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การแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิาคประจ าปี 2563   จงัหวดัเชียงราย 
 
                     วนัท่ี……..เดือน…………………….พ.ศ2563 

 ขา้พเจา้…………………………………………….เกิดวนัท่ี…………............................................
เดือน…………..……..............................……..พ.ศ…………..… 
 
หมายเลขบตัรประจ าตวั                                                                                                                  อาย…ุ..…..ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ซอย………………….……….ถนน…………….…………….
ต าบล…………………..…………………….……………อ าเภอ...................................... 
จงัหวดั………………………………..……โทรศพัท…์………..…………………………………………… 
 ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั……………………………………ชั้น.................................................. 
โรงเรียน / วทิยาลยั………………….……………………………………….…………..ขอสมคัรเขา้แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค   ประจ าปี 2563 และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนักีฬาระหวา่ง โรงเรียนส่วนภูมิภาค   ทุกประการ 

 

          (ลงช่ือ)……………………………..……..…………ผูส้มคัร                                         
                   ( …………..………………………….……….) 
 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 
 ขา้พเจา้…………………………………อาย…ุ……ปี เป็นผูป้กครองโดยชอบธรรมของ  

(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................…………………อนุญาตให…้…………………………..…สมคัรเขา้แข่งขนักีฬารุ่น
อายไุม่เกิน  12 ปี ,15 ปี และ 18 ปี  ชาย/หญิงระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563  หากเกิดการบาดเจบ็หรือเสียหาย
แก่……………….………..………………….…………ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ และอนุญาตให ้
………………………………………….……………… เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 

 

(ลงช่ือ)……………….................……….………..ผูป้กครอง 
                                                                  (……………………………………………..) 

 
ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 

 
ขา้พเจา้………………………………………………..ต าแหน่ง……………....……………………………. 

ของ(ช่ือสถานศึกษา)…………………………….….…….ขอรับรองวา่......................................................... 

 มีอาย…ุ………….…ปี ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูช่ั้น………………………..และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ตามระเบียบการรับ
สมคัรเขา้แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 ทุกประการ 

       ลงช่ือ ……………………………………….. 
       ต าแหน่ง…………………………………….. 



ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 

1.กติกาการแข่งขัน 

 1.1 ใชข้อ้บงัคบัตามระเบียบของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย วา่ดว้ยการ

แข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษาระหวา่งโรงเรียนจงัหวดัเชียงราย ประจ าปี 2563 

 1.2 ใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ

กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ใชใ้นปัจจุบนั 

          2.ประเภทการแข่งขัน 

          2.1ประเภททีมชายและทีมหญิง 

3.การแบ่งรุ่นการแข่งขัน 

         3.1 รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี ชาย เกิด พ.ศ. 2551 

         3.2 รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี ชาย เกิด พ.ศ. 2548 

         3.3 รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี ชาย และ หญิง เกิด พ.ศ. 2545 

4.จ านวนนักกฬีาทีส่่งเข้าแข่งขัน 

        4.1 หน่วยกีฬาท่ีส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดรุ่้นล่ะ 1 ทีม ยกเวน้รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี ส่งทีมหญิง

ไดอี้ก 1 ทีม จ านวนนกักีฬาทีมล่ะไม่เกิน 18 คน และไม่นอ้ยกวา่ 15 คน เจา้หนา้ท่ีทีม 3 คน 

         4.2 หมายเลขเส้ือนกักีฬา ตั้งแต่หมายเลข 1-18 เท่านั้น และตอ้งติดหมายเลขเส้ือนกักีฬาใหต้รงกบั

หมายเลขในแผงรูปนกักีฬา 

        4.3 นกักีฬาคนหน่ึงส่งช่ือเขา้แข่งขนัไดเ้พียง 1 รุ่น เท่านั้น 

5.วธีิการจัดการแข่งขัน 

 5.1 การจดัการแข่งขนัรอบแรก จดัแบบแบ่งสายพบกนัหมดในสาย ทีมท่ีมีคะแนนท่ี 1 และท่ี 2 

ของแต่ละสายเขา้ไปเล่นในรอบท่ี 2  หากผลเสมอกนัใชว้ธีิการจบัฉลากหาทีมเขา้เล่นรอบต่อไป 

 5.2 การแข่งขนัในรอบท่ีสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใหท้  าการแข่งขนัแบบแพค้ดั

ออกถา้ผลการแข่งขนัเสมอกนัใหห้าทีมชนะดว้ยวธีิเตะลูกโทษ ณ.จุดเตะโทษ 

              5.3 การแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ ใหที้มท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศแข่งขนัชิงต าแหน่งชนะเลิศ 

ทีมท่ีแพใ้นรองรองชนะเลิศจะไดค้รองต าแหน่งท่ี 3 ร่วม 

           5.4 ขนาดลูกฟุตบอล รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี ใชลู้กฟุตบอลเบอร์ 4 รุ่นอายุอ่ืนๆใหใ้ชลู้กฟุตบอลเบอร์5  

                 5.5 การนบัคะแนน                                      

      ชนะได ้3 คะแนน เสมอได ้1 คะแนน แพห้รือไม่มาแข่งขนัไม่ไดค้ะแนน 

          5.6 การเปล่ียนตวัผูเ้ล่น อนุญาตใหเ้ปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดที้มละ 3 คน จากผูเ้ล่นส ารองท่ีส่งรายช่ือก่อน 

การแข่งขนั 



    5.7 ก าหนดเวลาการแข่งขนั 

      (1) รุ่นอาย 12 ปี ชาย คร่ึงละ 30 นาที พกัระหวา่งคร่ึงไม่เกิน 10 นาที  

      (2) รุ่นอาย 15 ปี ชาย คร่ึงละ 35 นาที พกัระหวา่งคร่ึงไม่เกิน 10 นาที 

                  (3) รุ่นอาย 18 ปี ชาย คร่ึงละ 40 นาที พกัระหวา่งคร่ึงไม่เกิน 10 นาที 

                        (4) รุ่นอาย 18 ปี หญิง คร่ึงละ 35 นาที พกัระหวา่งคร่ึงไม่เกิน 10 นาที 

 

6. ระยะเวลาการแข่งขัน 

วนั/เดือน/ปี เวลา งาน/กจิกรรม สถานที่ 
14-22 กนัยายน 63 08.30 – 16.30 น. รับสมคัรทีมแข่งขนั สนง.ท่องเท่ียวและกีฬา 

24 กนัยายน 63 13.30 น. ประชุมผจก.ทีมและจบั
ฉลากแบ่งสาย 

สนง.ท่องเท่ียวและกีฬา 

26-27 ก.ย.,3-4 ก.ย,10-
11 ต.ค.63 

09.00-16.00 น. แข่งขนัวนัเสาร์-อาทิตย ์ สนามกีฬาองคก์าร
บริหารส่วน จ.ชร (หญา้
เทียม)  

 

7.ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

7.1 นกักีฬาทุกคนตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนต่อนายทะเบียนก่อนท าการแข่งขนัในแต่ละนดั 

 7.2 เม่ือถึงก าหนดเวลาการแข่งขนั ทีมใดมีผูเ้ล่นนอ้ยกวา่ 7 คน หรือเม่ือเลยก าหนดเวลาการแข่งขนัไป

แลว้ 15 นาที ใหป้รับทีมนั้นแพใ้นการแข่งขนัคร้ังน้ี 

     7.3 ในวนัแข่งขนัทีมใดไม่มาท าการแข่งขนัตามท่ีโปรแกรมก าหนด โดยไม่แจง้สาเหตุใหท้ราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรก่อนการแข่งขนั 1 วนัใหต้ดัสิทธ์ิทีมนั้นออกจากการแข่งขนัในปีน้ี 

 7.4 นกักีฬาตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อย ในกรณีทีมีสีเส้ือของผูเ้ล่นเหมือนกนัให้เปล่ียนสีเส้ือของผูเ้ล่น โดย

ทีมท่ีมีรายช่ืออยูห่ลงัเป็นผูเ้ปล่ียนเส้ือ หากไม่ยอมเปล่ียนใหป้รับทีมนั้นแพใ้นการแข่งขนัคร้ังน้ี 

 7.5 นกักีฬาทุกคนตอ้งสวมรองเทา้ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อคู่ต่อสู้และสนบัแขง้เม่ือลงท าการแข่งขนั 

8. การรักษามารยาท 

 8.1 นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทีมท่ีถูกตดัสินคาดโทษหรือลงโทษ ไดรั้บใบเหลือง 2 คร้ัง หรือใบแดง 1 คร้ัง 

ใหพ้กัการแข่งขนัหรือท าหนา้ทีต่อไป 1 นดั หรือเป็นเหตุท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่เกินกวา่เหตุจึง

ลงมติใหพ้กัตลอดการแข่งขนั 

 8.2 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนกักีฬาท่ีถูกลงโทษใหพ้กัการแข่งขนั หรือผดิระเบียบน้ีลงท าการแข่งขนัใหป้รับทีม

นั้นแพด้ว้ยประตู 2 ประตู : 0 ในการแข่งขนัคร้ังนั้น โดยจะแยง้วา่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัไม่แจง้ให้

ทราบไม่ได ้ 



 8.3 ตลอดเวลาการแข่งขนั นกักีฬาและเจา้หนา้ทีมทุกคนตอ้งปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็นนกักีฬาท่ี

ดีและผูฝึ้กสอนท่ีดี 

9. รางวลัการแข่งขัน  

           ชนะเลิศ    ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

         รองชนะเลิศอนัดบั 1  ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

           รองชนะเลิศอนัดบั 2  ไดรั้บถว้ยรางวลั พร้อมเกียรติบตัร (ร่วมกนั) 

10.การเป็นตัวแทนจังหวดัเชียงราย 

 ทีมท่ีชนะเลิศการแข่งขนัในรุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี ชายและหญิง จะไดเ้ป็นตวัแทนจงัหวดัเชียงรายเขา้ร่วม

การแข่งขนักีฬานกัเรียน-นกัศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี........................รอบคดัเลือกตวัแทนเขตการแข่งขนักีฬาท่ี 5 

ประจ าปี 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผงัรูปนักกฬีาฟุตบอล 
การแข่งขันกฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวดัเชียงราย  ประจ าปี  2563 

ทมี……………………………………………… 
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                                                                                              ผูจ้ดัการทีม                          ผูฝึ้กสอน                               
 
 
 
 
 
ช่ือ……………………………         
สกุล………..……………      
เกิด…………..………               
          เจา้หนา้ท่ีทีม   
   
 
                                                                                              ลงช่ือ………………………………………………… 
                                            ( ……………………………………………..  ) 

                   ผูอ้  านวยการโรงเรียน/สถานศึกษา 
                    -ประทบัตราโรงเรียน/สถานศึกษา 

 
 
 


