
 

ระเบียบการแข่งขัน 

ฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ประจ าปีการศึกษา  2561 

มหกรรมกฬีา  สพฐ. เกมส์  2018 

………………………………………………………………………………………….. 

                 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน( สพฐ.)  ได้ด ำเนินกำรจดักำรแข่งขนัฟุตบอลนักเรียนชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  “ มหกรรมกีฬำ  สพฐ. เกมส์  2018 ”  เพื่อเปิดโอกำสและส่งเสริมให้

เยำวชนท่ีมีทกัษะทำงด้ำนกีฬำฟุตบอลได้มีโอกำสร่วมกำรแข่งขนั  และยงัสำมำรถพฒันำทกัษะฟุตบอลให้ดียิ่งข้ึนไป      

เพื่อพฒันำกำ้วสู่ตวัแทนนกักีฬำในระดบัประเทศต่อไปในอนำคต 

ข้อ  1.       ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ าปีการศึกษา 2561 ” 
                “ มหกรรมกฬีา  สพฐ. เกมส์  2018 ” 
 

ข้อ  2.       สิทธิในการสมัครร่วมแข่งขัน 
                    2.1.   ผูส้มคัรร่วมกำรแข่งขนัจะตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีก ำลงัศึกษำอยูจ่ริงในโรงเรียนนั้น ๆ  ในปีกำรศึกษำ 2561 
                    2.2.   เร่ิมเปิดรับสมคัรวนัท่ี   5 – 11   พฤศจิกำยน   2561   สอบถำมรำยละเอียดไดท่ี้  081-3114110 
                    2.3.    กำรรับสมคัรและกำรคดัเลือกทีมเพื่อเขำ้แข่งขนัแบ่งออกเป็น  3  รอบกำรแข่งขนั  ไดแ้ก่  กำรแข่งขนั  
                             คดัเลือกตวัแทนระดบัจงัหวดั/กำรแข่งขนัคดัเลือกตวัแทนระดบัภำค/กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
                              แห่งประเทศไทย 
                    2.4.   กำรประชุมผูจ้ดักำรทีม  ทีมต่ำง ๆ  ท่ีส่งทีมร่วมแข่งขนั  จะตอ้งเขำ้ร่วมประชุมหรือส่งผูแ้ทนเขำ้ร่วม                
                             ประชุมผูจ้ดักำรทีม   ตำมวนั  เวลำ  และสถำนท่ีซ่ึงคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 
                             หำกทีมใดไม่เขำ้ร่วมประชุมตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ตกลงตำมมติในท่ีประชุมดว้ยทุกประกำร  จะโตแ้ยง้ 
                             วำ่ไม่ทรำบไม่ไดอ้ยำ่งเด็ดขำด 
 

ข้อ 3.       จ านวนนักกฬีาและเจ้าหน้าทีท่มี 
                    3.1.    ส่งนกักีฬำสมคัรร่วมเขำ้แข่งขนัไดที้มละไม่นอ้ยกวำ่  15  คน  และไม่เกิน  20  คนเท่ำนั้น 
                    3.2.    มีเจำ้หนำ้ท่ีทีมได ้ 6  คน  ประกอบดว้ย 
                              -     ผูจ้ดักำรทีม                                 1  คน 
                              -     ผูค้วบคุมทีม                                1  คน 
                              -     ผูฝึ้กสอน                                     1  คน 
                              -     ผูช่้วยผูฝึ้กสอน                            2  คน 
                              -     เจำ้หนำ้ท่ีแพทยป์ระจ ำทีม           1  คน 
 

ข้อ  4.    คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
              4.1.     ทีมท่ีสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั  ตอ้งส่งในนำมโรงเรียนเท่ำนั้นโดยสำมำรถเชิญนกัเรียนจำกโรงเรียนอ่ืน ๆ 
                         เขำ้ร่วมทีมไดแ้ต่นกัเรียนนั้นจะตอ้งศึกษำอยูใ่นสถำนศึกษำท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันั้น ๆ เท่ำนั้น  หำ้มเชิญ 



                         นกัเรียนจำกภูมิภำคอ่ืน ๆ เขำ้ร่วมทีมเด็ดขำด    
               4.2.    นกักีฬำท่ีสมคัรร่วมกำรแข่งขนัจะตอ้งเป็นเพศชำยเท่ำนั้น  และเป็นผูมี้บตัรประจ ำตวัประชำชน 
               4.3.    นกักีฬำท่ีสมคัรเขำ้ร่วมแข่งขนัจะตอ้งศึกษำอยูใ่นหลกัสูตรกำรศึกษำ  ดงัน้ี.. 
                         (1)    ไม่เกินระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   ในรุ่นอำยไุม่เกิน  12 ปี  ( เกิดไม่เกิน  พ.ศ.  2549 ) 
                         (2)     ไม่เกินระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3     ในรุ่นอำยไุม่เกิน  15 ปี  ( เกิดไม่เกิน  พ.ศ.  2546 ) 
                         (3)     ไม่เกินระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6     ในรุ่นอำยไุม่เกิน  18  ปี ( เกิดไม่เกิน  พ.ศ.  2543 ) 
                4.4.   นกักีฬำจะตอ้งเขำ้ศึกษำในสถำนศึกษำนั้น ๆ ก่อนวนัท่ี  15  มิถุนำยน  2561  เท่ำนั้น 
                4.5.   นกักีฬำท่ีมีรำยช่ือลงทะเบียนกำรศึกษำอยู ่ 2 สถำบนั  ไม่มีสิทธิร่วมกำรแข่งขนัเด็ดขำด 
                4.6.   นกักีฬำ  1  คนสำมำรถสมคัรร่วมแข่งขนัไดเ้พียงทีมเดียวและรุ่นอำยเุดียวเท่ำนั้น  หำกมีรำยช่ือซ ้ ำซอ้น 
                          เกินหน่ึงทีม  หรือเกินหน่ึงรุ่นอำย ุ จะถูกตดัสิทธิไม่ใหเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนัเด็ดขำด  โดยจะอำ้งวำ่มีผูน้ ำ 
                          ช่ือตนเองไปสมคัรเขำ้แข่งขนั  โดยตนเองไม่ทรำบไม่ได ้
                 4.7.   นกักีฬำทุกคนตอ้งมีเอกสำรแบบรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนเทอมแรกของปีกำรศึกษำ  2561  โดยมีลำยมือ 
                          ช่ือหวัหนำ้สถำนศึกษำลงนำมรับรอง  พร้อมประทบัตรำโรงเรียน 
  ข้อ  5.     เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 
                  5.1.   สถำนศึกษำท่ีสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั  เม่ือส่งเอกสำรกำรสมคัรใหแ้ก่ฝ่ำยจดักำรแข่งขนัแลว้  ถือวำ่ 
                           ทำงสถำนศึกษำไดรั้บทรำบระเบียบกำรแข่งขนัเป็นท่ีชดัเจนแลว้  และยนิยอมปฏิบติัตำมระเบียบกำร 
                           แข่งขนั ฯ  โดยจะอำ้งวำ่ไม่ทรำบไม่รู้เร่ืองไม่ได ้ และเม่ือฝ่ำยจดักำรแข่งขนัไดแ้จง้ขอควำมร่วมมือ 
                           กบัทำงสถำนศึกษำ  เร่ืองกำรแถลงข่ำว  กำรจบัสลำกกำรแข่งขนั  กำรประชุมทีม   ทำงสถำนศึกษำ 
                            จะตอ้งส่งผูแ้ทนเขำ้ร่วมประชุมตำมวนั  เวลำ  ท่ีฝ่ำยจดักำรแข่งขนัก ำหนด 
                   5.2.   ใบสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัตอ้งลงนำมโดยผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ  หรือผูมี้อ  ำนำจลงนำมเท่ำนั้น 
                            ก่อนลงนำมจะตอ้งทรำบถึงรำยละเอียดในระเบียบกำรแข่งขนัเป็นอยำ่งดีและยอมรับระเบียบใน 
                             ทุก ๆ ขอ้โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ 
                   5.3.   รูปถ่ำยนกักีฬำขนำด  1 น้ิว  โดยนกักีฬำตอ้งสวมชุดนกัเรียนของสถำนศึกษำเท่ำนั้น 
                   5.4.   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของนกักีฬำทุกคน  พอ้มลงนำมส ำเนำถูกตอ้ง 
                   5.5.   หนงัสือแบบรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนเทอมแรกของปีกำรศึกษำ 2561  และประทบัตรำสถำนศึกษำ 
                            โดยมีผูอ้  ำนวยกำรหรือผูมี้อ ำนำจลงนำมใหก้ำรรับรอง 
                   5.6.   เอกสำรทุกช้ินทำงฝ่ำยจดักำรแข่งขนัจะใชเ้ป็นหลกัฐำนจนกวำ่จะส้ินสุดกำรแข่งขนัในรอบ 
                            ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 

    ขอ้  6.     กำรด ำเนินกำรจดัแข่งขนั    
                     6.1.    กำรแข่งขนัแบ่งออกเป็น  3  รอบ  คือ. 
                               (1)   รอบคดัเลือกเพื่อหำตวัแทนจงัหวดัทัว่ประเทศ   จ  ำนวน  77  จงัหวดั 
                      
 
 
 



       6.2.    กำรแข่งขนัรอบคดัเลือกตวัแทนระดบัภูมิภำค  จ  ำนวน  6 ภำค   แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
                               (1)  ภำคกลำง      จ  ำนวน  20  จงัหวดั   
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (2)   ภำคตะวนัออก    จ  ำนวน 6  ทีม 
                                                            

ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร 
จนัทบุรี ชลบุรี 
ตรำด ระยอง 

 
                                (3)   ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ     จ  ำนวน 20  ทีม 
                                                            

เลย มหำสำรคำม 
หนองบวัล ำภู ร้อยเอด็ 
อุดรธำนี ศรีสะเกษ 
หนองคำย ยโสธร 
บึงกำฬ อุบลรำชธำนี 
นครพนม อ ำนำจเจริญ 
มุกดำหำร ชยัภูมิ 
สกลนคร นครรำชสีมำ 
กำฬสินธ์ุ บุรีรัมย ์
ขอนแก่น สุรินทร์ 

 
                                 
 
 

กรุงเทพมหำนคร สระแกว้ 
นนทบุรี รำชบุรี 
พระนครศรีอยธุยำ กำญจนบุรี 
ปทุมธำนี สุพรรณบุรี 
สระบุรี นครปฐม 
สิงห์บุรี เพชรบุรี 
ลพบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
ชยันำท สมุทรสงครำม 
อ่ำงทอง สมุทรสำคร 
ประจีนบุรี นครนำยก 



(4)   ภำคใต ้     จ  ำนวน  9   ทีม 
                                                            

สุรำษฏร์ธำนี ภูเก็ต 
ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมรำช กระบ่ี 
พทัลุง พงังำ 
ตรัง  

                               
                                  (5) ภำคใตช้ำยแดน   จ  ำนวน  5  จงัหวดั 
 

นรำธิวำส ปัตตำนี 
ยะลำ สงขลำ 
สตูล  

 
                                     (6)   ภำคเหนือ      จ  ำนวน  17   ทีม 
                                                            

เชียงใหม่ ตำก 
แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก 
ล ำปำง อุตรดิตถ์ 
ล ำพูน เพชรบูรณ์ 
เชียงรำย ก ำแพงเพชร 
พะเยำ พิจิตร 
แพร่ นครสวรรค ์
น่ำน อุทยัธำนี 
สุโขทยั  

 
                                (7)   ในกำรแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภำค    ทีมชนะเลิศ  และทีมรองชนะเลิศ  ในแต่ละรุ่นอำย ุ
                                         จะไดสิ้ทธิเขำ้แข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป 
                                
                                (8)    ทีมตวัแทนระดบัภำคท่ีเขำ้แข่งขนัในระดบัประเทศ   จะไดรั้บเงินสนบัสนุนกำรเดินทำง 
                                         ตำมระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 
 
 
 
 
 



 
  ข้อ  7.   วธีิการจัดการแข่งขันเพ่ือหาตัวแทนระดับภาค   จ านวน 6  ภาค  ดังนี ้
                7.1.   ภาคกลาง  จ านวน    20  ทมี    แบ่งกำรแข่งขนัออกเป็น  4   สำย  ดงัน้ี 
                                                                       สำยท่ี  A   จ  ำนวน  5  ทีม                  สำยท่ี  B.    จ  ำนวน  5  ทีม 
                                                                       สำยท่ี  C.  จ  ำนวน  S  ทีม                  สำยท่ี  D.    จ  ำนวน  5   ทีม 
                           คดัเอำทีมท่ีมีคะแนนเป็นอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสอง  ของแต่ละสำยเขำ้รอบต่อไป   ตั้งแต่รอบท่ี 2 
                           จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  แข่งขนัในระบบน็อคเอำ้ท ์  ถำ้เสมอกนัในเวลำจะตดัสินหำทีมชนะดว้ย 
                           กำรยงิลูกโทษท่ีจุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเขำ้รอบต่อไป           คดัเอำสองทีมเขำ้รอบแข่งขนั 
                           ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป 
 

                  7.2.   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    จ านวน  20   ทมี    แบ่งกำรแข่งขนัออกเป็น 4  สำย  ดงัน้ี 
                                                                       สำยท่ี  A.  จ  ำนวน  5  ทีม                  สำยท่ี  B.    จ  ำนวน  5  ทีม 
                                                                       สำยท่ี  C.  จ  ำนวน  5  ทีม                  สำยท่ี  D.    จ  ำนวน  5   ทีม 
                           คดัเอำทีมท่ีมีคะแนนเป็นอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสอง  ของแต่ละสำยเขำ้รอบต่อไป   ตั้งแต่รอบท่ี 2 
                           จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  แข่งขนัในระบบน็อคเอำ้ท ์  ถำ้เสมอกนัในเวลำจะตดัสินหำทีมชนะดว้ย 
                           กำรยงิลูกโทษท่ีจุดเตะโทษเพื่อหำทีมชนะเขำ้รอบต่อไป                คดัเอำสองทีมเขำ้รอบแข่งขนั 
                           ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป 
 

                   7.3.   ภาคใต้     จ านวน  9   ทมี    แบ่งกำรแข่งขนัออกเป็น  3  สำย  ดงัน้ี 
                                                                       สำยท่ี  A.  จ  ำนวน  3  ทีม                   สำยท่ี  B.    จ  ำนวน  3  ทีม 
                                                                       สำยท่ี  C.  จ  ำนวน  3  ทีม      
                           ทีมอนัดบัท่ีหน่ึงและอนัดบัท่ีสอง  จะผำ่นเขำ้ไปเล่นรอบท่ีสำม  /  ร่วมกบัทีมอนัดบัสำมในสำยท่ีจบั             
                           สลำกผำ่นเขำ้รอบอีก ๒ ทีม  รวมเป็นแปดทีมเขำ้รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป.  คดัเอำสองทีมเขำ้รอบ              
                           แข่งขนัชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป    
 

                    7.4.   ภาคใต้ชายแดน      จ านวน  5   ทมี     
                              แข่งขนัแบบพบกนัหมด   คดัเอำทีมท่ีมีคะแนนเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง  และอนัดบัท่ีสอง 
                              ผำ่นเขำ้รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป 
 

 ข้อ  8.   การจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
              8.1.  กำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกรุ่นอำย ุ จะมีทีมร่วมแข่งขนัจ ำนวนรุ่นอำยลุะ  12  ทีม 
                      จะแบ่งกำรแข่งขนัออกเป็น 4 สำย ๆ ละ 3 ทีม  แข่งขนัแบบพบกนัหมดภำยในสำยของทีมตนเอง 
                       แลว้คดัเอำทีมท่ีไดอ้นัดบัท่ี  1  และอนัดบัท่ี 2  ของแต่ละสำยเขำ้แข่งขนัในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป 
                       ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศจะไดเ้ขำ้ไปแข่งขนัชิงต ำแหน่งชนะเลิศ  ทีมท่ีแพใ้นรอบรองชนะเลิศ 
                       จะไดเ้ขำ้ไปชิงต ำแหน่งอนัดบัท่ี 3  ต่อไป 
               
 
 



 
 8.2.  รำงวลัจำกกำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ทั้งสำมรุ่นอำยุ 

                       (1)  ทีมชนะเลิศ                                  ไดรั้บเหรียญรำงวลั   
                       (2)  ทีมรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง          ไดรั้บเหรียญรำงวลั   
                       (3)  ทีมรองชนะเลิศอนัดบัสอง           ไดรั้บเหรียญรำงวลั   
                        
               8.3.  ในกำรแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  *** ยกเลิกกำรลงโทษ / กำรคำดโทษ (ใบเหลือง-ใบแดง) 
                       ทีมท่ีผำ่นเป็นตวัแทนเขำ้รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั้งหมด (ยกเวน้นกักีฬำท่ีไดรั้บใบแดงจำก 
                        ฐำนประพฤติผดิอยำ่งร้ำยแรงหรือฐำนกระท ำผดิกติกำอยำ่งร้ำยแรงจนท ำใหคู้่ต่อสู้ไดรั้บบำดเจบ็จำก 
                        กำรกระท ำนั้นๆ  ยงัคงไดรั้บบทลงโทษตำมปกติต่อไป) 
 

 ข้อ  9.    กติกาและข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
               9.1.   กติกำกำรแข่งขนั  ใหใ้ชก้ติกำของสหพนัธ์ฟุตบอลนำนำชำติ ( FIFA )  ซ่ึงสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
                        ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
               9.2.   ผูจ้ดักำรทีม  หรือผูฝึ้กสอนหรือผูช่้วยผูฝึ้กสอนของทีมท่ีส่งเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั  จะตอ้งติดต่อประสำนงำน 
                        กบัเจำ้หนำ้ท่ีจดักำรแข่งขนัท่ีมีช่ืออยูท่ำ้ยโปรแกรมกำรแข่งขนั  ก่อนวนัเร่ิมตน้กำรแข่งขนัและเม่ือส้ินสุด 
                        กำรแข่งขนัในแต่ละนดั  เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งใหก้ำรแข่งขนัด ำเนินไปดว้ยควำมเรียบร้อย  

          หำกผูฝึ้กสอนละเลยไม่ท ำกำรกำรตรวจสอบแลว้เกิดควำมเสียหำย  ฝ่ำยจดักำรแข่งขนัจะไม่รับผดิชอบ                
          ใดๆทั้งส้ิน 

                9.3.   ใหแ้ต่ละทีมรำยงำนตวัก่อนกำรแข่งขนัแต่ละคร้ัง ไม่นอ้ยกวำ่ 45  นำที  และทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงท ำกำร 
                          แข่งขนั  หำกเลยเวลำท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ให้ปรับทีมนั้นๆเป็นแพ ้0-2  และใหแ้ข่งขนัใหค้รบตำมจ ำนวน 
                          แมตซ์ท่ีเหลืออยูต่่อไป 
                 9.4.   ทีมใดไม่มำท ำกำรแข่งขนัหรือมีเจตนำไม่ท ำกำรแข่งขนัใหท้นัตำมก ำหนดกำรแข่งขนั  หรือผละออกจำก 
                          กำรแข่งขนั คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัจะพิจำรณำลงโทษหำ้มเขำ้แข่งขนัในรำยกำรท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
                          และยกเลิกผลกำรแข่งขนัท่ีผำ่นมำทั้งหมด  หำ้มส่งทีมร่วมกำรแข่งขนัในปีต่อไปและทุกรำยกำรท่ีส ำนกั 
                          งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.)  ก ำกบัดูแลอยู ่ ยกเวน้เหตุสุดวสิัย  อุบติัเหตุ 
                          ใหค้ณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัพิจำรณำเป็นกรณีไป 
   
               9.5.    ในแต่ละเกมส์กำรแข่งขนัใหส่้งรำยช่ือนกักีฬำไดไ้ม่เกิน 20 คน  ตอ้งใส่หมำยเลขชุดแข่งขนัตำม 
                          ท่ีแจง้ไวทุ้กประกำร 
                9.6.    กำรแข่งขนัทุกนดั  นกักีฬำทุกคนจะตอ้งน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนฉบบัตวัจริง  มำแสดงต่อ 
                          คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัทุกคร้ัง   หำกนกักีฬำคนใดไม่แสดงบตัรฉบบัตวัจริง   ไม่มีสิทธิลงสนำม 
                          แข่งขนัเด็ดขำดไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใด ๆ ก็ตำม 
                9.7.   ในระหวำ่งกำรแข่งขนั  ให้นกักีฬำส ำรองสวมเส้ือท่ีมีสีแตกต่ำงจำกสีเส้ือแข่งขนัของทั้งสองทีม 
                9.8.   นกักีฬำและเจำ้หนำ้ท่ีทีมท่ีถูกพกักำรแข่งขนั  ไม่อนุญำตให้อยูใ่นท่ีนัง่ผูเ้ล่นส ำรอง 
                9.9.   ท่ีพกัผูเ้ล่นส ำรอง  อนุญำตใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีทีมท่ีมีรำยช่ือแจง้ไว ้ จ  ำนวน 6  คน  และผูเ้ล่นส ำรองไม่เกิน 
                         9  คน  ท่ีมีช่ือในทะเบียนรำยช่ือเท่ำนั้น 



                 
   9.10. เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั 

                         (1)   รุ่นอำยไุม่เกิน 12 ปี  แข่งขนั  2  คร่ึง ๆ เวลำละ  25  นำที  พกัระหวำ่งคร่ึงไม่เกิน  10  นำที 
                         (2)   รุ่นอำยไุม่เกิน 15 ปี  แข่งขนั  2  คร่ึงๆ เวลำละ  35  นำที   พกัระหวำ่งคร่ึงไม่เกิน  10  นำที 
                         (3)   รุ่นอำยไุม่เกิน 18 ปี  แข่งขนั  2  คร่ึง ๆ เวลำละ  45  นำที  พกัระหวำ่งคร่ึงไม่เกิน  10  นำที    
                9.11. นกักีฬำทุกคนตอ้งสวมใส่อุปกรณ์กำรแข่งขนัท่ีมีควำมปลอดภยัสูงเท่ำนั้น 
                9.12. ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งสวมใส่สนบัแขง้ท่ีมีขนำดมำตรฐำนและมีควำมทนทำนสูงขณะลงท ำกำรแข่งขนั 
                         หำกผูเ้ล่นคนใดไม่ปฏิบติัตำม  ใหพ้กัผูเ้ล่นคนนั้น ๆ หรือจนกวำ่จะปฏิบติัตำมใหถู้กตอ้ง 
                9.13.  หวัหนำ้ทีมจะตอ้งสวนปลอกแขนแสดงสัญลกัษณ์ทุกคร้ังท่ีลงท ำกำรแข่งขนั  ทีมตอ้งจดัหำมำเอง 
                 9.14.  กำรเปล่ียนตวัผูเ้ล่นระหวำ่งกำรแข่งขนั อนุญำตใหเ้ปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดน้ดัละ  5  คน 
                 9.15.  ในกรณีท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรแข่งขนัและเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติหรือฝนตกหนกัพื้นสนำมไม่อยู ่
                           ในสภำพท่ีใชก้ำรได ้และผูต้ดัสินพิจำรณำแลว้สั่งยติุกำรแข่งขนัในวนันั้น  ใหผ้ลกำรแข่งขนั 
                            ในวนันั้นคงไวด้งัเดิมและใหท้ ำกำรแข่งขนัในวนัท่ีฝ่ำยจดักำรแข่งขนัก ำหนดใหม่  โดยใหท้ ำกำร 
                            แข่งขนัต่อจำกเวลำท่ียติุกำรแข่งขนัไว ้
                 9.16. ในกรณีท่ีไดรั้บบำดเจบ็จำกกำรแข่งขนั  ฝ่ำยจดักำรแข่งขนัจะรับผิดชอบในกำรดูแลปฐมพยำบำล 
                           ในเบ้ีองตน้ใหเ้ท่ำนั้น  กำรส่งต่อสถำนพยำบำลเป็นควำมรับผดิชอบของแต่ละทีมท่ีร่วมแข่งขนั 
 

ข้อ  10.    การพจิารณามารยาทและการลงโทษนักกฬีา   
                10.1.   กำรสะสมกำรคำดโทษและกำรไล่ออกของนกักีฬำ 
                           (1)   สะสมใบเหลืองครบ  2 ใบ   ใหพ้กักำรแข่งขนั 1  นดักำรแข่งขนั 
                                   กำรสะสมใบเหลืองในแต่ละนดัจะถูกรวบรวมคะแนนควำมประพฤติในระบบทีมดว้ย 
                                   เพื่อน ำไปเป็นบรรทดัฐำนในกำรพิจำรณำทีมเขำ้รอบ  ในกรณีท่ีแต่ละสำยมีคะแนนเท่ำกนั 
                                   โดยมีเกณฑก์ำรนบัคะแนนดงัน้ี.   ใบเหลืองละ  2  คะแนน   /  ใบแดง  5  คะแนน 
                            (2)   สะสมใบแดง  1  ใบ  ใหพ้กักำรแข่งขนั  1  นดักำรแข่งขนั 
                 10.2.   ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์  ทะเลำะววิำท  ชกต่อยกนั  ใหง้ดลงท ำกำรแข่งขนัตลอดรำยกำร 
                             หรือตำมบทพิจำรณำลงโทษจำกฝ่ำยจดักำรแข่งขนั 
 

ข้อ  11.    การพจิารณามารยาทและการลงโทษทมี 
                11.1.   นกักีฬำหรือเจำ้หนำ้ท่ีทีมคนใดไม่ปฏิบติัตำมระเบียบกำรแข่งขนัหรือประพฤติตนไม่เหมำะสม 
                           ไม่วำ่กรณีใด ๆ  ทั้งภำยในและภำยนอกสนำมแข่งขนั   คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัสำมำรถ 
                            ลงโทษไดต้ำมควรแก่กรณี  โดยยดึถือใบรำยงำนจำกคณะผูต้ดัสินท่ีเห็นเหตุกำรณ์ 
                 11.2.   ในระหวำ่งกำรแข่งขนัหำกนกักีฬำทั้ง 2 ทีมมีกำรเล่นท่ีรุนแรงหรือมีกำรเล่นท่ีย ัว่ยคูุ่แข่งขนั  อนัจะ 
                            ก่อใหเ้กิดกำรทะเลำะววิำท  กรรมกำรผูต้ดัสินและคณะกรรมกำรผูต้ดัสินจะร่วมกนัพิจำรณำ 
                            เหตุกำรณ์นั้น  และหรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตดัสินปัญหำและบทลงโทษนั้นๆ 
                            และถือเป็นขอ้ยติุ 
                  11.3.  หำกมีกำรทะเลำะววิำท  ระหวำ่งทีมหรือเจำ้หนำ้ท่ีท่ีฝ่ำยจดักำรแข่งขนั  หลงัจบกำรแข่งขนัแลว้ 
                            จะพิจำรณำลงโทษเด็ดขำด  ทีมจะอุทธรณ์ใด ๆมิไดท้ั้งส้ิน 



                  11.4.   ทีมใดฝ่ำฝืนส่งนกักีฬำท่ีถูกลงโทษใหพ้กักำรแข่งขนัหรือผดิระเบียบลงท ำกำรแข่งขนั  ใหป้รับทีม 
                             ชนะเป็นแพ ้ ดว้ยประตู 2-0  ในกำรแข่งขนัคร้ังนั้น โดยจะแจง้วำ่ตณะกรรมกำรจดักกำรแข่งขนั 
                             ไม่แจง้ให้ทรำบไม่ไดเ้ด็ดขำด 
                  11.5.   ทีมท่ีสมคัรเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัหำกปลอมแปลงเอกสำรเพื่อใหน้กักีฬำของตนเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั 
                             หรือใชเ้อกสำรเทจ็  หรือส่งนกักีฬำท่ีผดิคุณสมบติัเขำ้แข่งขนั  ทีมนั้นจะถูกตดัสิทธิออกจำกกำร 
                             แข่งขนั  ตลอดจนผูจ้ดักำรทีม  เจำ้หนำ้ท่ีทีมและนกักีฬำทั้งทีมทั้งหมดจะถูกตดัสิทธิไม่ใหเ้ขำ้ร่วม 
                            กำรแข่งขนัรำยกำรน้ีต่อไป 
                 11.6.   ระเบียบกำรแข่งขนัอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุในระเบียบน้ี   ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนั     
                             ค  ำตดัสินของคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัถือเป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์ใดๆมิไดท้ั้งส้ิน 
 

ข้อ  12.   การประท้วง   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
               12.1.   ใหผู้จ้ดักำรทีมหรือผูฝึ้กสอนท่ีไดรั้บกำรมอบอ ำนำจเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูจ้ดักำรทีม   เป็นผูล้งนำม 
                           ยืน่หนงัสือประทว้ง 
                12.2.   ค  ำประทว้งใหท้  ำเป็นหนงัสือ  พร้อมทั้งรำยละเอียดหลกัฐำนประกอบค ำประทว้งยืน่ต่อ คณะกรรมกำร 
                           รับค ำประทว้งพร้อมวำงเงินประกนั  จ  ำนวน 2,000  บำท ( สองพนับำท ) 
                12.3.   กำรประทว้งตอ้งยืน่ค  ำประทว้งก่อนกำรแข่งขนัหรือก่อนส้ินสุดกำรแข่งขนัไม่นอ้ยกวำ่  30  นำที 
                           จะตอ้งน ำหลกัฐำนประกอบกำรประทว้ง  เช่น  หลกัฐำนท่ีนกักีฬำขำดคุณสมบติั  จะตอ้งเป็นหลกัฐำน 
                           ท่ีสำมำรถยนืยนัควำมผดิท่ีชดัเจนเป็นตน้   ถำ้กำรแข่งขนัด ำเนินไปแลว้ยงัไม่ส่งเอกสำรครบถว้น 
                           จะถือวำ่กำรประทว้งคร้ังนั้น ๆ ไม่สมบูรณ์ทนัที 
                12.4.   กำรประทว้งท่ีมิไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวข้ำ้งตน้  จะไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำ 
                12.5.   คณะกรรมกำรรับค ำประทว้งไดรั้บค ำประทว้งนั้นแลว้  ใหแ้จง้ทีมท่ีถูกประทว้งนั้นทรำบ  เพื่อด ำเนิน 
                           กำรยืน่ค  ำแกป้ระทว้งภำยใน 24ชัว่โมง  นบัตั้งแต่ไดรั้บแจง้ค ำประทว้งหำกพน้ก ำหนดดงักล่ำวแลว้ 
                           และไม่มีกำรยืน่แกค้  ำประทว้ง  ใหค้ณะกรรมกำรรับค ำประทว้งพิจำรณำช้ีขำดค ำประทว้งนั้น 
                           ไปฝ่ำยเดียว  ค  ำตดัสินของคณะกรรมกำรรับค ำประทว้งใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
                12.6.   ภำยหลงัยืน่ค  ำประทว้ง  ถำ้ผูป้ระทว้งเพิกเฉยไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งใด ๆ  ภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำร 
                           รับค ำประทว้งเห็นสมควรก ำหนดไว ้ เพื่อกำรด ำเนินกำรพิจำรณำค ำประทว้ง  โดยไดแ้จง้ใหผู้ป้ระทว้ง 
                           รับทรำบแลว้  ใหถื้อวำ่ผูป้ระทว้งไม่ประสงคจ์ะด ำเนินกำรประทว้งนั้นอีกต่อไป และใหจ้  ำหน่ำยค ำ 
                           ประทว้งนั้นและใหรั้บเงินประกนักำรประทว้งนั้นดว้ย 
                12.7.   ระหวำ่งท่ีมีกำรประทว้ง  กำรแข่งขนัจะด ำเนินกำรต่อไปตำมก ำหนดกำรแข่งขนั  หำกกำรประทว้ง 
                           ท่ีเป็นผลจะไดรั้บเงินประกนักำรประทว้งนั้นคืน  หำกกำรประทว้งไม่เป็นผลใหรั้บเงินประกนั 
                           กำรประทว้งเขำ้เป็นเงินสนบัสนุนกำรแข่งขนั 
                 12.8.  ค  ำตดัสินของคณะกรรมกำรรับค ำประทว้งใหถื้อเป็นเด็ดขำด  จะอุทธรณ์มิได ้ และค ำตดัสินของ 
                            คณะกรรมกำรรับค ำประทว้งใหเ้ป็นท่ีสุด  จะน ำไปฟ้องร้องศำลปกครองมิไดเ้ช่นกนั 
                  12.9.  บทลงโทษ     หำกกำรประทว้งเป็นผลทีมนั้นจะถูกตดัสิทธิออกจำกกำรแข่งขนั  และรับเงินค่ำ 
                            สนบัสนุนทีมและเงินรำงวลัจำกกำรแข่งขนัพร้อมรำงวลัอ่ืน ๆ ทนัที   และหำ้มส่งทีมเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั 
                            ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน( สพฐ.)  ดูแลก ำกบักำรแข่งขนัเป็นเวลำ 2 ปี 



 
ข้อ  13.   การถอนทมี 
                เม่ือมีกำรจบัสลำกแบ่งสำยกำรแข่งขนัแลว้  จะไม่สำมำรถขอถอนทีมไดทุ้กกรณี  ถำ้ทีมใดไม่มำท ำกำรแข่งขนั 
                หรือเจตนำไม่มำท ำกำรแข่งขนัตำมก ำหนดกำรหรือผละจำกกำรแข่งขนั  ทำงคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนั 
                จะพิจำรณำลงโทษหำ้มเขำ้แข่งขนั และหำ้มส่งทีมเร่วมกำรแข่งขนัท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
                ขั้นพื้นฐำน( สพฐ.)  ดูแลก ำกบักำรแข่งขนัเป็นเวลำ 2 ปี 
 
                 จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทัว่กนั 
 
                                                       ประกำศ  ณ. วนัท่ี………เดือน………………………..พ.ศ.2561 
 
 
                             
   
                 
 


