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สารจากนายกสมาคมฯ
แม้ว้่า่การระบาดของเช้ื้ �อไว่รสัโควิ่ด-19 จะสง่ผลกระทบ
ต่่อว่งการฟุุต่บอลทั�ว่โลก รว่ม้ถึึงประเทศไทย แต่่สม้า
คม้ฯ ยงัมี้คว่าม้มุ้ง่ม้ั�นที�จะพัฒันาฟุตุ่บอลไทย ให้เ้ต่บิโต่
อยา่งต่อ่เน้�องและเป็นระบบ บนเง้�อนไขของสถึานการณ์์
ดงักลา่ว่ ซึ่ึ�ง Activities Report ฉบบันี � เป็นการรว่บรว่ม้
ผลงานในปีที�ผา่นม้า ภายใต่ก้รอบยทุธศาสต่ร ์12 ดา้น 
ต่าม้แผนแม้บ่ทพัฒันาฟุตุ่บอลแห้ง่ชื้าต่ริะยะยาว่ 20 ปี 
ผม้ในฐานะต่วั่แทนสม้าคม้ฯ ขอขอบคณุ์ สโม้สรสม้าชิื้ก 
ผ้ส้นบัสนนุ ส้�อม้ว่ลชื้น แฟุนบอล และผ้ที้�เกี�ยว่ขอ้งทกุ
ทา่น ที�ย้นห้ยดัเคียงขา้งกนั เพ้ั�อให้ฟุ้ตุ่บอลไทยเดนิห้นา้ 
ภายใต่ส้ถึานการณ์ที์�ยากลำาบากเชื้น่นี �ครบั
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รายชื่่�อสภากรรมการ 2563
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FA THAILAND
ORGANIZATION

โครงสร้างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมฯมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรแม้จะต้องปรับตัวภายใต้

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 เพื่อให้ฟุตบอลไทยสามารถดำาเนินต่อไปได้

โดยการบริหารสถานการณ์ภายใต้โควิด-19 ประกอบไปด้วย
 - ปรับโครงสร้าง บริษัท ไทยลีก จากสถานการณ์โควิด-19
 - ร่วมกับหน่วยงานรัฐถ่ายทอดสดไทยลีกทางฟรีทีวี
 - ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้สโมสรไทยลีกตรวจโควิดฟรี
 - เปิดกองทุน President’s Fund 2 ให้สโมสรกู้ยืม
 - ร่วมกับภาครัฐทำาระเบียบจัดแข่งขันวิถีใหม่
 - ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูฟุตบอลไทย
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FA THAILAND ORGANIZATION

โครงสร้างสมาคมกีฬาฟุุตบอลแห่่ง ประเทศไทยฯ
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ปรับโครงสร้าง บริษััท ไทยลีก 
จากสถานการณ์์โควิิด-19

 สม้าคม้ฯ มี้การปรับโครงสร้างการ
บริห้ารของ บริษัท ไทยลีก จำากัด เพ้ั�อสอดคลอ้ง
กบัสถึานการณ์ก์ารแพัรร่ะบาดของโคว่ิด -19 ที�ส่ง
ผลกระทบต่อ่ว่งการฟุตุ่บอลทั�ว่โลก จนเกิดคว่าม้ไม้่
แน่นอน โดยให้ผ้้มี้้สว่่นเกี�ยว่ขอ้งรว่่ม้แสดงคว่าม้คิด
เห้็นอย่างครบถึว้่นทกุดา้น สนบัสนนุการทำางานที�มี้
คว่าม้โปรง่ใส และมี้การส้�อสารขอ้ม้ล้อย่างใกลชิ้ื้ด 
เขา้ถึงึผ้มี้้สว่่นไดส้ว่่นเสียอยา่งชื้ดัเจนม้ากขึ �น

FA THAILAND ORGANIZATION

 โดยคณ์ะกรรม้การจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตุ่บอลไทยลีก ประกอบดว้่ย ต่วั่แทนสโม้สรไทยลีก 
1-3, ต่วั่แทนสม้าคม้นกักีฬาฟุตุ่บอลอาชีื้พั, ต่วั่แทน
ผ้บ้ริห้ารสิทธิประโยชื้น,์ ต่ัว่แทนผ้ถ้้ึอลิขสิทธิ�การ
ถ่ึายทอดสด, ต่วั่แทนผ้ต้่ดัสิน, ต่วั่แทนสม้าคม้ผ้ส้้�อ
ขา่ว่กีฬาแห้ง่ประเทศไทย และต่วั่แทนสม้าคม้ฯ
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ร่วิมกับห่น่วิยงานรัฐ
ถ่ายทอดสดไทยลีกทางฟุรีทีวิี

สม้าคม้ฯ รว่่ม้ม้้อกบับรษัิท เซึ่น้ส ์เอนเต่อรเ์ทนเม้นท ์
จำากดั,  ส ำานกันายกรฐัม้นต่ร ีและกรม้ประชื้าสมั้พันัธ ์
ถ่ึายทอดสดฟุุต่บอลไทยลีก ผ่านชื้่องฟุรีทีวี่ ไดแ้ก่ 
ททบ. 5, MCOT, ชื้อ่ง 7, NBT และ T Sports ต่ั�งแต่่
ว่นัที� 25 ต่ลุาคม้ 2563 จนจบฤดก้าลแขง่ขนั

FA THAILAND ORGANIZATION

ร่วิมกับกระทรวิงสาธารณ์สุข
ให่้สโมสรไทยลีกตรวิจโควิิด
โดยไม่มีค่าใชื่้จ่าย

สม้าคม้ฯ และกระทรว่งสาธารณ์สุข โดยกรม้
ว่ิทยาศาสต่รก์ารแพัทย ์ ลงนาม้ต่รว่จห้าเช้ื้ �อโควิ่ด-
19 ให้แ้ก่นกักีฬาฟุตุ่บอล และบคุลากรในการแขง่ขนั
ไทยลีกกว่่า 6,100 คน ทั�งก่อนและระห้ว่่างฤดก้าล 
โดยสม้าคม้ฯ เป็นผ้อ้อกคา่ใชื้จ้า่ย
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เปิดกองทุน President’s Fund 2
เพื่่�อชื่่วิยเห่ล่อสภาพื่คล่องทางการเงิน
ของสโมสรสมาชื่ิก
นายกสม้าคม้ฯ เปิดโครงการ President’s Fund 2 
โดยใชื้เ้งินครอบครวั่รว่่ม้ 43 ลา้นบาท เพ้ั�อชื้ว่่ยเห้ล้อ
สภาพัคลอ่งของสโม้สรสม้าชิื้กที�ไดร้บัผลกระทบจาก
โคว่ิด-19 ให้ดี้ขึ �น ส ำาห้รบัการกลบัม้าแขง่ขนัฤดก้าล 
2563 ในร้ปแบบก้ย้้ม้โดยไม้มี่้ดอกเบี �ย

FA THAILAND ORGANIZATION

จัดการประชืุ่มให่ญ่่สามัญ่ประจำาปี
สม้าคม้ฯ มี้การจดัประชื้มุ้ให้ญ่่รว่่ม้กบัสโม้สรสม้าชิื้ก 
เพ้ั�อชีื้ �แจงการดำาเนินงานในรอบปีที�ผา่นม้า และแลก
เปลี�ยนคว่าม้คดิเห้น็ในเร้�องต่า่งๆ ดว้่ยจดุมุ้ง่ห้ม้ายที�
ต่อ้งการให้เ้กิดคว่าม้เขา้ใจระห้ว่่างกนั ในชื้่ว่งที�เกิด
คว่าม้ไม้แ่นน่อน ภายใต่ส้ถึานการณ์โ์คว่ิด-19
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ร่วิมกับภาครัฐทำาระเบียบ
จัดแข่งขันวิิถีให่ม่

สม้าคม้ฯ ประสานกบั กระทรว่งการทอ่งเที�ยว่และกีฬา, 
กรม้ว่ทิยาศาสต่รก์ารแพัทย ์และการกีฬาแห้ง่ประเทศไทย 
ในการรา่งระเบียบจดัการแขง่ขนักีฬาฟุตุ่บอลว่ิถีึให้ม้ ่ทั�ง
ในแบบไม้่มี้ผ้ช้ื้ม้และจำากดัจำานว่นผ้ช้ื้ม้ โดยไดมี้้การจดั
นดัสาธิต่ “ระยองคิกออฟุ” เพ้ั�อเป็นต่น้แบบในการจดั
แขง่ขนักีฬาฟุตุ่บอล ทั�งในระดบัอาชีื้พัและสม้คัรเลน่ เพ้ั�อ
ให้ส้อดคลอ้งกบัสถึานการณ์ก์ารระบาดของโควิ่ด-19

FA THAILAND ORGANIZATION
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ห่ารือกับห่น่วิยงานภาครัฐ
ในการพื่ัฒนาฟุุตบอลไทย
สม้าคม้ฯ ห้ารอ้กบั คณ์ะอนกุรรม้าธิการกีฬาอาชีื้พั
และอตุ่สาห้กรรม้กีฬา เพ้ั�อพัด้คยุถึงึเร้�องการพัฒันา
กีฬาฟุตุ่บอลในดา้นต่า่ง ๆ ไม้ว่่า่จะเป็น ปัญ่ห้าที�พับ
ในชื้ว่่งโควิ่ด-19 การนำาเทคโนโลยีอาทิเชื้น่ VAR ม้า
ใชื้ใ้นฟุตุ่บอลไทย การพัฒันาเยาว่ชื้นและลีกอาชีื้พั 
ไปจนถึึงคว่าม้เป็นไปไดใ้นการเสนอต่วั่เป็นเจา้ภาพั
ฟุตุ่บอลโลก

FA THAILAND ORGANIZATION

ร่วิมม่อกับองค์กรนานาชื่าติ
เพื่่�อฟุ้�นฟุูฟุุตบอลไทย

สม้าคม้ฯ ไดร้ว่่ม้ม้้อกบั ฟีุฟุ่า ยฟุ่้า และ เอเอฟุซีึ่ ใน
โครงการต่า่ง ๆ เพ้ั�อทำาแผนฟุ้�นฟุฟุ้ตุ่บอลไทยในชื้ว่่ง
โคว่ดิ-19 ให้ส้าม้ารถึกลบัม้าดำาเนินงานไดอี้กครั�ง ไม้่
ว่่าจะเป็นในสว่่นของ การจดัการแข่งขนัฟุตุ่บอลลีก
ทั�งชื้ายและห้ญิ่ง , สาธารณ์ป้โภค , การพัฒันาดา้น
เทคนิค, ผ้ต้่ดัสนิ , VAR ฯลฯ
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การบริห่ารสิทธิประโยชื่น์ตาม
ห่ลักการเอเอฟุซีี 

เพ้ั�อให้ก้ารพัฒันาว่งการฟุตุ่บอลไทยทกุระดบั ต่ั�งแต่่
เยาว่ชื้น สโม้สร ไปจนถึึงทีม้ชื้าต่ิ เป็นไปอย่างต่่อ
เน้�องและยั�งย้น สม้าคม้ฯ จงึนำาห้ลกัการของสม้าพันัธ์
ฟุตุ่บอลแห้ง่เอเชีื้ย (เอเอฟุซีึ่) ในการประม้ล้ผ้ถ้้ึอสทิธิ
ประโยชื้น ์8 ปี ในดา้นต่า่ง ๆ ไม้ว่่า่จะเป็น ผ้บ้รหิ้าร
สทิธิประโยชื้น,์ ผ้ถ้้ึอลขิสทิธิ�ถ่ึายทอดสด , ผ้ร้บัสทิธิ�

ในการผลติ่ชื้ดุกีฬา ไปจนถึงึลก้ฟุตุ่บอล

FA THAILAND ORGANIZATION

เซี้นส์ TENCENT และ ELEVEN SPORTS 
ถ่ายทอดฟุุตบอลไทย

เซึ่น้ส ์ เอนเต่อรเ์ทนเม้นท ์ ร่ว่ม้กับ บริษัท เทนเซึ่็น
ต่ ์ (ประเทศไทย) จำากดั และ  ELEVEN SPORTS 
ถ้ึอลขิสทิธิ� ถ่ึายทอดสดฟุตุ่บอลไทย , ฟุตุ่ซึ่อล และ
ฟุตุ่บอลชื้ายห้าด ทั�งในระดบัสโม้สรและทีม้ชื้าต่ ิชื้าย
และห้ญิ่ง ต่ั�งแต่ฤ่ดก้าล 2021 - 2028 โดยแพัลต่ฟุอรม์้
การรบัชื้ม้จะเป็นทั�งในร้ปแบบออฟุไลน ์, ออนไลน ์ไม้่
ว่า่จะเป็น ชื้ม้สดผา่นทีวี่ดิจิทลั , แอพัพัลเิคชื้นั “เชีื้ยร ์
ไทย” , OTT ทั�งไทยและต่า่งประเทศ
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บริษัท แพัลน บี มี้เดีย จำากัด (ม้ห้าชื้น) ชื้นะการ
ประม้ล้เป็นต่วั่แทนบริห้ารสิทธิประโยชื้นอ์ย่างเป็น
ทางการของสม้าคม้ฯ ต่อ่เน้�องอีก 8 ปี ต่ั�งแต่ ่ปี พั.ศ. 
2564 - 2571 ห้ลงัจากเป็นผ้ถ้้ึอสิทธิ�ต่ั�งแต่่ปี พั.ศ. 
2560-2563

แพื่ลนบีบริห่ารสิทธิประโยชื่น์สมาคมฯ สมัยที� 2

FA THAILAND ORGANIZATION

วิอริกซี์รับสิทธิ�ผลิตชืุ่ด
กีฬาฟุุตบอลทีมชื่าติไทย

 สม้าคม้ฯ และ แพัลนบี ไดค้ดัเลอ้กให้บ้รษัิท 
ว่อรกิซึ่ ์ สปอรต์่ จำากดั เป็นผ้ร้บัสิทธิ�ในการผลิต่ชื้ดุ
กีฬาฟุตุ่บอล ฟุตุ่ซึ่อล และฟุตุ่บอลชื้ายห้าด สำาห้รบั
ทีม้ชื้าต่ไิทย ทั�งชื้ายและห้ญิ่ง แก่สม้าคม้ฯ ประจำาปี 
พั.ศ. 2564 - 2571 
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ลงนาม MOU กับองค์กรต่างๆ 
เพื่่�อการพื่ัฒนา

   ลงนาม MOU สมาคมฟุุตบอล ยูเออี  
สม้าคม้กีฬาฟุตุ่บอลแห้ง่ประเทศไทยฯ ลงนาม้ MOU 
กบั สม้าคม้ฟุตุ่บอลสห้รฐัอาห้รบัเอมิ้เรต่ส ์ในการรว่่ม้
ม้้อกนัพัฒันาและเเลกเปลี�ยนคว่าม้ร้ ้บคุลากร ต่ั�งแต่่
ในระดบัเยาว่ชื้น ทีม้ชื้าต่ิ ผ้ฝึ้่กสอน ผ้ต้่ดัสิน VAR 
ว่ิทยาศาสต่รก์ารกีฬา เว่ชื้ศาสต่รก์ารกีฬา โครงสรา้ง

สาธารณ์ป้โภค รว่ม้ถึงึเทคโนโลยีต่า่ง ๆ

FA THAILAND ORGANIZATION

ลงนาม MOU กับสมาคมกีฬาคนหู่ห่นวิก ฯ

ลงนาม MOU กับกกท.ในการจัดแข่งขันยูธลีก

สม้าคม้ฯ ไดล้งนาม้ MOU กบั สม้าคม้กีฬาคนห้ห้้นว่ก
แห้ง่ประเทศไทย  ในพัระ บรม้ ราชื้ป้ถึมั้ภ ์ เพ้ั�อสนบัสนนุ
และให้ค้ ำาแนะนำาในการยกระดบั และพัฒันากีฬา
ฟุตุ่บอลและฟุตุ่ซึ่อลสำาห้รบัผ้บ้กพัรอ่งทางการไดยิ้น
ในดา้นต่า่ง ๆ ไม้ว่่า่จะเป็น การเก็บต่วั่ฝึ่กซึ่อ้ม้ , ดา้น
ว่ิทยาศาสต่รก์ารกีฬา , การฝึ่กอบรม้และพััฒนา
นกักีฬา รว่ม้ถึงึบคุลากรที�เกี�ยว่ขอ้ง

สม้าคม้ฯ ลงนาม้คว่าม้ร่ว่ม้ม้้อกับการกีฬาแห้่ง
ประเทศไทย ในการให้ค้ว่าม้ชื้ว่่ยเห้ล้อ สง่เสรมิ้ และ
สนบัสนนุการจดัแข่งขนัฟุตุ่บอลเยาว่ชื้นยธ้ลีก เพ้ั�อ
ให้ส้อดคลอ้งกับการพัฒันาและการกา้ว่ไปส้่ระดบั
นานาชื้าต่ิอยา่งยั�งย้น
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จัดทำาฐานข้อมูลฟุุตบอลไทย

สม้าคม้ฯ เล็งเห้็นคว่าม้สำาคัญ่ของ big data  
ในปัจจุบนั จึงริเริ�ม้จดัเก็บขอ้ม้ล้อย่างเป็นระเบียบ 
ทั�งในส่ว่นของนักกีฬา ผ้ฝึ้่กสอน ผ้ต้่ดัสิน ที�จะถึ้ก
เช้ื้�อม้โยงกบั FIFA ID เช่ื้นเดียว่กบัห้ลกัสต้่รอบรม้ 
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ เพ้ั�อก้าว่ไปส้่การเป็น 
e-office ในอนาคต่

FA THAILAND ORGANIZATION

สม้าคม้ฯ รว่่ม้ม้้อกบัภาครฐัและห้นว่่ยงานที�เกี�ยว่ขอ้ง เป็นเจา้ภาพัรายการแขง่ขนัฟุตุ่บอลระดบันานาชื้าต่ ิ
ดว้่ยว่ตั่ถึปุระสงคที์�จะสรา้งช้ื้�อเสียงให้ก้บัประเทศไทย พัรอ้ม้กบัยกระดบับคุลากรให้มี้้คว่าม้ร้ค้ว่าม้สาม้ารถึ
ทดัเทียม้ต่า่งประเทศ

เป็นเจ้าภาพื่รายการแข่งขันระดับนานาชื่าติ

เจ้้าภาพชิิงแชิมป์์เอเชิีย U23 2020

เจ้้าภาพ เอเอฟซีี แชิมเป์้�ยนส์์ ลีีก 2021 
รอบแบ่งกลี่่ม กลี่่ม F G แลีะ J

เจ้้าภาพ เอเอฟซีี บีชิ ซีอคเกอร์ 
เอเชิียน คัพ 2023

AFC U-23 ASIAN CUP 2020

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2021
GROUP STAGE : GROUP F G AND J

AFC BEACH SOCCER 
ASIAN CUP 2023

รายการแข่งขันที�สมาคมกีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพื่
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ตัวิแทนผู้บริห่ารของสมาคมฯ 
เป็นคณ์ะกรรมการเอเอฟุซีี

สม้าพันัธฟ์ุตุ่บอลเอเชีื้ย (เอเอฟุซีึ่) ไดท้ ำาการแต่ง่ต่ั�ง พัล.ต่.อ. ดร. สม้ยศ พัุม่้พันัธุม์้ว่่ง เป็นสภากรรม้การบรหิ้าร และยงัไดร้บัเล้อกให้เ้ป็น
ประธานคณ์ะทำางานดา้นคว่าม้ปลอดภยั และรองประธานคณ์ะกรรม้การดา้นส้�อและการส้�อสาร 

- AFC Executive Committee Member
- Deputy Chairperson of AFC Media and Communications Committee
- Chairperson of AFC Safety & Security Task Force

FA THAILAND ORGANIZATION
ธนศัักดิ์ิ� ส์่ระป์ระเส์ริฐ
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การดา้นการบรหิ้ารองคก์ร 

กรวีีร์ ป์ริศันานันทก่ลี 
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การดา้นการพัฒันา

อดิ์ิศัักดิ์ิ� เบ็ญจ้ศัิริวีรรณ  
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การดา้นฟุตุ่ซึ่อล และฟุตุ่บอลชื้ายห้าด

พาทิศั ศั่ภะพงษ์์ 
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การดา้นการต่ลาด

ดิ์ร.ไพศัาลี จ้ันทรพิทักษ์์
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การดา้นการแพัทย์

วีิทยา เลีาหก่ลี 
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การดา้นเทคนิค

AFC Associations Committee

AFC Development Committee

AFC Futsal and Beach Soccer Committee

AFC Marketing Committee

AFC Technical Committee

AFC Medical Committee
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ผู้บริห่ารสมาคมฯ ดำารงตำาแห่น่งคณ์ะกรรมการ
สห่พื่ันธ์ฟุุตบอลอาเซีียน (เอเอฟุเอฟุ)

คณ์ะผ้บ้รหิ้ารของสม้าคม้ฯ ไดร้บัคว่าม้ไว่ว้่างใจจากสห้พันัธฟ์ุตุ่บอลอาเซีึ่ยน (เอเอฟุเอฟุ) ให้ด้ ำารงต่ำาแห้นง่สำาคญั่ในองคก์ร ประกอบไปดว้่ย 

ลีัขณานันท์ ลีักษ์มีธนานันต์์
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การดา้นฟุตุ่บอลห้ญิ่ง

ธนศัักดิ์ิ� ส์่ระป์ระเส์ริฐ
ดำารงต่ำาแห้นง่สภากรรม้การ และคณ์ะกรรม้การดา้นการเงิน
และการต่ลาด

พาทิศั ศั่ภะพงษ์์ 
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การฝ่่ายพัฒันา และฝ่่ายผ้ต้่ดัสนิ

กรวีีร์ ป์ริศันานันทก่ลี
ดำารงต่ำาแห้นง่คณ์ะกรรม้การฝ่่ายจดัการแขง่ขนั และคณ์ะกรรม้การฟุตุ่บอล
ชิื้งแชื้ม้ป์ สโม้สรอาเซีึ่ยนเฉพัาะกิจ

FA THAILAND ORGANIZATION

AFF Women’s Committee

AFF Council & AFF Finance and Marketing Committee

AFF Competitions Committee

AFF Council & AFF Referee’s Committee  

AFF Development Committee

ตัวิแทนสมาคมฯ เป็นผู้ควิบคุมการแข่งขันของฟุีฟุ่าและเอเอฟุซีี

ต่วั่แทนของสม้าคม้ฯ ไดแ้ก่ พัาทิศ ศุภะพังษ์ , กรวี่ร ์
ปรศินานนัทกลุ และ ไพัฤทธิ� ต่า้นไพัร ีไดผ้า่นการอบรม้
เป็นผ้้คว่บคุม้การแข่งขันของเอเอฟุซีึ่ (AFC Match 
Commissioner) และทำาห้นา้ที�ในฟุตุ่บอลโลก 2022 รอบ
คดัเล้อก ขณ์ะที� เอกพัล พัลนาวี่ และ ธนะ คะเนแสน  
ไดร้บัการแต่ง่ต่ั�งให้เ้ป็นเจา้ห้นา้ที�ดา้นคว่าม้ปลอดภยัของ
เอเอฟุซีึ่ (AFC Security Officer)
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MEN’S
FOOTBALL

2

ฟุตบอลชาย
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สมาคมฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมฟุตบอล

ชายอย่างต่อเนื่อง ตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ 20 ปี แม้จะมีเงื่อนไขที่จำากัด

สำาหรับการดำาเนินงานในส่วนของฟุตบอลชาย ประกอบไปด้วย
 - เข้ารอบน็อคเอาท์  AFC U23 Asian Cup ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
 - เยี่ยมเยือนสโมสรไทยลีก เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทีมชาติ
 - จัดแข่งขันอุ่นเครื่องกับสโมสรและทีมออลสตาร์ในช่วงฟีฟ่าเดย์
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เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย AFC U23 Asian Cup 
เป็นครั�งแรก

ทีม้ชื้าติ่ไทย รุน่อายไุม้เ่กิน 23 ปี สาม้ารถึผา่นเขา้รอบ 
16 ทีม้สดุทา้ย ในการแขง่ขนัชิื้งแชื้ม้ป์เอเชีื้ย รุน่อายุ
ไม้เ่กิน 23 ปี ไดเ้ป็นครั�งแรกในประว่ตั่ศิาสต่ร ์ซึ่ึ�งการ
แข่งขนัครั�งนี � ประเทศไทย ไดร้บัเกียรต่ิเป็นเจา้ภาพั
ในการจดัการแขง่ขนั

MEN’S FOOTBALL
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พืู่ดคุยกับสโมสรไทยลีก เพื่่�อการพื่ัฒนาทีมชื่าติ

ต่วั่แทนจากสม้าคม้ฯ และไทยลีก ไดเ้ขา้พัด้คยุ และ
แลกเปลี�ยนคว่าม้เห้็นกับต่วั่แทนของแต่่ละสโม้สร 
เพ้ั�อพัด้คยุถึงึแนว่ทางการพัฒันานกัเต่ะ และทีม้ชื้าต่ิ
ไทย รว่ม้ถึงึขอ้ม้ล้ต่า่งๆ ที�จะเป็นประโยชื้นแ์ก่สโม้สร
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จัดแข่งขันอุ่นเครื�องกับสโมสร และทีมออลสตาร์

 เน้�องจากสถึานการณ์ก์ารแพัรร่ะบาดของ
ไว่รสัโควิ่ด-19 ทำาให้ก้ารแขง่ขนัฟุตุ่บอลในระดบัทีม้
ชื้าต่ิ ไม้่สาม้ารถึจดัแข่งขนัไดใ้นชื้่ว่งฟีุฟุ่าเดยข์องปี 
2020

 อยา่งไรก็ต่าม้ สม้าคม้ฯ ยงัเลง็เห้น็ว่า่ การ
เก็บต่วั่และการห้าเกม้แขง่ขนัยงัคงจำาเป็นสำาห้รบัทีม้
ชื้าต่ไิทย ทำาให้ส้ม้าคม้ฯ ไดมี้้การใชื้เ้ว่ลาชื้ว่่งฟีุฟุ่าเดย ์
ในการจดัแข่งขนัเกม้อุน่เคร้�อง กบัสโม้สร นครปฐม้ 
ยไ้นเต่็ด และทีม้ไทยลีก ออลสต่าร ์ เพ้ั�อให้ที้ม้ชื้าต่ิ
ไทยไดมี้้การฝึ่กซึ่อ้ม้ และลงเลน่รว่่ม้กนั เพ้ั�อเต่รยีม้
คว่าม้พัรอ้ม้สำาห้รบัการแขง่ขนัในปี 2021

MEN’S FOOTBALL

FIFA Rankings

ปี 2021

ปี 2015 อันดับ 133

ปี 2016 อันดับ 126

ปี 2017 อันดับ 130

ปี 2018 อันดับ 118

ปี 2019 อันดับ 113

ปี 2020 อันดับ 111

อันดับ 110
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3

การพัฒนาเยาวชน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับ กรมพลศึกษา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน

วางแนวทางสำาหรับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชน ตามหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

 - ลงนาม MOU จัดการแข่งขัน Thai Youth League
 - ร่วมมือกับ กรมพลศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนและบุคลากร
 - ขึ้นทะเบียนอะคาเดมี่
 - จัดตั้งคณะพัฒนาฟุตบอลเยาวชน
 - หารือด้านการพัฒนาเทคนิคกับยูฟ่าและฟีฟ่า
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YOUTH DEVELOPMENT

ลงนาม MOU จัดการแข่งขัน
Thai Youth League
สม้าคม้ฯ รว่่ม้กบั กระทรว่งการทอ่งเที�ยว่แห้ง่ประเทศไทย 
และ การกีฬาแห้่งประเทศไทย ลงนาม้บนัทึกขอ้ต่กลง 
MOU ในการจดัการแข่งขนั Thai Youth League โดย
มี้การปรบัโครงสรา้งอาย ุร้ปแบบ และปฏิิทินการแขง่ขนั 
ให้ส้อดคลอ้งกับพัฒันาการของแต่่ละชื้่ว่งอายุ รว่ม้ถึึง
โปรแกรม้การแขง่ขนัในระดบันานาชื้าต่ิ
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เปิดข้�นทะเบียนอคาเดมี

สม้าคม้ฯ เปิดให้ ้อคาเดมี้ ทั�ว่ประเทศ ไดข้ึ �นทะเบียน 
เพ้ั�อสรา้งฐานขอ้ม้้ลให้เ้ช้ื้�อม้กับระบบของสห้พัันธ์
ฟุตุ่บอลนานาชื้าต่ ิ(ฟีุฟุ่า) ในการต่ดิต่าม้ประว่ตั่ขิอง
นกักีฬา ต่ั�งแต่่เป็นเยาว่ชื้น เพ้ั�อนำาขอ้ม้ล้ไปใชื้ว้่าง
รากฐานในการพัฒันาฟุตุ่บอลไทยต่อ่ไป

YOUTH DEVELOPMENT

จัดตั�งคณ์ะพื่ัฒนาฟุุตบอลเยาวิชื่น

สม้าคม้ฯ ไดก่้อต่ั�งคณ์ะพัฒันาฟุตุ่บอลเยาว่ชื้น เพ้ั�อว่างแผนแนว่ทางการพัฒันาทั�งระบบ โดยมี้ อรรณ์พั สงิห้โ์ต่ทอง เป็นประธานที�ปรกึษา
คณ์ะพัฒันาฟุตุ่บอลเยาว่ชื้น และมี้ การเ์ลส โรม้าโกซึ่า กบั อากิระ นิชิื้โนะ เป็นห้นึ�งในคณ์ะพัฒันา
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สม้าคม้กีฬาฟุตุ่บอลฯ ประชื้มุ้รว่่ม้กบัสถึาปนิก เพ้ั�อศกึษาว่ิจยัคว่าม้เป็นไปไดข้องโครงการก่อสรา้งศน้ยฝึ์่กกีฬาฟุตุ่บอลแห้ง่ชื้าต่ ิซึ่ึ�งจะใชื้เ้ป็นสถึานที�เก็บ
ต่วั่ของทีม้ชื้าต่ไิทย และเป็นสถึานที�ที�จะใชื้พ้ัฒันาบคุลากรในดา้นต่า่ง ๆ ไม้ว่่า่จะเป็น ผ้ฝึ้่กสอน ผ้ต้่ดัสนิ นกักายภาพับำาบดั นกัเว่ชื้ศาสต่ร ์ ไปจนถึงึนกั
ว่ิทยาศาสต่รก์ารกีฬาฟุตุ่บอล

ห่ารือกับ กรมพื่ลศึกษัา วิางปฏิิทินฟุุตบอล
เยาวิชื่น และพื่ัฒนาห่ลักสูตรพื่่�นฐาน

สม้าคม้ฯ ไดป้ระชื้มุ้รว่่ม้กบั กรม้พัลศกึษา , ต่วั่แทนโรงเรยีน, อคาเดมี้ และสโม้สร เพ้ั�อปรกึษาห้าแนว่ทางพัฒันากีฬาฟุตุ่บอลในระดบั
เยาว่ชื้นอยา่งเป็นระบบ รว่ม้ไปถึงึการจดัปฏิิทินการแขง่ขนัให้ส้อดคลอ้งกบัโปรแกรม้ของทีม้ชื้าต่ิชื้ดุเยาว่ชื้น และมี้จำานว่นนดัที�เห้ม้าะสม้
กบัเดก็ รว่ม้ถึงึพัฒันาห้ลกัสต้่รผ้ต้่ดัสนิ และผ้ฝึ้่กสอนขั�นพ้ั �นฐานรว่่ม้กนั 
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ห่ารือด้านการพื่ัฒนาเทคนิคกับยูฟุ่าและฟุีฟุ่า

สม้าคม้ฯ ไดป้ระชื้มุ้ห้ารอ้กบัยฟุ่้าและฟีุฟุ่า ผา่นระบบออนไลน ์
ในเร้�องของอคาเดมี้ , การพัฒันานกัเต่ะเยาว่ชื้น ไปจนถึงึร้ปแบบ
การเลน่ เพ้ั�อยกระดบัศกัยภาพัของนกักีฬาฟุตุ่บอลไทย

YOUTH DEVELOPMENT

เอเอฟุซีีรับรองไทยเป็น One-Star Academy 
ในโครงการ AFC Elite Youth Scheme
เอเอฟุซีึ่ ประกาศรบัรองให้ ้ สม้าคม้ฯ เป็นองคก์รสม้าชิื้กรายล่าสุดที�เขา้ร่ว่ม้
โครงการ AFC Elite Youth Scheme ขณ์ะที�อคาเดมี้ของสโม้สร บีจี ปทมุ้ ยไ้นเต่ด็ 
ไดร้บัการรบัรองให้เ้ป็น One-Star Academy ดว้่ยเชื้น่กนั โดยเอเอฟุซึ่จีะชื้ว่่ยเห้ลอ้
และพัฒันาอคาเดมี้ทั�งของสโม้สร และของสม้าคม้ฟุตุ่บอลในประเทศนั�นๆ ต่อ่ไป
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PROFESSIONAL
LEAGUE

4

ลีกอาชีพ
สมาคมฟุตบอลฯ ยังคงสานต่อการพัฒนาลีกฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย เพื่อให้

ก้าวไปอยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปเอเชีย แม้จะต้องปรับตัวภายในสถานการณ์โควิด-
19 ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - ใบอนุญาตสโมสรระดับเอเอฟซี
 - การแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสำาหรับทีมไทยลีก 2
 - รวมลีกภูมิภาคไทยลีก 3 และ 4 เข้าด้วยกัน
 - การได้โควต้า เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็น 2+2
 - สนับสนุนดาวยิงคนไทยผ่านโครงการ Thais Strike Back
 - จัดการกับปัญหาล้มบอลในฟุตบอลไทย
 - ร่างระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19
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ใบอนุญ่าตสโมสร

 สม้าคม้ฟุุต่บอลฯ มี้คว่าม้มุ้่งม้ั�นในการ
พัฒันาสโม้สรไทยลีก ให้มี้้ม้าต่รฐานในระดบัที�สม้า
พันัธฟ์ุตุ่บอลเอเชีื้ย (เอเอฟุซึ่)ี กำาห้นด เพ้ั�อให้ส้าม้ารถึ
เขา้รว่่ม้แขง่ขนัฟุตุ่บอลในระดบัทวี่ปได้

 และในปี 2020 คณ์ะกรรม้การพิัจารณ์าการ
ออกใบอนญุ่าต่สโม้สร ไดพิ้ัจารณ์าม้อบใบอนญุ่าต่
ระดบัเอเอฟุซีึ่ให้แ้ก่สโม้สรในโต่โยต่า้ ไทยลีก ทั�งสิ �น 
11 สโม้สรดว้่ยกนั 

PROFESSIONAL LEAGUE

การแข่งขันเพื่ลย์ออฟุห่าทีมเล่�อนชื่ั�น 

 สม้าคม้ฯ เลง็เห้น็ห้นทางในการสรา้งแม้ต่ชื้์
ที�มี้คว่าม้ห้ม้าย เพ้ั�อเพิั�ม้ม้ล้คา่สำาห้รบัฟุตุ่บอล M-150 
แชื้ม้เปี�ยนชิื้พั (ไทยลีก 2) จึงใชื้ร้้ปแบบเพัลยอ์อฟุ 
สำาห้รบัห้าทีม้เล้�อนชื้ั�นขึ �นไปเลน่ในไทยลีก 1

 จากเดิม้ ทีม้ที�จบอนัดบั 1-3 ในฤดก้าลปกต่ ิ
จะรบัสทิธิ�เล้�อนชื้ั�นไปเลน่ในไทยลีกโดยอตั่โนม้ตั่ ิม้า
เป็นการให้ส้ทิธิ�ทีม้อนัดบั 1-2 เล้�อนชื้ั�นโดยอตั่โนม้ตั่ ิ
และให้ที้ม้ที�จบอนัดบั 3-6 ม้าแขง่ขนัแบบเพัลยอ์อฟุ
ในร้ปแบบแพัค้ดัออก เพ้ั�อห้าอีก 1 ทีม้ ในการขึ �นไป
แขง่ขนัไทยลีก
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รวิมไทยลีก 3 และ 4 

ดว้่ยผลกระทบจากโคว่ิด-19 สม้าคม้ฟุุต่บอลฯ จึง
ไดร้ว่ม้การแข่งขนัไทยลีก 3 และไทยลีก 4 เขา้ดว้่ย
กัน เพ้ั�อสรา้งร้ปแบบการแข่งขันที� เห้ม้าะสม้กับ
สถึานการณ์ปั์จจบุนัสำาห้รบัฟุตุ่บอลลกีระดบัภมิ้้ภาค 
โดยไดแ้บง่การแขง่ขนัเป็น 6 โซึ่น ก่อนจะมี้การแขง่ขนั
ในรอบ ลีก เนชื้ั�นนลั แชื้ม้เปี�ยนชิื้พั เพ้ั�อห้า 3 ทีม้ ที�ได้
ขึ �นไปเลน่ในไทยลีก 2

PROFESSIONAL LEAGUE

ได้โควิต้า เอเอฟุซีี แชื่มเปี�ยนส์ ลีก 
เป็น 2+2
สม้าพัันธ์ฟุุต่บอลแห้่งเอเชีื้ย ได้พิัจารณ์าเพิั�ม้โคว่ต่้าให้้
สโม้สรจากประเทศไทย สำาห้รบัการแข่งขันฟุุต่บอลเอเอฟุซีึ่  
แชื้ม้เปี�ยนส ์ลกี จากเดิม้ที�ไดร้บัโคว่ต่า้ 1+2 เป็น 2+2 ค้อการให้้
ทีม้จากประเทศไทย ไดร้บัสทิธิ�เขา้แขง่เอเอฟุซีึ่ แชื้ม้เปี�ยนส ์ลีก 
รอบแบง่กลุม่้ 2 ทีม้ และให้ส้ทิธิ�เขา้แขง่ขนัรอบเพัลยอ์อฟุ 2 ทีม้
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สนับสนุนดาวิยิงคนไทยผ่านโครงการ 
Thais Strike Back

สม้าคม้ฯ ไดมี้้โครงการสนบัสนนุให้มี้้ดาว่ยิงห้นา้ให้ม้เ่กิดขึ �นในฟุตุ่บอลไทยอยา่งต่อ่เน้�องผา่นโครงการ Thais Strike Back เป็นปีที� 2 ต่ดิต่อ่
กนั โดยมี้การม้อบรางว่ลัให้ก้บัสโม้สรที�ท ำาประต่ไ้ดส้ง้สดุ ไม้น่อ้ยกว่า่ 8 ประต่ ้จากทกุ ๆ 5 นดัที�ท ำาการแขง่ขนั นอกจากนี� ยงัมี้การม้อบ
รางว่ลัให้ก้บัคนไทยที�ท ำาประต่ใ้นไทยลีกม้ากที�สดุใน 1 ฤดก้าลอีกดว้่ย

PROFESSIONAL LEAGUE

จัดการกับปัญ่ห่าล้มบอลในฟุุตบอลไทย

 สม้าคม้ฯ ยงัมุ้่งม้ั�นที�จะจดัการปัญ่ห้าการ
ลม้้บอลในว่งการฟุตุ่บอลไทยให้ห้้ม้ดไปอยา่งสิ �นเชิื้ง 
เพ้ั�อทำาให้ว้่งการฟุตุ่บอลไทยมี้คว่าม้โปรง่ใส โดยได้
ประสานกบัสำานกังานต่ำารว่จแห้่งชื้าต่ิอย่างต่อ่เน้�อง 
ในการห้าผ้ก้ระทำาผิดเพิั�ม้เต่ิม้ในคดีดงักล่าว่ และ
รว่่ม้ม้้อกบั สปอรต์่เรดาร ์ในการส้บห้าผ้เ้กี�ยว่ขอ้งกบั
กระบว่นการลม้้บอล

 นอกจากนี� ยังได้ร่ว่ม้ม้้อกับ ฟีุฟุ่า ใน
โครงการ FIFA Global Integrity Programme โดย
จะมี้เคร้�องม้้อในการต่รว่จสอบคว่าม้โปรง่ใสของเกม้
การแขง่ขนั เพ้ั�อการพัฒันาอยา่งยั�งย้น
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ร่างระเบียบการแข่งขันให่้สอดคล้องกับ
สถานการณ์์

เพ้ั�อให้ฟุ้ตุ่บอลลีกอาชีื้พัสาม้ารถึดำาเนินการต่อ่ได ้ สม้าคม้ฯ จงึไดมี้้การปรบัปรุงระเบียบการแขง่ขนั ให้เ้ขา้กบัสถึานการณ์โ์คว่ิด-19 เชื้น่
เดียว่กบัระเบียบว่า่ดว้่ยการลงโทษ วิ่นยั ม้ารยาท โดยปี 2563 ที�ผา่นม้า ไดมี้้การพิัจารณ์าดา้นว่ินยั ม้ารยาท ต่าม้ลีกดงัต่อ่ไปนี�

ส์โมส์รไทยลีีก 1 (โต์โยต์้า ไทยลีีก) มีการพิจ้ารณา

ท้ังส์ิ้น 149 กรณี  แบ่งเป์็น
นักกีฬา 126 กรณี 
เจ้าหน้าที่ทีม 0 กรณี   
กองเชียร์ 2 กรณี 
สโมสร 18 กรณี 
สถานที่จัดการแข่งขัน 3 กรณี 

และมีการขออุทธรณ์โทษจำานวน  1 กรณี    

ส์โมส์รไทยลีีก 2 (M-150 แชิมเป์้�ยนชิิพ) มีการ

พิจ้ารณาท้ังส์ิ�น 167 กรณี  แบ่งเป์็น

นักกีฬา 130 กรณี 
เจ้าหน้าที่ทีม 2 กรณี
กองเชียร์ 7 กรณี 
สโมสร 27 กรณี 
สถานที่จัดการแข่งขัน 1 กรณี 

โดยสโมสรไทยลีก 2 ไม่มีการยื่นอุทธรณ์

ส์โมส์รไทยลีีก 3 (ลีีก รีเจ้ินนัลี แชิมเป์้�ยนชิิพ) มีการ

พิจ้ารณาท้ังส์ิ�น 391 กรณี แบ่งเป์็น
นักกีฬา 289 กรณี 
เจ้าหน้าที่ทีม 30 กรณี 
กองเชียร์ 9 กรณี
สโมสร 59 กรณี
สถานที่จัดการแข่งขัน 4 กรณี 

และมีการขออุทธรณ์โทษจำานวน  1 กรณี 
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รายงานการแข่งขันฟุุตบอลลีกอาชื่ีพื่
M-150 แชมเป้�ยนชิพ 2563

ลีก เนชั�นนัล แชมเป้�ยนชิพ 2563

ชนะเลิศ - หนองบัว พิชญ เอฟซี
รองชนะเลิศ - เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
อันดับ 3 - นครปฐม ยูไนเต็ด
อันดับ 4 - ขอนแก่น ยูไนเต็ด
อันดับ 5 - แพร่ ยูไนเต็ด
อันดับ 6 - ชัยนาท ฮอร์นบิล

ชนะเลิศ - ลำาพูน วอริเออร์
รองชนะเลิศ - เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด
อันดับ 3 - ราชประชา

โตโยต้า ไทยลีก 2563
ชนะเลิศ - บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
รองชนะเลิศ - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
อันดับ 3 - การท่าเรือ เอฟซี

PROFESSIONAL LEAGUE
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WOMEN’S
FOOTBALL

5

ฟุตบอลหญิง
สมาคมฯ มีการวางแผนพัฒนาฟุตบอลหญิงในทุกระดับและช่วงอายุอย่างต่อเนื่อง 

โดยตั้งเป้าหมายให้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบ
สุดท้าย เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน 

โดยสมาคมฯ ได้ดำาเนินการทั้งในส่วนของฟุตบอลลีกหญิงและทีมชาติ ได้แก่
 - สร้างอัตลักษณ์และรูปแบบการแข่งขันใหม่ของฟุตบอลลีกหญิง
 - เปิดคัดตัวนักฟุตบอลหญิง U17
 - มอบเงินสนับสนุนแก่สโมสรฟุตบอลลีกหญิง
 - เปิดรับสมัครนักฟุตบอลหญิงเล่นลีกญี่ปุ่น
 - แต่งตั้งอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นหญิง U20 คุมทีมชาติไทยหญิง
 - จัดตั้งคณะทำางานฟุตบอลหญิง
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จัดแข่งขันฟุุตบอลลีกห่ญ่ิงรูปแบบให่ม่

สม้าคม้ฯ มี้การปรบัเปลี�ยนร้ปแบบการแข่งขนัฟุุต่บอลลีก
ห้ญิ่ง โดยเพิั�ม้จำานว่นทีม้ และแบง่เป็น 2 ดิว่ิชื้ั�นให้มี้้การเล้�อน
ชื้ั�น-ต่กชื้ั�น เพ้ั�อให้ก้ารแขง่ขนัแต่ล่ะนดัมี้คว่าม้ห้ม้าย และเพิั�ม้
จำานว่นนดัที�ลงเลน่เพ้ั�อการพัฒันา เป็นเว่ทีในการแสดงฝี่เทา้

WOMEN’S LEAGUE

สร้างอัตลักษัณ์์ให่้กับฟุุตบอลลีกห่ญ่ิง

นอกจากจะจดัการแข่งขนัฟุตุ่บอลลีกห้ญิ่งในร้ปแบบให้ม้่
แลว้่ ยงัมี้การเปลี�ยนช้ื้�อเป็น “ไทย วี่เม้นส ์ ลีก” พัรอ้ม้ทั�ง
สรา้งอตั่ลกัษณ์ด์ว้่ยการออกแบบโลโกร้ายการแขง่ขนั โดย
มี้การนำาภาพัของ “ชื้า้ง” อนัเป็นต่วั่แทนของทีม้ชื้าต่ ิ , ต่วั่
อกัษร “ญ่” อนัห้ม้ายถึงึผ้ห้้ญิ่ง และต่วั่อกัษร “T” อนัห้ม้าย
ถึงึ ไทยลีก ม้ารว่ม้กนั
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เปิดคัดตัวินักฟุุตบอลห่ญ่ิง 
ห่าสายเล่อดให่ม่แก่ทีมชื่าติ

สม้าคม้ฯ ไดมี้้การเปิดคดัต่วั่นกัฟุตุ่บอลห้ญิ่งทีม้ชื้าต่ไิทย รุน่อายไุม้เ่กิน 17 ปี เพ้ั�อคน้ห้านกัฟุตุ่บอลเยาว่ชื้นที�มี้ศกัยภาพั เขา้ม้าส้เ่ว่ทีระดบั
ชื้าต่ ิและเต่รยีม้คว่าม้พัรอ้ม้ให้ก้บัการแขง่ขนัในระดบันานาชื้าต่ิ

WOMEN’S LEAGUE

แต่งตั�งอดีตผู้ชื่่วิยเฮดโค้ชื่ทีมชื่าติญ่ี�ปุ่นห่ญ่ิง 
U-20 ชืุ่ดแชื่มป์โลก เป็นกุนซี่อชื่บาแก้วิ

ฟุตุ่บอลห้ญิ่งทีม้ชื้าต่ไิทย ไดแ้ต่ง่ต่ั�ง มิ้โยะ โอกาโม้โต่ะ ผ้ฝึ้่กสอนฟุตุ่บอลดีกร ีJFA S License อดีต่ผ้ช้ื้ว่่ยเฮดโคช้ื้ฟุตุ่บอลห้ญิ่งทีม้ชื้าต่ญีิ่�ปุ่ น 
รุน่อายไุม้เ่กิน 20 ปี ชื้ดุแชื้ม้ป์โลกปี 2018 เขา้ม้าเป็นห้วั่ห้นา้ผ้ฝึ้่กสอนของทีม้ชื้าต่ไิทยห้ญิ่ง ชื้ดุให้ญ่่ และรุน่อายไุม้เ่กิน 20 ปี โดยเป็น
สว่่นห้นึ�งของคว่าม้รว่่ม้ม้้อระห้ว่า่งสม้าคม้กีฬาฟุตุ่บอลแห้ง่ประเทศไทยฯ และสม้าคม้ฟุตุ่บอลญี่�ปุ่ น 



PANDEMIC

78 79

มอบเงินสนับสนุนแก่สโมสร

สม้าคม้ฯ มี้การม้อบเงินสนบัสนนุให้ก้บัสโม้สรในการ
แขง่ขนั Thailand Women’s League ทั�ง 2 ดิว่ิชื้ั�น  
เพ้ั�อให้ส้าม้ารถึดำาเนินกิจการต่่าง ๆ ภายในสโม้สร 
และพัฒันาคณุ์ภาพัของทีม้

WOMEN’S LEAGUE

เปิดรับสมัครนักฟุุตบอลห่ญ่ิงเล่นลีกญ่ี�ปุ่น

สม้าคม้ฯ เปิดรบัสม้คัรนกัฟุตุ่บอลห้ญิ่งในไทย วี่เม้นส ์ลกี 
ระดบัดวิิ่ชื้ั�น 1 ที�เคยเลน่ให้ที้ม้ชื้าต่ไิทย ทั�งชื้ดุให้ญ่่และชื้ดุ
เยาว่ชื้น สโม้สรละ 3 คน โดยจะคดัเล้อกให้เ้ห้ล้อไม้เ่กิน 
4 คน เป็นต่วั่แทนประเทศไทย ไปคา้แขง้ในลกีญี่�ปุ่ น ต่าม้
คำาเชิื้ญ่ของสม้าคม้ฟุตุ่บอลญี่�ปุ่ น ในการเขา้รว่่ม้โครงการ 
WE League (Women Empowerment League)
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จัดตั�งคณ์ะทำางานฟุุตบอลห่ญ่ิง

สม้าคม้ฯ จดัต่ั�งคณ์ะทำางานฟุตุ่บอลห้ญิ่ง เพ้ั�อศกึษา
และพัฒันาฟุตุ่บอลห้ญิ่งทีม้ชื้าต่ไิทย และฟุตุ่บอลลกี
ห้ญิ่ง รว่ม้ถึงึบรหิ้ารจดัการฟุตุ่บอลห้ญิ่งทั�งระบบ ให้้
เป็นไปต่าม้นโยบายของสม้าคม้ฯ ที�มุ้่งม้ั�นเดินห้นา้
พัฒันาต่าม้แผนยทุธศาสต่ร ์

WOMEN’S LEAGUE

ร่วิมการแข่งขันระดับนานาชื่าติ

ปี 2020 ที�ผา่นม้า ฟุตุ่บอลห้ญิ่งทีม้ชื้าต่ไิทย ไดมี้้การอุน่เคร้�องกบัทีม้ชื้าต่เิมี้ยนม้า และ
เขา้รว่่ม้การแขง่ขนัปรโีอลมิ้ปิก ก่อนจะเกิดโคว่ิด-19 และมี้รายช้ื้�อในรายการ วี่เม้นส ์
เอเชีื้ยน คพัั 2022 รอบคดัเล้อก อีกดว้่ย
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รายงานการแข่งขันฟุุตบอลไทย วิีเมนส์ ลีก 
ฤดูกาล 2020/2021

ดิิวิชั�น 1

ดิิวิชั�น 2

ชนะเลิศ : บีจี-บัณฑิิตเอเซีย
รองชนะเลิศ : สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี
อันดับ 3 : กรุงเทพมหานคร
อันดับ 4 : เอ็มเอช นครศรี เอฟซี

ชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิิต 
รองชนะเลิศ : ขอนแก่น ซิตี้ 
อันดับ 3 : ลพบุรี ซิตี ้
อันดับ 4 : พราม แบงค็อก

WOMEN’S LEAGUE
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6

ฟุตซอล
สมาคมฯ มีความพยายามในการพัฒนาวงการฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อ

จำากัดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับรายการ
แข่งขันระดับนานาชาติที่มีขึ้นในปี 2021
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รายการแข่งขันฟุุตซีอลระดับชื่าติที�สมาคมฯ 
เป็นเจ้าภาพื่

SAT International Futsal Championship Hat Yai - Thailand 2020

PTT Thailand Five 2020

FUTSAL

ผลงานฟุุตซีอลชื่ายทีมชื่าติไทย ชืุ่ด A 

ผลงานฟุุตซีอลชื่ายทีมชื่าติไทย ชืุ่ด B 

ชนะเลิศ รายการ SAT International Futsal Championship Hat Yai - Thailand 2020
อันดับ 2 รายการ PTT Thailand Five 2020

อันดับ 2 รายการ SAT International Futsal Championship Hat Yai - Thailand 2020
อันดับ 3 รายการ PTT Thailand Five 2020
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รายการแข่งขันระดับสโมสร
ฟุตซอลไทยลีก 2563

ฟุตซอล เดิอะ แชมเป้�ยนชิพ 2563 (ดิิวิชั�น 1)

ชนะเลิศ – สโมสรพีทีที บลูเวฟ ชลบุรี 
รองอันดับ 1 – สโมสรการท่าเรือ เอเอสเอ็ม
รองอันดับ 2 – สโมสรแคท เอฟซี

ชนะเลิศ – สโมสรนนทบุรี ฟุตซอลคลับ
รองอันดับ 1 – สโมสรแบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
รองอันดับ 2 – สโมสรเชสส์ มหาสารคาม

FUTSAL

ฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563
ชนะเลิศ – สโมสรกรุงเทพมหานคร
รองอันดับ 1 – สโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฎกำาแพงเพชร
รองอันดับ 2 – สโมสรบีจีบัณฑิิตเอเชีย
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ฟุุตบอลชายหาด
สมาคมฯ มีการเสริมสร้างศัักยภาพฟุุตบอลชายหาดไทยอย่างต่อเนื่่�อง 

ภายใต้ข้้อจำำากัดข้องสถานื่การณ์์โควิิด-19 โดยจำัดแข้่งข้ันื่ทั�งในื่ระดับสโมสรและทีม
ชาติ เพ่�อเตรียมควิามพร้อมสำาหรับรายการระดับนื่านื่าชาติที�จำะมีข้้�นื่ในื่อนื่าคต
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ฟุุตบอลชายหาด

รายการแข่่งข่ันฟุุตบอลชายหาด
ระดับชาติที่่�สมาคมฯ เป็็นเจ้้าภาพ

BEACH SOCCER

THAILAND BEACH SOCCER FIVE 2020

AFC BEACH SOCCER ASIAN CUP 2023

BEACH SOCCER

ผลงานฟุุตบอลชายหาดที่่มชาติไที่ย ชุด A

ผลงานฟุุตบอลชายหาดที่่มชาติไที่ย ชุด B

ชนะเลิศ รายการ THAILAND BEACH SOCCER FIVE 2020

รองชนะเลิศ รายการ THAILAND BEACH SOCCER FIVE 2020
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รายการแข่่งข่ันระดับสโมสร

BEACH SOCCER

ฟุุตบอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งป็ระเที่ศไที่ย 2563

ชนะเลิศิ – สโมสรบีีคิิวโอกาเนะ
อนัดับัี 2 – สโมสรเกษมบีณัฑิิตเอฟซีี
อนัดับัี 3 - สโมสรโอนลิี� ลิอฟท์ ์แอนดั ์วินเท์จ สไตลิ์

ฟุุตบอลชายหาดโอเพ่น ชิงชนะเลิศแห่งป็ระเที่ศไที่ย 2563

ชนะเลิศิ – สโมสรบีีคิิวโอกาเนะ
อนัดับัี 2 – สโมสรเกษมบีณัฑิิตเอฟซีี
อนัดับัี 3 - สโมสรประตนูำ�าบีีเอสบีี
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การพัฒนาผ้้ฝึึกสอน
 จากการระบาดของเชื้้�อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัด
อบรมผ้�ฝึึกสอน อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมผ้�ฝึึกสอนให้�ได�รับ
การอบรมในทุก ๆ ระดับ ตั�งแต่รากห้ญ้�าจนถึึงระดับสโมสร เพื่่�อให้�ฟุุตบอลไทย

เกิดการพื่ัฒนาอย่างมั�นคง

โดยฝึ่ายพัฒนาเที่คนิค ได้ดำาเนินการในด้านต่างๆ ดังน่�
 - จัดอบรมโค�ชื้ให้�แก่บุคลากรสโมสรและอะคาเดมี�โดยไม่มีค่าใชื้�จ่าย
 - ห้ารือร่วมกับโค�ชื้โปรไลเซนส์
 - ปรับปรุงห้ลักส้ตรโค�ชื้ให้�เห้มาะกับฟุุตบอลไทย
 - สร�างร้ปแบบ Logbook ที�เห้มาะสมกับการใชื้�งาน
 - เปิดเทียบไลเซนส์โค�ชื้สำาห้รับห้ลักส้ตรก่อน พื่.ศ. 2552
 - เปิดอบรม VIDEO ANALYSIS WORKSHOP
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การพัฒนาผ้้ฝึึกสอน
COACH DEVELOPMENT

COACHING DEVELOPMENT

จ้ัดอบรมโค้ชให้แก่บุคลากรสโมสร และอคาเดม่โดยไม่ม่ค่าใช้จ้่าย
 สมาคิมฯ ไดัจ้ดััโคิรงการ “เพ่ื่�อฟตุบีอลิไท์ย เราไปดัว้ยกนั” เพ่ื่�อให้ส้โมสรสง่บีคุิลิากรเข้า้อบีรมห้ลิกัสตูรโคิช้แบีบีไมเ่สียคิา่ใชจ้า่ย 
โดัยแบีง่เป็น B ไลิเซีนส ์ส ำาห้รบัีสโมสรไท์ยลิีก 1, C ไลิเซีนส ์ส ำาห้รบัีสโมสรไท์ยลิีก 2-3  แลิะห้ลิกัสตูรเบ่ี �องตน้แก่อคิาเดัมีที์�ข้้ �นท์ะเบีียนกบัี
สมาคิมฯ

 นอกจากนี� ฝ่่ายพื่ฒันาเท์คินิคิ ยงัไดัเ้ปิดัห้ลิกัสตูรอบีรมโคิช้ในชว่งเวลิาปิดัฤดักูาลิ เพ่ื่�อเป็นการสนบัีสนนุให้บ้ีคุิลิากรข้องสโมสร
มีไลิเซีนสที์์�สงูข้้ �น ตรงกบัีเกณฑิที์์�เอเอฟซีีกำาห้นดั ในฤดักูาลิ 2022/23
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COACHING DEVELOPMENT

สมาคิมฯ ไดัเ้ชิญผูู้ฝ้้่กสอนระดับัีโปรไลิเซีนสช์าวไท์ย 30 ท์า่น รว่มห้ารอ่เกี�ยวกบัี
การพื่ฒันาดัา้นเท์คินิคิ ออกแบีบีแนวท์างการสอน แลิะการเลิน่ที์�เห้มาะสมกบัี
สรีระข้องนกัเตะไท์ย เพ่ื่�อรว่มสรา้งตน้แบีบี แลิะมีโอกาสต่อยอดัเป็นคิณะภาคีิ
โคิช้ (Coach Forum) ตอ่ไปในอนาคิต

หารือร่วมกับโค้ชโป็รไลเซนส์

การปรบัีปรุงห้ลิกัสตูร A ไลิเซีนส ์ซี้�งไดัร้บัีการรบัีรอง
จากเอเอฟซีี โดัยเพิื่�มเน่ �อห้าที์�ปรบัีปรุงให้ม่ส ำาห้รบัี
ฟุตบีอลิไท์ยโดัยเฉพื่าะ แลิะจะมีการเชิญวิท์ยากร
ชั�นสงูข้องยฟู่า มาดัำาเนินการอบีรม ในฐานะวทิ์ยากร
ห้ลิกั

นอกจากนี�ยงัมีการปรบัีเน่ �อห้า Introductory Course 
เดัมิ โดัยมีการปรบัีช่�อเป็น “G” (Grassroots Football) 
ไลิเซีนส ์ที์�เนน้การปพู่ื่ �นฐานโคิช้ระดับัีเยาวชน แลิะอ
คิาเดัมี รวมถึง้ห้ลิกัสตูร C ไลิเซีนส ์ก็จะอพัื่เดัท์เน่ �อห้า
การเรยีนการสอนให้เ้ข้า้กบัีฟตุบีอลิยคุิให้ม ่แลิะมีการ
ปรบัีให้เ้ข้า้กบัีบีรบิีท์ข้องฟตุบีอลิไท์ย

ฝ่่ายพื่ฒันาเท์คินิคิ มีวตัถึปุระสงคิที์์�จะอำานวยคิวาม
สะดัวกแก่ผูู้ฝ้้่กสอน โดัยจดััเตรียมเท์มเพื่ลิตที์�ง่าย
ตอ่การนำาไปใช ้พื่รอ้มท์ั�งจดััท์ำาคิลิปิวีดีัโอ แนะนำาวิธีี
การใช ้ Logbook เพ่ื่�อนำาไปใชจ้ดับีนัท์ก้การท์ำางาน 
ซี้�งเป็นสิ�งส ำาคิญัต่อการข้อสมคัิรเข้า้อบีรมในคิอรส์
ข้ั�นสงูตอ่ไป

ป็รับป็รุงหลักส้ตรโค้ชให้
เหมาะสมกับฟุุตบอลไที่ย

สร้างร้ป็แบบ Logbook
ที่่�เหมาะสมกับการใช้งาน
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สำาห้รบัีผูู้ฝ้้่กสอนที์�เข้า้รบัีการอบีรมโคิช้ก่อนปี พื่.ศ. 
2552 (คิ.ศ. 2009) ซี้�งไม่มีช่�อในระบีบีข้องเอเอฟซีี 
สมาคิมฯ ไดัเ้ปิดัให้มี้การเปิดัเที์ยบีไลิเซีนส ์เพ่ื่�อเข้า้สู่
ฐานข้อ้มลูิข้องเอเอฟซีี พื่รอ้มท์ั�งเช่�อมตอ่กบัีระบีบีจดัั
เก็บีข้อ้มลูิข้องสมาคิมฯ แลิะ FIFA ID ตอ่ไป

เป็ิดเที่่ยบไลเซนส์โค้ช
สำาหรับหลักส้ตรก่อน 
พ.ศ. 2552 

COACHING DEVELOPMENT

จ้ำานวนคอร์สที่่�จั้ดการอบรม ป็ี 2563

ฝ่่ายพื่ัฒนาเท์คินิคิ ไดัเ้ปิดัอบีรมการใชซ้ีอฟท์แ์วร ์
วิเคิราะห้วี์ดัิโอ (Longomatch) เพ่ื่�อท์ำาการรายงาน
เกมการแข้่งข้ัน (Video Analysis Workshop)  
ซี้�งถ่ึอเป็นการนำาเท์คิโนโลิยี เข้า้มาใชก้บัีงานโคิช้ใน
การวิเคิราะห้ข์้อ้มลูิแลิะประเมินผู้ลิงานข้องนกัเตะ

เป็ิดอบรม VIDEO ANALYSIS WORKSHOP
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การพัฒนาผ้้ตัดสิน
สมาคมฯ ยังคงมีการพื่ัฒนาผ้�ตัดสินอย่างต่อเน้�อง ให้� ได�รับการยอมรับในระดับ
นานาชื้าติ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 รวมถึึงมีการอบรมบุคลากรที�เกี�ยวข�องกับ
การใชื้�งาน VAR เพื่่�อรองรับความจำาเป็นต่อฟุุตบอลไทย และระดับนานาชื้าติใน

อนาคต

โดยฝึ่ายพัฒนาผ้้ตัดสิน ได้ม่การดำาเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไป็น่� 
 - ผลักดันผ้�ตัดสินไทยเป็นผ้�ตัดสินระดับฟุีฟุ่า 
 - ตัวแทนผ้�ตัดสินไทยได�ทำาห้น�าที�ระดับนานาชื้าติ 
 - บุคลากรฝึ่ายผ้�ตัดสินไทยได�ร่วมงานกับเอเอฟุซี 
 - จัดอบรมผ้�ตัดสินและบุคลากรที�เกี�ยวข�อง 
 - โครงการพื่ัฒนาผ้�ตัดสินไทย FAT Referee Academy ส้่เอเอฟุซี
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DEVELOPMENT

REFEREE DEVELOPMENT

สมาคิมฯ ยงัคิงผู้ลิกัดันัให้ผูู้้ต้ดััสนิไท์ย ไดัร้บัีการยอมรบัีในระดับัีนานาชาติท์กุปี 
ซี้�งในปี 2021 มีผูู้ต้ดััสินไท์ยที์�ผู้่านการรบัีรองจากฟีฟ่า ให้ล้ิงท์ำาห้นา้ที์�ในระดับัี
นานาชาติ ประจำาปี 2021 เป็นจำานวนท์ั�งสิ �น 27 คิน

แบีง่เป็น ผูู้ต้ดััสนิชาย 6 คิน, ผูู้ต้ดััสนิห้ญิง 3 คิน, ผูู้ช้ว่ยผูู้ต้ดััสนิชาย 8 คิน, ผูู้ช้ว่ย
ผูู้ต้ดััสนิห้ญิง 3 คิน, ผูู้ต้ดััสนิฟตุซีอลิ 5 คิน แลิะผูู้ต้ดััสนิฟตุบีอลิชายห้าดั 2 คิน 
โดัยมีรายช่�อดังัตอ่ไปนี�

ผู้้�ตัดัสิินชาย
1. ศวิกร ภอูดุัม    2. มงคิลิชยั เพื่ชรศร ี   3. วิวรรธีน ์จำาปาออ่น    
4. สงกรานต ์บีญุมีเกียรต ิ   5. ตอ่พื่งษ ์สมสงิห้ ์   6. วรนิท์ร สสัดีั

ผู้้�ตัดัสิินหญิิง
1. พื่รรษา ชยัสนิท์    2. สนิุตา ท์องถึวิลิ    3. สไุพื่ร ีเท์ศถึมยา

ผู้้�ช่วยผู้้�ตัดัสิินหญิิง
1. สภุาวรรณ หิ้นท์อง    2. นวลินิจ ดัอนจงัห้รดีั    3. สวุิดัา วงคิไ์กรษร

ผู้้�ตัดัสิินฟุุตัซอลชาย
1. ยทุ์ธีกร ไมเ้กต ุ   2. พื่รณรงคิ ์ไกรรอดั    3. เบีญจพื่ลิ ห้มูเ่จรญิท์รพัื่ย ์  
4. ชลิกาญจน ์เห้ลิ่องสอาดั

ผู้้�ตัดัสิินฟุุตัซอลหญิิง
1. ปนดััดัา โคิตรเสนาภทั์ร

ผู้้�ตัดัสิินฟุุตับอลชายหาด
1. สวุฒัน ์วงศส์วุรรณ   2. ศภุฤท์ธ์ิี อตุมา

ผู้้�ช่วยผู้้�ตัดัสิินชาย
1. ธีเนศ ชชู่�น    2. ราวฒิุ นาคิฤท์ธ์ิี    3. ภทั์รพื่งศ ์กิจสถิึต   4. อภิชิต โนพื่วน   
5. ราเชนท์ร ์ศรชียั   6. พื่นูสวสัดัิ ์ส ำาราญสขุ้   7. คิมสนัต ์คิำาแผู้น่   
8. โชตริะวีย ์ท์องดัวง

ผลักดันผ้้ตัดสินไที่ยเป็็นผ้้ตัดสินฟุีฟุ่า
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ศวิกร ภอูดุัม , ราวฒิุ นาคิฤท์ธ์ิี , มงคิลิชยั เพื่ชรศร ีแลิะ 
ธีเนศ ชชู่�น 4 ผูู้ต้ดััสนิไท์ย ไดัร้บัีคิดััเลิ่อกให้ท้์ ำาห้นา้ที์�ใน 
เอเอฟซีี แชมเปี�ยนส ์ลิีก 

ข้ณะที์� มงคิลิชยั เพื่ชรศร ี, ววิรรธีน ์จำาปาออ่น , สงกรานต ์
บีญุมีเกียรต ิ, ตอ่พื่งษ ์สมสงิห้ ์, วรนิท์ร สสัดีั ท์ำาห้นา้ที์�เป็น 
Quality Control Manager (QCM) ในการใชง้าน VAR 
รายการชิงแชมป์เอเชีย รุน่อายไุมเ่กิน 23 ปี

ผ้้ตัดสินไที่ยที่ำาหน้าที่่�ระดับ
นานาชาติ
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แพื่รว สหี้มากสกุ ห้วัห้นา้วิท์ยากรฝ่่ายพื่ฒันาผูู้ต้ดััสนิ
ดัา้นฟิตเนสข้องสมาคิมฯ ไดัร้บัีการแต่งตั�งให้เ้ป็น
วิท์ยากรผูู้ต้ดััสินดัา้นฟิตเนสข้องเอเอฟซีี ในช่วงปี 
2020-2022 โดัยมีห้นา้ที์�ในการอบีรม ให้ค้ิวามรูด้ัา้น
ฟิตเนส แก่ผูู้ต้ดััสนิ แลิะผูู้ช้ว่ยผูู้ต้ดััสนิ ในท์กุระดับัี

ฉัตริน มงคิลิศิริ รักษาการห้ัวห้น้าฝ่่ายพื่ัฒนาผูู้้
ตัดัสิน ไดัร้บัีการแต่งตั�งจากเอเอฟซีี ให้ท้์ ำาห้นา้ที์� 
VAR Information Officer ในการแข้่งข้นั เอเอฟซีี 
แชมเปี�ยนส ์ลิีก โซีนตะวนัออก ไปจนถึง้รอบีชิงชนะ
เลิศิ ณ กรุงโดัฮา ประเท์ศกาตาร์

ผ้้ตัดสินไที่ยได้ร่วมงานกับเอเอฟุซ่

ห้ลิงัจากที์�มีการนำารอ่งในไท์ยลิีกฤดักูาลิ 2018 ต่อ
ตน้ฤดักูาลิ 2019 สมาคิมฯ ก็ไดัน้ ำาผู้ลิตอบีรบัี เข้า้สู่
กระบีวนการท์ดัสอบีรว่มกบัี IFAB ในการนำาระบีบีวีดัิ
ท์ศันช์ว่ยตดััสนิ (VAR) มาใชง้านจรงิอยา่งเป็นท์างการ 
ในเกม ชา้ง เอฟเอ คิพัื่ นดััชิงชนะเลิศิ ปี 2019 ก่อนจะ
นำามาใชเ้ตม็รูปแบีบีใน โตโยตา้ ไท์ยลิกี ฤดักูาลิ 2020

นำา VAR มาใช้เป็็นครั�งแรก
ในล่กอาช่พอาเซ่ยน และ
จ้ัดอบรมผ้้ตัดสิน VAR
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สมาคิมฯ ไดัจ้ดััอบีรมเจา้ห้นา้ที์� Replay Operator ซี้�งมีห้นา้ที์�ชว่ยเห้ลิ่อผูู้ต้ดััสนิในห้อ้ง VAR โดัยมีการวิเคิราะห้ค์ิลิปิเห้ตกุารณ ์พื่รอ้มท์ั�ง
อบีรมการเลิ่อกมมุกลิอ้ง เพ่ื่�อให้ก้ารใชง้าน VAR เป็นไปอยา่งมีประสทิ์ธิีภาพื่ 

จ้ัดอบรมเจ้้าหน้าที่่� Replay Operator
ดัว้ยข้อ้จำากดััในการเดัินท์างเน่�องจากโคิวิดั-19 สมาคิมฯ จ้งไดัมี้การ
อบีรมผูู้ต้ดััสนิออนไลิน ์เพ่ื่�อเป็นการท์บีท์วนคิวามรูร้ะห้วา่งที์�มีการเบีรคิ
ระห้ว่างฤดักูาลิ นอกจากนี�ยงัมีการแยกสอนตามภมิูภาคิต่าง ๆ เพ่ื่�อ
เป็นการกระจายคิวามรูไ้ปสูท่์ั�วประเท์ศ

อบรมผ้้ตัดสินแบบออนไลน์

สมาคิมฯ ไดัจ้ดััโคิรงการ FAT Referee Academy เพ่ื่�อพื่ฒันาขี้ดัคิวามสามารถึข้องผูู้ต้ดััสนิ ใชร้ะยะเวลิาในการอบีรมท์ั�งสิ �น 4 ปี โดัยใน
แตล่ิะปีจะมีการประเมินผูู้ต้ดััสนิที์�เข้า้รว่มโคิรงการ แลิะห้ากผู้า่นการประเมิน จะถึกูสง่ช่�อเข้า้โคิรงการ AFC Referee Academy ซี้�งห้าก
ผู้า่นการอบีรมห้ลิกัสตูรนี � จะไดัร้บัีการคิดััเลิ่อกให้เ้ป็นผูู้ต้ดััสนิระดับัี AFC Elite ตอ่ไป

REFEREE ACADEMY
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วิที่ยาศาสตร์และการแพที่ย์ฟุุตบอล
สมาคมฯ ร่วมม้อกับห้น่วยงานด�านต่าง ๆ เพื่่�อพื่ัฒนาศักยภาพื่ด�านการแพื่ทย์

แก่ฟุุตบอลไทย และให้�สอดคล�องกับสถึานการณ์์โควิด-19 

โดยกิิจกิรรมหลัักิที่่�สำำ�คััญ ได้แกิ่
 - ร่วมม้อกับกรมวิทยาศาสตร์การแพื่ทย์ ในการตรวจเชื้้�อโควิด-19 
    โดยไม่มีค่าใชื้�จ่ายแก่บุคลากรฟุุตบอลไทย 
 - จัดอบรมแพื่ทย์สนามให้�แก่สโมสร
 - จัดโครงการอบรมบุคลากรด�านการแพื่ทย์กับเอเอฟุซี
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วิที่ยาศาสตร์และการแพที่ย์ฟุุตบอล
FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE

ร่วมมือกับกรมวิที่ยาศาสตร์การแพที่ย์ 
ในการตรวจ้เชื�อโควิด-19 แก่นักก่ฬาและเจ้้าหน้าที่่�
โดยไม่ม่ค่าใช้จ้่าย
ภายใตส้ถึานการณโ์คิวิดั-19 สมาคิมฯ ไดัป้ระสานกบัีกรมวิท์ยาศาสตรก์ารแพื่ท์ย ์ในการตรวจห้าเช่ �อโคิวิดั-19 ให้แ้ก่นกักีฬาแลิะเจา้ห้นา้ที์�
ข้องสโมสรไท์ยลิีก 1-3 รวมถึง้ผูู้ต้ดััสนิแลิะผูู้ค้ิวบีคิมุการแข้ง่ข้นั ในศนูยต์ามจงัห้วดััตา่งๆ ท์ั�วประเท์ศโดัยไมมี่คิา่ใชจ้า่ย 
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สมาคิมฯ จดััอบีรมให้ค้ิวามรูแ้ก่สโมสร เกี�ยวกบัีการ
ปฏิิบีตัิห้นา้ที์�ในวนัแข้่งข้นั ภายใตส้ถึานการณ ์ โคิ
วิดั-19 เพ่ื่�อให้ส้ามารถึปฏิิบีตัิห้นา้ที์�ไดัอ้ย่างถึกูตอ้ง
ในสถึานการณจ์รงิ

จ้ัดอบรมแพที่ย์สนามให้
แก่สโมสร

FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE

AFC President 
Travelling Fellow 
2020
สมาคิมฯ ไดัจ้ดััโคิรงการอบีรม แลิะพื่ฒันาบีคุิลิากร
ท์างการแพื่ท์ยข์้องเอเอฟซีี เพ่ื่�อพื่ฒันาศกัยภาพื่ข้อง
ที์มแพื่ท์ยส์ ำาห้รบัีการแข้่งข้นัฟตุบีอลิภายในประเท์ศ
สมาชิก ท์ั�งการแข้่งข้นัภายในประเท์ศแลิะระห้ว่าง
ประเท์ศ
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สนับสนุนการม่ส่วนร่วมในก่ฬาฟุุตบอล
สมาคมฯ ยังส่งเสริมให้�ทุกคนมีส่วนร่วมกับกีฬาฟุุตบอลทุกภาคส่วน ตั�งแต่ระดับ

รากห้ญ้�า ไปจนถึึงฟุุตบอลระดับส้ง ผ่านการดำาเนินงานด�านต่าง ๆ ดังต่อไปนี�

 - กิจกรรม Grassroots 
 - รางวัลประกาศเกียรติคุณ์ประจำาเด้อนและประจำาฤด้กาล
 - โครงการอาสาสมัคร



122 123

PANDEMIC

สนับสนุนการม่ส่วนร่วมในก่ฬาฟุุตบอล

FOOTBALL PARTICIPATION

FOOTBALL PARTICIPATION

สมาคิมฯ มีการมอบีรางวลัิ ผูู้เ้ลิน่ยอดัเยี�ยมประจำาเด่ัอน, ห้วัห้นา้ผูู้ฝ้้่กสอนยอดั
เยี�ยมประจำาเด่ัอน แลิะประตยูอดัเยี�ยมประจำาเด่ัอน ให้ก้บัีนกักีฬาแลิะผูู้ฝ้้่กสอน 
ในการแข้ง่ข้นัฟตุบีอลิโตโยตา้ ไท์ยลิีก เพ่ื่�อเป็นเกียรตใิห้ก้บัีผูู้ที้์�ท์ ำาผู้ลิงานไดัย้อดั
เยี�ยมในแตล่ิะเด่ัอน

สมาคิมฯ จดัักิจกรรม Grassroots ตามจงัห้วดััตา่ง ๆ เพ่ื่�อสรา้งแรงบีนัดัาลิใจให้ก้บัีเยาวชน ให้เ้กิดัคิวามรกัในเกมฟตุบีอลิ รวมถึง้สรา้ง
การมีสว่นรว่มแก่คินท์อ้งถิึ�นให้ส้นใจกีฬา

รางวัลยอดเย่�ยมป็ระจ้ำาเดือนข่องโตโยต้า ไที่ยล่ก

จ้ัดกิจ้กรรม Grassroots
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สมาคิมฯ มีการมอบีรางวลัิห้ลิงัจบีฤดักูาลิตอ่เน่�อง ตั�งแตปี่ 2017 เป็นตน้มา เพ่ื่�อ
ประกาศเกียรตคิิณุ เชิดัช ูแลิะสรา้งคิวามภาคิภมิูใจ ให้แ้ก่บีคุิลิากรดัา้นตา่งๆ ที์�
สรา้งช่�อเสียง ห้รอ่มีผู้ลิงานโดัดัเดัน่ เป็นที์�ประจกัษ ์ในวงการฟตุบีอลิ ซี้�งการจดัั
งานจะมีข้้ �นท์กุ ๆ ปี ห้ลิงัจบีการแข้ง่ข้นัฟตุบีอลิในฤดักูาลิปกติ

FA Thailand Awards

FOOTBALL PARTICIPATION

โดยรางวัลจ้าก FA Thailand Awards ม่ดังน่�

1. PRESIDENT’S SPECIAL RECOGNITION AWARD

3. DEVELOPING GRASSROOTS OF THE YEAR

2. INSPIRING GRASSROOTS OF THE YEAR

4. INSPIRING FOOTBALL SCIENCE CLUB OF THE YEAR

5. BEST DEVELOPING CLUB

รางวัลป็ระกาศเก่ยรติคุณพิเศษจ้ากนายกสมาคมฯ

รางวัลองค์กรช่วยพัฒนาฟุุตบอลในระดับรากหญ้้า

รางวัลองค์กรสร้างแรงบันดาลใจ้ในการพัฒนาฟุุตบอลในระดับรากหญ้้า

รางวัลสโมสรสร้างแรงบันดาลใจ้ในการใช้วิที่ยาศาสตร์การก่ฬา

รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเย่�ยมแห่งป็ี

6. BEST GROUND (STADIUM) OF THE YEAR
รางวัลสนามแข่่งยอดเย่�ยมแห่งป็ี

7. YOUNG PLAYER OF THE YEAR
รางวัลดาวรุ่งยอดเย่�ยมแห่งป็ี
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22. TOYOTA THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR 

23. TOYOTA THAI LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 

18. M-150 CHAMPIONSHIP COACH OF THE YEAR 

21. TOYOTA THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER 

20. TOP THAI SCORER 

19. M-150 CHAMPIONSHIP MOST VALUABLE PLAYER 

 รางวัลผ้้ฝึึกสอนแห่งป็ีข่องโตโยต้า ไที่ยล่ก

  รางวัลผ้้เล่นที่รงคุณค่าข่องโตโยต้า ไที่ยล่ก

  รางวัลผ้้ฝึึกสอนแห่งป็ีข่อง M-150 แชมเป็ี�ยนชิพ 

  รางวัลผ้้ที่ำาป็ระต้ส้งสุดข่องโตโยต้า ไที่ยล่ก

  รางวัลนักฟุุตบอลไที่ยท่ี่�ที่ำาป็ระต้ส้งสุดในโตโยต้า ไที่ยล่ก

  รางวัลผ้้เล่นที่รงคุณค่าข่อง M-150 แชมเป็ี�ยนชิพ 

24. FOREIGN PLAYER OF THE YEAR 

25. PRESIDENT’S AWARD 

26. WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR 

27. MEN’S PLAYER OF THE YEAR

รางวัลผ้้เล่นต่างชาติยอดเย่�ยมแห่งป็ี

รางวัลเก่ยรติยศจ้ากนายกสมาคมฯ

รางวัลนักฟุุตบอลหญ้ิงยอดเย่�ยมแห่งป็ี

รางวัลนักฟุุตบอลชายยอดเย่�ยมแห่งป็ี

9. NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR

8. GOAL OF THE YEAR

10. REFEREE OF THE YEAR

11. WOMEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR

รางวัลป็ระต้ยอดเย่�ยมแห่งป็ี (ที่่มชาติ)

รางวัลป็ระต้ยอดเย่�ยมแห่งป็ี (ล่ก)

  รางวัลผ้้ตัดสินยอดเย่�ยมแห่งป็ี

  รางวัลนักฟุุตซอลหญ้ิงยอดเย่�ยมแห่งป็ี

13. NATIONAL BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR 

12. MEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR

  รางวัลนักฟุุตบอลชายหาดยอดเย่�ยมแห่งป็ี

  รางวัลนักฟุุตซอลชายยอดเย่�ยมแห่งป็ี

14. THAI LEAGUE 3 TOP GOAL SCORER  YEAR

16. THAI LEAGUE 3 MOST VALUABLE PLAYER 

15. THAI LEAGUE 3 COACH OF THE YEAR 

17. M-150 CHAMPIONSHIP TOP GOAL SCORER

  รางวัลผ้้ที่ำาป็ระต้ส้งสุดข่องไที่ยล่ก 3

  รางวัลผ้้เล่นที่รงคุณค่าข่องไที่ยล่ก 3

  รางวัลผ้้ฝึึกสอนแห่งป็ีข่องไที่ยล่ก 3

  รางวัลผ้้ที่ำาป็ระต้ส้งสุดข่อง M-150 แชมเป็ี�ยนชิพ 

สมาคิมฯ ไดัจ้ดััโคิรงการ “ชา้งศก้อาสา” ข้้ �น เพ่ื่�อเป็นการเปิดัโอกาสให้บ้ีคุิคิลิที์�ตอ้งการเป็นสว่นห้น้�งกบัีฟตุบีอลิไท์ย รวมถึง้เป็นการท์ำาให้ป้ระชาชน
ท์ั�วไปมีคิวามสนใจในฟตุบีอลิไท์ยมากข้้ �น แลิะยงัเป็นการปลิกูฝั่งเร่�องจิตสาธีารณะให้แ้ก่เยาวชน

ช้างศึกอาสา



FANS, MEDIA 
& MARKETING

12

แฟุนบอล สื�อมวลชน และการตลาด
สมาคมฯ มีความพื่ยายามที�จะขยายฐานแฟุนบอลไปยังผ้�มีความสนใจที�ห้ลากห้ลาย 

ผ่านส้�อต่าง ๆ ดังต่อไปนี�

 - การ์ต้น ผ่าน ไทยลีก แบทเทิลบอล 
 - อีสปอร์ต ผ่าน เกม eFootball PES และการจัดทัวร์นาเมนต์แข่งขัน  
 - ถึ่ายทอดสดไปยังต่างประเทศ ผ่าน 1 Play Sports
 - ประชื้าสัมพื่ันธ์ผ่านส้�อห้ลักและส้�อออนไลน์
 - รายการ Thai Football Republic
 - ทำากิจกรรมเพื่้�อสังคม
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แฟุนบอล สื�อมวลชน 
และการตลาด

ไที่ยล่ก แบที่เทิี่ลบอล

FOOTBALL FANS, 
MEDIA AND 
MARKETING

สมาคิมฯ รว่มม่อกบัี ไท์ยลิีก แลิะ แพื่ลินบีี สรา้งการต์นู ไท์ย
ลิกี แบีท์เทิ์ลิบีอลิ โดัยมีเน่ �อห้าเกี�ยวกบัีนกัฟตุบีอลิเยาวชนจาก 
16 สโมสรในไท์ยลีิก โดัยเป็นการข้ยายฐานแฟนบีอลิให้เ้ข้า้ถึง้
กลิุม่ที์�เป็นเยาวชนห้รอ่ผูู้ที้์�ช่�นชอบีการต์นู ให้ห้้นัมาสนใจเกม
ลิกูห้นงัมากข้้ �น นอกจากนี�ยงัมีการท์ำาการตลิาดั ดัว้ยการรว่ม
ม่อกบัีแบีรนดัต์า่ง ๆ ในการตอ่ยอดัเป็นสนิคิา้อีกดัว้ย

ดัว้ยคิวามรว่มม่อกบัี โคินามิ ผูู้ผู้้ลิิตเกมช่�อดังัข้องญี�ปุ่ น สมาคิมฯ แลิะ แพื่ลินบีี ไดั้
จดััแข้ง่ข้นัลีิกอีสปอรต์เกม eFootball PES อยา่งตอ่เน่�อง โดัยมีที์มอีสปอรต์ชั�นนำาท์ั�ง
ในแลิะตา่งประเท์ศ ไดัแ้ก่ ญี�ปุ่ น เวียดันาม แลิะอินโดันีเซีีย เข้า้รว่มแข้่งข้นั เป็นการ
ประชาสมัพื่นัธีฟ์ตุบีอลิไท์ยผู้า่นเกมยอดันิยม

จ้ัดแข่่งข่ันอ่สป็อร์ตเกมฟุุตบอล
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จากสถึานการณโ์คิวิดั-19 ท์ำาให้ป้ระชาชนตอ้งกกัตวัอยู่
บีา้น แลิะไมส่ามารถึจดััแข้ง่ข้นัฟตุบีอลิไดั ้ จง้ท์ำาการจดัั
แข้ง่ข้นัเกม eFootball PES ระห้วา่งนกัฟตุบีอลิอาชีพื่ใน
ไท์ยลีิก เพ่ื่�อสรา้งคิวามบีนัเทิ์งแก่แฟนบีอลิในช่วงกกัตวั 
แลิะยงัสรา้งคิวามสนใจในกีฬาฟตุบีอลิให้ผูู้้ที้์�ช่�นชอบีการ
เลิน่เกมอีกท์างห้น้�ง

 ดัว้ยคิวามร่วมม่อระห้ว่าง สมาคิมฯ เซีนส ์
ส ำานกันายกรฐัมนตร ี แลิะกรมประชาสมัพื่นัธี ์ท์ำาให้ก้าร
แข้ง่ข้นัฟตุบีอลิไท์ยลิกีออกสูฟ่รทีี์วี แลิะไดัร้บัีการตอบีรบัี
เป็นอยา่งดีัจากแฟนบีอลิ

 นอกจากนี� ยงัไดัร้ว่มม่อกบัี 1 Play Sports 
บีริษัท์ส่�อกีฬาออนไลิน์จากประเท์ศสิงคิโปร ์ ในการ
ถ่ึายท์อดัสดัการแข่้งข้นัฟุตบีอลิไท์ยลีิก ออกไปยงั 15 
ประเท์ศ ในภมิูภาคิเอเชียใต ้ แลิะเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้เพ่ื่�อสรา้งคิวามนิยมตอ่ฟตุบีอลิไท์ยในตา่งประเท์ศ

Thai League Lock Down Tournament

การถ่่ายที่อดสดผ่านฟุรี
ท่ี่วี และ 1 Play Sports

สมาคิมฯ ไดัมี้การประชาสมัพื่นัธีผ์ู้า่นส่�อห้ลิกั ท์ั�งโท์รท์ศัน์
แลิะห้นงัสอ่พิื่มพื่ ์เพ่ื่�อสรา้งการรบัีรูข้้อ้มลูิข้า่วสารเกี�ยวกบัี
ฟตุบีอลิไท์ยอยา่งท์ั�วถึง้ 

ฟีฟ่า แลิะ เอเอฟซีี ไดัป้ระสานกับีสมาคิมฯ ในการ
สัมภาษณ์นักกีฬาฟุตบีอลิท์ั�งชายแลิะห้ญิง รวมถึ้ง
บีคุิลิากรที์�เกี�ยวข้อ้ง แลิะนำาไปเผู้ยแพื่รต่ามชอ่งท์างตา่ง 
ๆ ถ่ึอเป็นการประชาสมัพื่นัธีฟ์ตุบีอลิไท์ยออกไปสูส่ายตา
ชาวตา่งประเท์ศ

เผยแพร่ข่่าวสารฟุุตบอลไที่ยบนสื�อต่างๆ

ร่วมมือกับฟุีฟุ่า
และเอเอฟุซ่ในการ
ป็ระชาสัมพันธ์์ฟุุตบอล
ไที่ย
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สมาคิมฯ แลิะไท์ยลิีก ไดัส้รา้งช่องท์างติดัตอ่ส่�อสารกบัี
แฟนบีอลิ บีนโซีเชียลิมีเดีัยห้ลิายแพื่ลิท์ฟอรม์ ไม่ว่าจะ
เป็น Facebook Youtube Instagram Twitter TikTok 
เพ่ื่�อให้ฟ้ตุบีอลิไท์ยเข้า้ถึง้งา่ยสำาห้รบัีท์กุคิน

FANS, MEDIA & MARKETING

โซเซ่ยลม่เด่ย

สมาคิมฯ รว่มกบัี บีรษัิท์ ไท์ยเบีฟเวอเรจ จำากดัั (มห้าชน) โดัยเคิร่�องด่ั�มตราชา้ง จดััท์ำา
รายการ Thai Football Republic ในช่วงการแพื่รร่ะบีาดัข้องเช่ �อไวรสัโคิวิดั-19 เพ่ื่�อ
ให้แ้ฟนบีอลิชาวไท์ยไดัร้บัีข้อ้มลูิข้่าวสารเกี�ยวกบัีฟุตบีอลิไท์ยอย่างต่อเน่�อง ในช่วงที์�
ฟตุบีอลิไมส่ามารถึแข้ง่ข้นัไดั้

ท์า่มกลิางสถึานการณโ์คิวิดั-19 สมาคิมฯ ไดัท้์ ำากิจกรรม
เพ่ื่�อสงัคิมดัว้ยการมอบีอปุกรณท์์างการแพื่ท์ย ์ อปุกรณ์
กีฬา รวมถึ้งอาห้ารกลิ่อง แก่โรงพื่ยาบีาลิแลิะโรงเรียน
ตา่งๆ เป็นการตอบีแท์นสงัคิมในชว่งเวลิาที์�ยากลิำาบีาก

จ้ัดที่ำารายการ 
Thai Football Republic

ที่ำากิจ้กรรมเพ่�อสังคม



TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT

สมาคมฯ กับการพัฒนาเที่คโนโลย่
สมาคมฯ มีการวางแผนและเตรียมตัวเข�าส้่ยุคของเทคโนโลยี โดยนำาข�อม้ลของ
กีฬาฟุุตบอล เชื้้�อมโยงกับระบบจัดเก็บ อีกทั�งยังนำามาชื้่วยพื่ัฒนาในด�านต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การพื่ัฒนาศักยภาพื่นักกีฬา รวมถึึงการจัดโปรแกรมการแข่งขัน
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สมาคมฯ กับการพัฒนา
เที่คโนโลย่
TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT

พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธ์์ุม่วง

พาที่ิศ ศุภะพงษ์

“ การบีรหิ้ารองคิก์รกีฬา มีคิวามจำาเป็นตอ้งดัำาเนินงานที์�
ข้บัีเคิลิ่�อนโดัยใชว้ิสยัท์ศัน ์ แลิะเข้า้ใจสภาวการณท์์ั�งใน
ปัจจบุีนั แลิะคิาดัการณอ์นาคิต วา่อตุสาห้กรรมกีฬาจะ
เปลิี�ยนแปลิงไปในท์ิศท์างใดั ผู้มในฐานะผูู้น้ ำาองคิก์รจง้
ตอ้งสรา้ง แลิะสง่เสรมิในท์กุเร่�องที์�เกี�ยวข้อ้งกบัีฟตุบีอลิ 
โดัยเฉพื่าะเร่�องข้องเท์คิโนโลิยีที์�จะสามารถึนำามาใชใ้น
การบีรหิ้ารจดััการไดั ้”

“ ผู้มเช่�อว่าองคิก์รฟุตบีอลิ ไม่ไดัแ้ตกต่างจากองคิก์ร 
เอกชนอ่�นๆ ที์�ต้องคิอยคิิดั สรา้ง แลิะนำาเท์คิโนโลิยี
ต่างๆมาใชเ้พ่ื่�อแกปั้ญห้า ห้รอ่พื่ฒันาให้ก้ารดัำาเนินงาน 
ข้องตนเองดีัยิ� งข้้ �น  ดัังนั�น  การวางรากฐานให้ม ่
ข้องสมาคิมฯ ต้องท์ำาให้้วงการฟุตบีอลิไท์ยมีคิวาม 
เป็นม่ออาชีพื่ แลิะท์นัตอ่ยคุิสมยัอยูเ่สมอ ”



140 141

PANDEMIC

TECHNOLOGY DEVELOPMENT



142 143

PANDEMIC



คณะผู้้�จััดทำำ�
ท่ี่�ปรึกึษากิตติมศักัดิ์ิ� 

พล.ต.อ.ดิ์รึ. สมยศั พ่�มพนัธุ์่�ม�วง

นายพาทิี่ศั ศัภ่ะพงษ�

ทำ่�ปรึึกษ�
นางลขัณานนัที่� ลกัษม่ธุ์นานนัต�

นายกรึว่รึ � ปรึิศันานนัที่กล่

กองบรึรึณ�ธิิก�รึ
นายมนญู อท่ี่ะกะวารึ่

นายจาร่ึวฒัน� ศัรึ่ปัญญาวิญญูู

นายศัภ่โชค อ�วมกลดัิ์

นายว่รึทิี่ต ฉมาภทัี่รึ

นายศัภ่ฤกษ� ส่ที่องเข่ยว

นายอณิวฏั แผ่�นดิ์ินที่อง

นางสาวบุษ่กรึ เอกพนัธุ์�

นางสาวญาณิกา จนัที่รึ�ทิี่พย�

ศิิลปกรึรึม
นายธุ่์รึภทัี่รึ รึญัตะเสว่

นายชยัยท่ี่ธุ์ ตั�นที่ง

นางสาวอรึกาญจน� พรึมจนัที่รึ�

นายธุ์ัชธุ์รึรึม� วิเช่ยรึศัรึ่

นางสาวมก่ขรึินรึ � หลั�งนำ�าสงัข�

ภ�พ
นายศัรึายท่ี่ธุ์ กลำ�าถาวรึ

นางสาวณปภชั เจือจน่

นายวชิรึะ กาหลง

นายศัภ่กิตติ� วิเศัษอนพ่งศั�

นายพิชยพงษ� ค ำายานา




