การแข่ งขันฟุตบอลนักเรียน9 คน
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี
โดยการแข่ งขันไม่มคี ่าสมัครใดๆทั้งสิ้น
****************************************************
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้นกั เรี ยน นักศึกษา มีโอกาสเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาฟุต บอล9 คน ของโรงเรี ยนจักรคา
คณาทร เพื่อให้การแข่งขันดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและเหมาะสม ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้กาหนดระเบียบไว้ดงั นี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอล 9 คน นักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี และ 14 ปี
ข้ อ ๒ ระเบียบนีใ้ ช้ สอดคล้องกับระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้ วยการแข่ งขั นกีฬาระหว่างโรงเรียน พ.ศ. 2560
ข้ อ ๓ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
๓.๑ นักเรี ยน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษานั้นๆมีอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี (พ.ศ. 2548) และ อายุ 14 ปี
(พ.ศ.2546)
ข้ อ ๔ ให้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาและนักกีฬาที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน ปฏิบัตติ ามระเบียบ
ข้ อ ๕ การสมัครเข้ าร่ วมแข่ งขัน
๕.๑ ต้องสมัครเข้าร่ วมแข่งขันในนามของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา (โดยไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น)
๕.๒ หลักฐานการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
๕.2.1 ทะเบียนรายชื่อ พร้อมแผงรู ปนักกีฬาทีมละไม่เกิน 20 คน เจ้าหน้าที่ทีม 3 คน (นักกีฬาทีมไม่
เกิน 20 คน และไม่นอ้ ยกว่า 15 คน)
๕.2.2 ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน (ปพ.๗) โดยติดรู ปถ่ายนักกีฬา และผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลงนาม
รับรองพร้อมประทับตราโรงเรี ยน
๕.2.3 สาเนาบัตรประชาชน
๕.3 เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย ผูค้ วบคุมทีม ผูฝ้ ึ กสอน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน อย่างน้อย 1 ใน 3 คน จะต้องเป็ น
ครู หรื ออาจารย์ที่สอนอยูจ่ ริ งในเวลาปกติของโรงเรี ยนนั้นๆ
๕.4 รู ปถ่ายหน้าตรงของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว
ซึ่งถ่ายมา แล้วไม่เกิน 6 เดือน
๕.5 การยืน่ ใบสมัครเข้าแข่งขันโรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาจะต้องเป็ นผูย้ นื่ ใบสมัคร เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในนามของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ห้ามผูป้ กครองหรื อบุคคลอื่นยืน่ แทน

ข้ อ ๖ วิธีจดั การแข่ งขัน
แข่งขันแบบแพ้คดั ออกหรื อFA CUP โดยรับจานวนจากัด 16 ทีมเท่านั้น
๖.๑ กติกาการแข่งขัน ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพลศึกษาใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
๖.๒ ครู ที่มีชื่อเป็ นผูค้ วบคุมทีม หรื อผูฝ้ ึ กสอนของสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขัน จะต้องติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผูค้ วบคุมการแข่งขัน ก่อนวันเริ่ มต้นการแ ข่งขันและเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละนัด เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้การแข่งขันดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย หากครู ผคู้ วบคุมหรื อผูฝ้ ึ กสอนละเลย ไม่ทาการ
ตรวจสอบแล้วเกิดความเสียหาย สานักการกีฬา จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
๖.๓ ให้แต่ละทีมรายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที และทีมใดไม่ลงทาการแข่งขันตามกาหนด ให้
ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ (5:0) และจะพิจารณาในการส่งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันในปี ต่อไป
๖.๔ ทีมใดไม่มาทาการแข่งขันหรื อเจตนาไม่ทาการแข่งขันหรื อผละออกจากการแข่งขันตามกาหนดการ
แข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามเข้าแข่งขันในรายการที่เหลือ และยกเลิกผลการแข่งขันที่ผา่ น
มาทั้งหมด รวมทั้งให้พิจารณาการส่งทีมเ ข้าร่ วมการแข่งขันในปี การศึกษา 2560 ยกเว้นเหตุสุดวิสยั อุบตั ิเหตุ ให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
๖.๕ นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อยเหมือนกันตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ในกรณี ที่
สีเสื้อเหมือนกัน ให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนเสื้อสารอง
๖.๖ ในวันแข่งขันให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 20 คน ประกอบด้วยผูร้ ักษาประตู 2 คน ผูเ้ ล่น 18 คน ถ้า
หากมี ความประสงค์จะส่งผูร้ ักษาประตู 1 คน จะต้องลดจานวน ผูเ้ ล่น ในการส่งรายชื่อเข้าแข่งขันได้ 19 คน เท่านั้น
ผูร้ ักษาประตู จะต้องแต่งกายให้เหมือนกัน ทั้ง 2 คน
๖.๗ นักกีฬามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเสื้อในกรณี ใดก็ตามจะไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้(ยกเว้นได้รับ
อนุญาตจากผูต้ ดั สิน )
๖.๘ ในระหว่างการแข่งขัน ให้นกั กีฬาสารองสวมเสื้อที่มีสีแตกต่างจากเสื้อทีมแข่งขันทั้ง 2 ทีม
๖.๘ นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้อยูใ่ นที่นงั่ ผูเ้ ล่นสารอง
๖.๙ ในเขตเทคนิค อนุญาตให้มีผคู้ วบคุมทีม, ผูฝ้ ึ กสอน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน รวม3 คน และผูเ้ ล่นสารอง 10 คน
เท่านั้น
๖.๑๐ กาหนดเวลาการแข่ งขันแบ่ งออกเป็ น 2 ครึ่ง ๆ ละ 15 นาที สาหรับรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี
๖.๑๑ สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
๖.๑๑.๑ สนามแข่งขัน : ใช้สนามกีฬาโรงเรี ยนจักรคาคณาทร และสนามอื่นๆที่เห็นว่าเหมาะสม
๖.๑๑.๒ นักกีฬาทุกคนต้องสวมรองเท้าฟุตบอล เท่านั้น
๖.๑๑.๓ ผูเ้ ล่น ทุกคนต้องใส่สนับแข้งขนาดมาตรฐาน ขณะลงทาการแข่งขันหากผูเ้ ล่นคนใดไม่ปฏิบตั ิ
ตาม ให้พกั ผูเ้ ล่นคนนั้น หรื อจนกว่าจะปฏิบตั ิตามให้ถกู ต้อง
๖.๑๑.๔ หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน
๖.๑๒ การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นได้ตลอดเวลา
๖.๑๓ คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ทีมชนะ
ได้ ๓ คะแนน
ทีมแพ้
ได้ ๐ คะแนน
๖.๑๔ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องติดรู ปในแผงรู ป จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่ วมการแข่งขัน
๖.๑๕ เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ผลการแข่งขันเสมอกัน ให้หาผูช้ นะโดยการเตะ ณ จุดเตะโทษ
๖.๑๖ ผูช้ นะเลิศอันดับที่1 มีถว้ ยรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 และเงินรางวัล............................
ผูช้ นะเลิศอันดับที่2 มีถว้ ยรางวัลชนะเลิศอันดับที่2 และเงินรางวัล............................
ผูช้ นะเลิศอันดับที่3 มีถว้ ยรางวัลชนะเลิศอันดับที่3 และเงินรางวัล............................
ข้ อ ๗ การพิจารณาทีม
๗.๑ หากมีปัญหาอื่นใดในการแข่งขัน ให้ถือเป็ นสิ ทธิ์ อานาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม สถานศึกษาจะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ท้งั สิ้ น
๗.๒ กรณี เจ้าหน้าที่ทีมหรื อกองเชียร์เข้าไปในสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
๗.๓ หากมีการทะเลาะวิวาท ระหว่างทีมหรื อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันหลังจบการแข่งขันแล้ว
จะพิจารณาลงโทษขั้นเด็ดขาดและสถานศึกษาจะอุธรณ์ใดๆไม่ได้ท้งั สิ้น
ข้ อ ๘ การรักษามารยาท
๘.๑ นักกีฬาที่ถกู ผูต้ ดั สินคาดโทษหรื อลงโทษ
- ถูกคาดโทษ โดยได้รับใบเหลือง ๒ ใบ ให้พกั การแข่งขันในนัดต่อไป ๑ ครั้ง ในกรณี นกั กีฬาได้รับ
ใบเหลืองเป็ นใบที่ 3 จะต้อง พักการแข่งขันเพิ่ม อีก 1 ครั้ง
- ถูกคาดโทษ โดยได้รับใบแดง ให้พกั การแข่งขันในนัดต่อไป ๑ ครั้ง
- ถูกคาดโทษ โดยได้รับใบแดง จากการทะเลาะวิวาทชกต่อยคู่ต่อสู้ ให้พกั การแข่งขันตลอดการแข่งขัน
- ถูกคาดโทษ โดยได้รับใบเหลือง แล้วได้รับใบแดง (โดยตรง) ให้พกั การแข่งขันในนัดต่อไป ๑ ครั้ง
(โทษใบเหลืองยังคงไว้)
๘.๒ ทีมใดฝ่ าฝื นส่งนักกีฬาที่ถกู ลงโทษให้พกั การแข่งขันหรื อผิดระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรี ยนปี ๒๕๕๓ ลงทาการแข่งขัน ให้ปรับทีมชนะเป็ นแพ้ ด้วยประตู ๒ : ๐ ในการแข่งขันครั้งนั้น โดย
จะแจ้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
๘.๓ ในกรณี ที่สถานศึกษากระทาผิดตามระเบียบกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรี ยน พ .ศ.
๒๕๕๓ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป
๘.๔ ระเบียบการแข่งขันอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในระเบียบนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน
คาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นสิ้นสุดจะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ท้งั สิ้น

ผังรูปนักกีฬา/เจ้าหน้ าที่ โรงเรียน……………………………….รุ่นอายุ……………
ชนิดกีฬา……………………………………………(ชาย / หญิง)
ในการแข่ งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่ วนภูมภิ าคจังหวัดน่ าน ประจาปี 2554
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