
  
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน9 คน  
รุ่นอายุไม่เกนิ 12 ปีและ 14 ปี 

โดยการแข่งขันไม่มค่ีาสมคัรใดๆทั้งส้ิน 
 

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

เพื่อเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีโอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาฟุต บอล9 คน ของโรงเรียนจกัรค า
คณาทร เพื่อใหก้ารแข่งขนัด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและเหมาะสม ทางผูจ้ดัท าจึงไดก้  าหนดระเบียบไวด้งัน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 9 คน นักเรียน รุ่นอายุไม่เกนิ 12ปีและ 14 ปี  
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ช้สอดคล้องกบัระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกฬีาระหว่างโรงเรียน พ.ศ. 2560 
ข้อ ๓ คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน 

๓.๑ นกัเรียน นกัศึกษาท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษานั้น มๆอีายุ ไม่เกนิ ๑๒ ปี (พ.ศ. 2548) และ อายุ 14 ปี 
(พ.ศ.2546) 

ข้อ ๔ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาและนักกฬีาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ปฏิบัตติามระเบียบ  
ข้อ ๕ การสมคัรเข้าร่วมแข่งขัน 

๕.๑ ตอ้งสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษา (โดยไม่มีค่าสมคัรใดๆทั้งส้ิน) 
๕.๒ หลกัฐานการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั  ประกอบดว้ย 

       ๕.2.1 ทะเบียนรายช่ือพร้อมแผงรูปนกักีฬาทีมละไม่เกิน 20 คน เจา้หนา้ท่ีทีม 3 คน (นักกีฬาทีมไม่
เกิน 20 คน และไม่นอ้ยกว่า 15 คน)  

     ๕.2.2 ใบรับรองการเป็นนกัเรียน (ปพ.๗) โดยติดรูปถ่ายนกักีฬา และผูอ้  านวยการโรงเรียนลงนาม 
รับรองพร้อมประทบัตราโรงเรียน 

     ๕.2.3  ส าเนาบตัรประชาชน 
๕.3  เจา้หนา้ท่ีทีมประกอบดว้ย ผูค้วบคุมทีม ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 คน จะตอ้งเป็น

ครูหรืออาจารยท่ี์สอนอยูจ่ริงในเวลาปกติของโรงเรียนนั้นๆ 
  ๕.4  รูปถ่ายหนา้ตรงของนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทีม ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 น้ิว  
ซ่ึงถ่ายมา แลว้ไม่เกิน 6 เดือน 
  ๕.5 การยืน่ใบสมคัรเขา้แข่งขนัโรงเรียน หรือสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูย้ืน่ใบสมคัร เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หา้มผูป้กครองหรือบุคคลอ่ืนยืน่แทน 

  
 
 
 
 
 
 



 
ข้อ ๖ วธิีจดัการแข่งขัน 

  แข่งขนัแบบแพค้ดัออกหรือFA CUP โดยรับจ านวนจ ากดั 16 ทีมเท่านั้น 
๖.๑ กติกาการแข่งขนั ใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธฟ์ตุบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์และกรมพลศึกษาใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
๖.๒ ครูท่ีมีช่ือเป็นผูค้วบคุมทีม หรือผูฝึ้กสอนของสถานศึกษาท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั จะตอ้งติดต่อ

ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี ผูค้วบคุมการแข่งขนั ก่อนวนัเร่ิมตน้การแ ข่งขนัและเม่ือส้ินสุดการแข่งขนัในแต่ละนดั เพ่ือ
ตรวจสอบความถกูตอ้งและใหก้ารแข่งขนัด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย หากครูผูค้วบคุมหรือผูฝึ้กสอนละเลย ไม่ท าการ
ตรวจสอบแลว้เกิดความเสียหาย ส านกัการกีฬา จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

๖.๓ ใหแ้ต่ละทีมรายงานตวัก่อนการแข่งขนัอยา่งนอ้ย 30 นาที และทีมใดไม่ลงท าการแข่งขนัตามก าหนด ให้
ปรับทีมนั้นเป็นแพ ้(5:0) และจะพิจารณาในการส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัในปีต่อไป 

๖.๔ ทีมใดไม่มาท าการแข่งขนัหรือเจตนาไม่ท าการแข่งขนัหรือผละออกจากการแข่งขนัตามก าหนดการ
แข่งขนั คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะพิจารณาลงโทษหา้มเขา้แข่งขนัในรายการท่ีเหลือ และยกเลิกผลการแข่งขนัท่ีผา่น
มาทั้งหมด รวมทั้งใหพิ้จารณาการส่งทีมเ ขา้ร่วมการแข่งขนัในปีการศึกษา 2560  ยกเวน้เหตุสุดวิสยั อุบติัเหตุ ให้
คณะกรรมการจดัการแข่งขนัพิจารณา 

๖.๕ นกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อยเหมือนกนัตามแบบและสีท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัร ในกรณีท่ี
สีเส้ือเหมือนกนั ใหที้มท่ีมีช่ือตามหลงัเปล่ียนเส้ือส ารอง 

๖.๖ ในวนัแข่งขนัใหส่้งรายช่ือนกักีฬาไดไ้ม่เกิน  20 คน ประกอบดว้ยผูรั้กษาประตู 2 คน ผูเ้ล่น 18 คน  ถา้
หากมีความประสงคจ์ะส่งผูรั้กษาประตู 1 คน  จะตอ้งลดจ านวน ผูเ้ล่น ในการส่งรายช่ือเขา้แข่งขนัได ้ 19 คน เท่านั้น  
ผูรั้กษาประตู  จะตอ้งแต่งกายใหเ้หมือนกนั ทั้ง 2  คน   

๖.๗ นกักีฬามีการเปล่ียนแปลงหมายเลขเส้ือในกรณีใดก็ตามจะไม่สามารถลงท าการแข่งขนัได้(ยกเวน้ไดรั้บ
อนุญาตจากผูต้ดัสิน ) 

๖.๘ ในระหว่างการแข่งขนั ใหน้กักีฬาส ารองสวมเส้ือท่ีมีสีแตกต่างจากเส้ือทีมแข่งขนัทั้ง 2 ทีม 
๖.๘ นกักีฬาท่ีมีช่ือพกัการแข่งขนั ไม่อนุญาตใหอ้ยูใ่นท่ีนัง่ผูเ้ล่นส ารอง 
๖.๙ ในเขตเทคนิค อนุญาตใหม้ีผูค้วบคุมทีม, ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน รวม 3 คน และผูเ้ล่นส ารอง 10 คน 

เท่านั้น 
๖.๑๐  ก าหนดเวลาการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 คร่ึง ๆ ละ 15 นาที  ส าหรับรุ่นอายุไม่เกนิ 12 ปี 14 ปี 
๖.๑๑  สนามและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

๖.๑๑.๑ สนามแข่งขนั : ใชส้นามกีฬาโรงเรียนจกัรค าคณาทร และสนามอ่ืนๆท่ีเห็นว่าเหมาะสม 
๖.๑๑.๒ นกักีฬาทุกคนตอ้งสวมรองเทา้ฟุตบอล เท่านั้น 
๖.๑๑.๓ ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งใส่สนบัแขง้ขนาดมาตรฐาน ขณะลงท าการแข่งขนัหากผูเ้ล่นคนใดไม่ปฏิบติั

ตาม  ใหพ้กัผูเ้ล่นคนนั้น หรือจนกว่าจะปฏิบติัตามใหถ้กูตอ้ง  
๖.๑๑.๔  หวัหนา้ทีมจะตอ้งมีปลอกแขนแสดงสญัลกัษณ์ทุกคร้ังท่ีลงท าการแข่งขนั 

๖.๑๒  การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นระหว่างการแข่งขนั อนุญาตให้เปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดต้ลอดเวลา 
๖.๑๓  คะแนนการแข่งขนัใหถื้อเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

    



 
ทีมชนะ  ได ้๓ คะแนน 

    ทีมแพ ้  ได ้๐ คะแนน 
     ๖.๑๔  นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทุกคนจะตอ้งติดรูปในแผงรูป จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 
        ๖.๑๕  เม่ือการแข่งขนัส้ินสุดลง ผลการแข่งขนัเสมอกนั ใหห้าผูช้นะโดยการเตะ ณ จุดเตะโทษ 
     ๖.๑๖ ผูช้นะเลิศอนัดบัท่ี1  มีถว้ยรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี1 และเงินรางวลั............................ 

  ผูช้นะเลิศอนัดบัท่ี2  มีถว้ยรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี2 และเงินรางวลั............................ 
  ผูช้นะเลิศอนัดบัท่ี3  มีถว้ยรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี3 และเงินรางวลั............................ 

ข้อ ๗ การพจิารณาทีม 
๗.๑ หากมีปัญหาอ่ืนใดในการแข่งขนั ใหถื้อเป็นสิ ทธ์ิอ  านาจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม สถานศึกษาจะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ไดท้ั้งส้ิน 
๗.๒ กรณีเจา้หนา้ท่ีทีมหรือกองเชียร์เขา้ไปในสนามโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
๗.๓ หากมีการทะเลาะวิวาท  ระหว่างทีมหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัหลงัจบการแข่งขนัแลว้                   

จะพิจารณาลงโทษขั้นเด็ดขาดและสถานศึกษาจะอุธรณ์ใดๆไม่ไดท้ั้งส้ิน 
 
ข้อ ๘ การรักษามารยาท 

๘.๑  นกักีฬาท่ีถกูผูต้ดัสินคาดโทษหรือลงโทษ 
  - ถูกคาดโทษ โดยไดรั้บใบเหลือง ๒ ใบ ใหพ้กัการแข่งขนัในนดัต่อไป ๑ คร้ัง ในกรณีนกักีฬาไดรั้บ
ใบเหลืองเป็นใบท่ี 3  จะตอ้ง พกัการแข่งขนัเพ่ิม อีก 1 คร้ัง       
  - ถกูคาดโทษ โดยไดรั้บใบแดง ใหพ้กัการแข่งขนัในนดัต่อไป ๑ คร้ัง 
  - ถกูคาดโทษ โดยไดรั้บใบแดง จากการทะเลาะวิวาทชกต่อยคู่ต่อสู ้ใหพ้กัการแข่งขนัตลอดการแข่งขนั 
  - ถกูคาดโทษ โดยไดรั้บใบเหลือง แลว้ไดรั้บใบแดง (โดยตรง) ใหพ้กัการแข่งขนัในนดัต่อไป ๑ คร้ัง  
(โทษใบเหลืองยงัคงไว)้ 

๘.๒ ทีมใดฝ่าฝืนส่งนกักีฬาท่ีถกูลงโทษใหพ้กัการแข่งขนัหรือผดิระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าดว้ยการแข่งขนั
กีฬาระหว่างโรงเรียนปี ๒๕๕๓ ลงท าการแข่งขนั ใหป้รับทีมชนะเป็นแพ ้ดว้ยประตู ๒ : ๐ ในการแข่งขนัคร้ังนั้น โดย
จะแจง้ว่าคณะกรรมการจดัการแข่งขนัไม่แจง้ใหท้ราบไม่ได ้

๘.๓ ในกรณีท่ีสถานศึกษากระท าผดิตามระเบียบกรมพลศึกษาว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียน พ .ศ. 
๒๕๕๓ ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป 

๘.๔  ระเบียบการแข่งขนัอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุในระเบียบน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั
ค าตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัถือเป็นส้ินสุดจะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ไดท้ั้งส้ิน 
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