
 
 

 

 
ฟุตบอลนักเรียน 7 คน  
แชมป์กฬีา 7HD 
แชมเปียนคพั 2019 

 

 

ระเบียบการแข่งขนัฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กฬีา  7HD คร้ังที ่ 17 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------- 
1.  ระเบียบการแข่งขันคร้ังนี ้ มีช่ือว่า   
      “ระเบียบการแข่งขนัฟุตบอลนกัเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD ” 
 

2.  การรับสมัคร   
             เร่ิมรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม  -  9 สิงหาคม 2562 (ในวนัเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมคัร   
หรือ ดาวน์โหลดใบสมคัรผา่นทางเวบ็ไซด ์www.ch7.com  หรือ 7seesport.ch7.com  และ ยืน่ใบสมคัรไดท่ี้         
เคาทเ์ตอร์ประชาสัมพนัธ์ อาคาร 2  สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  เท่านั้น  โทร.  0 2495 7777 ต่อ 442    
การประชุมและงานแถลงข่าว ผูจ้ดัการทีมสถานศึกษาต่างๆ ท่ีส่งทีมฟุตบอลเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งส่งผูแ้ทน  
เขา้ร่วม ตามวนั เวลา และสถานท่ี ซ่ึงคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯก าหนด 
 โรงเรียนทีส่มัครเข้าแข่งขันฯ จะถือว่าโรงเรียนน้ันได้รับทราบระเบียบการแข่งขันฯ เป็นทีชั่ดเจนแล้ว  และ
ยนิยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขของทางช่อง 7HD   และระเบียบการแข่งขันนีฯ้ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้   
 
3.  จ านวนนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ 
 3.1  ใหส่้งนกักีฬาเขา้แข่งขนัไดที้มละไม่นอ้ยกวา่ 12 คน และไม่เกิน 15 คน 

 3.2  ในวนัแข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ล่นไดไ้ม่เกิน 15 คนและไม่นอ้ยกวา่ 12 คน 

 3.3  ใหมี้เจา้หนา้ท่ีได ้8 คน ประกอบดว้ย                   
- ผูจ้ดัการทีม            1  คน 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการทีม   2  คน 

- ผูค้วบคุมทีม          1  คน 

- ผูฝึ้กสอน               1  คน 

- ผูช่้วยผูฝึ้กสอน      2  คน 

- เจา้หนา้ท่ีทีม          1  คน 
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4.  คุณสมบัติของนักกฬีา 
 ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 4.1  ตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นสถานศึกษานั้น ๆ ตั้งแต่  มิถุนายน 2562 
 4.2  ตอ้งมีอาย ุไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี  และไม่เกิน 18 ปี  (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547) 

4.3  นกักีฬาท่ีสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งเป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2544  และเป็น    

ผูมี้บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                                                                 

4.4  นกักีฬาท่ีสมคัรแข่งขนัตอ้งศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา ในหลกัสูตรการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และศึกษา

ในภาคปกติ                                                                                                                                                       

4.5  นกักีฬา 1 คน สามารถลงทะเบียนสมคัรเขา้แข่งขนัไดเ้พียง 1 ทีมเท่านั้นหากมีรายช่ือซ ้ าซอ้น จะถูกตดั

สิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้ร่วมแข่งขนัตลอดทวัร์นาเมนท ์ โดยจะอา้งวา่มีผูน้  าช่ือตนเองไปเขา้สมคัรแข่งขนั โดยตนเอง

ไม่ทราบไม่ได ้                                                                                                                                              

5.  เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 

5.1  ใบสมคัรเขา้การแข่งขนัของนกักีฬาทุกคนท่ีเขา้ร่วมสมคัรการแข่งขนัจะตอ้งมีเอกสารรับรองการศึกษา       
       ท่ีออกจากทางสถานศึกษาท่ีสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั ซ่ึงเอกสารตอ้งลงนามโดยผูอ้  านวยการโรงเรียน    
       หรือรักษาราชการแทน หรืออาจารยใ์หญ่ เป็นผูล้งนามเท่านั้น 
5.2  รูปถ่ายนักกฬีาขนาด 2 นิว้ บนพืน้ขาว จ านวน 2 รูป โดยนักกฬีาต้องสวมชุดของสถานศึกษาเท่าน้ัน                                                                     
       (รูปถ่ายต้องไม่เกนิ 6 เดือน)  ไม่รับรูปทีใ่ส่ชุดพละ, ชุด รด. ,ชุดทัว่ไป หรือถ่ายเอกสาร       
5.3  รูปถ่ายเจา้หนา้ท่ีขนาด 2 น้ิว บนพื้นขาว ตอ้งใส่ชุดสุภาพไม่สวมหมวกและแวน่ตาด า                               
       (รูปถ่ายตอ้งไม่เกิน 6 เดือน)      
5.4  ส าเนาบตัรประชาชน ท่ีเห็นใบหนา้ชดัเจน 
5.5  ใบรับรองสถานศึกษา ต้องติดรูปถ่ายชุดนักเรียน มีประทบัตราสถานศึกษา และผู้มีอ านาจลงนาม                         
       รับรองเท่าน้ัน (รบ. 7)    
5.6  เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ียืน่สมคัรไวแ้ลว้จะใชเ้ป็นหลกัฐานจนกวา่จะเสร็จส้ินการแข่งขนั                                                          
       รอบสุดทา้ย หากเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบและไม่ถูกต้องจะไม่รับสมัคร ไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน 
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6.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 ทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาและส่งได้เพยีงทมีเดียวเท่าน้ัน 

เปิดรับสมคัรโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา (สายสามญั) ทัว่ประเทศ จ ากดัจ านวน ไม่เกนิ 256  โรงเรียน  
ทีมท่ีผา่นเขา้รอบสุดทา้ย จะตอ้งแข่งขนัตามโปรแกรมท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัก าหนด  ถา้ไม่สามารถปฏิบติัตาม                                  
ไดใ้หแ้จง้ล่วงหนา้เพื่อเล่ือนทีมอ่ืน ๆ ข้ึนมาแทน  
ทมีทีส่มัครและส่งเอกสารหลักฐานแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณ ี         
 

7.  การด าเนินการจัดการแข่งขัน 

 7.1  การแข่งขนั   รอบคดัเลือก  แข่งขนัระหวา่ง วนัท่ี 7-16  ตุลาคม  2562 
                                          รอบสุดทา้ย   แข่งขนัระหวา่ง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 

7.2  ท าการแข่งขนัรอบคดัเลือกแบบแพค้ดัออก  เพื่อหาทีมเขา้ไปเล่นในรอบสุดทา้ย จ านวน 8 ทีม 

       (รวมกบัทีมแชมป์ และรองแชมป์ คร้ังท่ีแลว้ อีก 2 ทีม รวมเป็น 10 ทีม) 
         7.3  การจดัการแข่งขนั  จดัใหมี้ทีมวางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
                     กลุ่ม A ทีมท่ีมีผลงานผา่นเขา้มาเล่นฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD พิจารณาจากการเขา้รอบสุดทา้ย 
                     อย่างสม ่าเสมอ จ  านวน 8  ทีม ไดแ้ก่ ราชวินิตบางแกว้, อสัสัมชญัธนบุรี,  อสัสัมชญั ศรีราชา  
                     สารวทิยา, ปทุมคงคา, กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั, สวนกุหลาบวทิยาลยั และ วดัสุทธิวราราม                                       
            กลุ่ม B ทีมท่ีมีผลงานผา่นเขา้มาเล่นฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD พิจารณาจากการเขา้รอบสุดทา้ย               
                     จ  านวน  8  ทีม ไดแ้ก่ สวนกุหลาบวทิยาลยั ปทุมธานี, วชูิทิศ กีฬากรุงเทพมหานคร, อสัสัมชญั, 
                 ท่าขา้มพิทยาคม, โพธินิมิตวทิยาคม, ธญัรัตน์, อิสลามวทิยาลยัฯ และ สตรีวทิยา ๒   
              ไดสิ้ทธ์ิเป็นทีมวาง (ผลงานยอ้นหลงั  2  ปี 2560 - 2561) 
            กลุ่ม c ไดแ้ก่ ร.ร.ทัว่ไป 

7.4  การแข่งขนัรอบสุดทา้ย แบ่งสาย จะแข่งแบบพบกนัหมดในแต่ละสาย (เหยา้- เยอืน) และ 
       ทีมชนะเลิศ (สุรศกัด์ิมนตรี) และทีมรองชนะเลิศ (ราชวนิิตบางเขน) จากการแข่งขนัคร้ังท่ีแลว้ 
       ไดสิ้ทธ์ิเป็นทีมยนืในรอบสุดทา้ย ไม่ตอ้งลงท าการแข่งขนัในรอบคดัเลือก  
7.5  ทีมท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัตอ้งวางเงินค่าประกนัทีม ๆ ละ 3,000 บาท  จะไดคื้นต่อเม่ือแข่งขนัเสร็จส้ิน    
       ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการสละสิทธ์ิไม่มาแข่งขนั   เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการรับโอนเงินประกนั 
       ทมีคืน   โปรดระบุ บัญชีธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์  (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลข 
       บัตรประชาชน) ช่ือบัญชีผู้รับเงินประกนัคืน  (ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร)  
 



- 4 - 

  
7.6   ทีมท่ีผา่นเขา้รอบสุดทา้ยจะไดรั้บเงินสนบัสนุนทีม ทมีละ 50,000 บาท  และ ทีมท่ีมีระยะทาง        

ไกลจากกรุงเทพฯ เกินกวา่ 250 กิโลเมตร จะไดรั้บเงิน สนบัสนุนค่าน ้ามนั ทมีละ 10,000 บาท 

หมายเหตุ  หากสนามแข่งขนัไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถท าการแข่งขนัได ้ใหเ้ล่ือนการแข่งขนัไปแข่ง 
ในวนัถดัไป หรือ เล่ือนโปรแกรมออกไปตามความเหมาะสม 

 

8.  กติกาการแข่งขัน 

8.1  การแข่งขนัรอบคดัเลือก จะแข่งคร่ึงละ 15 นาที  พกัระหวา่งคร่ึง 5 นาที 
       หากเสมอกนั ใหต้ดัสินดว้ยการยงิลูกโทษท่ีจุดโทษ จ านวน 3 คน   
       (กรณีท่ีเสมอกนั ใหย้งิเพิ่มอีกทีมละคน จนกวา่จะรู้ผลแพช้นะ)   
       ส าหรับใน รอบ 32 ทีม และ รอบ 16 ทีม เพื่อหาทีมเขา้ไปเล่นในรอบสุดทา้ย  
     แข่งคร่ึงละ 25 นาที  พกัระหวา่งคร่ึงไม่เกิน  10 นาที    

8.2  รอบสุดทา้ย แบ่งสาย (เหยา้ - เยอืน) แข่งขนัคร่ึงละ 25 นาที  พกัระหวา่งคร่ึงไม่เกิน 10 นาที 

8.3  กติกาการแข่งขนั นอกจากท่ีระบุในระเบียบน้ี ใหใ้ชก้ติกาของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ   
      (FIFA) ซ่ึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั (ยกเว้น การล า้หน้า) 

8.4  ทีมใดไม่พร้อมท่ีจะลงท าการแข่งขนั เม่ือผูต้ดัสินให้สัญญาณเรียกลงท าการแข่งขนั 

                 ภายใน 5 นาที ในรอบคดัเลือก และ 15 นาที ในรอบสุดทา้ย (เหยา้- เยอืน) ใหป้รับทีมนั้น 

                 เป็นแพใ้นการแข่งขนัคร้ังนั้น ดว้ยประตู 2 : 0 ส าหรับทีมท่ีแข่งในรอบสุดทา้ย (เหยา้- เยือน)   
                 ตอ้งมาท าการแข่งขนัในคร้ังต่อไปตามก าหนดการแข่งขนั 

 

 8.5  นกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อยเหมือนกนัตามแบบและสีท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัร 
        ในกรณีท่ีสีเส้ือเหมือนกนัใหที้มท่ีมีช่ือตามหลงัเปล่ียนสีเส้ือส ารองหรือใส่เส้ือท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนั   
                     เตรียมไวใ้ห ้ เส้ือผู้เล่นหมายเลข  2-14 และเส้ือผู้รักษาประตูหมายเลข 1 และ15 เท่าน้ัน 

 8.6  นกักีฬาตอ้งน าบตัรประชาชนตวัจริง บตัรประจ าตวันกัเรียน หรือใบแทนมาแสดงดว้ย  
                     ก่อนท าการลงแข่งขนั  
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 8.7  สนามและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
  1.  ขนาดสนามแข่งขนั กวา้ง 50 เมตร  ยาว  75 เมตร 
   -  รอบคดัเลือกจะใชส้นามฝึกซอ้มของสโมสรเมือง ทองยไูนเตด็ (เมืองทองธานี)  
                                         -  รอบสุดทา้ย (เหยา้- เยอืน) , รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ  ใชส้นาม 

                                            สนามกีฬาเทพหสัดิน ฯ และหรือสนามท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ก าหนด   
  2.  ขนาดลูกฟุตบอล  มาตรฐาน เบอร์  5   

3.  หวัหนา้ทีมจะตอ้งมีปลอกแขนแสดงสัญญาลกัษณ์ทุกคร้ังท่ีลงท าการแข่งขนั  
     ซ่ึงทีมตอ้งเตรียมพร้อมมาเอง 
4.  นักกฬีาทุกคนต้องสวมสนับแข้งทีไ่ด้มาตรฐานเหมาะสมและความปลอดภัย  
     (กว้าง 5 นิว้ ยาว 8 นิว้) ลงท าการแข่งขัน  
     ยกเว้น สนับแข้งทีเ่ลก็, ตัด, ดัดแปลง ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ให้ลงแข่งขัน 

5.  นักกฬีาทุกคนห้ามใส่รองเท้าฟุตบอลทีม่ี 6 ปุ่ม หรือรองเท้าทีม่ีปุ่มไขโดยเด็ดขาด   
     หากมีการตรวจพบจะถูกปรับเป็น แพ้ ทันที 

             8.8    การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นระหวา่งการแข่งขนัอนุญาตใหเ้ปล่ียนผูเ้ล่นได ้ 4  คน จากผูเ้ล่นส ารองท่ีส่ง 
                      รายช่ือก่อนการแข่งขนั และจะเปล่ียนไดเ้ม่ือผูต้ดัสินอนุญาตเท่านั้น  ในรอบสุดทา้ย (เหยา้ - เยอืน)  
                      อนุญาตใหเ้ฉพาะกรณีท่ีมีผูเ้ล่นบาดเจบ็  และมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น แต่ไม่เกิน  
                      2 คน  และระหวา่งการแข่งขนั รอบสุดทา้ย หากผูรั้กษาประตูบาดเจบ็ไม่สามารถเล่นไดต้ลอดการ 
                      แข่งขนั  อนุญาตใหเ้ปล่ียนผูรั้กษาประตูได ้1 คน  แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากฝ่ายจดัการแข่งขนัฯ 
                      ตรวจสอบก่อน  ส าหรับผูเ้ล่นคนอ่ืน ๆ จะไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน                       
 8.9  คะแนนการแข่งขนัในรอบสุดทา้ย (เหยา้ - เยอืน) ให้ถือเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

   ทีมชนะ  ได ้  3 คะแนน 

   ทีมเสมอ ได ้  1 คะแนน 

   ทีมแพ ้  ได ้  0 คะแนน    
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 8.10 กรณีการนบัคะแนนเพื่อหาทีมชนะเขา้ไปเล่นในรอบต่อไปและทีมท่ีมีคะแนนเท่ากนัใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 

   -  ใหดู้จ านวนผลต่าง ประตูได ้- เสีย 
   -  ใหดู้จ านวนประตูได ้

   -  ใหดู้ผลการแข่งขนัของคู่กรณี (Head to Head) 
   -  ใชก้ฏแฟร์เพลย ์(ใบเหลือง =1, ใบเหลือง+ใบเหลือง = 2, ใบแดง = 3,ใบเหลือง+ใบแดง 
                                              = 4) 
   -  ใชว้ธีิการจบัสลาก 

 8.11 ในระหวา่งการแข่งขนั ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน นกักีฬา  เจา้หนา้ท่ีทีมตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                       -  แต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย  และเหมาะสม  ตอ้งมีไอดีการ์ด (หรือหลกัฐานท่ีฝ่ายจดัด าเนินการให)้ 
                          หากไม่มี  หรือถูกลงโทษ  หา้มอยูใ่นท่ีนัง่ส ารองโดยเด็ดขาด และหา้มออกนอกเขตเทคนิค 
                          ถา้โดนเตือนเกิน 3  คร้ังจะตอ้งข้ึนไปอยูบ่นอฒัจนัทร์และหา้มท าหนา้ท่ีนดัต่อไป 1 นดั 
                       -  หากมีการเปล่ียนแปลงเจา้หนา้ท่ี ไม่ตรงกบัท่ีแจง้ไว ้หรือไม่ไดแ้จง้ให้กบัฝ่ายจดัการแข่งขนัฯ 
                          ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร จะตอ้งถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท และจะเพิ่มเป็นเท่าตวัในคร้ัง 
                          ต่อไป 
          -  หากมีการท าลายทรัพยสิ์นภายในสถานท่ีจดัการแข่งขนั ใหป้รับเงิน 2,000 บาท และชดใช ้
                          ค่าเสียหายตามราคาท่ีประเมินแก่เจา้ของสถานท่ีเกิดเหตุ 
                      -   ทุกโรงเรียนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัฯ  และกติกาการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด      
                          หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบฯ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ จะพิจารณา 
                          ลงโทษตามระเบียบการแข่งขนัฯ ต่อไป 

 8.12 การแข่งขนัรอบสุดทา้ย ทีมท่ีไดเ้ขา้ไปเล่นรอบ เหยา้-เยอืน  หากทีมมีสนามแข่งขนัไม่สามารถใช ้

                     ท  าการแข่งขนัไดห้รือ ไม่มีสนามแข่งขนัจะตอ้งไปใชส้นาม ท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัก าหนดให้ 
                      และจะต้องเสียค่าบ ารุงสนาม ให้กบัเจ้าของสนามน้ัน 

 8.13 ในวนัท่ีมีการแข่งขนัในรอบ เหยา้-เยอืน ทีมท่ีมีการแข่งขนัในวนันั้น ๆ จะตอ้งส่งผูแ้ทนมาประชุม 

                      ก่อนการแข่งขนัคู่แรก 1 ชัว่โมง ทั้ง 4  ทีม และจะตอ้งน าเส้ือท่ีใชแ้ข่งขนัในวนันั้นมาดว้ย   
                      กรณี ทีมท่ีทีมไม่มาประชุมจะตอ้งยอมรับผลการประชุมในคร้ังนั้น และถา้ไม่ใหค้วามร่วมมือกบั 

                      คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ จะตอ้งถูกลงโทษตามขอ้ 9 หากมีปัญหาในการแข่งขนัใหถื้อเป็น 

                      สิทธ์ิขาดของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ พิจารณาลงโทษทีมท่ีกระท าผดิ จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได ้
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9.  การรักษามารยาท 

 9.1  นกักีฬาท่ีถูกผูต้ดัสินคาดโทษหรือลงโทษ 

  9.1.1  ถูกคาดโทษโดยไดรั้บใบเหลือง 2  คร้ัง ใหพ้กัการแข่งขนันดัต่อไป 1 คร้ัง 
  9.1.2  ถูกลงโทษโดยไดรั้บใบแดง 1 คร้ัง ใหพ้กัการแข่งขนันดัต่อไปอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
            และส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 
                           9.1.3  ถูกคาดโทษดว้ยใบเหลือง 1 คร้ัง  ตามดว้ยใบแดง 1 คร้ัง ใหพ้กัการแข่งขนันดัต่อไป  
                                     1 คร้ัง  แต่โทษใบเหลืองยงัคงคา้งอยู ่ 
  9.1.4  นักกฬีาคนใดมีเจตนาเล่นผดิกติกา หรือท าร้ายคู่ต่อสู้  และผู้ตัดสินได้ลงโทษ 

          ในขณะแข่งขันแล้ว  หรือมิได้ลงโทษ  แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลกัฐาน 

          ชัดเจนจากการกระท าผดิน้ัน  จะพจิารณาลงโทษย้อนหลงัให้พกัการแข่งขันใน 

          นัดต่อไป 1 คร้ังทนัท ี หรือมากกว่าน้ัน  ตามความผดิทีก่ระท าและปรับเงิน   ตาม 

          บทลงโทษต่อไป  เพ่ือมิให้เป็นเยีย่งอย่างต่อไป 

 9.2  นกักีฬาท่ีไดรั้บใบเหลือง ใบแดง ในการแข่งขนัรอบคดัเลือก ใหย้กเลิกในรอบสุดทา้ย   
              ยกเวน้กรณีทะเลาะววิาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษหา้มลงท าการแข่งขนัและ 
                     หา้มเพิ่มผูเ้ล่นอีก 
 9.3  ทีมใดฝ่าฝืนส่งนกักีฬาท่ีถูกลงโทษใหพ้กัการแข่งขนั หรือ ผดิตามระเบียบฯน้ี ลงท าการแข่งขนั 

        ใหป้รับทีมนั้นเป็นแพด้ว้ยประตู  2 : 0 ในการแข่งขนัคร้ังนั้น โดยจะแยง้วา่ คณะกรรมการ 
                     จดัการแข่งขนัฯ ไม่แจง้ใหท้ราบไม่ได ้

9.4  ผู้ฝึกสอน นักกฬีา หรือ เจ้าหน้าทีค่นใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน ฯ ประท้วงการตัดสิน   
       ไม่แข่งขันต่อ (วอล์กเอ้าท์)  ด่าทอ เสียดสี  ผู้ตัดสิน  ทั้งในและนอกสนาม หรือประพฤติตนไม่ 

       เหมาะสม   ไม่ว่ากรณใีด ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน  แสดงกริยาหรือ สัญลกัษณ์ต่าง ๆ  
       ทีไ่ม่ เหมาะสมต่อสาธารณชน  เช่น  เตะขวดน า้   หรือขว้างขวดน า้ หรืออ่ืน ๆ   วพิากษ์ วจิารณ์   
       ในทางทีส่่งผลเสียต่อการจัดการแข่งขัน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  สามารถลงโทษได้ทันที 
9.5  ทมีใดหรือสถานศึกษาใดทีม่ีนักกฬีา, เจ้าหน้าทีท่มี, กองเชียร์,  ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุ ยัว่ยุ 
       ให้เกดิการทะเลาะและววิาท เยาะเย้ย  ดูหมิ่นเหยียดหยาม ให้ตัดสิทธ์ินักกฬีา, เจ้าหน้าที่ทมี, 

     และ สถานศึกษาน้ันออกจากการแข่งขันในคร้ังน้ัน และในคร้ังต่อ ๆ ไป 

 

 

 
 



-8- 

 

9.6   กองเชียร์ทีต่ามมาเชียร์สถานศึกษาของตนเอง  ห้ามจุพลุไฟ ประทดั หรือส่ิงใกล้เคียง และการลงไป 

        ใน สนามแข่งขัน   หรือ ขว้างปาส่ิงของต่าง ๆ  ลงไปในสนาม หรือบริเวณแข่งขัน  คัดค้านการตัดสิน  
        และเชียร์ในลักษณะ ยัว่ยุนักกฬีา  ทมีและกองเชียร์คู่แข่ง จะถูกลงโทษทันท ี โดยทางสถานศึกษาจะ 
        อ้างว่า  ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ หรือไม่รับผดิชอบไม่ได้  
9.7  ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่, นักกฬีาส ารอง และผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกบัทมี ลงไปในสนามแข่งขัน      
       ในขณะที่ท าการแข่งขัน  หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน    
       หรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน  แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน  ผู้ช่วยผู้ตัดสิน  เจ้าหน้าทีจั่ดการแข่งขัน  
       (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับอนุญาต ให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกฬีาทีบ่าดเจ็บในสนาม)  จะถูกเชิญขึน้ไป 

       บนอฒัจันทร์ทนัที  และถูกลงโทษต่อไป 

9.8  ทมีใดหรือสถานศึกษาใดทีไ่ม่ให้ความร่วมมือในการจัดให้มีกองเชียร์มาร่วมเชียร์ได้ในวนัถ่ายทอดสด 

       หรือวันอ่ืน ๆ ทีท่างคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ก าหนด จะมีการพจิารณาการเข้าร่วมในคร้ังต่อไป          
9.9  สถานศึกษาใดจงใจน านักเรียนทีไ่ม่ได้อยู่ในสถานศึกษาของตนเองมาลงเล่นให้ทมีตนเอง จะถูกตัด 

       สิทธ์ิห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฯตลอดไป  และหากโรงเรียน หรือ สถานศึกษาใดไม่สามารถปฏิบัติตาม 

       ระเบียบการแข่งขันฯนีไ้ด้ ให้พจิารณาการเข้าร่วมในคร้ังต่อไป 

9.10 หากมีปัญหาอ่ืนใดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฯนี ้ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 

 

บทลงโทษ   มีดังนี้ 
1. นักกฬีาทีถู่กใบเหลือง 1 ใบ จะต้องเสียค่าปรับ  200  บาท  
2. นักกฬีาทีถู่กใบเหลือง 2 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ  400  บาท 
3. นักกฬีาทีถู่กใบแดง    จะต้องเสียค่าปรับ  500  บาท 
4. นักกฬีาทีถู่กใบเหลือง 1 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 700 บาท และใบเหลืองยงัคงค้างอยู่ 
5. ถ้าหากทมีใดท าผดิระเบียบฯ ตามข้อ 9.3 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท  
6. ถ้าหากทมีใดท าผดิระเบียบฯ ตามข้อ 9.4 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน 
7. ถ้าหากทมีใดท าผดิระเบียบฯ ตามข้อ 9.5 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 6 คะแนน 
8. ถ้าหากทมีใดท าผดิระเบียบฯ ตามข้อ 9.6 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน 
9.  ถ้าหากทมีใดท าผดิระเบียบฯ ตามข้อ 9.7 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 20,000 บาท และถูกพกัการแข่งขัน 2 นัด 
10. หากมีปัญหาอ่ืนใดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในระเบียบและบทลงโทษของระเบียบนี ้ให้อยู่ในดุลยพนิิจของ 
     คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พจิารณาทั้งเร่ืองการแข่งขัน การปรับเงิน การหักคะแนน และการตัดสิทธ์ิ 
     ออกจากการแข่งขัน   
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10.  คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงและมารยาท 
 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งทางคุณสมบติัและมารยาทประกอบดว้ย 

- ผูแ้ทน ช่อง 7HD 
- คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ 
- ผูแ้ทนกรมพลศึกษา 
- ผูต้ดัสินกรมพลศึกษา 

 

11.  การประท้วง  
ทีมท่ีจะยืน่ประทว้ง ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี ใหผู้จ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอนยืน่ประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯพร้อมหลกัฐานเอกสาร และวางเงินประกนัการประทว้ง เป็นเงิน 2,000  บาท   
หลงัเสร็จส้ินการแข่งขนั ซ่ึงคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ จะพิจารณาใหเ้สร็จส้ินก่อนการแข่งขนัในคร้ังต่อไป 
จะเร่ิมแข่งขนั ส าหรับเงินประกนัการประทว้งจะคืนให้เม่ือการประทว้งเป็นผล หากการประทว้งไม่เป็นผลให้ยึด
เงินประกนัเขา้เป็นเงินสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัฯ 

 

12.  รางวลัการแข่งขัน 

 12.1  ทมีทีไ่ด้เข้ารอบสุดท้าย แบ่งสาย จะได้บ ารุงทมีฟุตบอล รวมค่าชุดแข่งขันทมีละ 50,000 บาท 

 12.2  เงินรางวลัในแต่ละนดั  ในรอบสุดทา้ย 
  -  ทมีชนะ  ได้รับ 7,000  บาท -  ทมีเสมอ  ได้รับ 3,000  บาท -  ทมีแพ้  ได้รับ 2,000  บาท 

 12.3  รอบสุดทา้ย  ทีมท่ีไดใ้บเหลือง  หรือใบแดง  จะถูกปรับจากเงินรางวลั  ดงัน้ี 

  -  ใบเหลือง ใบละ       200  บาท 

  -  ใบแดง ใบละ       500  บาท 

-  ใบเหลือง  2  ใบ  แลว้ตามดว้ยใบแดง 400  บาท ( เหลือง , เหลือง / แดง ) 
  -  ใบเหลือง  1  ใบ  แล้วตามด้วยใบแดง 700  บาท ( เหลือง , แดง ) 
 12.4    ทุนการศึกษาทีมชนะเลิศ  ไดรั้บ  300,000  บาท   รองชนะเลศิ ได้รับ  100,000  บาท 

 12.5    ทุนการศึกษาทีมรองชนะเลิศ  อนัดบั  3  ไดรั้บทีมละ 30,000  บาท 

 12.6    ผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม ไดรั้บ 20,000 บาท  
 12.7    ทุนการศึกษานกัฟุตบอลยอดเยีย่ม  ไดรั้บ  25,000  บาท     
 12.8    ทุนการศึกษา ผูท้  าประตูสูงสุด ไดรั้บ  25,000  บาท 

 12.9    ทุนการศึกษา  ทีมมารยาทยอดเยีย่ม  ไดรั้บ  30,000  บาท 

12.10  ทุนการศึกษา  ทีมเชียร์ยอดเยีย่ม   ไดรั้บ  30,000  บาท                                       
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หมายเหตุ การจดัการแข่งขนัฟุตบอลนกัเรียน 7 คน แชมป์กีฬา  7HD ด าเนินการจดัการแข่งขนั 
โดย ช่อง 7HD ร่วมกบั กรมพลศึกษา   
โปรแกรมการแข่งขนั  อาจมีการปรับเปล่ียนวนั และเวลา  ตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในขณะด าเนินการแข่งขนั (เป็นสิทธ์ิของทาง ช่อง 7HD) 

 

ในกรณทีีท่มีเข้ารอบสุดท้ายมาท าการแข่งขนัช้ากว่าก าหนดก่อนการแข่งขนัให้ปฏบัิติ  ดังนี ้
1.  มาช้ากว่าก าหนดก่อนการแข่งขนั  1  ช่ัวโมง  ถูกปรับเป็นเงิน 10,000 บาท 
2.  ในวนัทีม่กีารถ่ายทอดสด  ทมีทีไ่ม่สามารถมาด าเนินการแข่งขนั จนท าให้เกดิ 
     ความเสียหาย ทมีจะต้องถูกปรับเป็นเงิน  50,000 บาท  และ แข่งขนันัดที ่
     เหลือตามโปรแกรมเดิมทีก่ าหนด และอาจงดการเข้าร่วมแข่งขนัในคร้ัง ต่อไป 
 

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา  7HD เป็นลขิสิทธ์ิของ 
ช่อง  7HD 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

เอกสารแนบท้าย การสมัครเข้าแข่งขนัฟุตบอลแชมป์กฬีา 7HD 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการรับโอนเงินประกนัทมีคืน โปรดระบุบัญชีธนาคาร หรือ บัญชี

พร้อมเพย์ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลขบัตรประชาชน) ช่ือบัญชีผู้รับเงินประกนัคืน

อย่างน้อย 2 ท่าน 

 *** ตวัอยา่ง 

 

 

หมายเลขบัตรประชาชน เลขที ่************* 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08* - ******* 

ช่ือบัญชี ********************************* 


