิวไมใ่ห้เกิดขึน้ในสนามฟตุบอลและสงัคม

The Association in hands with AFC and UNICEF organize the AFC 

Child Safeguarding Seminar with team representatives participating 

in the AFC Women’s U-16 Championship and Thai League clubs in 

order to raise awareness in the importance of Women’s and Children’s 

rights as well as dangers that may happen to children and how to 

prevent danger while also educating participants on racism that 

might happen on the field and in the society.
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ผลงานฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
THAILAND WOMEN’S NATIONAL FOOTBALL TEAM 
PERFORMANCE

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ท่ีฝรั่งเศส 

รองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2019

THROUGH TO THE FINALS ROUND OF FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2019

RUNNERS-UP OF AFF WOMEN’S CHAMPIONSHIP 2019
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

CHAMPIONS OF AFF U-15 WOMEN’S CHAMPIONSHIP 2019

เหรียญเงิน ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2019
SILVER MEDAL - WOMEN’S FOOTBALL SEAGAMES 2019
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ฟุตซอล
FUTSAL

สมาคมฯ ตัง้เปา้หมายท่ีจะให้ฟตุซอลไทย เป็นศนูย์กลาง
แห่งอาเซียน โดยรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั
ระดบันานาชาต ิ

The Association is determined to develop Thailand 
to be a futsal hub of ASEAN with hosting international 
competitions.

จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสร
ในระดับนานาชาติ
ORGANIZE INTERNATIONAL FUTSAL 
TOURNAMENTS

สมาคมฯ รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพการแขง่ขนัฟตุซอลชิง
แชมป์สโมสรอาเซียน ฟตุซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย 
และฟตุซอลชิงแชมป์สโมสรโลกในปี 2019 โดยใช้
สนามฟตุซอล เทอร์มินอล 21 จงัหวดันครราชสีมา 
เป็นสนามในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสร
อาเซียน ขณะท่ีการแข่งขนัฟตุซอลชิงแชมป์สโมสร
เอเชีย และฟตุซอลชิงแชมป์สโมสรโลก ใช้สนามฟตุ
ซอล บางกอก อารีนา่ เป็นสนามแขง่ขนั

The association is responsible for hosting the 
AFF Futsal Cup, AFC Futsal Club Championship 
and the World Intercontinental Futsal Cup 2019. 
The  AFF Futsal Cup will be held at Terminal 
21, Nakhon Ratchasima Province. While the  
AFC Futsal Club Championship and World 
Intercontinental Futsal Cup 2019 will use the 
Futsal Bangkok Arena as a competition ground
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การผลักดันให้สโมสรฟุตซอล
มีคลับ ไลเซนซิง
CLUB LICENSING IN FUTSAL

เพ่ือให้การบริหารจดัการสโมสรฟตุซอล มีความเป็น
มืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล จงึมีการวางยทุธศาสตร์ 
ให้เป็นลีกอาชีพท่ียัง่ยืน โดยการผลกัดนัให้สโมสร  
ได้รับคลบัไลเซนซิง่ จากเอเอฟซี ในปี 2020 รวมถงึ
สง่เสริม ให้มีการสร้างอะคาเดม่ีและลกีเยาวชนตอ่ไป

To manage the Futsal clubs in order to 
meet international standards, therefore, the 
Association has developed a strategy to push 
the Futsal League to become a sustainable 
professional league by pushing the clubs to 
receive  Club Licensing from AFC in 2020 and 
promoting to create an academy and youth 
league

ถ้วยชนะเลิศฟุตซอลลีก 
ฉลองครบรอบ 12 ปี
FUTSAL LEAGUE 12 YEAR 
ANNIVERSARY TROPHY

ในฐานะท่ีมีลกีฟตุซอลท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของทวีปเอเชีย 
รองจากอิหร่าน จงึได้มีการจดัท�าถ้วยชนะเลศิฟตุซอล ไทยลีก 
ขึน้ใหม ่จากองักฤษ อนัเป็นนยัยะส�าคญัวา่ ฟตุซอลลกีของไทย 
พร้อมท่ีจะก้าวสูอี่กระดบั นอกจากนี ้ยงัได้เพ่ิมเงินบ�ารุงทีม ให้
เป็นทีมละ 6 แสนบาท และเงินรางวลัส�าหรับทีมชนะเลศิ 2.5 
ล้านบาท ด้วยเชน่กนั

As the 2nd oldest futsal league in Asia second to Iran, 
therefore, a new Futsal Thai League Cup trophy was 
created from England, meaning that Thailand’s Futsal 
League is ready to advance to the next level. In addition, 
the team has also increased support money of 600,000 
baht to each team and the prize money for the winning 
team of 2.5 million baht.
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ผลงานฟุตซอลชายทีมชาติไทย
MEN’S NATIONAL FUTSAL TEAM

ชนะเลิศฟุตซอล ชิงแชมป์อาเซียน
ทีมฟุตซอลยอดเย่ียมอาเซียน เอเอฟเอฟ อวอร์ดส์ 2019

WINNERS OF AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP
FUTSAL TEAM OF THE YEAR - AFF AWARDS 2019

ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
THROUGH TO QUARTER FINAL OF AFC U-20 FUTSAL CHAMPIONSHIP 2019

ผลงานระดับสโมสรของสโมสรฟุตซอลชาย
ACHIEVEMENTS OF THE MEN’S FUTSAL CLUBS

สโมสร พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี - ชนะเลิศฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน 

สโมสร ฟุตซอลการท่าเรือ - รอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
PORT FUTSAL CLUB - THE LAST 8 OF  AFC FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP

PTT BLUEWAVE CHONBURI - CHAMPIONS OF AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP 2019
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ฟุตบอลชายหาด
BEACH SOCCER

สมาคมกีฬาฟตุบอลฯ ยงัคงมีการพฒันาการแขง่ขนัฟตุบอลชายหาดอยูเ่สมอ และ
มีการจดัแขง่ขนัลกีฟตุบอลชายหาด รวมถงึการจดัการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ
เพ่ือพฒันาฟตุบอลชายหาดทีมชาตไิทย ให้มีความก้าวหน้าอยูเ่สมอ

The Football Association is always developing beach football 
competitions and have a beach soccer league competition including 
organizing international competitions to develop the Thai National Beach 
Soccer team to always be progressive.

จัดการแข่งขัน
ลีกฟุตบอลชายหาด
ORGANIZE A BEACH 
SOCCER LEAGUE 
COMPETITION

สมาคมฯ มีการจดัแขง่ขนัลีกฟตุบอลชายหาดอยา่งตอ่เน่ือง เป็นปีท่ี 3 ตดิตอ่กนั 
โดยในปีนี ้การแขง่ขนัลีกฟตุบอลชายหาด ‘ไทยแลนด์ บีช ซอคเกอร์ ลีก 2019’  
ก็มีทีมเข้าร่วมแขง่ขนั 6 ทีมด้วยกนั ได้แก่ บีคิว โอกาเนะ, ม.เกษมบณัฑิต เอฟซี, 
อินมายเพลส บีเอสซี, ประตนู�า้ บีเอสซี, โอนลี่ ลอฟท์ แอนด์ วินเทจ สไตล์ และ 
ปากเกร็ด ซตีิ ้ดี.สปอร์ต

The association has organized beach soccer league competitions 
continuously for the 3rd consecutive year and in this year, the Thailand 
Beach Soccer League 2019 has 6 participating teams competing, B.Q 
Okane, Kasem Bundit University FC, In My Place BSC, Pratunam BSC, 
Only Loft and Vintage Style, and Pak Kret City D.Sports

89

- BEACH SOCCER -



จัดการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

สมาคมฯ ได้มีการจดัแขง่ขนัฟตุบอลชายหาดในระดบั
นานาชาติ ‘ไทยแลนด์ บีช ซอคเกอร์ ไฟวส์ 2019’ ขึน้ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย  
ได้มีโอกาสลงเลน่กบัทีมฟตุบอลชายหาดท่ีแข็งแกร่ง 
เพ่ือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขนั
ของทีม เช่นเดียวกบั เป็นเจ้าภาพฟตุบอลชายหาด
ชิงแชมป์อาเซียน และชิงแชมป์เอเชีย

The association has organized an international 
beach football competition ‘Thailand Beach 
Soccer Five’s 2019’ to provide opportunities 
for Thai national beach soccer players to have 
the opportunity to play with a strong beach 
soccer teams to enhance the experience of the 
team as well as hosting the AFF Beach Soccer 
Championship and the AFC Championship

ORGANIZE 
INTERNATIONAL 
COMPETITIONS

ชนะเลิศฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์อาเซียน

รองชนะเลิศ ฟุตบอลชายหาดรายการ ไทยแลนด์ บีช ซอคเกอร์ ไฟวส์

CHAMPIONS :
2019 AFF BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

RUNNER-UP : THAILAND BEACH SOCCER FIVE’S 2019

ผลงานทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย
RESULTS OF THE THAI NATIONAL BEACH SOCCER TEAM
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การพัฒนาผู้ฝึกสอน
COACH DEVELOPMENT

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งเสริม
การอบรมผู้ ฝึกสอนให้ทัว่ถงึทกุภาคสว่น เพ่ือพฒันา
คณุภาพและความรู้ของผู้ ฝึกสอนให้ทดัเทียมระดบั
สากล พร้อมการสอดแทรกแนวทาง Thailand’s Way 
เพ่ือเผยแพร่ไปสูน่กักีฬาฟตุบอลรุ่นตอ่ไป

The Football Association of Thailand has 
promoted training for all coaches to develop 
the quality and knowledge to be equal to  
the international level along with including 
the Thailand’s Way to distribute to the next 
generation of footballers.

จับมือกับ ฟีฟ่า สัมมนาวิทยากรอบรมโค้ช
JOIN HANDS WITH FIFA COACHING SEMINAR

สมาคมฯ ร่วมมือกบั ฟีฟ่า จดังานสมัมนา วางแผน
พัฒนาวิทยากรอบรมผู้ ฝึกสอนในไทย พร้อมด้วย
วิทยากรโค้ชจากชาติสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอล
อาเซียน เพ่ือยกระดบัการอบรมโค้ช ทัง้ในประเทศไทย 
และภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยรวม

The Association in cooperation with FIFA to 
organize a seminar to develop instructors 
in Thailand with speakers from the member 
associations of the ASEAN Football Federation 
to improve the training of coaches both 
in Thailand and Southeast Asia region as  
a whole.
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ริเริ่มโครงการ สร้างโค้ช 77 จังหวัด
INITIATE INTRODUCTORY COURSE IN 77 PROVINCES

สมาคมฯ ได้ริเร่ิมโครงการอบรมโค้ชหลกัสตูร FA Thailand Introductory Course 

ทัว่ประเทศในปีแรกเพ่ือให้ผู้ ฝึกสอนระดบัรากหญ้าได้รับความรู้ท่ีถูกต้องตาม

มาตรฐานเอเอฟซี และ Thailand’s Way โดยในปีแรก มีการอบรมไปแล้ว 25 จงัหวดั

ด้วยกนั

This year, the Football Association initiated the FA Thailand Introductory 

Course in 77 provinces across the country with aims to introduce correct 

knowledge for grass root coaches to be accordingly to the AFC standards 

and Thailand’s Way, having the course in 25 provinces in the first year.

จับมือ สพฐ. อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนเบื้องต้นให้ครูในสังกัด
JOIN HANDS WITH OBEC FOR COACH 
COURSES FOR TEACHERS 

สมาคมฯ มีการเร่ิมหลกัสตูร  FA Thailand Introductory Course ให้แก่อาจารย์
ท่ีสงักัดในโรงเรียนของส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  
เพ่ือช่วยในการพฒันานักเตะตัง้แต่ระดบัเยาวชน และเพ่ือให้เกิดการฝึกสอน 
ท่ีถกูต้องอยา่งทัว่ถงึ

The association has started the “FA Thailand Introductory Course” for 
teachers affiliated with the schools of the Office of the Basic Education 
Commission (OBEC) to assist in the development of players from the 
youth level and to achieve thorough correct training.
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ร่วมมือกับ สมาคมนักฟุตบอลอาชีพ
เปิดอบรม ซี ไลเซนส์ 
COOPERATION WITH THE PFA FOR
C LICENSE TRAINING

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือ
กับ สมาคมนักฟุตบอลอาชีพ เปิดหลกัสูตรอบรม 
ซี ไลเซนส์ แก่นกักีฬาฟตุบอล และนกักีฬาทีมชาต ิ
ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั ในชว่งปิดฤดกูาล

The Football Association of Thailand has 
collaborated with the Professional Footballers’ 
Association (PFA) to introduce the training 
course on licensing for football players, past 
and present national team athletes during the 
off season.
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การพัฒนาผู้ตัดสิน
REFEREE
DEVELOPMENT

สมาคมฯ มีการพฒันาผู้ตดัสนิ ให้ได้มาตรฐานระดบั
นานาชาติ พร้อมกับเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม ่ 
ได้เข้ามาท�าหน้าท่ี เป็นการเพ่ิมจ�านวนบุคลากร 
ในวงการฟตุบอลไทย ตามแผนแมบ่ท 20 ปี

The association has developed referees 
to meet international standards while also 
providing opportunities for the new generation 
by increasing the number of personnel in the 
Thai football industry according to the 20-year 
master plan

ร่วมมือกับ IFAB พัฒนาผู้ตัดสิน VAR
COOPERATE WITH IFAB TO
DEVELOP VAR REFEREES

เพ่ือเป็นการปทูางสูก่ารใช้วีดิทศัน์ช่วยตดัสิน (VAR) สมาคมฯ จงึได้ร่วมมือกบั 
International Football Association Board (IFAB) ในการจดัอบรมผู้ตดัสิน 
VAR และมีการเก็บชัว่โมงบนิให้ได้รับการรับรองจากฟีฟ่า ก่อนจะปฏิบตัหิน้าท่ีจริง 

In order to pave the way for the use of VAR, the association has 
collaborated with The International Football Association Board (IFAB) 
with training sessions for VAR referees and has a collection of flight 
hours to receive FIFA certification before actually performing their duty.
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นํา VAR มาใช้
เป็นครั้งแรก
ในลีกอาชีพอาเซียน 
INTRODUCE VAR 
FOR THE FIRST 
TIME IN THE ASEAN 
PROFESSIONAL 
FOOTBALL LEAGUE.

หลงัจากท่ีมีการน�าร่องในไทยลีกฤดกูาล 2018 ต่อต้นฤดกูาล 2019 สมาคมฯ  
ก็ได้น�าผลตอบรับ เข้าสู่กระบวนการทดสอบร่วมกบั IFAB ในการน�าระบบวีดิ
ทศัน์ชว่ยตดัสนิ (VAR) มาใช้งานจริงอยา่งเป็นทางการ ในเกม ช้าง เอฟเอ คพั  
นดัชิงชนะเลศิ ซึง่ถือเป็นครัง้แรกในฟตุบอลลีกอาชีพของอาเซียน

After the pilot of the Thai League in season 2018, towards the beginning 
of the season 2019, the Association initiated the testing process with 
IFAB to officially use the VAR system in the Chang FA Cup Finals which 
is considered the first time in the professional football league of ASEAN

สนับสนุนบุคลากรให้ทํางานกับองค์กรนานาชาติ
SUPPORTING PERSONNEL TO WORK 
WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.

สมาคมฯ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร ให้ท�างานกับองค์กรระดบั
นานาชาติอยู่เสมอ ซึ่ง พณัณิภา ค�านึง หวัหน้าฝ่ายพฒันาผู้ตดัสิน ได้รับค�า 
เทียบเชิญจากเอเอฟซี ให้ด�ารงต�าแหนง่หวัหน้าฝ่ายผู้ตดัสนิหญิง เพ่ือชว่ยพฒันา
และยกระดบัผู้ตดัสนิหญิงของทวีป

The Association has supported and promoted their personnel to work 
with international organizations at all times, Pannipar Kamnueng was 
head of Referee Development received an invitation from AFC to be 
the head of the female referee to help develop and upgrade the female 
referees of the continent.
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ผลิตผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า
PRODUCE FIFA LEVEL 
REFEREES

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา มีผู้ตดัสินชาวไทย ท่ีได้รับการรับรองจากฟีฟ่า แบง่เป็นผู้
ตดัสนิชาย 5 คน, ผู้ชว่ยผู้ตดัสนิชาย 8 คน, ผู้ตดัสนิหญิง 3 คน, ผู้ชว่ยผู้ตดัสนิ
หญิง 3 คน, ผู้ตดัสนิฟตุซอล 5 คน และผู้ตดัสนิฟตุบอลชายหาด 2 คน

In 2019, there were Thai referees that have been certified by FIFA which is 
divided into 5 male referees, 8 male assistant referees, 3 female referees, 
3 female assistant referees, 5 futsal referees, and 2 beach soccer referees

ผู้ตัดสินไทยทําหน้าที่ใน ACL
เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี
THAI REFEREES SERVED IN THE ACL 
FOR THE FIRST TIME  
IN 15 YEARS.

ศวิกร ภอูดุม, ราวฒิุ นาคฤทธ์ิ และ ธเนศ ชช่ืูน 3 ผู้ตดัสนิไทย ได้รับเลือกให้ท�า
หน้าท่ีในรายการแขง่ขนัฟตุบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย เอเอฟซี แชมเปีย้นส์ ลีก  
ซึง่นบัเป็นครัง้แรกในรอบ 15 ปี ท่ีมีผู้ตดัสนิชาวไทย ลงท�าหน้าท่ีในรายการดงักลา่ว

Sivakon Phu-Udom, Rawut Nakarit, and Thanate Chuchuen are 3 
Thai referees who have been chosen to judge in the AFC Champions 
League which is the first time in 15 years for a Thai referee in serve in 
that competition.
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เปิดรับสมัครผู้ตัดสิน รุ่นที่ 27

สมาคมฯ มีนโยบาย เพ่ิมบคุลากรในวงการฟตุบอล
ไทย ตามแผนแม่บทพัฒนาแห่งชาติ 20 ปี จึงได้
มีการเปิดรับสมคัรผู้ตดัสิน รุ่นท่ี 27 เพ่ือท�าหน้าท่ี 
ในการแข่งขนัฟุตบอลระดบัต่างๆ และพฒันาไปสู่
ระดบัประเทศ รวมถงึระดบันานาชาตใินอนาคต

With aims to increase personnel in the Thai 
football industry according to the 20-year 
national development plan, the 27th edition of 
the referee has been opened for applications to 
work in football competitions and be developed 
to the national level, including international 
levels in the future

APPLICATIONS 27TH EDITION 
OF REFEREES

ศิวกร ภูอุดม - ผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมแห่งปี
เอเอฟเอฟ อวอร์ดส์ 2019 

สุภาวรรณ หินทอง - ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี
เอเอฟเอฟ อวอร์ดส์ 2019

SUPAWAN HINTHONG
WOMEN’S ASSISTANT REFEREE OF THE YEAR 2019

ผู้ตัดสินไทยที่ ได้รับรางวัลในปี 2019
REFEREE AWARDS IN 2019

SIVAKORN PU-UDOM
MEN’S REFEREE OF THE YEAR - AFF AWARDS 2019
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FOOTBALL  
SCIENCE AND 

MEDICINE

10



จัดสัมมนาด้านการแพทย์แก่ทีมในไทยลีก 1-4
MEDICAL SEMINAR FOR THAI LEAGUE 1-4 CLUBS

สมาคมฯ และ ไทยลีก ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุจากฟีฟ่าและ

เอเอฟซี มาร่วมสมัมนาด้านการแพทย์ Thai Football Medical 

Conference ให้กบัตวัแทนสโมสรจากไทยลีก 1- 4 เพ่ือเผยแพร่

ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟุตบอล,วิทยาศาสตร์การกีฬาและแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยได้รับความสนบัสนุนจาก 

สมาคมนกักีฬาฟตุบอลอาชีพและมหาวิทยาลยัรังสติ

The Football Association and Thai League invited experts 

from FIFA and AFC as key speakers in the Thai Football 

Medical Conference for representatives of clubs of Thai 

League 1-4 with aims to educate on Football Medicine, 

Sports Science and exchanging knowledge with support 

from the Professional Footballers’ Association and Rangsit 

University.

ร่วมกับสโมสรเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด จัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
JOIN SHEFFIELD UNITED TO ORGANIZE SPORTS SCIENCE 

TRAINING

สมาคมฯ ร่วมกบัสโมสร เชฟฟิลด์ ยไูนเตด็ จดัสมัมนา ในหวัข้อ 

Football Medicine Concept หรือ การน�าวิทยาศาสตร์การกีฬา

มาใช้กบันกักีฬาฟตุบอล ของสโมสรในประเทศองักฤษ ให้ความรู้ 

แก่ตวัแทนสโมสรจากไทยลีก

The Association teamed up with Sheffield United to 

organize the “Football Medicine Concept ” seminar or the 

application of sports science to footballers of clubs in 

England to educate the club representatives from Thai 

League.
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นําเข้าอุปกรณ์ฟิตเนส
และฟื้นฟูร่างกาย
IMPORT FITNESS EQUIPMENT AND 
REHABILITATION

สมาคมฯ น�าเงินสนบัสนนุบางสว่นท่ีได้จากโครงการ FIFA Forward น�าเข้าอปุกรณ์
ส�าหรับฟืน้ฟรู่างกาย  ประกอบด้วยเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ รุ่น Sonopuls 492 และ
เคร่ือง High Laser รุ่น MPHI75 เชน่เดียวกบัอปุกรณ์ฟิตเนสท่ีชว่ยเพ่ิมสมรรถภาพ
ให้กบัร่างกายของนกักีฬา ทัง้เร่ืองของการเพ่ิมความเร็ว, ความแข็งแรง, ความ
สมดลุ, เพ่ิมระบบประสาน, การเผาผลาญภายในร่างกาย, ความยืดหยุ่น รวม
ถงึความคลอ่งตวั

The Association brought some financial support from the FIFA Forward 
programme to import equipment for rehabilitation. This consists of the 
Sonopuls 492 ultrasound and the High Laser MPHI75, as well as fitness 
equipment that enhances the performance of athletes in speed, strength, 
balance, increase the coordination system, metabolism in the body, 
flexibility, and agility.

FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE

ศึกษาแนวทางการสร้างห้องฝึกซ้อม
ฟุตบอลขั้นสูง
STUDY GUIDELINES FOR BUILDING 
ADVANCED FOOTBALL PRACTICE 
ROOM

สมาคมฯ มีการจัดประชุมร่วมกับนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิศวกรรมเคร่ืองกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
การศกึษาความเป็นไปได้ เก่ียวกบัการสร้างห้องปฏิบตักิารฝึกซ้อมฟตุบอลขัน้สงู 
ท่ีศนูย์ฟตุบอลแหง่ชาต ิเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัฟตุบอลได้ตามความต้องการของ
ผู้ ฝึกสอน และฝึกให้นกัฟตุบอลสามารถเลน่ได้ในแทค็ตกิท่ีแตกตา่งกนัไป รวมถงึ
การพฒันาเร่ืองของทกัษะขัน้สงูเป็นรายบคุคล

The Association has organized a meeting with academics in sports 
science and mechanical engineering from Chulalongkorn University 
to prepare the probability in building an advanced football practice 
laboratory at the National Football Center in order to develop the 
footballer’s ability to meet the needs of the coach and to train footballers 
to play in different tactics including individual football player training in 
the development of advanced skills.
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FOOTBALL 
PARTICIPATION

11



สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกีฬาฟุตบอล
FOOTBALL PARTICIPATION

สมาคมฯ ได้มีการสง่เสริมให้ทกุคนมีสว่นร่วมกบักีฬา
ฟตุบอลทกุภาคสว่น ตัง้แตร่ะดบัรากหญ้า ไปจนถงึ
ฟตุบอลระดบัสงู รวมถึงเชิดชเูกียรติให้แก่บคุลากร
ในกีฬาฟตุบอลไทย

The Association encourages everyone to 
participate in football, from grassroots to 
the professional leagues while honoring Thai 
football personnel.

สนับสนุนกีฬาฟุตบอลในภาคใต้
SUPPORTING SOUTHERN FOOTBALL

สมาคมฯ มีความตัง้ใจท่ีจะพฒันาฟตุบอลในระดบัภมิูภาค โดยสมาคมฯ ได้มีการ
มอบลกูฟตุบอล ให้แก่ เดก็และเยาวชน ในจงัหวดัปัตตานี ตามโครงการสานฝัน
เดก็และเยาวชนไทยสูน่กัเตะอาชีพ รวมทัง้จดัการแขง่ขนัฟตุบอลใน 5 จงัหวดัภาคใต้ 
ร่วมกบั ศนูย์อ�านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) เพ่ือสง่เสริม
การพฒันาบคุลากรในวงการฟตุบอล และสร้างความสามคัคีให้กบัคนในพืน้ท่ี

The Association aims to develop football in every region and the 
association has given soccer balls to youths in Pattani province, following 
the Dreams Come True Project in Pattani Province. Including organizing 
football matches in 5 southern provinces to promote the development 
of football personnel and create unity for people in the area.
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ได้รางวัลระดับทองแดงในการพัฒนาฟุตบอลรากหญ้า
RECOGNISED WITH AFC GRASSROOTS 
BRONZE MEMBERSHIP

สมาคมฯ จดักิจกรรมฝึกสอนฟตุบอลให้แก่เยาวชน
ในภมิูภาคต่างๆ อย่างต่อเน่ือง จนได้รับการรับรอง
จากสมาพนัธ์ฟตุบอลเอเชีย ว่าเป็นประเทศท่ีมีการ
พฒันาฟตุบอลรากหญ้าในระดบัทองแดง

นอกจากนี ้ยงัได้ร่วมมือกบัเอเอฟซี และเอคโคโน จดั
กิจกรรม AFC Women’s Football Day 2019 เพ่ือ
ฝึกสอนฟตุบอลให้แก่เยาวชนหญิง รวมถึงสร้างแรง
บนัดาลใจให้แก่เยาวชนท่ีจะพฒันาขึน้มาเป็นอนาคต
ของชาตใินภายภาคหน้า

The association has continuously organized 
football training activities for youth in different 
regions and was certified by the Asian Football 
Confederation as a country that has developed 
grassroots football at a Bronze Membership.
In addition, in collaboration with AFC and 
Ekkono, AFC Women’s Football Day 2019 is 
organized to train young women and inspiring 
youths that will develop into the future of the 
nation.

PTT FA Thailand Youth Festival
สมาคมฯ ร่วมมือกบั ปตท. จดัการแข่งขนัฟุตบอล
เยาวชนรายการ PTT FA Thailand Youth Festival 
ขึน้ ในรุ่นอายไุมเ่กิน 10 ปี และ 12 ปี เพ่ือเป็นเวทีให้
เยาวชนจากแตล่ะอะคาเดมีทัว่ภมิูภาคได้แสดงความ
สามารถเชิงฟตุบอล 

The association collaborated with PTT to 
organize the youth football competition, PTT 
FA Thailand Youth Festival, for under-10 and 
under-12 teams, as a platform for youths from 
each academy across the region to show 
football competence.
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ช้างศึกอาสา
CHANG SUEK 
VOLUNTEERS

สมาคมฯ ได้จดัโครงการ ‘ช้างศกึอาสา’ ขึน้ เพ่ือเป็น 
การเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีต้องการเป็นส่วนหนึ่งกบั
ฟุตบอลไทย รวมถึงเป็นการท�าให้ประชาชนทัว่ไป 
มีความสนใจในฟุตบอลไทยมากขึน้ และยังเป็น 
การปลกูฝังเร่ืองจิตสาธารณะให้แก่เยาวชน

The Association organized a project ‘Chang 
Suek Volunteers’  with aims to give people the 
opportunity to become part of Thai football 
as well as making the general public more 
interested in Thai football while instilling public 
minds for the youth.

ฟุตบอลสําหรับประชาชนทั่วไป
THAILAND AMATEUR LEAGUE

สมาคมฯ มีความต้องการท่ีจะสนับสนุนให้บุคคล
ทัว่ไปได้มีสว่นร่วมกบัการแขง่ขนัฟตุบอลลีก รวมถงึ
เปิดโอกาสให้บคุคลท่ีมีความสามารถในด้านฟตุบอล 
ได้มีโอกาสแสดงฝีเท้า รวมถึงลงเล่นฟตุบอลอาชีพ 
จงึมีการจดัการแขง่ขนัฟตุบอล ไทยแลนด์ อะเมเจอร์ 
ลีก ขึน้ เพ่ือหาตวัแทนของแต่ละภาค เป็นตวัแทน 
ลงเลน่ในการแขง่ขนัฟตุบอลลีกอาชีพอยา่ง ออมสนิ 
ลีก หรือ ไทยลีก 4 ตอ่ไป

The Association aims to encourage the public 
to participate in football league competitions. 
Including opening opportunities for talented 
people in football to have the opportunity 
to show their footwork, including playing in 
professional football. Therefore the Association 
has organized the Thailand Amature League 
Football Tournament to find representatives 
from each region to play as a representative to 
play in the professional football league, such as 
the Omsin League or Thai league 4
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เอฟเอ ไทยแลนด์
อวอร์ดส์
FA THAILAND AWARDS

สมาคมฯ จดังาน FA Thailand Awards ขึน้เพ่ือ
เป็นการเชิดชเูกียรตแิก่บคุลากรในวงการฟตุบอลไทย 
เพ่ือประกาศเกียรตคิณุแก่บคุลากรในวงการฟตุบอล
ด้านตา่งๆ ทัง้ฟตุบอล, ฟตุซอล และฟตุบอลชายหาด 
โดยสมาคมฯ มีการจดังานนีข้ึน้ทกุๆ ปี หลงัจบการ
แขง่ขนัในแตล่ะฤดกูาล

The association organized the FA Thailand 
Awards to honor personnel in the Thai football 
industry and to honor personnel in various 
fields of football from football, futsal and 
beach football, the association organized this 
event every year after the competitions in each 
season.
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รางวัลบุคคลสําคัญแห่งวงการฟุตบอลไทย     FA THAILAND SPECIAL RECOGNITION AWARD

รางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมฯ    PRESIDENT’S SPECIAL RECOGNITION AWARD

รางวัลแรงบันดาลใจในการปลูกฝังเยาวชน PTT INSPIRING GRASSROOTS OF THE YEAR

รางวัลการปลูกฝังเยาวชนให้รักกีฬาฟุตบอล PTT DEVELOPING GRASSROOTS OF THE YEAR

รางวัลแรงบันดาลใจด้านการแพทย์   INSPIRING FOOTBALL MEDICAL CLUB OF THE YEAR

รางวัลสนามแข่งขันยอดเย่ียมแห่งปี     GRAND SPORT BEST GROUND (STADIUM)

รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี   KUBOTA YOUNG PLAYER OF THE YEAR

รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ลีก)      GOAL OF THE YEAR

รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ทีมชาติ)   CHANG NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR

คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา AIYAWATT SRIVADDHANAPRABHA

คุณนวลพรรณ ล�่าซ�า NUALPHAN LAMSAM

ไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี  THAIBEV FOOTBALL ACADEMY

เอวี อะคาเดมี  AV ACADEMY

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด  BG  PATHUM UNITED

สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด  SINGHA CHIANGRAI UNITED

สุพรรณบุรี สเตเดี้ยม  SUPHANBURI STADIUM

เอกนิษฐ์ ปัญญา EKANIT PANYA 

เลือง ซวน เซือง  LUONG XUAN TRUONG

สุภโชค สารชาติ  SUPACHOK SARACHAT

รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี BEST DEVELOPING CLUB

รางวัลผู้ตัดสินยอดเย่ียมแห่งปี    AIR ASIA REFEREE OF THE YEAR

รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี   PTT WOMEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR

รางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี  PTT MEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR

รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเย่ียมแห่งปี         YUASA BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR

รางวัลผู้ทําประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 4)     OMSIN LEAGUE TOP GOAL SCORER 

รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 4)    OMSIN LEAGUE COACH OF THE YEAR

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 4)       OMSIN LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER

รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 3)  OMSIN LEAGUE PRO COACH OF THE YEAR 

รางวัลผู้ทําประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 3)     OMSIN LEAGUE PRO TOP GOAL SCORER

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 3)    OMSIN LEAGUE PRO MOST VALUABLE PLAYER

ชัยฤกษ์ งามสม CHAIREAG NGAMSOM

ศศิชา โพธิวงษ์ SASICHA PHOTHIWONG

มูฮัมหมัด อุสมานมูซา MUHAMMAD OSAMANMUSA

วัชระ เลไพจิตร WATCHARA LEPAIJIT

ฉัตรชัย นาควิจิตร  CHATCHAI NARKWIJIT

เอกชัย พูลศรี  EKKACHAI POOLSRI

เซลิโอ้ กิลเยร์เม่ ดา ซิลวา ซานโตส  CELIO GUILHERME DA SILVA SANTOS

ปฏิภัทร รอบรู้  PATIPAT ROBROO

เปเรย์ร่า มาเซียล โอลิเวร่า ไมรอน นาทาน PEREIRA MACIEL OLIVEIRA MAIRON NATAN

เปเรย์ร่า มาเซียล โอลิเวร่า ไมรอน นาทาน  PEREIRA MACIEL OLIVEIRA MAIRON NATAN
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รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 2) M150 CHAMPIONSHIP COACH OF THE YEAR

รางวัลนักฟุตบอลไทยท่ีทําประตูสูงสุด (ไทยลีก)    TRUE THAI TOP SCORER

รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก)    TOYOTA THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 2)  M150 CHAMPIONSHIP MOST VALUABLE PLAYER

รางวัลผู้ทําประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก)    TOYOTA THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก)    TOYOTA THAI LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER

รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี       WARRIX FOREIGN PLAYER OF THE YEAR

นักฟุตบอลหญิงยอดเย่ียมแห่งปี  MUANGTHAI INSURANCE WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR

นักฟุตบอลชายยอดเย่ียมแห่งปี CHANG MEN’S PLAYER OF THE YEAR

ดุสิต เฉลิมแสน DUSIT CHALERMSAN 

เอกนิษฐ์ ปัญญา EKANIT PANYA

อลงกรณ์ ทองอ�่า  ALONGKORN THONG-AUM 

มาร์ค แลนดรี้ บาโบ  MARK LANDRY BABO

ลอนซาน่า ดุมบูย่า   LONSANA DOUMBOUYA

พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล  PHITIWAT SUKJITTHAMMAKUL 

เฮแบร์ตี้ เฟอร์นานเดส เด อันดราเด้  HEBERTY FERNANDES DE ANDRADE

กาญจนา สังข์เงิน  KANJANA SUNGNGOEN

ธีราทร บุญมาทัน  THEERATHON BUNMATHAN

รางวัลผู้ทําประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 2)  M150 CHAMPIONSHIP TOP GOAL SCORER

ติอาโก้ โอลิเวร่า เด ซูซ่า  TIAGO OLIVEIRA DE SOUZA
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เว็บไซต์ใหม่ไทยลีก

ไทยลีกได้มีการจดัท�าเว็บไซต์ใหม ่ โดยจะมีการเพ่ิมข้อมลูเชิงสถิติ
เข้ามา เพ่ือเพ่ิมการน�าเสนอท่ีหลากหลายมากขึน้

Thai League has created a new website with newly added 
statistical data to increase the variety of presentations for 
football fans

THAI LEAGUE’S NEW WEBSITE

ต่อยอด E-Sports
สู่ระดับโลก
PUSHING E-SPORTS 
TO AN INTERNATIONAL 
STAGE 

สมาคมฯ ได้ร่วมมือกบับริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากดั (มหาชน), บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั และ บริษัท โคนามิ จ�ากดั (มหาชน) จดัทวัร์นาเมน
ต์ Toyota E-League โดยมีตวัแทนจากสโมสรไทยลีกร่วมแขง่ขนัในเกม PES ซึง่
ผู้ ท่ีชนะเลศิได้สทิธ์ิเป็นตวัแทนไปแขง่ขนัระดบัโลก PES League World Finals

นอกจากนี ้ยงัร่วมมือกบัธนาคารออมสนิ จดัการแขง่ขนั GSB E-Cup 2019 หรือ
เอฟเอ คพั ในรูปแบบ E-Sports โดยเปิดรับผู้ เข้าแขง่ขนัจากทัว่ทัง้เอเชียอีกด้วย

The association has collaborated with Plan B Media Public Company 
Limited, Toyota Motor Thailand Co., Ltd., and Konami Public Company 
Limited to organize the Toyota E-League Tournament, with representatives 
from Thai League clubs competing in PES game in which the winner is 
entitled to represent Thailand in the PES League World Finals
In addition, cooperating with the Government Savings Bank in organizing 
the GSB E-Cup 2019 or FA Cup in E-Sports format, accepting participants 
from all over Asia.
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เปิดประมูลลิขสิทธิ์
ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย 
8 ปี
FA THAILAND OPENS 
BIDS FOR 8 YEAR 
BROADCASTING RIGHTS

สมาคมฯ เปิดประมลูลขิสทิธ์ิถ่ายทอดสดฟตุบอลไทย ทัง้ระดบัสโมสรและทีมชาต ิ
รวมถึงฟตุซอล และฟตุบอลชายหาด ตัง้แตปี่ 2021-2028 ซึง่เปิดกว้างส�าหรับ 
ผู้ ท่ีอยูใ่นวงการผลติเนือ้หาทกุรูปแบบ เพ่ือให้เกิดการพฒันาทัง้ในด้านโปรดกัชัน่ 
และฟตุบอลไทยโดยรวม

The association opens bids for broadcasting rights for Thai football both 
league and national team levels, including futsal and beach soccer from 
season 2021-2028, which is open for those in the industry to produce 
all forms of content to achieve development in both production and Thai 
football as a whole.

จัดทําเพลงเชียร์ทีมชาติไทย
PRODUCE THAI NATIONAL TEAM CHEERING SONGS

สมาคมฯ ได้จดัท�าเพลงธีมช้างศกึ โดยมีจดุประสงค์ให้มีเพลงบรรยากาศทีมชาต ิ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจน แสดงออกถงึความเป็นคนไทย และความภาคภมิูใจของ
นกักีฬาฟตุบอล ท่ีได้เป็นตวัแทนของประเทศไทย ซึง่เมโลดี ้รวมถงึเนือ้เพลงทอ่น
ภาษาไทย ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเพลงชาตนิัน่เอง

The association created a theme song of the War Elephants with the 
aims of having a national team atmosphere song that is clear and unique 
while expressing the Thai identity and pride of footballers in representing 
Thailand, with melodies that include Thai lyrics which was inspired by 
the national anthem
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คณะผู้จดัท�ำ

ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ 

พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุม่พนัธุ์มว่ง

ท่ีปรึกษา

นางลขัณานนัท์ ลกัษมีธนานนัต์

นายกรวีร์ ปริศนานนัทกลุ

นายพาทิศ ศภุะพงษ์

กองบรรณาธิการ

นายจารุวฒัน์ ศรีปัญญาวิญญู

นายศภุโชค อว่มกลดั

นายวีรทิต ฉมาภทัร

นางสาวมินตรา อะแดร์

นางสาวสกาวฟา้ จนัทภาโส

นายมนญู อทุะกะวารี

นายศภุฤกษ์ สีทองเขียว

นางสาวญาณิกา จนัทร์ทิพย์ 

นายอณิวฏั แผน่ดนิทอง

นางสาวบษุกร เอกพนัธ์

ภาพ

นายศภุกิตติ์ วิเศษอนพุงศ์

นายวชิระ กาหลง

นายพิชยพงษ์ ค�ายานา

นายศรายทุธ กล�่าถาวร

นางสาวณปภชั เจือจนุ

ศลิปกรรม

นายธีรภทัร รัญตะเสวี

นายพงศ์ฐนิต จนัทรเลศิเดชา

นางสาวณภาภชั สภานรัุตน์

นางสาวศริิลกัษณ์ ฝากาทอง

พิสจูน์อกัษร

นางสาวอรกาญจน์ พรมจนัทร์






