
 
 

 
โรงเรียนกุดชมุวิทยาคม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

ร่วมกับ 
ร้านยุวดีพาณชิย์ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

ดําเนนิการจัดการแข่งขนั FUTSAL “ ยุวดีพาณชิย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ” ครั้งที่ 18 ประจําปี 2557 
ระหว่างวันที่ 29  พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 20  ธันวาคม 2557 

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนกุดชมุวิทยาคม 
 และ สนามกีฬาเอนกประสงค์ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  อําเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร 

………………………………………………………………………………………………… 
ด้วยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ร่วมกับร้านยุวดีพาณิชย์ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   

มีนโยบายที่จะส่งเสริมการแข่งขัน FUTSAL ให้เป็นที่สนใจของแพร่หลายต่อเยาวชน และประชาชนทั่วไปจึงได้กําหนดการ
จัดการแข่งขันขึ้น และเพ่ือให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กําหนดระเบียบการการแข่งขันไว้ดังน้ี 
ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน 

การแข่งขันประเภทน้ีเรียกว่า การแข่งขันFUTSAL “ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คพั ” ครั้งที่ 18           
ประจําปี  2557  ประเภทนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี / 15 ปี  / 18 ปี  และประเภทประชาชนชายท่ัวไปไม่จํากัด
คุณสมบัติ  
ข้อ 2 คณะผู้ดําเนนิการแข่งขนั 

2.1 การจัดการแข่งขันดําเนินการจัดการการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียน 
กุดชุมวิทยาคม   อําเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร 

2.2   ประธานอํานวยการจัดการแข่งขันโดยผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการแข่งขัน เพ่ืออํานวยการแข่งขัน และแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการ
แข่งขันให้เป็นไปตามกติกา กฎ ระเบียบการแข่งขัน FUTSAL ประเภทน้ี 
ข้อ 3 คุณสมบัติและสิทธใินการสมัครทีมเข้าแข่งขัน 

3.1 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี / 15 ปี และ 18 ปี จะเป็น
นักเรียน นักศกึษา ที่กําลังศกึษาในสถานศกึษาใดสถานศกึษาหน่ึง หรือเยาวชนไม่ได้ศึกษาในสถานศกึษาก็ได้ 

3.2  นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
รุ่นประชาชนทั่วไป ต้องใช้ช่ือจริง สกุลจริง ตามบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บัตรประจําตัวนักเรียน  
หรือบัตรนักศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึง 

3.3  นักกีฬาสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 ประเภท 1 ทีม เท่าน้ัน หากมีช่ือซ้ําซ้อนให้ถือ 
ว่าเป็นสิทธิของทีมที่ลงทําการแข่งขันก่อน 
 3.4 นักกีฬาที่ลงทําการแข่งขันมากกว่า 1 ประเภท เมื่อทีมคู่ต่อสู้ประท้วงเป็นผล ทีมทีท่ําผดิระเบียบ         
การแข่งขันจะถูกปรับเป็นแพ้  0 : 2  พร้อมริบเงินค่าประกันทีม  
 
 
 



ข้อ 4 คุณสมบัติและสิทธขิองผูเ้ขา้แข่งขัน ( นักกีฬา ) 
นักกีฬาที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปน้ี 
4.1  ประเภทนักเรยีน 

  4.1.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นชายสัญชาติไทย 
  4.1.2  ผู้สมัครในรุ่นอายุไม่กิน 12 ปี ( เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545  เป็นต้นไป ) 
   ผู้สมัครในรุ่นอายุไม่กิน 15 ปี ( เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป ) 
   ผู้สมัครในรุ่นอายุไม่กิน 18 ปี ( เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป ) 

4.1.3 เงินค่าสมัครและค่าประกันทีม 
1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี    ค่าสมัคร  500  บาท ค่าประกันทีม 1,000 บาท 
2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   ค่าสมัคร  700  บาท ค่าประกันทมี 1,000 บาท 
3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ค่าสมัคร  800  บาท ค่าประกันทมี 1,000 บาท 

4.1.4 ในประเภทนักเรียนทุกรุ่นอายุให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนถ่ายเอกสารประกอบการสมัคร 
4.2    ประเภทประชาชนชายทั่วไป 

4.2.1  ไม่จํากัดคุณสมบัติผู้เล่นและสญัชาติ 
4.2.2  เงินค่าสมัครและค่าประกันทีม 

1. ค่าสมัคร 1,000  บาท  
2. ค่าประกันทีม 1,000 บาท 

4.3  ประเภทนักเรยีน และประชาชนทั่วไป  
1.   เงินค่าสมคัรจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2.   เงินค่าประกันทีมจะคืนให้เว้นแต่ 

  2.1 มาทําการแข่งขันโดยมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน 
2.2 ทีมที่ถูกปรับให้แพ้เน่ืองจากการประท้วงของคู่แข่งขัน โดยมติของ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน 

ข้อ 5 หลักฐานการสมัครเขา้แข่งขนั 
5.1 ประเภทนักเรยีนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี 18 ป ี

5.1.1 ทะเบียนรายช่ือนักกีฬาจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 12 คน เรียงตามลําดับหมายเลข     
ที่ส่งแข่งขัน  

5.1.2 รูปถ่ายของนักกีฬา พร้อมช่ือ – สกุล จํานวน 1 รูป   เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือ 
แว่นตาดํา ( รูปถ่ายที่ใสแ่ว่นตา จะต้องเห็นดวงตาอย่างชัดเจน )  รูปถ่ายที่ถ่ายเอกสารทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
ไม่ให้สมัครทําการแข่งขนัไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

5.1.3 ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี ใหใ้ช้บัตรประจําตัว 
ประชาชนที่มีรูปถา่ยฉบับตัวจริงเท่าน้ันพร้อมถ่ายเอกสารดังกล่าวแนบมาด้วย 
 ( วันแข่งขันประเภทนักเรยีน นักกีฬาทกุคนต้องนําบตัรประจําตัวประชาชนฉบับจริงมาตรวจสอบทุกครั้ง ) 
 
 
 
 



5.2 ประเภทประชาชนชายทั่วไป 
5.2.1 ทะเบียนรายช่ือนักกีฬา จํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน  และไม่เกิน  12  คน เรียงตามลําดับหมายเลข  

ที่ส่งแข่งขัน  
5.2.2 รูปถ่ายของนักกีฬา พร้อมช่ือ – สกุล จํานวน 1 รูป   เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือ 

แว่นตาดํา ( รูปถ่ายที่ใสแ่ว่นตา จะต้องเห็นดวงตาอย่างชัดเจน ) รูปถ่ายที่ถ่ายเอกสารทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
ไม่ใหส้มัครทําการแข่งขนัไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
ข้อ 6 กําหนดวันสมัครและสถานที่รับสมัคร 

6.1 เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ถงึ วันที่  26  พฤศจิกายน 2557 
6.2 สถานที่รับสมคัร ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม          

 อําเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 35140 โทร 045 – 789101 ( ในเวลาราชการ )  หรือที่ครูสังวาลย์  งามแก้ว ( ครูแขก ) 
 โทร 0892863979  

6.3 กําหนดการจับสลากแบ่งสายและประชุมผู้จดัการทีม วันที ่26  พฤศจิกายน 2557  เวลา 16.00 น.        
ณ  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( อาคาร 3 ) โรงเรยีนกุดชุมวิทยาคม  อําเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 

6.4 ทีมที่ส่งทมีเข้าร่วมการแข่งขนั จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมการจับสลากตามที่กําหนดไว้ หากไม่มีผู้แทนไปร่วม 
ทําการจับสลาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจกําหนดให้ผู้ใดทําการจับสลากแทนก็ได้ ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขนัจะต้องยอมรับ            
ผลของการจับสลากน้ัน 
ข้อ 7 ระยะเวลาการแข่งขัน 
  ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  20  ธันวาคม 2557  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม      
การแข่งขันได้ที่ www..schoolkc.ac.th  หรือที่   www.kutchum.wordpress.com 
ข้อ 8 สนามแข่งขัน 

1. สนามกีฬาเอนกประสงค์ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
2. สนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

ข้อ 9 การดําเนินการแข่งขัน 
9.1    คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันที่ประธานจัดการแข่งขันโดยผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมแต่งต้ัง 

มีหน้าที่ดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันตลอดจนควบคุมการดําเนินการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาและดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปและรายงานให้คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันทราบ
ภายหลัง 

9.2    คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอํานาจในการที่จะพิจารณางดรับสมัคร หรือการตัดสิทธิทีมไม ่
ดําเนินการตามระเบียบน้ี เช่น ไม่ส่งรายช่ือ และรูปถ่ายของนักกีฬาในวันรับสมัคร 

9.3    คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกําหนดเวลาใน 
การแข่งขัน หรอืการแข่งขันในวิธีอ่ืนๆ เพ่ือความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนดให้ทาํการแข่งขัน แต่จะทําให้ทีมหน่ึงทีมใด
ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์มิได้ 

9.4  แต่ละประเภท รับสมัครประเภทละ 24 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8  สาย โดยดําเนินการแข่งขันเป็น 
รอบดังน้ี    ( ถ้าแต่ละประเภทมีทีมเข้าแขง่ขันเกิน 24  ทีม หรือน้อยกว่า 24 ทีม  ใหค้ณะกรรมการจัดการแข่งขัน            
เป็นผู้พิจารณา ) 

9.5  รอบแรก ให้แต่ละสายทาํการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือคัดเลือกทีมทีม่ีคะแนนเป็นที่ 1 
และที่ 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบสอง 



9.6  รอบสอง ให้แข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออก โดยกําหนดคู่แข่งขัน ดังน้ี 
คู่ที่ 1 ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ A เข้าแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสาย B 
คู่ที่ 2  ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ B  เข้าแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสาย A 
คู่ที่ 3  ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ C  เข้าแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสาย D 
คู่ที่ 4  ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ D เข้าแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสาย C 
คู่ที ่5  ให้ทมีที่มคีะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ E  เข้าแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสาย F 
คู่ที ่6  ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ F  เข้าแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสาย E 
คู่ที ่7  ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ G เข้าแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสาย H 
คู่ที ่8  ให้ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ของสายที่ H เข้าแข่งขันกับทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของสาย G 

9.7 รอบสาม 
คู่ที่ ก  ให้ทีมที่ชนะคู่ที่ 1  เข้าแข่งขันกับทีมที่ชนะในคู่ที่ 3 
คู่ที่ ข  ให้ทีมที่ชนะคู่ที่ 2  เข้าแข่งขันกับทีมที่ชนะในคู่ที่ 4 
คู่ที่ ค  ให้ทีมที่ชนะคู่ที่ 5  เข้าแข่งขันกับทีมที่ชนะในคู่ที่ 7 
คู่ที่ ง  ให้ทีมที่ชนะคู่ที่ 6  เข้าแข่งขันกับทีมที่ชนะในคู่ที่ 8 

9.8 รอบรองชนะเลิศ  
คู่ที่ 1 ให้ทีมที่ชนะคู่ ก   เข้าแข่งขันกับทีมที่ชนะในคู่  ค 
คู่ที่ 2 ให้ทีมที่ชนะคู่ ข    เข้าแข่งขันกับทีมที่ชนะในคู่ ง 

 9.9 รอบชิงชนะเลิศ  ให้ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ เข้าแข่งขันชิงตําแหน่งชนะเลิศ 
9.10 การจัดให้มีการแบ่งสาย และการแข่งขันแบบพบกันหมดในสายให้ใช้วิธีนับคะแนนของ 

การแข่งขันมารวมกันถ้าทีมทีเ่ข้าร่วมแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพ่ือหาลําดับของทีม ซึ่งจะดําเนินการจับสลาก
เมื่อการแข่งขันของคู่สุดท้ายของสายน้ันๆ ได้เสร็จสิ้นลงโดยให้คณะกรรมการฯ ซึ่งดําเนินการแข่งขันอยู่เป็นผู้ดําเนินการ   
จับสลากหาลําดับทีมต่อไป สําหรับทีมที่ต้องจับสลาก หากไม่มีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายมาทําการจับสลากให้คณะกรรมการฯ
เป็นผู้ดําเนินการจับสลากแทน และทมีน้ันๆจะต้องยอมรับผลการจับสลากน้ัน 

9.11 การนับคะแนนการแข่งขันในรอบแรก ทมีที่ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ไม่ได้ 
คะแนน ในการแข่งขันต้ังแต่รอบที่สอง รอบสาม จนถึง รอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลาปกติให้ใช้วิธีเตะลูกโทษ         
ณ  จุดเตะโทษ เพ่ือหาทีมชนะโดยไม่มีการต่อเวลาการแข่งขัน สําหรับการเตะจุดโทษน้ี ให้ใช้วิธีเตะจุดโทษ ตามกติกาการ
แข่งขัน FUTSAL  ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ   ( ฟีฟ่า )  ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์       
ได้ประกาศ ใช้แล้ว 

9.12 การแข่งขันในประเภทนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี / 15 ปี /และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี แบ่งการแข่งขัน
ออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 15 นาที พักระหว่างคร่ึงไม่เกิน 10 นาที  รุ่นประชาชนทั่วไป แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ   
20 นาที พักระหว่างคร่ึงไม่เกิน 10 นาที 

9.13    อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง  ( ไม่เกิน 1 นาที )  หากไม่ใช้สิทธิการขอเวลา 
นอกในคร่ึงเวลาแรก จะไม่สามารถนําไปทดแทนในครึ่งเวลาหลัง 

9.14   กําหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กําหนดไว้  ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
9.15   หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของการกําหนดการแช่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

จัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นยุติ จะอุทธรณ์มไิด้ 



ข้อ 10 กติกาและการตัดสิน 
 10.1  กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขัน FUTSAL  ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ   ( ฟีฟ่า ) 
ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้แล้ว 
 10.2  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันน้ัน การตัดสินของผู้ตัดสินใน
ระหว่างการแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 
 10.3  ลูกฟุตซอลทีใ่ช้ในการแข่งขัน เป็นลูกฟุตซอลที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือผู้ตัดสนิมีอํานาจช้ีขาด 
ในการพิจารณาใช้ลูกฟุตซอลในการแข่งขันน้ัน  
ข้อ 11 การแข่งขนั 
 11.1  ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องจัดชุดไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันตามที่กําหนดไว้ ทีมใดทีล่งสนาม
โดยมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ให้ปรับชุดน้ันเป็นแพ้ และริบเงินค่าประกันทีม 
 11.2     ผู้เล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน  (  ยกเว้นผู้รักษาประตู )  ติดหมายเลขประจําตัว
ทางด้านหลังของเสื้อ และด้านหน้าของเสื้อ ด้วยสีที่มองเห็นอย่างชัดเจน 
 11.3  ทีมใดเจตนาไมล่งทําการแข่งขัน ซึ่งกําลังดําเนินการการแข่งขันอยู่หรือเจตนาไม่ร่วมการแข่งขันต่อไปจน
หมดเวลาการแข่งขัน ให้ปรบัทีมน้ันเป็นแพ้ และริบเงินคา่ประกันทีม 
 11.4  การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันสามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้โดยไม่จํากัดจํานวนในขณะทีก่าร
แข่งขันกําลังดําเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก 
 11.5 ในกรณีทีท่ั้งสองทีมมีสีเสื้อที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้ทีมที่มีชื่ออยู่หลังคู่แข่งเปลีย่นชุดการแข่งขัน
หรือสวมเสื้อทีท่างคณะกรรมการจัดเตรียมให้ทั้งน้ีโดยการพิจารณาของผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่ในคู่น้ันๆ 
 11.6 ในประเภทนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี และ 18 ปี คู่แข่งขันมีสทิธิที่จะตรวจบัญชีรายช่ือ ทะเบียนรูป
ถ่ายของคู่แข่งขัน หรือบัตรประจําประชาชนฉบับจริงกับทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในวัน
น้ันได้ ถ้าทีมใดผู้เล่นขาดคุณสมบัติตามข้อ 5.1.1  ข้อ 5.1.2 และ ข้อ 5.1.3 ให้คู่แข่งเป็นฝ่ายชนะ 2 : 0 พร้อมริบเงินค่า
ประกันทีม 
 11.7 ในประเภทประชาชนชายทั่วไป คู่แข่งขันมสีิทธิที่จะตรวจบัญชีรายช่ือ ทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันกับทาง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในวันน้ันได้ ถ้าทีมใดผู้เล่นขาดคุณสมบัติตามข้อ 5.2.1             
และข้อ 5.2.2 ให้คู่แข่งเป็นฝา่ยชนะ 2 : 0  พร้อมริบเงินค่าประกันทีม 
ข้อ 12 อุปกรณ ์
 12.1 อุปกรณ์ของผู้เล่นประกอบด้วย เสื้อ กางเกงขาสั้น ถุงเท้ายาว   และรองเท้าผ้าใบ  หรือรองเท้าแบบหนังน่ิม  
( ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผูเ้ลน่ที่ใส่ถุงเทา้สัน้ลงทําการแขง่ขันโดยเด็ดขาด  )    

12.2 อนุญาตให้ผู้รักษาประตูใส่กางเกงขายาวได้ 
12.3 หัวหน้าทีมต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลกัษณ์ทุกคร้ังทีล่งทําการแข่งขัน ( เตรียมมาเอง ) 

ข้อ 13  มารยาทของผูเ้ลน่และการประท้วง 
 13.1  เมื่อประสงค์จะประท้วงเร่ืองสิทธิของผู้เล่น ให้ผู้จัดการทมี ผู้ฝึกสอน หรอืผู้มีอํานาจ เป็นผู้ย่ืนประท้วง   
คําประท้วงต้องมีข้อความชัดเจน และมหีลกัฐานประกอบ การประท้วงน้ีสามารถประทว้งได้ต้ังแต่เริ่มการแข่งขันจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นการแข่งขันในคู่น้ันๆ พร้อมทั้งเงินประกันการประท้วง 1,000 บาท ( หน่ึงพันบาทถ้วน ) เงินประกันการประท้วงจะ
ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

13.2  เมื่อคณะกรรมการอํานวยการแข่งขันได้รับหนังสือประท้วงแล้ว  มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
พิจารณาตามระเบียบการแข่งขัน และจะพิจารณาการประท้วงหลังการแข่งขันผ่านพ้นไปในครั้งน้ัน 



 13.3  ห้ามไม่ให้ประท้วงในรอบชิงชนะเลิศ และเรื่องการตัดสิน 
13.4 ในกรณีทีผู่้เล่นได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป 1 คร้ัง       

สําหรับผู้เล่นท่ีได้รับใบแดงให้ออกจากการแข่งขัน และจะต้องพักการแข่งขันคร้ังต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมากกว่าหากกระทําผิดอย่าง
รุนแรงและไมม่ีนํ้าใจนักกีฬา และหากได้รบัใบเหลืองมาก่อนให้คงโทษใบเหลืองน้ันต่อเน่ือง    

หมายเหตุ กรณีชกต่อยในเกมการแข่งขนัให้ออกจาการแข่งขันทั้งทัวร์นาเมนต์  
ข้อ 14 เงินบํารงุทีม 
 ประเภทนักเรยีนอายุไม่เกิน 12 ป ี
 1. ชนะเลิศ  ได้รับเงินบํารุงทีม 7,000 บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน )   พร้อมถว้ยเกียรติยศ 
 2. รองชนะเลิศ ได้รับเงินบํารุงทีม 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )   พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 ประเภทนักเรยีนอายุไม่เกิน 15 ป ี
 1. ชนะเลิศ  ได้รับเงินบํารุงทีม 10,000 บาท ( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน ) พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 2. รองชนะเลิศ ได้รับเงินบํารุงทีม  5,000 บาท ( ห้าพันบาทถว้น )    พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 ประเภทนักเรยีนอายุไม่เกิน 18 ปี 
 1. ชนะเลิศ  ได้รับเงินบํารุงทีม 12,000 บาท ( หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน ) พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 2. รองชนะเลิศ ได้รับเงินบํารุงทีม   6,000 บาท ( หกพันบาทถว้น )    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
 ประเภทประชาชนท่ัวไป 
 1. ชนะเลิศ  ได้รับเงินบํารุงทีม  20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 2. รองชนะเลิศ ได้รับเงินบํารุงทีม  10,000 บาท ( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน )  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 

รางวัลผู้ทําประตูสูงสุด    ทุกประเภท รางวัลละ 1,000 บาท ( หน่ึงพันบาทถ้วน ) พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
รางวัลนักฟุตบอลยอดเย่ียม ทุกประเภท รางวัลละ 1,000 บาท ( หน่ึงพันบาทถ้วน ) พร้อมถ้วยเกียรติยศ 

ข้อ 15 การใช้ระเบียบนี ้
 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขนั ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมทุกทมี ต้องทราบระเบียบการน้ี    
ไม่ว่ากรณีใดๆ จะอ้างว่าดําเนินการไปโดยไม่ทราบไม่ได้ และให้ใช้ระเบียบการแข่งขันในครั้งน้ีต้ังแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป      
จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน   FUTSAL “ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ” ครั้งที่ 18  ประจําปี 2557 

                      ประกาศ ณ  วันที่  29  ตุลาคม 2557 
 

 
                            
                   ( นายไตรสรณ์  สุวพงษ์ )  
       ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
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                                                                           29  ตุลาคม  2557 

เรื่อง  การแข่งขันฟุตซอล “ยุวดีพาณิชย์  - กุดชุมวิทยาคม คัพ “ ครั้งที่ 18 ประจําปี 2557 

เรียน  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบการแข่งขัน   จํานวน  1 ชุด 
   2. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขนั  จํานวน  1 ชุด 
   3. ใบรายช่ือนักกีฬา   จํานวน  1 ชุด 
   4. ทะเบียนนักกีฬา   จํานวน  1 ชุด 

 

         ด้วยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกับร้านยุวดีพาณิชย์ อําเภอกุดชุม         
จังหวัดยโสธร มีนโยบายที่จะส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล FUTSAL ให้เป็นที่แพร่หลายต่อเยาวชน ประชาชนทั่วไป      
จึงได้กําหนดการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล    “ ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ”  ครั้งที่ 18   ประจําปี 2557          
ในระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน  – 20  ธันวาคม  2557  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  และ สนามกีฬา
เอนกประสงค์ข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

         โรงเรียนจึงแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากท่าน ส่งทมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
พร้อมรายละเอียดการแข่งขันที่แนบมาพรอ้มน้ี   

            
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
   ขอแสดงความนับถือ           

                                      

    
                     ( นายไตรสรณ์  สุวพงษ์ ) 
              ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  
 
 

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
โทร 0454-789101 



 
 
 
 
 
 

                              แบบฟอร์มใบสมัคร 
 

                 เขียนที่…………………………………….. 
         วันที่…….เดือน………………..พ.ศ………. 

 

เรื่อง ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล  “ ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ”  คร้ังท่ี 18  ประจําปี  2557 
 

เรียน ประธานอํานวยการจัดการแข่งขัน 
 

ด้วยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ร่วมกับร้านยุวดีพาณิชย์ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้จัดการแข่งขัน        
ฟุตซอล  “ ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ”  ครั้งที่ 18  ประจําปี  2557 
         ( ช่ือทีม )…………………………………………………………….โทร.......................................มีความประสงค์จะส่งทีม    
เข้าร่วมการแขง่ขัน ฟุตซอล “ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คัพ ” ครั้งที่ 18 ประจําปี 2557  ดังน้ี 

…………..รุ่นอายุ12 ปี   
…………..รุ่นอายุ 15 ปี  
…………..รุ่นอายุ 18 ปี 
…………..รุ่นประชาชนชายทั่วไป 

 พร้อมใบสมัครน้ีได้แนบหลักฐานการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ 
………..  1.ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
………..  2.บัญชีรายช่ือนักกีฬา 
………..  3.ทะเบียนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม 
………..  4.เงินค่าสมัคร 
………... 5.เงินค่าประกันทีม 

หลักฐานต่างๆถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขัน และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยน 
แปลง หรือแก้ไขใดๆอีกหลังจากส่งใยสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว 

กรณีนักกีฬาหากได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายจากคณะกรรมการจัด 
การแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันที่กําหนด 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

             (………………………………………….) 
                                                                       ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน 



      
 
 
 

 
    
 
        ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา 

             การแข่งขัน FUTSAL “ ยุวดีพาณิชย์ – กุดชุมวิทยาคม คพั ”  ครั้งที่ 18   ประจําปี 2557 
 

ทีม……………………………………………………………………………………….รุ่น……………………………….. 
 
 
 
 

    

    

    

หมายเลข        หมายเลข                 หมายเลข            หมายเลข 
     ช่ือ                                 ช่ือ                          ช่ือ                              ช่ือ 
     สกุล                                สกุล                          สกุล                            สกุล 

หมายเลข       หมายเลข                 หมายเลข          หมายเลข 
     ช่ือ                                 ช่ือ                          ช่ือ                             ช่ือ 
     สกุล                                สกุล                          สกุล                           สกุล 

 หมายเลข       หมายเลข                  หมายเลข                    หมายเลข
     ช่ือ                                 ช่ือ                            ช่ือ                             ช่ือ 
     สกุล                                สกุล                            สกุล                           สกุล 
 


