
ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอล 7  คน  
“OPEN HOUSE เปิดประตู........ สู่ตระพังพิทยาคม”  ประจ าปีการศึกษา  2562 

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
………………………………….. 

เพ่ือให้การแข่งขันระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอล 7  คน ( OPEN HOUSE )  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการ
ได้วางระเบียบการแข่งขันไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1. ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้เรียกว่า“ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอล 7  คน (OPEN HOUSE )   ประจ าปีการศึกษา  

2562   
ข้อ 2. ระเบียบการแข่งขันนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอล 7  คน ( OPEN HOUSE )  ประจ าปี

การศึกษา  2562   
ข้อ 3. ประเภทการแข่งขัน   

3.1   รุ่นอายุไม่เกิน  15  ป ี (เกิด พ.ศ.2547) 
ข้อ 4. กติกาการแขง่ขันให้ใช้กติกาสากลตามฟุตบอล    นอกจากระบุในระเบียบนี้  ให้ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันโดยอยู่ภายใต้ระเบียบเงื่อนไขของโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
ข้อ 5. ก าหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 

5.1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบ
สมัคร ได้ที่ โรงเรียบตระพังพิทยาคม โทร. 075 – 466788 หรือ 085-7865155  (อ.สุวนิตย์ จิตต์ส ารวย) ในการแข่งขัน
ครั้งนี้จะไม่มีค่าสมัครใดๆท้ังสิ้น (หากท่านมีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเข้าร่วมกองทุนกีฬาโรงเรียนตระพังพิทยา
คมได้ตามจิตศรัทธา)  

5.2 การประชุมผู้จัดการทีมและและสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งผู้แทนจับ
สลากแบ่งสายการแข่งขัน  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตระพังพิทยาคม  
(มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจตระพังพิทยาคม) 
ข้อ 6. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

6.1 ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน 
6.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 3 คน ประกอบด้วย 

- ผู้จัดการทีม 1 คน 
- ผู้ฝึกสอน 1 คน 
- เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน 

ข้อ 7.  คุณสมบัติของนักกีฬา 
ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
7.1 มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 

ข้อ 8. หลักฐานประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 
8.1  ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานรายบุคคลที่สมบูรณ์ให้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเป็นผู้เก็บรักษา

ไว้  ได้แก่ 
8.1.1 ส าเนาบัตรประชาชนหรือใบแทน(ต้องติดรูปถ่ายหน่วยงานราชการ ผู้ออกบัตรรับรอง)พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง   
8.2 ให้ทีมท่ีประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ยื่นใบสมัคร (ตามแบบ) โดยผู้ลงนามใบสมัครต้องเป็นผู้จัดการทีม

หรือนักกีฬา ( ให้ผู้จัดการทีมและนักกีฬามาถ่ายรูปในนัดแรกของการแข่งขัน ) 
 



ข้อ 9. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 9.1 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภทจะสมัครได้จ านวน  24  ทีม  

9.2 ทีมท่ีสมัครเขา้ร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาของภาครัฐ/เอกชน ได้รุ่นละ 1 ทีม 
9.3 นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียว  หากชื่อซ้ าซ้อนจะ ถูก

ตัดทันที 
9.4 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนแปลง/แก้ไขและเพ่ิมเติมรายชื่อนักกีฬาอีกไม่ได้  

ข้อ  10. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ก าหนด
วิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
10.1  ก าหนดระยะเวลาการแข่งขันฯ  จะจัดการแข่งขันในช่วงวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป  โดย

ท าการแข่งขันแบบจับฉลากแบ่งสาย 
หมายเหตุ  
 *รุ่นอายุ ไม่เกิน  15  ปี   แข่งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (สาย A-D) และแข่งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

(สาย E-H) เพ่ือหาตัวแทน 2 ทีม ชิงชนะเลิศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
10.2  กติกาการแข่งขัน  นอกจากระบุในระเบียบนี้  ให้ใช้กติกาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
10.3  ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขัน  เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงท าการแข่งขันภายใน  7  นาที  ให้

ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  และต้องมาท าการแข่งขันในครั้งต่อไปตามก าหนดการแข่งขัน 
10.4  ทีมใดไม่มาท าการแข่งขันหรือเจตนาไม่ท าการแข่งขันให้ทันตามก าหนดการแข่งขัน  คณะกรรมการจัดการ

แข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่เหลือและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมด  
(ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา) 

10.5  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน  ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร  ใน
กรณีท่ีสีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในก าหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อส ารอง 

10.6  ก่อนท าการแข่งขันให้นักกีฬาทุกคนจะต้องรับการถ่ายรูป (เฉพาะนัดแรก) และบัตรประชาชนตรวจทุกครั้ง
ก่อนลงสนาม 

10.7  นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผู้เล่นส ารอง 
10.8  ก าหนดเวลาการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  ครึ่งๆละ  12  นาที  พักระหว่างครึ่งไม่เกิน  5  นาท ี
10.9  หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน  ทุกทีมจะต้องน ามาเอง 
10.10  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอด 
10.11  คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

   ชนะ  ได้ 3 คะแนน 
   เสมอ  ได้ 1 คะแนน 
   แพ้  ได้   0 คะแนน 

10.11.1  สนามแข่งขัน 
-  สนามกีฬาโรงเรียนตระพังพิทยาคม  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(หากมีปัญหาอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในการด าเนินการจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน) 
  10.11.2  นักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย โดยชุดแข่งขันจะต้องเป็นสีเดียวกัน

ทั้งทีมตามสีที่แจ้งไว้ ยกเว้นผู้รักษาประตูต้องแต่งกายโดยใช้สีแตกต่างจากผู้เล่นอ่ืน ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเสี่ยงเลือกทีมที่ต้องใสชุดส ารองและต้องสวมร้องเท้าส าหรับที่ใช้ในการแข่งขัน  



  10.11.3  นักกีฬาทุกคนต้องติดหมายเลขไว้ด้านหลังของเสื้อแข่งขันให้เห็นได้ชัดเจน และตรงตาม
รายชื่อที่แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไม่ตรงกับทะเบียนนักกีฬาจะไม่
อนุญาตให้ลงท าการแข่งขันไม่จะกรณีใดๆ 

 10.11.4  ผู้เล่น/เจ้าหน้าที่ประจ าทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องยอมรับค าตัดสินของผู้ตัดสินที่ได้
ตัดสินไปแล้วทุกกรณี จะประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสินไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 10.11.5  เจ้าหน้าที่ประจ าทีมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนที่ได้ยื่นไว้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีสิทธิขอ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เล่นทีมอ่ืนได้ 
ข้อ  11  การรักษามารยาท 

11.1  นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 
 -  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง  2  ครั้ง (นัดละ 2ใบเหลือง) ให้พักการแข่งขันครั้งต่อไป  1  ครั้ง   
 -  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง  แดง  ในนัดเดียวกัน  ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป  1  ครั้ง 
 -  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง  ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป  2  ครั้ง 

 11.2  ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน  หรือผิดระเบียบนี้ลงท าการแข่งขัน  ให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ในการแข่งขนัครั้งนั้น  โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 

 11.3  กองเชียร์  นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน  
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัด
สิทธิ์ทีมนั้นๆ  ออกจากการแข่งขันทันที 
ข้อ 12.  การประท้วงทีมที่ประสงค์จะท าการประท้วงคุณสมบัติของผู้เล่น ให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้
ผู้จัดการทีมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม พร้อมแนบหลักฐานประกอบการประท้วงมาด้วย (หลักฐานจัดหามาเอง) 
ภายในเวลา  24  ชั่วโมง นับแต่สิ้นสุดการแข่งขัน  ค าวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด 
ข้อ 13.  รางวัลการแข่งขัน  

13.1  ประเภทอายุไม่เกิน  15  ปี   
     - ชนะเลิศได้รับเงิน  2,500  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล จากฯพณฯท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ  
     - รองชนะเลิศอันดับที่  1 ได้รับเงิน   1,500    บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากฯพณฯท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
     - รองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้รับเงิน   500    บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
     - รองชนะเลิศอันดับที่  3  ได้รับเงิน   500    บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
ข้อ  14.  ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หากเกิดปัญหาอ่ืนใดนอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และผลการตัดสินถือว่าสินสุดจะอุทธรณ์มิได้ 

 ประกาศ ณ  วันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 

                                                                                           

 (ดร. สันติกร รักสองหมื่น) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
   

แข่งขัน ฟุตบอล 7  คน  
“OPEN HOUSE เปิดประตู........ สู่ตระพังพิทยาคม”  ประจ าปกีารศึกษา  2562 

ใบรายชื่อทีม...........................................รุ่นอายุ.............. 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล  (ตัวบรรจง) หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลข 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

ผู้ฝึกสอน  โทรศัพท์มือถือ  
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  โทรศัพท์มือถือ  
ผู้จัดการทีม  โทรศัพท์มือถือ  



 
 
 
 

 
 
 

ใบสมัครแข่งขัน ฟุตบอล 7  คน  
 “OPEN HOUSE เปิดประตู........ สู่ตระพังพิทยาคม”  ประจ าปกีารศึกษา  2562 

 
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง....................................สกุล..................................ต าแหน่ง............................. ...... 

มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันใบสมัครแข่งขัน ฟุตบอล 7  คน  (OPEN HOUSE ) เปิดประตู...สู่ตระพัง
พิทยาคม”  ประจ าปีการศึกษา  2562 ในรุ่นอายุ              15 ปี    
โดยใช้ชื่อทีม........................................................................................................................................................ ... 
และพร้อมที่จะปฎิบัติตาม “ระเบียบการแข่งขัน แข่งขัน ฟุตบอล 7  คน  (OPEN HOUSE ) ประจ าปีการศึกษา  2562 
อย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้าท าผิดระเบียบนี้ก็พร้อมยอมรับค าตัดสินจากคณะกรรมการจักการแข่งโดยมิมีข้อโต้แย้งใด  
 
 
                                                     ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
        
                                                           (..............................................) 
                    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


