
 
ระเบียบการแข่งขนัฟุตบอล 7 คน “โสกนกเต็น คัพ”  ครั้งที่ 1  ป ี2563 

ณ  สนามกีฬาโรงเรยีนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ ์

ต าบลโสกนกเต็น  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

******************************************************************** 

1.   ระเบียบการแข่งขัน 

  1.1   ระเบียบนีใ้ช้ในการแข่งขันฟุตบอล  7  คน “โสกนกเต็น คัพ” ครั้งที่ 1 ปี 2563 

  1.2   ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล  7  คน  ของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  ซึ่งสมาคมฟุตบอล 

แหง่ประเทศไทยได้ประกาศใช้แล้ว 

2.  ประเภทการแข่งขัน การรับสมัครและรับก าหนดการแข่งขัน   

          - ฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (จ านวนไม่เกิน 12 ทีม) 

          - ฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี (จ านวนไม่เกิน 12 ทีม) 

    เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 – อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  

      2.1 ติดตอ่ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรยีนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์   

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ในวันเวลาราชการ) หรอืติดต่อที่ 

              -คุณครูศิริวัสส์  ปิยกุลมาลา โทรศัพท์มือถอื 089-4186272 

     -คุณครูอรรถพล   ผาดนอก  โทรศัพท์มือถอื 092-4158407 

     -งานธุรการ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โทร 043-009607 

2.2 ประชุมผูจ้ัดการทีมจับสลากแบ่งสาย วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น.  

     ณ หอ้งประชุมโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 

          2.3 รับก าหนดการแขง่ขันในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  หรอืทีเ่ว็บไซต ์www.sntpt.ac.th 

          2.4 เริ่มท าการแข่งขัน  ตั้งแต่วันศุกร์ที ่21 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป 

          2.5 ค่าสมัครและค่าประกันทีม 

               - ฟุตบอล 7 คน รุน่เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี คา่สมัคร 500 บาท ค่าประกันทีม 300 บาท 

               - ฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี คา่สมัคร 500 บาท ค่าประกันทีม 300 บาท 

           หมายเหตุ ต้องช าระเงินค่าสมัครและค่าประกันทีมภายในวันสมัคร เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ตอ่เมื่อ

มาท าการแขง่ขันทุกนัด ตามโปรแกรมที่วางไว้และไม่ผิดระเบียบ ขอ้ที่ 7.3 / 7.4 / 8.3 

3.  จ านวนนักกีฬาและเจาาหนาาที่ทมี 

           3.1  ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแขง่ขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า  10  คน และไม่เกิน 12 คน 

           3.2  ให้มเีจ้าหน้าที่ทีมได้  3 คน ประกอบด้วย 

                -  ผูจ้ัดการทีม    1  คน 

                -  ผู้ฝึกสอน       1  คน 

                -  ผูค้วบคุมทีม   1  คน 

 



 

 

4.  คุณสมบัติของนักกีฬาผูาเขาาร่วมสมัครแข่งขัน 

          4.1 ฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ป ี

               - ต้องมีอายุไม่เกิน 13 ปี  

          4.2 ฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ป ี

               - ต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปี  

5.  เอกสารประกอบการรับสมัครเขาาร่วมแข่งขัน 

          5.1  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 

          5.2  แผงตดิรูปถ่ายนักกีฬาและเจา้หน้าที่ทีม  (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า) 

          5.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

6.  การสมัครเขาาร่วมแข่งขัน 

          6.1  ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนาม หมู่บาาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน หรอือื่น ๆ  

          6.2  นักกีฬามีสทิธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 

          6.3  ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาอีกไม่ได้  

(ยกเว้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันแจง้ให้แต่ละทีมทราบ) 

7.  การด าเนินการจัดการแข่งขัน 

          เพื่อให้การด าเนินการจัดการแขง่ขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 

จะเป็นผู้ก าหนดวิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

          7.1  ก าหนดการแข่งขันฯ พิธีเปิดสนาม จะมีขึ้นในวันศุกร์ที ่21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.              

ให้นักกีฬาทุกทีมเขา้ร่วมพิธีเปิดสนามโดยพร้อมเพรียงกัน   

          7.2  กติกาการแข่งขัน  นอกจากระบุในระเบียบนี้  ให้ใชก้ติกาของสมาคมฟุตบอลแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

          7.3  ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขัน  เมื่อผู้ตัดสนิให้สัญญาณเรียกให้ลงท าการแขง่ขัน 

ภายใน 15  นาที  ให้ปรับทมีนั้นเป็นแพ้ในการแขง่ขันครั้งนั้น  และยึดเงินประกันทีม 

          7.4  ทีมใดไม่มาท าการแขง่ขัน หรอืเจตนาไม่ท าการแข่งขันให้ทันตามก าหนดการแข่งขัน   

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษหา้มแข่งขันในรายการที่เหลือ  และยกเลิกผลการแขง่ขัน 

ที่ผ่านมาทั้งหมด  (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยใหค้ณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา) 

          7.5  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันตอ้งแต่งกายให้เรียบร้อยเหมอืนกัน  ตามแบบและสีที่ได้แจง้ไว้ 

ในใบสมัคร  ในกรณีที่สีเสื้อเหมอืนกัน ให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในก าหนดการแขง่ขันเปลี่ยนสีเสือ้ส ารอง 

          7.6  ก่อนท าการแข่งขันนักกีฬาทุกคน จะต้องรับการตรวจแผงรูปที่สมัครไว้ 

          7.7  นักกีฬาที่มชืี่อพักการแขง่ขันไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผูเ้ล่นส ารอง 

          7.8  ก าหนดเวลาจัดการแขง่ขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที  พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที 

          7.9  หัวหนา้ทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน  ทุกทีมจะต้องน ามาเอง 

          7.10 การเปลี่ยนตัวผูเ้ล่นระหว่างการแขง่ขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน รวมผูร้ักษาประตู 

          7.11 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  หากผลการแขง่ขันเสมอกันในเวลา  ให้ท าการยิงจุดโทษ 

เพื่อหาผู้ชนะทันที 



7.12 สนามแข่งขัน ท าการแขง่ขันที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  

 

8.  การรักษามารยาท 

          8.1  นักกีฬาที่ถูกกรรมการผูต้ัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 

               -  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง  2  ใบ ใน 1 เกม เป็น 1 ใบแดง  ให้พักการแขง่ขันครั้ง 

ต่อไป  2  ครั้ง 

               -  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง  ให้พักการแขง่ขันในครั้งตอ่ไป  2  ครั้ง 

               -  กรณีถูกคาดโทษใบเหลือง  ปรับ  50  บาท 

               -  กรณีถูกคาดโทษใบแดง     ปรับ  100  บาท 

          8.2  ทีมใดฝาุฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน  หรอืผดิระเบียบนีล้งท าการแขง่ขัน  ให้ปรับ

ทีมน้ันเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจง้ให้ทราบไม่ได้ 

          8.3  กองเชียร์  นักกีฬาหรอืผูค้วบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ดื่มสุรา  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

การแขง่ขัน  หรอืประพฤติตนไม่เหมาะสม  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนัน้ ๆ  ออกจากการแขง่ขันทันที 

9.  การประทาวง 

          ให้ทีมที่จะยื่นประท้วงปฏิบัติดังนี้   ให้ผู้จัดการทีมหรอืผู้ฝึกสอน ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร 

ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมหลักฐาน  และวางเงนิประกันการประท้วง ภายใน  24  ช่ัวโมง   

หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน  เงินประกันในการประท้วงจะคืนใหเ้มื่อการประท้วงเป็นผล  

10.  รางวัลการแข่งขัน 

          10.1 ฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ป ี

        - รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล  4,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  

                  จาก นายสรสินธุ ไตรจักรภพ  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตร ีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

                  (ปฏิบัติงานกระทรวงศกึษาธิการ) 

               - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 

               - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล  2,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 

               - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล  1,000  บาท   

          10.2 ฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี 

        - รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล  4,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  

                  จาก นายสรสินธุ ไตรจักรภพ  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตร ีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

                  (ปฏิบัติงานกระทรวงศกึษาธิการ) 

               - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 

               - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล  2,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 

               - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล  1,000  บาท   

11. หากมีปัญหาอื่นใด ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบนี ้ ให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ค าตัดสนิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด  จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น* 

 
 



ใบสมัครเขาาร่วมการแข่งขัน 

ฟุตบอล 7คน  “โสกกนเต็น คัพ”  ครั้งที่  1 ประจ าปี  2563 

ณ  สนามกีฬาโรงเรยีนโสกนกเต็นประชาอุปถมัภ ์

ต าบลโสกนกเต็น  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

ข้าพเจ้าชื่อ............................................................บ้านเลขที่............หมูท่ี่...........ซอย...................ถนน.......... 

ต าบล..........................อ าเภอ..........................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์..............เบอร์โทรศัพท์............... 

มีความประสงค์ขอสมัครเข้าแขง่ขัน ฟุตบอล 7 คน “โสกนกเต็น คัพ” ครั้งที่  1 ประจ าปี  2563 
ในนามทีม.................................................. รุ่น..................................และมีความประสงค์จะยื่นเงินค่าสมัคร 

จ านวนเงิน..................บาท  และค่าประกันทีมเป็นจ านวนเงิน..................บาท  รวมเป็นเงิน.....................บาท 

ตัวอักษร (...................................................)  และทีมของขา้พเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน  

 โสกนกเต็น คัพ ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563  ทุกประการ 

 

ลงชื่อ................................................ผูส้มัคร 

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

 

          ลงชื่อ................................................ผู้รบัผู้สมัคร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบยีนรูปเจาาหนาาที่ทีมและนักกฬีา  

การแข่งขันกฬีาฟุตบอล 7คน โสกนกเต็น คัพ ครั้งที่  1 ประจ าปี  2563 

รุ่น (    )  ไม่เกิน 13 ปี  (    )  ไม่เกิน 16 ปี  ชื่อทีม.......................................... 

********************************************************************** 
                   ผู้จัดการทีม                                 ผู้ฝึกสอน                                               เจา้หน้าท่ีทีม 
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  สกุล…………………..……   สกุล…………………..……                 สกุล…………………..……        สกุล…………………..…… 

  เบอร์………………..…….                   เบอร์………………..…….         เบอร์………………..…….               เบอร์………………..…….                     

                                 

 

 

 
  ชื่อ…………………..………  ชื่อ…………………..………         ชื่อ…………………..………        ชื่อ…………………..……… 

  สกุล…………………..……   สกุล…………………..……                 สกุล…………………..……        สกุล…………………..…… 

  เบอร์………………..…….                   เบอร์………………..…….         เบอร์………………..…….               เบอร์………………..……. 

                      

หมายเหตุ : นักกีฬาที่ไม่มรีูปหรือหลักฐานไมเ่รียบราอยไมอ่นุญาตใหาลงท าการแขง่ขันถอืว่าขาดคณุสมบัติจนกว่าหลกัฐานจะสมบูรณ์ 



 

ใบส่งรายชื่อ 

         การแข่งขันกฬีา  “ฟุตบอล 7คน โสกนกเต็น คัพ ”  ครั้งที่ 1  ประจ าป ี2563 

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถมัภ์ 

ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
****************************** 

ทีม.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**หมายเหตุ**  

- ในกรณีที่ส่งใบรายชื่อในนัดแรกใหท้ีมที่ท าการแข่งขันส่งรายชื่อให้ครบตามจ านวน  

ถ้าสง่ใบรายชื่อนักกีฬามาเท่าใดให้ยึดใบรายชื่อที่สง่ในครั้งแรกเป็นหลัก 

- นักกีฬาที่มรีายชื่อในใบส่งรายชื่อ  แตย่ังไม่มาท าการแข่งขันในนัดแรกสามารถลงท าการแข่งขันได้ 

แตน่ักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อ  ไม่สามารถท าการแขง่ขันได้ไม่ว่ากรณีใด 

- แผงรูปและใบส่งรายชื่อ  เมื่อท าการแข่งขันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ทั้งสิน้ 

 

 
 

ล าดับที่ หมายเลข ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง 

   ผูาจัดการทมี 

 ผูาฝึกสอน 

 เจาาหนาาที่ทมี 

1   นักกีฬา 

2   นักกีฬา 

3   นักกีฬา 

4   นักกีฬา 

5   นักกีฬา 

6   นักกีฬา 

7   นักกีฬา 

8   นักกีฬา 

9   นักกีฬา 

10   นักกีฬา 

11   นักกีฬา 

12   นักกีฬา 



 

 
ใบส าคัญรับเงิน 

 ข้าพเจ้า........................................................................  ต าแหน่ง................................................ 

ได้รับเงินค่าสมัครเข้าแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน โสกนกเต็น คัพ ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 

จากทีม...............................................................................จ านวนเงนิ....................บาท  และ 

เงินคา่ประกันทีม  จ านวนเงิน....................บาท  รวมเป็นเงนิ.....................บาท 

ตัวอักษร  (.....................................................................................................) 

 

  ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร 

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

 

            ลงชื่อ................................................ผู้รบัผูส้มคัร/ผู้รับเงิน 

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

 

 

หมายเหตุ :  เก็บเอกสารฉบบันี้ไวาเพื่อน ามารับเงินคา่ประกันทีมในกรณทีี่ทีมเสร็จสิ้นการแข่งขัน   

      ถาาหายท่านไม่มีสิทธิรับเงินค่าประกันทีม 

 

 

 


