
ระเบียบการแข่งขัน 

กีฬาฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด  ภ.ว.ค. คัพ  ครั้งที่ 1 
 

1. ประเภทการแข่งขัน (ฟุตบอลเปิด) 
- ฟุุตบอลุ7ุคนุรุ่นอายุไมุ่เกินุ12ุปีุ(พ.ศ.2546)ุจ ากัดุ12ุทีม ุุ 
-ุฟุตบอลุ7ุคนุรุ่นอายุไม่เกินุ15ุปีุ(พ.ศ.2543) จ ากัดุ12ุทีม ุุ 

2. การรับสม ัครและรับโปรแกรมการแข่งขัน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันทีุ่ 14 – 25 กันยายนุพ.ศ.2558 
2.1 ตุิดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท ีุ่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาุโรงเรียนุุุุุุ 

ภูเวียงวิทยาคมุ(ในวุันเวลาราชการ)ุหรือโทรติดต่อสอบถามุ080-4107178ุ(นายวีรวัฒน์ุแสนจันทร์ฮาม)ุ,086-
2207943 (นายยรรยงุุชาญวริัตน์)ุ, 085-7581926 (นางสาวอังคนางค์ุุอยู่บัว)ุ 

2.2 ประช ุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสาย วุันจันทร์ทีุ่ 28ุกันยายนุ2558ุเวลาุ09.00ุน.ุ 
ณุห้องโสตทัศนูปกรณ์ุ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

2.3 รับโปรแกรมการแข่งข ัน ในวุันอังคารทีุ่29ุกันยายนุ2558ุหรือดาวน์โหลดทีุ่www.pwwk.ac.th 
2.4 เริ่มท าการแข่งข ัน วันพุธทีุ่30ุกันยายนุถึงุวันทีุ่4ุตุลาคมุ2558  
2.5 ค่าสมคัรและค่าประก ันทีม 

- ฟุุตบอลุ7ุคนุรุ่นอายุไมุ่เกินุ12ุปีุค่าสมัครุ500ุบาทุค่าประกุันทีมุ500ุบาท 
- ฟุุตบอลุ7ุคนุรุ่นอายุไม่เกินุ15ุปีุค่าสมัครุ500ุบาทุค่าประกันทีมุ500ุบาท 

หมายเหต ุต้องช าระเงินค่าสมัครและค่าประก ันทีมภายในว ันจับสลากแบ่งสาย เงินค่าประกันทมีจะคืน
ให้ต่อเมือ่มาทำการแข ่งขันท ุกนัด ตามโปรแกรมที่จัดไว้ 
3. จำนวนน ักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ ีม 

3.1ุ ให้ส่งรายชุื่อนักกุีฬาสมัครเข้าแข่งขุันไดทุ้ีมละไม่นอ้ยกว่าุ10ุ คนุและไม่เกุินุ12ุคน 
3.2ุ ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมไดุ้ 3ุคนุประกอบดว้ย 

- ผู้จุัดการทุีม 1ุ คน 
- ผู้ฝุึกสอน 1ุ คน 
- ผู้ควบคุมทุีม 1ุ คน 

4. ค ุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าร่วมสม ัครแข่งขัน 
4.1ุฟุุตบอลุ7ุคนุรุ่นอายุไมุ่เกินุ12ุป ี

-ต้องมีอายุไมุ่เกินุ12ุปีุเกิดตั้งแตุ่ พ.ศ.ุ2546ุเป็นต้นไป 
4.2ุฟุุตบอลุ7ุคนุรุ่นอายุไม่เกินุ15ุปี 

- ต้องมีอายุไม่เกินุ15ุปีุ เกิดตั้งแตุ่พ.ศ.2543ุเป็นต้นไป 
5. เอกสารประกอบการร ับสม ัครเข้าร่วมแข่งขัน 

5.1ุ ใบสมัครขอเข้าร่วมการแขุ่งขันของทีม 
5.2ุ แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมุ (รูปถ่ายจรุิงไม่สวมหมวกและแวุ่นตาดำ) 
5.3ุ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนุ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องุ(พร้อมบัตรตัวจริงในวันแข่งขัน)ุุ



6. การสม ัครเข้าร่วมแข่งขัน 
6.1ุ ทีมทุี่สมัครเข้าร่วมการแขุ่งขันสามารถสมัครได้ในนามุ หมู่บ้านุ องคุ์กรภาครัฐ/เอกชนุ หรืออุื่นๆ 
6.2ุ นักกุีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขุันในนามตัวแทนทีมใดทมีหนึ่งได้เพุียงทีมเดียวเท่านั้น 
6.3ุ ทีมทุี่สมัครเข้าร่วมการแขุ่งขันแล้วจะเปลุี่ยนแปลง/แกุ้ไขและเพุิ่มเตมิรายชุื่อนักกุีฬาอุีกไม่ได้ 

7. การดำเน ินการจัดการแข่งขัน 
เพุื่อให้การดาเนินการจัดการแขุ่งขันเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยุ คณะกรรมการจัดการแข่งขุันจะเป็น 

ผู้ก าหนดวุิธุีการจัดการแขุ่งขันตามความเหมาะสมของจ านวนทีมทุี่สมัครเข้าร่วมการแขุ่งขัน 
7.1ุ ก าหนดระยะเวลาการแข่งขันฯุ จะจัดการแข่งขุันในตั้งแตุ่30ุก.ยุ58ุ–ุ4ุต.ค.ุ58 
7.2ุ กตกิาการแขุ่งขันุ นอกจากระบใุนระเบียบนีุ้ ให้ใชุ้กติกาของสมาคมฟุุตบอลแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7.3ุ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท าการแขุ่งขันุ เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกให้ลงท าการแขุ่งขันภายใน 

15ุนาทีุ ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพุ้ในการแข่งขุันครั้งนั้นุ และต้องมาทำการแขุ่งขันในครั้งต่อไปตามกำหนดการ 
แขุ่งขัน 

7.4ุ ทีมใดไม่มาท าการแข่งขุันหรุือเจตนาไมท่ำการแขุ่งขันให้ทันตามกำหนดการแข่งขุันุคณะกรรมการ
จัดการแข่งขุันจะพุิจารณาลงโทษห้ามแขุ่งขันในรายการทีเ่หลือและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมดุ(ยกเว้น
เหตุสุดวุิสัยให้คณะกรรมการจัดการแข่งขุันพิจารณา) 

7.5ุ นักกุีฬาที่เขุ้าร่วมการแข่งขุันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันุ ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ใน 
ใบสมัครุในกรณีท่ีสีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในก าหนดการแข่งขันจะต้องเปลี่ยนสีเสื้อส ารองุุุนักกีฬา
คนใดไม่สวมสนับแข่งุฝุายจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงสนามุุไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

7.6ุ ก่อนท าการแข่งขุันให้นักกฬีาทกุคนจะต้องรับการตรวจแผงรุูปที่สมัครไว้ 
7.7ุ นักกุีฬาที่มีชื่อพุักการแข่งขุันไมุ่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผู้เลุ่นสำรอง 
7.8ุ ก าหนดเวลาการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็นุ 2ุครึ่งๆละุ20ุนาทีุ พุักระหวุ่างครึ่งไมุ่เกินุ10ุนาทีุ  

            7.9 หัวหน้าทีมต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขันและทุกทีมต้องน ามาเอง 
 ุ7.10 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นไดุ้ 5ุคนุรวมผู้รักษาประตู 

  7.11 ในรอบคัดเลือกจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสายุเอาคะแนนอันดับุ1ุและุ2ุของแต่ละสาย
เข้ารอบต่อไปุคะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

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

ในรอบท่ีสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศุจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกุหากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาุให้ท า
การยิงจุดโทษเพ่ือหาผู้ชนะทันที 

7.12ุสนามแข่งขัน 
- สนามฟุตบอลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมุอ าเภอภูเวียงุจังหวัดขอนแก่น 

8. การรักษามารยาท 
8.1ุนักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 

- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลืองุ2ุครั้งุ(นัดละุ1ใบเหลือง)ุให้พักการแข่งขันครั้งต่อไปุ 
1ุครั้ง 

- ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดงุให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไปุ2ุครั้ง 
- กรณีถูกคาดโทษใบเหลืองุปรับุ50ุบาท, กรณีถูกคาดโทษใบแดงุปรับุ100ุบาทุ 



8.2ุทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขันุหรือผิดระเบียบนี้ลงท าการแข่งขันุ 
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นุโดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งไม่ได้ 

8.3ุกองเชียร์ุนักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทุดื่มสุราุไม่ปฏิบัติตามระเบียบการ 
แข่งขันุหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมุุไม่ว่ากรณีใดๆุทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันทันที 
9. การประท้วง 

ให้ทีมท่ีจะยื่นประท้วงปฏิบัติดังนี้ 
ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

พร้อมหลักฐานุและวางเงินประกันการประท้วงุุ1,000ุบาทุภายในุุ24ุชั่วโมงุหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันุเงินประกัน
ในการประท้วงุจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล 
10. รางวัลการแข่งขัน 

10.1ุฟุตบอลุ7ุคนุรุ่นอายุไม่เกินุ12ุปีุ(2546) 
- รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000ุบาทุพร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศุอันดับุ1ุ เงินรางวัล ุ3,000ุบาทุพร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศุอันดับุ2ุ เงินรางวัลุ 2,000ุบาทุพร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศุอันดับุ3ุ เงินรางวัล 1,000ุบาท 

10.2ุฟุตบอลุ7ุคนุรุ่นอายุไม่เกินุ15ุปีุ(2543) 
- รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000ุบาทุพร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศุอันดับุ1ุ เงินรางวัลุ 3,000ุบาทุพร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศุอันดับุ2ุ เงินรางวัลุ 2,000ุบาทุพร้อมถ้วยรางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศุอันดับุ3ุ เงินรางวัล 1,000ุบาท 

11. หากมีปัญหาอ่ืนใดที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบนีุ้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันุค าตัดสินของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดุจะอุทธรณ์ใดๆุไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
กีฬาฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด ภ.ว.ค. คัพ ครั้งท่ี 1 

 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ ุเขียนที่............................................... 

วันที่.........เดือน................................พ.ศ.2558 
เรื่องุกีฬาฟุตบอลุ7ุคนต้านยาเสพติดุภ.ว.ค.ุคัพุครั้งทีุ่1 
 

เรียนุคณะกรรมการจัดการแข่งขันุ 
ข้าพเจ้า.............................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........ุุหมู่ที่.........ต าบล .........................อ าเภอ

................................จังหวัด.................................ุสถานที่ท างาน.................................................. ........เบอร์โทรศัพท์

.............................................เป็นผู้จัดการทีม...........................................................มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าร่วม
การแข่งขันฟุตบอล7คนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดุภ.ว.ค.ุคัพุครั้งทีุ่1 

ข้าพเจ้าุจะรับผิดชอบุในการควบคุมดูแลนักกีฬาทั้งทีมุของข้าพเจ้าุให้ปฏิบัติตามกติกาและระเบียบ
ข้อตกลงของการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อยุหากเกิดการบาดเจ็บจากการแข่งขันไม่ว่าทุกกรณีใดๆุข้าพเจ้าจะ
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายและไม่เอาผิดกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ได้น าเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครดังนี้ 
O ใบรายชื่อนักกีฬา 
O แผงรูปถ่ายนักกีฬา 
O เงินค่าสมัคร......................บาท 
O เงินค่าประกันทีม..............บาท 
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