
ระเบียบการแข่งขนัฟุตบอลนักเรียน ประจ าปี 2562 
ประเภทกฬีาฟุตบอล รุ่นอายุ 10 ปี 

“วนัวชิาการ เซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา 2019” 
วนัที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2562 

............................................................... 
ดว้ยโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ไดจ้ดัให้มีการแข่งขนักีฬาฟุตบอลนกัเรียน รุ่นอาย ุ10 ปี งาน

วนัวชิาการ เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2019 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 เพื่อใหก้ารแข่งขนัคร้ังน้ีด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ทางฝ่ายจดัการแข่งขนัประเภทกีฬาฟุตบอลจึง
ขอก าหนดระเบียบการแข่งขนัดงัน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบการแข่งขนั 
 ระเบียบการแข่งขนัคร้ังน้ีเรียกวา่ “การแข่งขนักีฬาฟุตบอลวนัวิชาการ เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2019” 

ข้อ 2 ประเภทของการแข่งขนั  

 2.1  รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี  (เกิดปี พ.ศ.2552)  

ข้อ 3 คุณสมบัติและสิทธ์ิของผู้เข้าแข่งขนั 
 3.1  ตอ้งส่งแข่งขนัในนามโรงเรียนร่วมการแข่งขนั 
 3.2  นกักีฬาเป็นเพศชาย 

ข้อ 4 การส่งช่ือนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขนั 
 4.1  ส่งช่ือนกักีฬาเขา้ร่วมกนัแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 20 คน 
 4.2 ใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนเป็นหลกัฐานยกเวน้ผูท่ี้อายไุม่ครบท าบตัรตอ้งใชใ้บแสดงผลการเรียน ป.05  
                    หนงัสือรับรองทางโรงเรียน 

4.3 แผงรูปผูเ้ล่นตอ้งติดรูปถ่ายใหช้ดัเจน พร้อมทั้งกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มใหช้ดัเจน 

ข้อ 5   การรับสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั 
5.1 ติดต่อขอรับใบสมคัรและสมคัรท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเซนต์

หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โทร 038-535500 โทรสาร 038-535487 
 5.2  รับสมัครตั้งแต่วนัที ่20-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

5.2 ทีมท่ีสมคัรตอ้งสมคัรในนามทีมของโรงเรียนเท่านั้น โดยผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูล้งนาม  
พร้อมทั้งประทบัตราโรงเรียน 

 5.4  รับโปรแกรมการแข่งขนัวนัท่ี 1 กนัยาย 2562 
 5.5  ก าหนดวนัแข่งขันตั้งแต่วนัที ่6 กนัยายน 2562 

ข้อ 6  กติกาและการแข่งขัน 
 6.1  รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี แข่งขนัคร่ึงเวลาละ 30 นาที พกัคร่ึง 10 นาที 
 6.2 ผูเ้ล่นสามารถเปล่ียนตวัเขา้ออกไดต้ลอดในเวลาการแข่งขนั   
 



 6.2  กติกาท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นระเบียบน้ีใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
 6.3  อ านาจของผูต้ดัสินถือเป็นเด็ดขาด อุทธรณ์มิได้ 

ข้อ 7 การแข่งขนั 
 7.1 ทีมท่ีเขา้มาแข่งขนัตอ้งมาตามก าหนดเวลาแข่งขนั หากมาชา้ 15 นาที ถูกปรับเป็นแพ ้
 7.2 ผูเ้ล่นตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อย ชุดการแข่งขนัตอ้งเป็นสีเดียวกนัทั้งทีม (ยกเวน้ผูรั้กษาประตู) 
 7.3 ทีมใดไม่ร่วมการแข่งขนั หรือ เจตนาผละจากการแข่งขนั จะถูกปรับเป็นแพใ้นการแข่งขนั 
 7.4 การเปล่ียนตวัผูเ้ล่น เปล่ียนไดต้ลอดเวลาการแข่งขนั 
 7.5 ผูเ้ล่นจะตอ้งสวมเส้ือตามเบอร์ท่ีก าหนดทุกคร้ังท่ีลงแข่ง 

ข้อ 8 การจัดการแข่งขนั 
 8.1 ทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั 4 ทีม แบ่งออกเป็นสองสาย ทีมท่ีชนะในแต่ละสายเขา้ชิงชนะเลิศ ทีมท่ี 

พา่ยเขา้ชิงอนัดบัท่ี 3  
 8.2 คะแนนการแข่งขนั (ถา้มีผลการเสมอในเวลาใหต้ดัสินดว้ยการเตะ ณ จุดเตะโทษหาผูช้นะ) 
  - ชนะได ้  3   คะแนน       

             - แพไ้ด ้  0   คะแนน 

ข้อ 9 การพจิารณาผลการแข่งขนั 
 9.1  กรณีเสมอกนั ใหใ้ชว้ธีิหาผูช้นะโดยการยงิลูกโทษ รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ 

ข้อ 10 การประท้วง 
 ใหย้ืน่ประทว้งโดยผูอ้  านวยสถานศึกษา เป็นผูล้งนามต่อประธานจดัการแข่งขนั พร้อมหลกัฐาน 

ข้อ 11 รางวลัการแข่งขนั 
 ชนะเลิศ   ถว้ยรางวลัชนะเลิศ และเหรียญรางวลัพร้อมเกียรติบตัร 
 รองชนะเลิศอนัดบั 1          ” 
 รองชนะเลิศอนัดบั 2          ” 
 รองชนะเลิศอนัดบั 3     ,, 

ข้อ 12 การใช้ระเบียบนี้ 
 ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัรับสมคัรจนเสร็จส้ินการแข่งขนัฟุตบอลวนัวชิาการ เซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 



 
ใบสมคัรเข้าร่วมแข่งขนัฟุตบอลวนัวชิาการเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา 2019 

 

ท่ี   ………………………….    สถานศึกษา …………………………………… 
 
     วนัท่ี………..เดือน……………………..   พ.ศ. 2562 
 
เร่ือง  ขอสมคัรเขา้แข่งขนัฟุตบอล วนัวชิาการเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562 
เรียน  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา........................................................................................ 
 
 ขา้พเจา้…………………………………………………….………………………….………….
ต าแหน่ง……………….……….……….….ท่ีอยูเ่ลขท่ี…….…หมู่ท่ี…… ถนน…………………….……
อ าเภอ……………………………….จงัหวดั………………………………………………………….…. 
รหสัไปรษณีย…์……………….……..โทรศพัท…์………….…..………โทรสาร……………….……… 
ขอส่งนกักีฬาฟุตบอลในนามของ (สถาบนั)……………………………………………………………… 
 
    รุ่นอายไุม่เกิน  10 ปี  (ชาย) เกิดปี พ.ศ. 2552 
   
 ขา้พเจา้ไดส่้งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัตามท่ีระบุไวใ้นทะเบียนนกักีฬา  และจะควบคุมดูแลใหป้ฏิบติั
ตามระเบียบการแข่งขนัโดยเคร่งครัด  โดยไดม้อบหมายให้ 
ช่ือ……………………………นามสกุล……………….……..เป็นผูค้วบคุมทีม   โทร……………………... 
ช่ือ………………………………นามสกุล…………………........เป็นผูฝึ้กสอน    โทร…………………….. 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
                     …………………………………… 

                (…………..............…………………) 
     ต าแหน่ง................................................................... 
 

 
ลงช่ือ………………………..………กรรมการผูรั้บสมคัร 
        …………/……………../……… 

 

 

 

 

 



ใบส่งรายช่ือนักกฬีา 
การแข่งขันฟุตบอลวนัวชิาการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2019 

ประจ าปีการศึกษา  2562 
ช่ือทมีโรงเรียน…………………..………….…………………………….โทร. …………..……………    

รุ่นอายไุม่เกิน……………....ปี         
หมายเลข ช่ือ - นามสกุล (ตวับรรจง) วนั เดือน ปีเกิด ลายมือช่ือ 
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2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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17    

18    

19    

20    

 
ขอรับรองวา่ รายช่ือนกักีฬาขา้งตน้น้ี  เป็นนกักีฬาของโรงเรียนจริง  และจะปฏิบติัตามระเบียบการ

แข่งขนัทุกประการ 
 
ลงช่ือ………………………………..ผูฝึ้กสอน  ลงช่ือ……………..……………..ผูค้วบคุมทีม 
        (……………………………….)          (……………………………….)  
 

ลงช่ือ………………………………….…ผูจ้ดัการทีม  
       (………………………….…….)  

 



ทะเบียนรูปถ่ายนกักฬีาฟุตบอล 
การแข่งขนัฟุตบอลวนัวชิาการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2019 

ประจ าปีการศึกษา  2562 
ช่ือทมีโรงเรียน……………………......................……………..โทร……….....................…………รุ่นอายไุม่เกิน……..….ปี 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ……………………………ผูฝึ้กสอน                ลงช่ือ………………….….………ผูค้วบคุมทีม 
(…………………………………………..)      (……………………………………………) 

                 

1.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

2.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

3.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

4.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

5.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

6.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

7.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

8.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

9.ช่ือ……………... 
………………….. 
 

10.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

11.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

12.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

13.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

14.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

15.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

16.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

17.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

18.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

19.ช่ือ…………... 
………………….. 
 

20.ช่ือ…………... 
………………….. 
 


