
 
 

  
ระเบยีบการแข่งขัน 

ฟุตบอลนักเรียน 7 คน  
แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียนคัพ 2022 

  

 

 

1. ระเบียบการแข่งขันครั2งนี 2  มีชื7อว่า   
     “ระเบียบการแขง่ขนัฟตุบอลนกัเรียน 7 คน  แชมป์กีฬา  7HD แชมเปียน คพั 2022” 
 

2. การรับสมัคร   
            กําหนด เริGมรับสมคัรตั Iงแตว่นัทีG 19 - 23 กันยายน 2565 (ในเวลาราชการ) สมคัร หรือ ดาวน์โหลด 
ใบสมคัรผา่นทางเวบ็ไซด์ www.ch7.com หรือ 7seesport.ch7.com  และ สง่ใบสมคัร (ตวัจริง) ได้ทีG 
งานกีฬา  ฝ่ายผลติรายการ (อาคาร 2)   เลขทีG 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  โทร. 0 2495 777 ตอ่ 442, 528    
            การประชมุทีม ผู้จดัการทีมสถานศกึษาตา่งๆ ทีGสง่ทีมฟตุบอลเข้าร่วมการแขง่ขนัจะต้องสง่ผู้แทนเข้าร่วม  
ตามวนั เวลา และสถานทีG ซึGงคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯกําหนดให้ทราบตอ่ไป 
โรงเรียนที7สมัครเข้าแข่งขันฯ จะถือว่าโรงเรียนนั2นได้รับทราบระเบียบการแข่งขันฯเป็นที7ชัดเจนแล้วและ
ยนิยอมปฏบัิตติามเงื7อนไขของทางช่อง 7HD และระเบียบการแข่งขันนี 2ฯ โดยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้ 
 
        3.   จาํนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที7 
               3.1 ให้สง่นกักีฬาเข้าแขง่ขนัได้ทีมละไมน้่อยกวา่ 12 คน และไมเ่กิน 15 คน 

3.2 ในวนัแขง่ขนัสง่รายชืGอผู้ เลน่ได้ไมเ่กิน 15 คน และไมน้่อยกวา่ 12 คน โดยอนโุลม 
               3.3 ให้มีเจ้าหน้าทีGได้ 8 คน ประกอบด้วย                   

               ผู้จดัการทีม 1 คน       ผู้ชว่ยผู้จดัการทีม 2 คน      ผู้ควบคมุทีม 1 คน          
               ผู้ ฝึกสอน    1 คน        ผู้ชว่ยผู้ ฝึกสอน    2 คน      เจ้าหน้าทีGทีม 1 คน 

 
 

 

 

4. คุณสมบัตขิองนักกีฬา  
ผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัต้องมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี I 

       4.1 ต้องเป็นผู้ ทีGศกึษาอยูใ่นสถานศกึษานั Iนๆ ตั Iงแต ่มิถนุายน 2565 
       4.2 ต้องมีอาย ุไมน้่อยกวา่ 15 ปี และไมเ่กิน 18 ปี (พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550) 



                  4.3 นกักีฬาทีGสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัต้องเป็นเพศชาย มีสญัชาติไทย ไมเ่กิดก่อน ปี พ.ศ.2547     
และ เป็นผู้ มีบตัรประจําตวัประชาชน                                                                                                                                                       
       4.4 นกักีฬาทีGสมคัรแขง่ขนัต้องศกึษาอยูใ่นสถานศกึษา ในหลกัสตูรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา      
ศกึษาในภาคปกติ                                                                                                                                                        
                     4.5 นกักีฬา 1 คน สามารถลงทะเบียนสมคัรเข้าแขง่ขนัได้เพียง 1 ทีมเทา่นั Iน หากมีรายชืGอซํ Iาซ้อน            

จะถกูตดัสทิธิxไมใ่ห้เข้าร่วมแขง่ขนัตลอดทวัร์นาเมนท์ โดยจะอ้างวา่มีผู้ นําชืGอตนเองไปเข้าสมคัรแขง่ขนั                       

โดยตนเองไมท่ราบไมไ่ด้                                                                                                                                               

 
5.   เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 
       5.1 ใบสมคัรเข้าการแขง่ขนัของนกักีฬาทกุคนทีGเข้าร่วมสมคัรการแขง่ขนัจะต้องมีเอกสารรับรอง

การศกึษาทีGออกจากทางสถานศกึษาทีGสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั ซึGงเอกสารต้องลงนามโดยผู้ อํานวยการโรงเรียน    
หรือรักษาราชการแทน หรือ อาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ลงนามเทา่นั Iน 

       5.2 รูปถ่ายนักกีฬา ขนาด 2 นิ 2ว บนพื 2นขาว หรือ พื 2นฟ้า จาํนวน 2 รูป โดยนักกีฬาต้อง  
สวมชุดนักเรียน ของสถานศึกษาเท่านั2น (รูปถ่ายต้องไม่เกนิ 6 เดือน)  ไม่รับรูปที7ใส่ชุดพละ, ชุดรด. ,  
ชุดทั7วไป หรือถ่ายเอกสาร *ตดิลงในทะเบียนรูป และต้องมีตราประทบั ทุกคน       

       5.3 รูปถ่ายเจ้าหน้าทีGขนาด 2 นิ Iว บนพื Iนขาว ต้องใสช่ดุสภุาพไมส่วมหมวกและแวน่ตาดํา                               
(รูปถ่ายต้องไมเ่กิน 6 เดือน)      

       5.4 สําเนาบตัรประชาชน ที7เหน็ใบหน้าชัดเจน 
       5.5 ใบรับรองสถานศกึษา ต้องตดิรูปถ่ายชุดนักเรียน มีประทบัตราสถานศึกษาและผู้มีอาํนาจ

ลงนามรับรองเท่านั2น (ปพ. 7)    
       5.6 เอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ทีGยืGนสมคัรไว้แล้วจะใช้เป็นหลกัฐานจนกวา่จะเสร็จสิ Iนการแขง่ขนั                                                          

หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ และไม่ถูกต้องจะถูกคัดออกจากการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดทั 2งสิ 2น   
แล้วเลื7อนทมีที7สาํรองขึ 2นมาแทนตามลาํดับ 

 
 

 

 
 

6.   การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 ทีมทีGสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัสามารถสมัครได้ในนามสถานศึกษาและส่งได้เพียง 1 ทมีเท่านั2น 
เปิดรับสมคัรโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา (สายสามญั) ทัGวประเทศ จาํกัดจาํนวน ไม่เกนิ 128  โรงเรียน  
โรงเรียนทีGผา่นเข้ารอบสดุท้าย จะต้องแขง่ขนัตามโปรแกรมทีGฝ่ายจดัการแขง่ขนักําหนด ถ้าไมส่ามารถปฏิบติั 
ตามได้ให้แจ้งลว่งหน้าเพืGอเลืGอนทีมอืGนๆขึ Iนมาแทน  
ทมีที7สมัครและส่งเอกสารหลักฐานแล้วจะไม่สามารถเปลี7ยนแปลงได้ในทุกกรณี          

 
7.   การดาํเนินการจัดการแข่งขัน 



        7.1 รอบแรก ถงึ รอบ 8 ทีมสดุท้าย แขง่ขนัระหวา่งวนัทีG 17-26 ตลุาคม 2565  
                         ทีG สนามกีฬาเฉลมิพระเกียรติ คลอง 6  ธญับรีุ  
                   7.2 รอบรองชนะเลศิ และ รอบชิงชนะเลศิ แขง่ขนัระหวา่ง วนัทีG 4,6 พฤศจิกายน 2565  
                         ทีG สนามศภุชลาศยั 

       7.3 ทําการแขง่ขนัแบบน็อคเอาท์ (แพ้ตกรอบ)   
                   7.4 จดัให้มีทีมวาง 16 ทีม ซึGงจะพิจารณาจากการเข้ารอบสดุท้ายฟตุบอลแชมป์กีฬา 7 สี  
*คะแนนสะสม และ ทีมทีGมีผลงานดี ในระดบัฟตุบอลนกัเรียนกรมพลศกึษา รุ่น 18 ปี ก   
               กลุ่ม A จํานวน 8 ทีม ได้แก่ สรุศกัดิxมนตรี, อสัสมัชญัธนบรีุ, ราชวินิตบางแก้ว, อสัสมัชญัศรีราชา, 
สารวิทยา, ปทมุคงคา, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั และ สวนกหุลาบวิทยาลยั  
               กลุ่ม B จํานวน 8 ทีม ได้แก่ ราชวินิตบางเขน, วดัสทุธิวราราม, อสัสมัชญั, โพธินิมิตวิทยาคม,        
ทา่ข้ามพิทยาคม, เทพศิรินทร์, วิชทิูศ กีฬากรุงเทพมหานคร และ กีฬาจงัหวดัขอนแก่น   
               7.5 ทีมทีGสมคัรเข้าแขง่ขนัต้องวางเงินคา่ประกนัทีมๆละ 3,000 บาท จะได้คืนตอ่เมืGอแขง่ขนัเสร็จสิ Iน    
ทั Iงนี I เพืGอปอ้งกนัการสละสทิธิxไมม่าแขง่ขนั เพื7อความสะดวกและรวดเร็วในการรับโอนเงนิประกันทมีคืน 
โปรดระบุ บัญชีธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์  (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ หมายเลขบัตร
ประชาชน) ชื7อบัญชีผู้รับเงนิประกันคืน (ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร)  

 
หมายเหตุ  กรณี หากสนามแขง่ขนัไมอ่ยูใ่นสภาพทีGสามารถทําการแขง่ขนั ทางผู้จดัฯ ของสงวนสทิธิxทีGจะพิจารณา
การเลืGอนวนัการแขง่ขนั 

 

 
 
 
 
 

            8.   กตกิาการแข่งขัน 
         8.1 การแขง่ขนั รอบแรก (128 ทีม) และ รอบสอง (64 ทีม) แขง่ครึGงละ 15 นาที   

พกัระหวา่งครึGง 5 นาที หากเสมอกนั ให้ตดัสนิด้วยการยิงลกูโทษทีGจดุโทษ จํานวน 3 คน  
(กรณีทีGเสมอกนั ให้ยิงเพิGมอีกทีมละคนจนกวา่จะรู้ผลแพ้ชนะ)   
                     8.2 การแขง่ขนั รอบสาม (32 ทีม) จนถงึ รอบชิงชนะเลศิ แขง่ครึGงละ 25 นาที  
พกัระหวา่งครึGงไมเ่กิน 10 นาที หากเสมอกนั ให้ตดัสนิด้วยการยิงลกูโทษทีGจดุโทษ จํานวน 3 คน   
(กรณีทีGเสมอกนั ให้ยิงเพิGมอีกทีมละคนจนกวา่จะรู้ผลแพ้ชนะ)   

        8.3 กติกาการแขง่ขนั นอกจากทีGระบไุว้ในระเบียบนี I ให้ใช้กติกาของสหพนัธ์ฟตุบอลนานาชาติ 
(FIFA) ซึGงสมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทยฯประกาศใช้อยูใ่นปัจจบุนั (ยกเว้น การลํ 2าหน้า) 

        8.4 ทีมใดไมพ่ร้อมทีGจะลงทําการแขง่ขนั เมืGอผู้ตดัสนิให้สญัญาณเรียกลงแขง่ขนัภายใน 5 นาที      
ในการแขง่ขนั รอบแรก ถงึ รอบ 8 ทีม ให้ปรับทีมนั Iนเป็นแพ้ในการแขง่ขนัครั Iงนั Iน ด้วยประต ู2:0  
         8.5 นกักีฬาทีGเข้าแขง่ขนัต้องแตง่กายให้เรียบร้อยเหมือนกนัตามแบบและสีทีGได้แจ้งไว้ในใบสมคัร 
ในกรณีทีGสีเสื Iอเหมือนกนัให้ทีมทีGมีชืGอตามหลงัเปลีGยนสีเสื Iอสํารองหรือใสเ่สื IอทีGฝ่ายจดัการแขง่ขนัเตรียมไว้ให้   



เสื 2อผู้เล่นหมายเลข 2-14 และเสื 2อผู้รักษาประตูหมายเลข 1 และ15 เท่านั2น 
         8.6 นกักีฬาต้องนําบตัรประชาชนตวัจริง บตัรประจําตวันกัเรียน หรือใบแทนมาแสดงด้วย  
ก่อนทําการลงแขง่ขนั  
                    8.7 นกักีฬาและเจ้าหน้าทีGทีมตามทีGแจ้งในใบสมคัร จะต้องต้องนําหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โควติ 19 อย่างน้อย 2 เข็ม ถ้าไม่ครบไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน 
                    8.8 นกักีฬาและเจ้าหน้าทีGทีมตามทีGแจ้งในใบสมคัร จะต้องส่งผลตรวจ ATK ก่อนล่วงหน้า 1 วัน  
(ภายใน 24 ชม.) และตรวจวดัอณุหภมิู ก่อนทําการลงแขง่ขนัหากพบวา่มีผลเป็นบวก จะต้องถอนทีมทนัที หรือ 
ในกรณีทีGเป็นไข้หวดัสายพนัธุ์ใหม ่(สายพนัธุ์ A)  ก็ต้องถอนทีมเช่นเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          8.9 สนามและอปุกรณ์ทีGใช้ในการแขง่ขนั 
    8.9.1. ขนาดสนามแขง่ขนั กว้าง 50 เมตร และ ยาว 75 เมตร 
                                   - รอบแรก ถงึ รอบ 8 ทีมสดุท้าย ใช้สนามกีฬาเฉลมิพระเกียรติ คลอง 6 ธญับรีุ  
                                    - รอบรองชนะเลศิ และ รอบชิงชนะเลศิ ใช้สนามศภุชลาศยั  
                                      หรือ สนามทีGคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯกําหนด   
    8.9.2. ขนาดลกูฟตุบอล มาตรฐาน เบอร์ 5   

  8.9.3. หวัหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสญัลกัษณ์ทกุครั IงทีGลงทําการแขง่ขนั ซึGงทีมต้อง        
            เตรียมพร้อมมาเอง 
  8.9.4. นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที7ได้มาตรฐานเหมาะสมและความปลอดภยั  

                      (กว้าง 5 นิ 2ว ยาว 7-8 นิ 2ว) ลงทาํการแข่งขัน *ยกเว้น สนับแข้งที7เล็ก, ตัด, ดัดแปลง  
                           ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิu ไม่ให้ลงแข่งขัน 

  8.9.5. นักกีฬาทุกคนห้ามใส่รองเท้าฟุตบอลที7มี 6 ปุ่ม หรือรองเท้าที7มีปุ่มไขโดย     
  เดด็ขาด หากมีการตรวจพบจะถูกปรับเป็น แพ้ ทนัท ี
  8.9.6. ถงุเท้าห้ามตดัข้อใสล่งทําการแขง่ขนั หากตรวจพบจะต้องออกมาเปลีGยนทนัที 
  8.9.7. กางเกงรัดกล้ามเนื IอทีGใสไ่ว้ด้านในต้องใสสี่เดียวกบักางเกงตวันอก หากตรวจพบจะต้อง   
  ออกมาเปลีGยนทนัที 

                8.9.8. อนุญาตให้ใช้โลโก้การแข่งขันบนเสื 2อแข่ง ตั Iงแตร่อบแรก ถงึ รอบ 8 ทีมสดุท้ายได้ 



ยกเว้น ทมีที7เข้ารอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ จะต้องสกรีนโลโก้การแข่งขันที7บริเวณอาร์มแขนเสื 2อ 
ด้านขวา ของเสื 2อนักกีฬาทุกคน รวมถงึ จนท.ทมี และไม่อนุญาตให้มีโลโก้สินค้าเกี7ยวกับ แอลกอฮอล์ 
หรือ ยาเสพตดิ บนชุดแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใคๆทั 2งสิ 2น 
                     
หมายเหตุ การจดัการแขง่ขนัฟตุบอลนกัเรียน 7 คน แชมป์กีฬา  7HD ดําเนินการจดัการแขง่ขนั 
โดย ช่อง 7HD ร่วมกบั กรมพลศกึษา   
โปรแกรมการแข่งขัน  อาจมีการปรับเปลีGยนวนั และเวลา  ตามความเหมาะสม เพืGอให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ในขณะดําเนินการแขง่ขนั (เป็นสิทธิuของทาง ช่อง 7HD) 

 
 
 
 
 
 
 

                      8.10 การเปลีGยนตวัผู้ เลน่ระหวา่งการแขง่ขนัอนญุาตให้เปลีGยนผู้ เลน่ได้ 4 คน จากผู้ เลน่สํารอง 
ทีGสง่รายชืGอก่อนการแขง่ขนั และจะเปลีGยนได้เมืGอผู้ตดัสนิอนญุาตเทา่นั Iน รวมถงึอนญุาตให้เฉพาะกรณีทีGมีผู้ เลน่
บาดเจ็บ  และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐเทา่นั Iน แตไ่มเ่กิน 2 คน  หากผู้ รักษาประตบูาดเจ็บไมส่ามารถ
เลน่ได้ตลอดการแขง่ขนั  อนญุาตให้เปลีGยนผู้ รักษาประตไูด้ 1 คน  แตต้่องได้รับอนญุาตจากฝ่ายจดัการแขง่ขนัฯ 
ตรวจสอบก่อน สําหรับผู้ เลน่คนอืGนๆ จะไมอ่นญุาตให้เปลีGยนไมว่า่กรณีใดๆทั Iงสิ Iน                       

  
           8.11 ในระหวา่งการแขง่ขนั ผู้จัดการทมี ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที7ทมี ต้องปฏบัิตดัิงนี 2 
                       - แตง่กายให้สภุาพเรียบร้อยและเหมาะสม ต้องมีรูปในแผงใบสมคัร (หรือมีหลกัฐานทีGฝ่ายจดัฯ               
ดําเนินการให้) หากไมมี่หรือถกูลงโทษ ห้ามอยูใ่นทีGนัGงสํารองโดยเดด็ขาดและห้ามออกนอกเขตเทคนิค  
ถ้าโดนเตือนเกิน 3 ครั Iงจะต้องขึ Iนไปอยูบ่นอฒัจนัทร์และห้ามทําหน้าทีGนดัตอ่ไป 1 นดั 
                      - หากมีการเปลีGยนแปลงเจ้าหน้าทีG ไมต่รงกบัทีGแจ้งไว้ หรือไมไ่ด้แจ้งให้กบัฝ่ายจดัการแขง่ขนัฯ 
ทราบป็นลายลกัษณ์อกัษร จะต้องถกูปรับเป็นเงิน 1,000 บาท *หกัจากเงนิประกันทมี  
           - หากมีการทําลายทรัพย์สนิภายในสถานทีGจดัการแขง่ขนั ให้ปรับเงิน 2,000 บาท และ 
ชดใช้คา่เสียหายตามราคาทีGประเมินแก่เจ้าของสถานทีGเกิดเหต ุ*หกัจากเงนิประกันทมี 
                      - ทกุโรงเรียนต้องปฏิบติัตามระเบียบการแขง่ขนัฯ และกติกาการแขง่ขนัอยา่งเคร่งครัด      
 หากทีมใดมีการละเมิดหรือไมป่ฏิบติัตามระเบียบฯ คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ จะพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบการแขง่ขนัฯตอ่ไป 
 
          8.12 ทีมทีGมีการแขง่ขนัในวนันั Iนๆ จะต้องเตรียมผู้เล่นพร้อมรายงานตัวต่อผู้ตัดสิน ล่วงหน้า  
1 ชั7วโมง กรณีทีมใดไมใ่ห้ความร่วมมือ ทางคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ จะปรับทีมนั Iนเป็นแพ้ ด้วยประต ู2:0  
และ หากมีปัญหาในการแขง่ขนั ให้ถือเป็นสทิธิxขาดของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯพิจารณาลงโทษ 
ทีมทีGกระทําผิด จะอทุธรณ์ใดๆไมไ่ด้ 
                 



 

 

 

 

 

 

9.   การรักษามารยาท                                                                                                                                      
       9.1 นกักีฬาทีGถกูผู้ตดัสนิคาดโทษหรือลงโทษ                                                                                     
             9.1.1 ถกูคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2  ครั Iง ให้พกัการแขง่ขนันดัตอ่ไป 1 ครั Iง 

   9.1.2 ถกูลงโทษโดยได้รับใบแดง 1  ครั Iง ให้พกัการแขง่ขนันดัตอ่ไปอยา่งน้อย 1 ครั Iง 
            และสง่เรืGองให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอ่ไป 
                          9.1.3 ถกูคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั Iง  ตามด้วยใบแดง 1 ครั Iง ให้พกัการแขง่ขนันดัตอ่ไป  
                                  1 ครั Iง  แตโ่ทษใบเหลืองยงัคงค้างอยู ่ 
                          9.1.4 กรณีทมีที7มีผู้เล่นรวมผู้รักษาประตูอยู่ในสนามรวม 4  คน จะถูกปรับแพ้ทนัท ี 
   9.1.5 นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกตกิาหรือทาํร้ายคู่ต่อสู้  และผู้ตัดสินได้ลงโทษ
ในขณะแข่งขันแล้วหรือมิได้ลงโทษ  แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจากการกระทาํ
ผิดนั2น จะพจิารณาลงโทษย้อนหลังให้พักการแข่งขันในนัดต่อไป 1 ครั2งทนัท ีหรือมากกว่านั2น    
ตามความผิดที7กระทาํและปรับเงนิ ตามบทลงโทษต่อไป เพื7อมิให้เป็นเยี7ยงอย่าง 
          
                  9.2 ในกรณีทีGนกักีฬาทีGได้รับใบเหลือง-ใบแดง จะไมมี่การยกเลกิจนถงึนดัชิงชนะเลศิยกเว้นกรณี
ทะเลาะวิวาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษห้ามลงทําการแขง่ขนัและห้ามเพิGมผู้ เลน่อีก 
 
       9.3 ทีมใดฝ่าฝืนสง่นกักีฬาทีGถกูลงโทษให้พกัการแขง่ขนั หรือ ผิดตามระเบียบฯนี I ลงทําการแขง่ขนั 
ให้ปรับทีมนั Iนเป็นแพ้ด้วยประต ู2:0 ในการแขง่ขนัครั Iงนั Iน โดยจะแย้งวา่ คณะกรรมการฝ่ายจดัการแขง่ขนัฯ  
ไมแ่จ้งให้ทราบไมไ่ด้ 
 
                  9.4 ผู้ฝึกสอนนักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที7คนใด ไม่ปฏบัิตติามระเบียบการแข่งขันฯ ประท้วง 
การตัดสินไม่แข่งขันต่อ (วอล์กเอ้าท์) ด่าทอ เสียดสี ผู้ตัดสิน ทั 2งในและนอกสนาม หรือประพฤตติน 
ไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 2งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน แสดงกริยาหรือ สัญลักษณ์ต่างๆ  
ที7ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน เช่น เตะขวดนํ 2า หรือขว้างขวดนํ 2า หรืออื7นๆ วพิากษ์ วจิารณ์ในทางที7
ส่งผลเสียต่อการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สามารถลงโทษได้ทนัท ี
 
 
 



 
 
 
 
               9.5 ทมีใดหรือสถานศึกษาใดที7มีนักกีฬา, เจ้าหน้าที7ทมี, กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุ  
ยั7วยุให้เกดิการทะเลาะและววิาท เยาะเย้ย  ดูหมิ7นเหยียดหยาม ให้ตัดสิทธิuนักกีฬา, เจ้าหน้าที7ทมี, 
และ สถานศึกษานั2นออกจากการแข่งขันในครั2งนั 2นและในครั2งต่อๆไป 
 
               9.6 กองเชียร์ที7ตามมาเชียร์สถานศึกษาของตนเอง ห้ามจุพลุไฟ ประทดั หรือสิ7งใกล้เคียง 
และการลงไปในสนามแข่งขัน หรือ ขว้างปาสิ7งของต่างๆลงไปในสนาม หรือ บริเวณแข่งขัน คัดค้าน 
การตัดสิน และเชียร์ในลักษณะยั7วยุนักกีฬา ทมีและกองเชียร์คู่แข่ง จะถูกลงโทษทนัท ีโดยทาง
สถานศึกษาจะอ้างว่าไม่สามารถควบคุมดูแลได้ หรือไม่รับผิดชอบไม่ได้  
 
               9.7 ห้ามมิให้ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที7, นักกีฬาสาํรอง และผู้ที7มีส่วนเกี7ยวข้องกับทมีลงไป 
ในสนามแข่งขัน ในขณะที7ทาํการแข่งขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เช่น เข้าไปประท้วง 
การตัดสินของผู้ตัดสิน หรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที7 
จัดการแข่งขัน (ยกเว้นเจ้าหน้าที7ที7ได้รับอนุญาตให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที7บาดเจบ็ในสนาม)   
จะถูกเชิญขึ 2นไปบนอัฒจันทร์ทนัท ีและถูกลงโทษต่อไป 
 
               9.8 ทมีใดหรือสถานศึกษาใดที7ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดให้มีกองเชียร์มาร่วมเชียร์ได้ 
ในวันที7มีถ่ายทอดสดหรือวันอื7นๆ ที7ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาํหนด  จะมีการพจิารณา 
การเข้าร่วมในครั2งต่อไป          
 
 
                9.9 สถานศึกษาใดจงใจ นํานักเรียนที7ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาของตนเองมาลงเล่น 
ให้ทมีตนเอง จะถูกตัดสิทธิuห้ามเข้าร่วมการแข่งขันฯตลอดไป และหากโรงเรียน หรือ สถานศึกษาใด 
ไม่สามารถปฏบัิตติามระเบียบการแข่งขันฯนี 2ได้ ให้พจิารณาการเข้าร่วมในครั2งต่อไป 
 
 
                9.10 หากมีปัญหาอื7นใดที7ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฯนี 2 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันฯ  เป็นผู้พจิารณา คาํตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ 2นสุด จะอุทรณ์หรือเรียกร้องใดๆ 
มิได้ 
 
บทลงโทษ  บทลงโทษของการแข่งขันนี 2  ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  
พจิารณาทั 2งเรื7องการแข่งขัน การปรับเงนิ และการตัดสิทธิu ออกจากการแข่งขัน   
 

 
 

         10.   คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงและมารยาท 



คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคณุสมบติัและมารยาทประกอบด้วย 

- ผู้แทน ช่อง 7HD 

- คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ 

- ผู้แทนกรมพลศกึษา 

- ผู้แทนผู้ตดัสนิ 
 

          11.   การประท้วง  
ทีมทีGจะยืGนประท้วง ต้องปฏิบติัดงันี I ให้ผู้จดัการทีมหรือผู้ ฝึกสอนยืGนประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตอ่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯพร้อมหลกัฐานเอกสาร และวางเงินประกนัการประท้วง เป็นเงิน 2,000  บาท   
หลงัเสร็จสิ Iนการแขง่ขนั ซึGงคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการแขง่ขนัในครั Iงตอ่ไป 
จะเริGมแขง่ขนั สําหรับเงินประกนัการประท้วงจะคืนให้เมืGอการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไมเ่ป็นผลให้ยดึเงิน
ประกนัเข้าเป็นเงินสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนัฯ 

 
          12.   รางวัลการแข่งขัน 
         12.1 ทีมตกรอบรองชนะเลศิ ได้รับเงินทนุการศกึษา ทีมละ 20,000 บาท     
         12.2 ทีมรองชนะเลศิ ได้รับเงินทนุการศกึษา 50,000 บาท 
                    12.3 ทีมชนะเลศิ  ได้รับเงินทนุการศกึษา 150,000 บาท     
         12.4 ผู้ ฝึกสอนยอดเยีGยม ได้รับเงินรางวลั 10,000 บาท  
         12.5 นกัฟตุบอลยอดเยีGยม  ได้รับเงินทนุการศกึษา 10,000 บาท     
         12.6 ดาวซลัโว หรือ ผู้ ทําประตสูงูสดุ ได้รับเงินทนุการศกึษา 10,000 บาท      

 
หมายเหตุ การจดัการแขง่ขนัฟตุบอลนกัเรียน 7 คน แชมป์กีฬา  7HD ดําเนินการจดัการแขง่ขนั 
โดย ช่อง 7HD ร่วมกบั กรมพลศกึษา   
โปรแกรมการแข่งขัน  อาจมีการปรับเปลีGยนวนั และเวลา  ตามความเหมาะสม เพืGอให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ในขณะดําเนินการแขง่ขนั (เป็นสิทธิuของทาง ช่อง 7HD) 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีที7ทมีเข้ารอบสุดท้ายมาทาํการแข่งขันช้ากว่ากาํหนดก่อนการแข่งขันให้ปฏบัิต ิดังนี 2 
1. มาช้ากว่ากาํหนดก่อนการแข่งขัน 1 ชั7วโมง จะถูกปรับเป็นเงนิ 10,000 บาท 
2. ในวันที7มีการถ่ายทอดสด ทมีที7ไม่สามารถมาดาํเนินการแข่งขันจนทาํให้เกดิความเสียหาย  
   ทมีจะต้องถูกปรับเป็นเงนิ 20,000 บาท  และ แข่งขันนัดที7เหลือตามโปรแกรมเดมิที7กาํหนด  
   และอาจงดการเข้าร่วมแข่งขันในครั2งต่อไป 

 



การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7  คน แชมป์กีฬา  7HD    
เป็นลขิสทิธิBของช่อง  7HD 

 

◊◊◊◊◊◊◊²²²²◊◊◊◊◊◊◊ 

 

เอกสารแนบท้าย การสมัครเข้าแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD 

เพืGอความสะดวกในการรับโอนเงินประกนัทีมคืน โปรดระบชืุGอบญัชีของผู้ รับเงินประกนัคืน � ทา่น พร้อมแนบ
สําเนาหน้าบญัชีธนาคาร และแนบสําเนาบตัรประชาชน 
(โปรดระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือ เพืGอติดตอ่กรณีฉกุเฉิน) 
 


