
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลชาย กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

 รายชื่อทีม  สาย  A รายชื่อทีม  สาย  B 
๑ กศน.อ าเภอเมืองสตูล   
๒ กศน.อ าเภอละงู              
๓ กศน.อ าเภอท่าแพ 
๔ กศน.อ าเภอมะนัง 

๑  กศน.อ าเภอควนกาหลง 
๒  กศน.อ าเภอทุ่งหว้า 
๓  กศน.อ าเภอควนโดน 
 

ตารางการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม สาย  A 
คู่ที ่ วันที่ เวลา ทีมแข่งขัน สนาม ผล หมายเหตุ 

๑ 
๑๗ 

ก.พ.๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ     
เมืองสตูล 

พบ 
กศน.อ าเภอ

ละงู 
สนามกีฬารัชกิจ

ประการ 
0 : 1 

1 กศน.ละงู 
2 กศน.เมือง 

๒ 
๑๗ 

ก.พ.๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ     
ท่าแพ 

พบ 
กศน.อ าเภอ

มะนัง 
สนามกีฬารัชกิจ

ประการ 
3 : 1 

๓ 
๑๘ 

ก.พ.๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ     
ละงู 

พบ 
กศน.อ าเภอ

ท่าแพ 
สนามกีฬารัชกิจ

ประการ 
4 : 1 

๔ 
๑๘ 

ก.พ.๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ     
มะนัง 

พบ 
กศน.อ าเภอ
เมืองสตูล 

สนามกีฬารัชกิจ
ประการ 

0 : 3 

๕ 
๑๙ 

ก.พ.๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ     
ละงู 

พบ 
กศน.อ าเภอ     

มะนัง 
สนามกีฬารัชกิจ

ประการ 
5 : 0 

๖ 
๑๙ 

ก.พ.๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ   
ท่าแพ 

พบ 
กศน.อ าเภอ
เมืองสตูล 

สนามกีฬารัชกิจ
ประการ 

0 : 1 

ตารางการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม สาย  B 
คู่ที ่ วันที่ เวลา ทีมแข่งขัน สนาม ผล หมายเหตุ 

๑ 
๑๖ ก.พ.

๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ
ควนโดน 

พบ 
กศน.อ าเภอ
ควนกาหลง 

สนามกีฬากลาง 
อบต.ควนสตฺอ 

1 : 0 
1 กศน.ควน
โดน 
2 กศน.ทุ่งหว้า 

๒ 
๑๕ ก.พ.

๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ
ทุ่งหว้า 

พบ 
กศน.อ าเภอ

ควนโดน 
สนามกีฬากลาง 
อบต.ควนสตฺอ 

1 : 1 

๓ 
๑๕ ก.พ.

๕๙ 
 

กศน.อ าเภอ
ควนกาหลง 

พบ 
กศน.อ าเภอ

ทุ่งหว้า 
สนามกีฬากลาง 
อบต.ควนสตฺอ 

0 : 0 

ตารางการแข่งขันรอบสุดท้าย 
คู่ที่ วันที่ เวลา ทีมแข่งขัน สนาม ผล หมายเหตุ 

๑ 
๒๙  

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ที่ ๑ สาย A 
ละงู 

พบ 
ที่ ๒ สาย B 

ทุ่งหว้า 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
 

รอบรอง
ชนะเลิศ 

๒ 
๒๙  

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ที่ ๑ สาย  B 
ควนโดน 

พบ 
ที ่๒ สาย A 
เมืองสตูล . 

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 
รอบรอง
ชนะเลิศ 

๓ 
๒๙  

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

แพ้คู่ท่ี ๑ 
………………….. 

พบ 
แพ้คู่ท่ี ๒ 

………………….. 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
ยกเลิก 

ชิงชนะเลิศ 
อันดับ ๓ 

๔ 
๒๙  

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๑ 
………………….. 

พบ 
ชนะคู่ที่๒ 

………………….. 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
 ชิงชนะเลิศ 

 



โปรแกรมการแข่งขัน ตะกร้อชาย กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

 รายช่ือทีม   
๑  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสตูล                
๒  ศูนย์ กศน.อ าเภอละงู  
๓  ศูนย์ กศน.อ าเภอท่าแพ 
๔  ศูนย์ กศน.อ าเภอมะนัง 
๕  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนกาหลง 
๖  ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า 
๗  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนโดน *** 

 
คู่ท่ี วันที่ เวลา ทีมแข่งขัน สนาม ผล หมายเหตุ 

๑ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
เมืองสตูล 

พบ 
กศน.อ าเภอ 

ท่าแพ 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
  

๒ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ
ควนกาหลง 

พบ 
กศน.อ าเภอ 

ละงู 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
  

๓ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
มะนัง 

พบ 
กศน.อ าเภอ 

ทุ่งหว้า 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
  

๔ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
ควนโดน 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๑ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 รอบรอง 

๕ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๒ 
.........................
......................... 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๓ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 รอบรอง 

๖ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

แพ้คู่ท่ี ๔ 
.........................
......................... 

พบ 
แพ้คู่ท่ี ๕ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 
ชิงชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

๗ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๔ 
.........................
......................... 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๕ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 ชิงชนะเลิศ 

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

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

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

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

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

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

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



โปรแกรมการแข่งขัน วอลเล่ย์บอลหญิง กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

รายช่ือทีม   
๑  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสตูล                
๒  ศูนย์ กศน.อ าเภอละงู *** 
๓  ศูนย์ กศน.อ าเภอท่าแพ 
๔  ศูนย์ กศน.อ าเภอมะนัง 
๕  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนกาหลง 
๖  ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า 
๗  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนโดน 

 
คู่ท่ี วันที่ เวลา ทีมแข่งขัน สนาม ผล หมายเหตุ 

๑ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
มะนัง 

พบ 
กศน.อ าเภอ 

ท่าแพ 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
  

๒ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
เมืองสตูล 

พบ 
กศน.อ าเภอ
ควนกาหลง 

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

  

๓ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
ควนโดน 

พบ 
กศน.อ าเภอ 

ทุ่งหว้า 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
  

๔ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
ละงู 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๑ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 รอบรอง 

๕ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๒ 
.........................
......................... 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๓ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 รอบรอง 

๖ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

แพ้คู่ท่ี ๔ 
.........................
......................... 

พบ 
แพ้คู่ท่ี ๕ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 
ชิงชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

๗ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๔ 
.........................
......................... 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๕ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 ชิงชนะเลิศ 

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

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

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

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

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

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

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



โปรแกรมการแข่งขัน เปตองผสม กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

รายช่ือทีม   
๑  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสตูล                
๒  ศูนย์ กศน.อ าเภอละงู  
๓  ศูนย์ กศน.อ าเภอท่าแพ 
๔  ศูนย์ กศน.อ าเภอมะนัง *** 
๕  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนกาหลง 
๖  ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า 
๗  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนโดน 

 
คู่ท่ี วันที่ เวลา ทีมแข่งขัน สนาม ผล หมายเหตุ 

๑ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
ทุ่งหว้า 

พบ 
กศน.อ าเภอ 

ละงู 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
  

๒ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
เมืองสตูล 

พบ 
กศน.อ าเภอ 

ท่าแพ 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
  

๓ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
ควนโดน 

พบ 
กศน.อ าเภอ
ควนกาหลง 

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

  

๔ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
มะนัง 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๑ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 รอบรอง 

๕ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๒ 
.........................
......................... 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๓ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 รอบรอง 

๖ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

แพ้คู่ท่ี ๔ 
.........................
......................... 

พบ 
แพ้คู่ท่ี ๕ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 
ชิงชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

๗ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๔ 
.........................
......................... 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๕ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 ชิงชนะเลิศ 

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

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

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

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

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

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

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



โปรแกรมการแข่งขัน ชักเยอทีมผสม กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

ทีม กฎกติกา 
๑  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสตูล                
๒  ศูนย์ กศน.อ าเภอละงู  
๓  ศูนย์ กศน.อ าเภอท่าแพ 
๔  ศูนย์ กศน.อ าเภอมะนัง *** 
๕  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนกาหลง 
๖  ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า 

     ๗  ศูนย ์กศน.อ าเภอควนโดน 

แข่งขันตามตาราง 
นักกีฬาหญิง ๕ คน นักกีฬาชาย ๕ คน 
ชนะสองครั้ง หรือ ชนะสองในสามเป็นฝ่าย
ชนะ 

 
คู่ที ่ วันที่ เวลา ทีมแข่งขัน สนาม ผล หมายเหตุ 

๑ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
ท่าแพ 

พบ 
กศน.อ าเภอ
เมืองสตูล 

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

  

๒ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
ทุ่งหว้า 

พบ 
กศน.อ าเภอ

ควนโดน 
สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล 
  

๓ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ 
ควนกาหลง พบ 

กศน.อ าเภอ 
ละงู 

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

  

๔ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

กศน.อ าเภอ
มะนัง 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๑ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 รอบรอง 

๕ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๒ 
.........................
......................... 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๓ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 รอบรอง 

๖ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

แพ้คู่ท่ี ๔ 
.........................
......................... 

พบ 
แพ้คู่ท่ี ๕ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 
ชิงชนะเลิศ 
อันดับ ๓ 

๗ 
๒๙ 

ก.พ.๕๙ 
๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ชนะคู่ที่ ๔ 
.........................
......................... 

พบ 
ชนะคู่ที่ ๕ 

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

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

สนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล 

 ชิงชนะเลิศ 

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

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

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

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

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

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

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



โปรแกรมการแข่งขัน วิ่งผลัดกระสอบทีมผสม กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

ทีม ผล กฎกติกา 
๑  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสตูล                 วิ่งแข่งขันพร้อมกันหมดทั้ง ๗ ทีม  

นักกีฬาหญิง ๕ คน นักกีฬาชาย ๕ 
คน ชนะตามล าดับที่วิ่งหมดก่อน
เสร็จก่อน 
*** ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล 
เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป วันที่ ๒๙ 
ก.พ. ๒๕๕๙   

๒  ศูนย์ กศน.อ าเภอละงู   
๓  ศูนย์ กศน.อ าเภอท่าแพ  
๔  ศูนย์ กศน.อ าเภอมะนัง   
๕  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนกาหลง  
๖  ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า  
๗  ศูนย ์กศน.อ าเภอควนโดน  

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

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

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

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

โปรแกรมการแข่งขัน วิ่งผลัดอุ้มลูกโป่งทีมผสม กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

ทีม ผล กฎกติกา 
๑  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสตูล                 วิ่งแข่งขันพร้อมกันหมดทั้ง ๗ ทีม  

นักกีฬาหญิง ๕ คน นักกีฬาชาย ๕ 
คน ชนะตามล าดับที่วิ่งหมดก่อน
เสร็จก่อน  
*** ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล 
เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป วันที่ ๒๙ 
ก.พ. ๒๕๕๙   

๒  ศูนย์ กศน.อ าเภอละงู   
๓  ศูนย์ กศน.อ าเภอท่าแพ  
๔  ศูนย์ กศน.อ าเภอมะนัง   
๕  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนกาหลง  
๖  ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า  
๗  ศูนย ์กศน.อ าเภอควนโดน  

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

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

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

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



โปรแกรมการแข่งขัน สกีบกทีมผสม กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

ทีม ผล กฎกติกา 
๑  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสตูล                 วิ่งแข่งขันพร้อมกันหมดทั้ง ๗ ทีม  

นักกีฬาหญิง ๕ คน นักกีฬาชาย ๕ 
คน ชนะตามล าดับที่วิ่งหมดก่อน
เสร็จก่อน  
*** ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล 
เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป วันที่ ๒๙ 
ก.พ. ๒๕๕๙   

๒  ศูนย์ กศน.อ าเภอละงู   
๓  ศูนย์ กศน.อ าเภอท่าแพ  
๔  ศูนย์ กศน.อ าเภอมะนัง   
๕  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนกาหลง  
๖  ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า  
๗  ศูนย ์กศน.อ าเภอควนโดน  

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

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

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

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

โปรแกรมการแข่งขัน กระโดดเชือกหมู่หญิง กศน.คัพ ครั้งที่ ๒ (สตูล) 

ทีม ผล กฎกติกา 
๑  ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองสตูล                 แข่งขันพร้อมกันหมดทั้ง ๗ ทีม  

นักกีฬาหญิง ๑๒ คน  นับจ านวนที่
เข้าไปกระโดดที่ละคนโดยไม่ติด
เชือกได ้ ๑ คะแนน  ทีมที่กระโดด
มากที่สุดชนะ ตามล าดับ 
*** ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล 
เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป วันที่ ๒๙ 
ก.พ. ๒๕๕๙   

๒  ศูนย์ กศน.อ าเภอละงู   
๓  ศูนย์ กศน.อ าเภอท่าแพ  
๔  ศูนย์ กศน.อ าเภอมะนัง   
๕  ศูนย์ กศน.อ าเภอควนกาหลง  
๖  ศูนย์ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า  
๗  ศูนย ์กศน.อ าเภอควนโดน  

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

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

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

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


