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ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่   

ใบสมัคร

ASSUMPTION 

ณ  สนามกีฬาหญาเทียม 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  

    

เรื�อง   ขอส่งทีมฟุตบอลสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั

เรียน   คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  ASSUMPTION  

ดว้ยขา้พเจา้..............................................................................

   มีความประสงคข์อส่งทีมนกักีฬาฟุตบอล  ASSUMPTION  

 ทั�งนี�   ขา้พเจา้ไดท้ราบระเบียบ กติกา

และรักษามารยาทนักกีฬาที�ดีทุกประการ แลว้

เอกสารหลกัฐานแลว้    

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา 

 

     

     

     

     

ผูป้ระสานงาน.........................................................

*****************************************************************************************
การสมัครแขงขันและการชําระเงิน 

- ค่าสมคัรทีมละ  2,500  บาท  

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 

เอกสารการสมัคร 

1. ใบสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั จาํนวน 1 ฉบบั 

2. ผงัรูปนกักีฬา จาํนวน 1 ฉบบั 

3. สาํเนาบตัรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคน

การสงเอกสาร 

ยืนใบสมคัรและหลกัฐานการสมคัรไดที้�  หอ้งบริหารทั�วไป 

  โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 

ใบสมัครเขารวมการแขงขันฟุตบอล 

ASSUMPTION JUNIOR CUP  คร้ังที่ 4 

สนามกีฬาหญาเทียม Assumption Soccer Fields 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอล ASSUMPTION  JUNIOR CUP  ครั� งที� 4 

ASSUMPTION  JUNIOR CUP  ครั� งที� 4 

..............................................................................ในนามของทีม……………………………...

ASSUMPTION  JUNIOR CUP  ครั� งที� 4  ในรุ่นอายไุม่เกิน  

กติกาการแข่งขนัเป็นอยา่งดีแลว้ ขอรับรองว่าทีมจะปฏิบติัตามระเบียบ

แลว้จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขเอกสารใดๆ อีกหลังจาก
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หอ้งบริหารทั�วไป  อาคารศกัดา กิจเจริญ    
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ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่   

ระเบียบและกติกา

ASSUMPTION JUNIOR 

ณ สนามกีฬาหญาเทียม 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 

ดวยทางสนามกฬีาหญาเทียม Assumption Soccer Fields  

JUNIOR CUP ครั้งที่ 4  ณ สนามกีฬาหญาเทียม 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.คุณสมบตัิของนักกีฬา 

1.1 อายุไมเกนิ 13 ป (พ.ศ.255

1.2 เพศหญิง อนุญาตใหนักกีฬาเลนได อายุไมเกิน 

2. หลักฐานการแขงขัน 

2.1 ใบสมัครเขารวมการแขงขันฯ

2.2  แผงรูปผูสมัครเขารวมการแขงขันฯ

2.3  สําเนาบัตรประชาชน ผูสมคัรเขารวมการแขงขันฯ

2.4 บัตรประชาชน ผูสมัครเขารวมการแขงขันฯ

3.การรับสมัครแขงขัน 

3.1 ดาวนโหลดใบสมัครผาน www.acs.ac.th

3.2 ยืนใบสมัครและหลกัฐานการสมคัรไดที่ 

2564 

3.3 คาสมัคร ทีมละ 2,500 บาท

3.4 ทั้งนี้เมื่อยืน่เอกสารหลักฐานแลวจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไมไดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้

3.5 หากการสมัครการแขงขันมีทีมทีส่มัครไมถึง 

แขงขันในครั้งนี ้

4.การดําเนิน/กติกาการแขงขนั 

4.1 ทีมฟุตบอลที่เขาแขงขันจะสงรายชื่อผูเลนเขาแขงขนัไดทีมละไมเกิน

4.2 กตกิาที่ใชในการแขงขันใชกติกา

4.3 เวลาการแขงขนั  

- รอบแบงกลุมทําการแขงขันครึง่

- รอบนอ็คเอาททําการแขงขนัครึ่งละ 

4.4 ขนาดของลกูฟุตบอลใชเบอร 

มขีนาดกวาง 42  เมตร ยาว 60 เมตร ประตูมีขนาดกวาง 

4.5 ทีมใดไมมาทําการแขงขันตามกําหน

แขงขันทราบลวงหนากอนเวลาการแขงขัน

สิทธิ์ในการแขงขัน 

4.6 ในการแขงขนัผูที่มชีื่อเปนผูควบคุมทีมหรือผูฝกสอน

ที่สนามแขงขนักอนเวลาเร่ิมการแขงขันไมนอยกวา

ระเบียบและกติกาการแขงฟุตบอล 9 คน 

ASSUMPTION JUNIOR CUP คร้ังที่ 4 

สนามกีฬาหญาเทียม Assumption Soccer Fields 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

Assumption Soccer Fields  ไดกําหนดใหมีการจัดการแขงฟุตบอล

สนามกีฬาหญาเทียม Assumption Soccer Fields  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

2551) 

ตใหนักกีฬาเลนได อายุไมเกิน 14 ป (พ.ศ.2550) 

ใบสมัครเขารวมการแขงขันฯ 

แผงรูปผูสมัครเขารวมการแขงขันฯ 

ผูสมคัรเขารวมการแขงขันฯ 

บัตรประชาชน ผูสมัครเขารวมการแขงขันฯ(ใชวันการแขงขงัจริง) 

www.acs.ac.th  

ยืนใบสมัครและหลกัฐานการสมคัรไดท่ี หองบริหารทัว่ไป อาคารศักดา  กิจเจริญ ภายในวันที ่

บาท 

ท้ังนี้เมื่อยืน่เอกสารหลักฐานแลวจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไมไดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้

หากการสมัครการแขงขนัมีทีมทีส่มัครไมถึง 16 ทีม ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันขอสงวน

ทีมฟุตบอลที่เขาแขงขันจะสงรายชื่อผูเลนเขาแขงขนัไดทีมละไมเกิน 19 คน รวมผูรักษาประตู

กตกิาท่ีใชในการแขงขันใชกติกาสากลและตามความเหมาะสมของคณะกรรมการจัดการแขงขัน

ทําการแขงขันคร่ึงเวลาเดียว 20 นาท ี

ทําการแขงขนัครึ่งละ 15 นาที พักระหวางการแขงขัน 5 นาที 

ของลกูฟุตบอลใชเบอร 5  และขนาดของสนามในการแขงขนัในคร้ังนีจ้ะทั้งหมด 2 

ประตูมีขนาดกวาง 6.10 เมตร สูง 2.35 เมตร 

การแขงขันตามกําหนดวันเวลาในการกําหนดการแขงขันโดยไมแจงใหคณะกรรมการจัดการ

แขงขันทราบลวงหนากอนเวลาการแขงขัน 24 ชั่วโมงคณะกรรมการจัดการแขงขันอาจพิจารณาใหนักกีฬาหรือทีมนัน้หมด

ในการแขงขนัผูที่มชีื่อเปนผูควบคุมทีมหรือผูฝกสอนตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน

ที่สนามแขงขนักอนเวลาเริ่มการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที 

จัดการแขงฟุตบอล ASSUMPTION 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ภายในวนัที ่15 มกราคม  

ทั้งนี้เมื่อยืน่เอกสารหลักฐานแลวจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมไมไดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้ 

ทีม ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันขอสงวนสทิธิ์งดการจดัการ

รวมผูรักษาประต ู

และตามความเหมาะสมของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

2 สนาม  

คณะกรรมการจัดการ

ชั่วโมงคณะกรรมการจัดการแขงขันอาจพิจารณาใหนักกีฬาหรือทีมนัน้หมด

นักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน



ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่   

063-225-5259 ,  097-975-0642             acs_soccer                Assumption Soccer Fields         มาสเตอร์สุเมธ เขม็เพ็ชร (ไก่) 

 

4.7 การสงรายชื่อผูเขาแขงขนัผูควบคุมทีมนกักีฬาตองสงรายชือ่เพื่อเขาแขงขนัประจําวันตอเจาหนาท่ีผูควบคุมการ

แขงขันเมื่อไปถึงสนามแขงขนั 

4.8 การมาแขงขนัไมตรงเวลานกักฬีาทีมใดไมพรอมที่จะลงสนามแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาการแขงขันไปแลว 

15 นาทีใหปรับทีมนั้นเปนทีมแพในการแขงขันคร้ังนี้และตองมาทําการแขงขันในคร้ังตอไปตามปกต ิ

4.9 นักกีฬาทกุคนจะตองแสดงบัตรประชาชน ตอเจาหนาที่ผูควบคุมการแขงขนัทกุวันทีต่นมาทําการแขงขนัหาก

นักกีฬาคนใดลืมบัตรประชาชน หรือสูญหายไมสามารถนามาแสดงตอเจาหนาที่ผูควบคุมการแขงขันได ผูควบคุมทีมหรือผู

ฝกสอนหามนํานักกีฬาคนนัน้ลงทําการแขงขนัในคร้ังนัน้ จนกวาจะนําบัตรประชาชนมาแสดงใหเปนทีถู่กตอง 

4.10 ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกบัตามที่แจงในบัญชีรายชื่อและทะเบียนรปูถายนกักีฬาผูเขา

แขงขัน 

4.11 หัวหนาทีมจะตองมปีลอกแขนแสดงสัญญาลกัษณทุกคร้ังที่ลงทําการแขงขนั ซึ่งทีมจะตอง เตรียมพรอมมาเอง 

4.12 หมายเลขประจําตัวนกักฬีาที่สงเขาแขงขันฯผูเลนจะตองตดิหมายเลขดานหลังใหเห็นไดอยางชัดเจนและตอง

ติดหมายเลขเสื้อประจําตัวของนักกีฬาแตละคนใหตรงกบัหมายเลขบัญชีรายชื่อนกักฬีาและทะเบียนรูปถายผูสมัครเขาแขงขัน 

4.13 นกักีฬาทกุคนตองสวมสนบัแขงที่ไดมาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัย  

4.14 หากนักกีฬาผูใดแตงกายไมเรียบรอยใหเจาหนาที่ผูควบคมุการแขงขันพิจารณาหามนักกฬีาผูนั้นลงทําการ

แขงขันหรือใหพักการแขงขันชั่วคราวจนกวาจะจัดการใหเปนที่เรียบรอยตามที่กําหนดไว 

4.15 นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชรีายชื่อตามทะเบียนผูสมัครเขาแขงขันมีคุณสมบัตถิกูตอง  พรอมทั้งไดสงรปูถายและ

บัตรสําเนาบัตรประชาชนครบถวนเทานั้นจึงจะมีสิทธ์ิเขาแขงขันได 

4.16  คะแนนการแขงขันใหถอืเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

-ทีมชนะ ได 3 คะแนน 

-ทีมเสมอ ได 1 คะแนน 

-ทีมแพ ได 0 คะแนน 

4.17 ในกรณกีารนับคะแนน เพือ่หาทีมชนะเขาไปเลนในรอบตอไป และทีมท่ีมีคะแนนเทากันใหปฏิบัติ ดังนี ้

 -วัดเฮดทูเฮด 

 -ใหดูจํานวนผลตาง ประตูได – เสีย 

           -ใหดูประตไูด 

           -ใชวิธกีารจับสลาก 

 -อันดบั 1 และ 2 ของแตละกลุมเขารอบตอไปทันท ี

 -อันดบั 3 ของแตละกลุมจะตองจับฉลากหา 4 ทีม เพ่ือเขารอบตอไป 

 -ในกรณีกลุมใดมี 3 ทีม จะเอาแคอันดบั 1 และ 2 เขารอบ อนัดบั 3 ไมมีสิทธิไ์ดจบัฉลากเขารอบตอไป 

4.18 การเปลี่ยนตัวผูเลนอนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนเขาออกไดตลอดเวลา และจะเปลี่ยนไดเมื่อผูตัดสินอนุญาต

เทานั้น  

4.19 รอบสอง หากเสมอกนัจะตัดสินดวยการยิงลกูโทษที่จุดโทษ จํานวน 5 คน    

( กรณีที่เสมอกนั ใหยิงเพ่ิมอกีทมีละคน จนกวาจะรูผลแพชนะ ) 

5. ขอปฏิบัต ิ/ มารยาท  

5.1 ผูควบคุมทีมผูฝกสอนและนกักีฬาตองยอมรับผลการตัดสินของกรรมการผูตัดสินที่ทําหนาท่ีตัดสินในการแขงขนั

ครั้งนั้นๆทุกกรณ ี
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5.2 ตลอดการแขงขนัผูควบคุมทีมผูฝกสอนและนกักีฬาตองประพฤติตนใหสมกบัการเปนเจาหนาที่และนกักีฬาที่ดี

และตองปฏิบตัิตนตามระเบียบและกตกิาการแขงขนัโดยเครงครัด 

5.3 ในวันแขงขันนักกีฬาผูใดเจตนาเดนิออกจากการแขงในขณะการแขงขันดําเนินอยูถอืวาเปนการผิดมารยาท

นักกีฬาอยางรุนแรงใหปรับนักกฬีาผูนั้นหรือทีมนั้นเปนผูแพในการแขงขันคร้ังนั้นและตัดสทิธิ์นกักีฬาผูนัน้หรือนกักีฬาทีมนัน้

ไมใหเขารวมทําการแขงขันตอไป 

5.4 นักกีฬาที่แสดงกิริยาวาจาและประพฤติตนไมเหมาะสมหรือเลนรุนแรงผิดมารยาทจนถูกกรรมการผูตัดสินใหออก

จากการแขงขันเปนการผิดวิสัยของนกักีฬาท่ีดีคณะกรรมการจัดการแขงขันอาจพิจารณาโทษหามลงทําการแขงขนัเปนครั้ง

คราวหรือตลอดไป 

5.5 กองเชียรตองเชียรดวยความเรียบรอยและรกัษามารยาทในการเชียร  

 5.6 นักกีฬาทีถ่กูผูตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 

  - ถูกคาดโทษโดยไดรับใบเหลือง 2 ครั้ง ใหพักการแขงขนันดัตอไป 1 ครั้ง 

  - ถูกลงโทษโดยไดรับใบแดง 1 คร้ัง ใหพักการแขงขันนัดตอไปอยางนอย 1 ครั้งและสงเรื่องให

คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป 

  -ถูกคาดโทษดวยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามดวยใบแดง 1 ครั้ง ใหพกัการแขงขันนัดตอไป 1 ครั้ง แตโทษ

ใบเหลืองยังคงคางอยู (ไดรับใบเหลืองสะสมครบ 2 ใบ และไดรบัใบแดงอีก 1 ใบ ใหพกัการแขงขันนัดตอไป 1 นัดและ

ใบเหลืองสะสม 2 ใบอกี 1 นัด) 

                       -เจาหนาที่หรือนกักฬีา ที่กอเหตุทะเลาะวิวาทชกตอยในระหวางการแขงขันหรือจบการแขงขนั กบัทีมอื่นๆ 

หรือเจาหนาที่ ฝายจัดการแขงขนัฯ ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิทธ์ิ ออกจากการแขงขนัตลอดไป หรือ ตัด

สิทธิ์ทีมน้ันๆ ออกจากการแขงขนัทันท ี

 5.7  หามมิใหผูฝกสอน, เจาหนาที่, นกักฬีาสํารอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของกบัทีมลงไปในสนามแขงขัน ในขณะทํา

การแขงขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เชน เขาไปประทวงการตัดสินของผูตัดสิน หรือ ผูชวย แสดงกริยากาวราว ขมขูผู

ตัดสิน ผูชวย เจาหนาที่จัดการแขงขัน (ยกเวนเจาหนาท่ีที่ไดรับอนุญาต ใหลงไปปฐมพยาบาลนกักฬีาที่บาดเจ็บในสนาม) 

 5.8 ไมอนุญาตใหผูปกครองและกองเชียรเขาไปในสนาม 

 5.9 หากมีปญหาอื่นใดทีไ่มไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหอยูในดลุยพนิิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 

6. การประทวง 

6.1 ทีมใดมีความประสงคจะประทวงใหถอืปฏบิัติดังนี ้

6.1.1 ใหยื่นคําประทวงเปนลายลักษณอักษรมขีอความชัดเจนสมบูรณและตองมีพยานหลกัฐาน

ประกอบการประทวงพรอมเงินประกันทีม 2,000 บาทโดยผูควบคุมทีมเปนผูลงนามในการประทวงยื่นตอ

คณะกรรมการจัดการแขงขนัถามีผลจะคนืเงินหากการประทวงไมมีผลใหยึดเงินประกนัเขาเปนเงินสนับสนุนการ

จัดการแขงขัน 

6.1.2 การประทวงผลการแขงขนัจะตองยืน่ประทวงภายใน 1 ชัว่โมงหลังจากการประกาศผลการแขงขนั

อยางเปนทางการ 

6.1.3 การประทวงคุณสมบัตขิองนักกีฬาใหยื่นประทวงกอนทําการแขงขันภายใน 2 ชั่วโมง 

6.2 การประทวงทุกกรณถีามีผลเปนจริงจะมีผลกบัทีมที่เขาแขงขันในรอบที่มกีารประทวงเทาน้ันจะไมมีผลยอนหลัง

กับทีมที่แขงขนัในคร้ังผานมา 

6.3 การประทวงทุกกรณถีามีผลเปนจริงใหปรับผลการแขงขันของทีมนัน้เปนแพและจะไมคืนเงินประกนัทีม 

6.4 ในกรณีที่มปีญหาเกี่ยวกบัการใชระเบียบนีใ้หคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูวนิิจฉัยชีข้าดและถอืเปนสิ้นสดุ 
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7.รางวัล 

7.1 จะไดรบัถวยรางวัลและเงนิบํารุงทีมดังนี ้

7.1.1 รางวัลชนะเลิศ 

- ไดรับถวยและเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท 

7.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 1 

- ไดรับถวยและเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัลจํานวน  5,000 บาท 

7.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 2 

- ไดรับถวยและเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัลจํานวน  3,000 บาท 

  7.1.4 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 3 

   - ไดรับถวยและเหรียญรางวัล 

7.1.5 รางวัลผูรักษาประตูยอดเยี่ยม 

- ไดรับถวยรางวัล 

  7.1.6 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 

   - ไดรับถวยรางวัล 

หมายเหตุ  

1. การตัดสินของผูตัดสินและคณะกรรมการจัดการแขงขนัถอืวาเปนที่สิน้สุด 

2. หากทีมไมครบ 24 ทีม  มสีิทธิพจิารณาลดเงินรางวัลชนะเลิศตามความเหมาะสม 

3. หามประกอบอาหารภายในโรงเรียนในทกุรณี 

4. ขอความรวมมือผูติดตามของนกักฬีาในการสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

5. ในการประชุมทีมและแบงสายการแขงขันขอเชิญผูฝกสอนและเจาหนาที่ทุกทีมเขารวมการประชุม ในสวนทีม

ใดทีไ่มไดเขารวมการประชุมสามารถชมถายทอดสด ผานแฟนเพจของสนามกีฬาหญาเทียมฯ โดย Facebook 

Live  ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564 

 



ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่   

ระเบียบและกติกาการแขงฟุตบอล 

ASSUMPTION

ณ สนามกีฬาหญาเทียม 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 

ดวยทางสนามกฬีาหญาเทียม Assumption Soccer Fields  

JUNIOR CUP ครั้งที่ 4  ณ สนามกีฬาหญาเทียม 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.คุณสมบตัิของนักกีฬา 

1.2 อายุไมเกนิ 11 ป  (พ.ศ.2553

1.3 เพศหญิง อนุญาตใหนักกีฬาเลนได อายุไมเกิน 

2. หลักฐานการแขงขัน 

2.1 ใบสมัครเขารวมการแขงขันฯ

2.2  แผงรูปผูสมัครเขารวมการแขงขันฯ

2.3  สําเนาบัตรประชาชน ผูสมคัรเขารวมการแขงขันฯ

2.4 บัตรประชาชน ผูสมัครเขารวมการแขงขันฯ

3.การรับสมัครแขงขัน 

3.1 ดาวนโหลดใบสมัครผาน www.acs.ac.th

3.2 ยืนใบสมัครและหลกัฐานการสมคัรไดที่ 

ภายในวันท่ี 15 มกราคม 256

3.3 คาสมัคร ทีมละ 2,500 บาท

3.4 ทั้งนี้เมื่อยืน่เอกสารหลักฐานแลวจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไมไดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้

3.5 หากการสมัครการแขงขันมีทีมทีส่มัครไมถึง 

แขงขันในครั้งนี ้

4.การดําเนิน/กติกาการแขงขนั 

4.1 ทีมฟุตบอลที่เขาแขงขันจะสงรายชื่อผูเลนเขาแขงขนัไดทีมละไมเกิน

4.2 กตกิาที่ใชในการแขงขันใชกติกา

4.3 เวลาการแขงขนั 

- รอบแบงกลุม ทําการแขง

- รอบนอ็คเอาท ทําการแขงขนัคร่ึงละ 

4.4 ขนาดของลกูฟุตบอลใชเบอร 

มีขนาดกวาง 40  เมตร ยาว 47 เมตร ประตูมีขนาดกวาง 

4.5 ทีมใดไมมาทําการแขงขันตามกําหนดวันเวลาในการกําหนดการแขงขันโดยไมแจงใหคณะกรรมการจัดการ

แขงขันทราบลวงหนากอนเวลาการแขงขัน

สิทธิ์ในการแขงขัน 

ระเบียบและกติกาการแขงฟุตบอล 7 คน  

ASSUMPTION JUNIOR CUP  คร้ังที่ 4 

ณ สนามกีฬาหญาเทียม Assumption Soccer Fields 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

Assumption Soccer Fields  ไดกําหนดใหมกีารจัดการแขงฟุตบอล

ณ สนามกีฬาหญาเทียม Assumption Soccer Fields  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

53) 

อนุญาตใหนักกีฬาเลนได อายุไมเกิน 12  ป (พ.ศ.2552) 

ใบสมัครเขารวมการแขงขันฯ 

แผงรูปผูสมัครเขารวมการแขงขันฯ 

สําเนาบัตรประชาชน ผูสมคัรเขารวมการแขงขันฯ 

ผูสมัครเขารวมการแขงขันฯ(ใชวันการแขงขงัจริง) 

www.acs.ac.th  

ยืนใบสมัครและหลกัฐานการสมคัรไดท่ี หองบริหารทัว่ไป  อาคารศักดา  กิจเจริญ 

2564 

บาท 

ท้ังนี้เมื่อยืน่เอกสารหลักฐานแลวจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไมไดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้

หากการสมัครการแขงขนัมีทีมทีส่มัครไมถึง 16 ทีม ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันขอสงวน

ทีมฟุตบอลที่เขาแขงขันจะสงรายชื่อผูเลนเขาแขงขนัไดทีมละไมเกิน 15 คน รวมผูรักษาประตู

กตกิาท่ีใชในการแขงขันใชกติกาสากลและตามความเหมาะสมของคณะกรรมการจัดการแขงขัน

ทําการแขงขันครึ่งเวลาเดียว 20 นาที 

ทําการแขงขนัครึ่งละ 15 นาที พักระหวางการแขงขนั 5 นาที  

ขนาดของลกูฟุตบอลใชเบอร 4  และขนาดของสนามในการแขงขนัในคร้ังนีจ้ะใชทัง้หมด 

ประตูมีขนาดกวาง 3.80 เมตร สูง 1.90 เมตร 

ทีมใดไมมาทําการแขงขันตามกําหนดวันเวลาในการกําหนดการแขงขันโดยไมแจงใหคณะกรรมการจัดการ

แขงขันทราบลวงหนากอนเวลาการแขงขัน 24 ชั่วโมงคณะกรรมการจัดการแขงขันอาจพิจารณาใหนักกีฬาหรือทีมนัน้หมด

ไดกําหนดใหมีการจัดการแขงฟุตบอล ASSUMPTION 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้เมื่อยืน่เอกสารหลักฐานแลวจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมไมไดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้ 

ทีม ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันขอสงวนสทิธิ์งดการจัดการ

รวมผูรักษาประต ู

และตามความเหมาะสมของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

ทัง้หมด 2 สนาม  

ทีมใดไมมาทําการแขงขันตามกําหนดวันเวลาในการกําหนดการแขงขันโดยไมแจงใหคณะกรรมการจัดการ

ชั่วโมงคณะกรรมการจัดการแขงขันอาจพิจารณาใหนักกีฬาหรือทีมนัน้หมด
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4.6 ในการแขงขนัผูที่มชีื่อเปนผูควบคุมทีมหรือผูฝกสอนตองนํานักกีฬาไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ควบคุมการแขงขัน

ที่สนามแขงขนักอนเวลาเริ่มการแขงขันไมนอยกวา 30 นาที 

4.7 การสงรายชื่อผูเขาแขงขนัผูควบคุมทีมนกักีฬาตองสงรายชือ่เพื่อเขาแขงขนัประจําวันตอเจาหนาท่ีผูควบคุมการ

แขงขันเมื่อไปถึงสนามแขงขนั 

4.8 การมาแขงขนัไมตรงเวลานกักฬีาทีมใดไมพรอมที่จะลงสนามแขงขันหลังจากเลยกําหนดเวลาการแขงขันไปแลว 

15 นาทีใหปรับทีมนั้นเปนทีมแพในการแขงขันคร้ังนี้และตองมาทําการแขงขันในครั้งตอไปตามปกต ิ

4.9 นักกีฬาทกุคนจะตองแสดงบัตรประชาชน ตอเจาหนาที่ผูควบคุมการแขงขนัทกุวันทีต่นมาทําการแขงขนัหาก

นักกีฬาคนใดลืมบัตรประชาชน หรือสูญหายไมสามารถนํามาแสดงตอเจาหนาที่ผูควบคุมการแขงขันไดผูควบคุมทีมหรือผู

ฝกสอนหามนํานักกีฬาคนนัน้ลงทําการแขงขนัในคร้ังนัน้จนกวาจะนําบัตรประชาชนมาแสดงใหเปนทีถู่กตอง 

4.10 ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกบัตามที่แจงในบัญชีรายชื่อและทะเบียนรปูถายนกักีฬาผูเขา

แขงขัน 

4.11 หัวหนาทีมจะตองมปีลอกแขนแสดงสัญญาลกัษณทุกคร้ังที่ลงทําการแขงขนั ซึ่งทีมจะตอง เตรียมพรอมมาเอง 

4.12 หมายเลขประจําตัวนกักฬีาที่สงเขาแขงขันฯผูเลนจะตองตดิหมายเลขทั้งดานหลังใหเห็นไดอยางชัดเจนและ

ตองติดหมายเลขเสือ้ประจําตัวของนกักีฬาแตละคนใหตรงกับหมายเลขบัญชีรายชือ่นกักีฬาและทะเบยีนรูปถายผูสมัครเขา

แขงขัน 

4.13 นกักีฬาทกุคนตองสวมสนบัแขงที่ไดมาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัย  

4.14 หากนักกีฬาผูใดแตงกายไมเรียบรอยใหเจาหนาที่ผูควบคมุการแขงขันพิจารณาหามนักกฬีาผูนั้นลงทําการ

แขงขันหรือใหพักการแขงขันชั่วคราวจนกวาจะจัดการใหเปนที่เรียบรอยตามที่กําหนดไว 

4.15 นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชรีายชื่อตามทะเบียนผูสมัครเขาแขงขันมีคุณสมบัตถิกูตองพรอมทั้งไดสงรูปถายและ

บัตรสําเนาบัตรประชาชน ครบถวนเทานัน้จึงจะมีสิทธิ์เขาแขงขนัได 

4.16  คะแนนการแขงขันใหถอืเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

-ทีมชนะ ได 3 คะแนน 

-ทีมเสมอ ได 1 คะแนน 

-ทีมแพ ได 0 คะแนน 

4.17 ในกรณกีารนับคะแนน เพือ่หาทีมชนะเขาไปเลนในรอบตอไป และทีมท่ีมีคะแนนเทากันใหปฏิบัติ ดังนี ้

 -วัดเฮดทูเฮด 

 -ใหดูจํานวนผลตาง ประตูได – เสีย 

           -ใหดูประตไูด 

           -ใชวิธกีารจับสลาก 

-อันดบั 1 และ 2 ของแตละกลุมเขารอบตอไปทันท ี

 -อันดบั 3 ของแตละกลุมจะตองจับฉลากหา 4 ทีม เพ่ือเขารอบตอไป 

 -ในกรณีกลุมใดมี 3 ทีม จะเอาแคอันดบั 1 และ 2 เขารอบ อนัดบั 3 ไมมีสิทธิไ์ดจบัฉลากเขารอบตอไป 

4.18 การเปลี่ยนตัวผูเลนอนุญาตใหเปลี่ยนตัวผูเลนเขาออกไดตลอดเวลา และจะเปลี่ยนไดเมื่อผูตัดสินอนุญาต

เทานั้น   

4.19 รอบสอง หากเสมอกนัจะตัดสินดวยการยิงลกูโทษที่จุดโทษ จํานวน 3 คน    

( กรณีที่เสมอกนั ใหยิงเพ่ิมอกีทมีละคน จนกวาจะรูผลแพชนะ ) 

5. ขอปฏิบัต ิ/ มารยาท  
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5.1 ผูควบคุมทีมผูฝกสอนและนกักีฬาตองยอมรับผลการตัดสินของกรรมการผูตัดสินที่ทําหนาท่ีตัดสินในการแขงขนั

ครั้งนั้นๆทุกกรณ ี

5.2 ตลอดการแขงขนัผูควบคุมทีมผูฝกสอนและนกักีฬาตองประพฤติตนใหสมกบัการเปนเจาหนาที่และนกักีฬาที่ดี

และตองปฏิบตัิตนตามระเบียบและกตกิาการแขงขนัโดยเครงครัด 

5.3 ในวันแขงขันนักกีฬาผูใดเจตนาเดนิออกจากการแขงในขณะการแขงขันดําเนินอยูถอืวาเปนการผิดมารยาท

นักกีฬาอยางรุนแรงใหปรับนักกฬีาผูนั้นหรือทีมนั้นเปนผูแพในการแขงขันคร้ังนั้นและตัดสิทธิ์นกักีฬาผูนัน้หรือนกักีฬาทีมนัน้

ไมใหเขารวมทําการแขงขันตอไป 

5.4 นักกีฬาที่แสดงกิริยาวาจาและประพฤติตนไมเหมาะสมหรือเลนรุนแรงผิดมารยาทจนถูกกรรมการผูตัดสินใหออก

จากการแขงขันเปนการผิดวิสัยของนกักีฬาท่ีดีคณะกรรมการจัดการแขงขันอาจพิจารณาโทษหามลงทําการแขงขนัเปนครั้ง

คราวหรือตลอดไป 

5.5 กองเชียรตองเชียรดวยความเรียบรอยและรกัษามารยาทในการเชียร  

 5.6 นักกีฬาทีถ่กูผูตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 

  - ถูกคาดโทษโดยไดรับใบเหลือง 2 ครั้ง ใหพักการแขงขนันดัตอไป 1 ครั้ง  

  - ถูกลงโทษโดยไดรับใบแดง 1 คร้ัง ใหพักการแขงขันนัดตอไปอยางนอย 1 ครั้งและสงเรื่องให

คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษตอไป 

  - ถูกคาดโทษดวยใบเหลอืง 1 ครั้ง ตามดวยใบแดง 1 ครั้ง ใหพกัการแขงขนันัดตอไป 1 ครั้ง แตโทษ

ใบเหลืองยังคงคางอยู (ไดรับใบเหลืองสะสมครบ 2 ใบ และไดรบัใบแดงอีก 1 ใบ ใหพกัการแขงขันนัดตอไป 1 นัดและ

ใบเหลืองสะสม 2 ใบอกี 1 นัด) 

                       - เจาหนาที่หรือนักกีฬา ทีก่อเหตุทะเลาะววิาทชกตอยในระหวางการแขงขนัหรือจบการแขงขัน กับทีม

อื่นๆ หรือเจาหนาที่ ฝายจัดการแขงขันฯ ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิทธิ์ ออกจากการแขงขันตลอดไป หรือ 

ตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแขงขันทนัท ี

 5.7  หามมิใหผูฝกสอน, เจาหนาที่, นกักฬีาสํารอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของกบัทีมลงไปในสนามแขงขัน ในขณะทํา

การแขงขัน หรือออกนอกบริเวณเขตเทคนิค เชน เขาไปประทวงการตัดสินของผูตัดสนิ หรือ ผูชวย แสดงกริยากาวราว ขมขูผู

ตัดสิน ผูชวย เจาหนาที่จัดการแขงขัน (ยกเวนเจาหนาท่ีที่ไดรับอนุญาต ใหลงไปปฐมพยาบาลนกักฬีาที่บาดเจ็บในสนาม) 

 5.8 ไมอนุญาตใหผูปกครองและกองเชียรเขาไปในสนาม 

 5.9 หากมีปญหาอื่นใดทีไ่มไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหอยูในดลุยพนิิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 

6. การประทวง 

6.1 ทีมใดมีความประสงคจะประทวงใหถอืปฏบิัติดังนี ้

6.1.1 ใหยื่นคาประทวงเปนลายลักษณอักษรมขีอความชัดเจนสมบูรณและตองมีพยานหลกัฐาน

ประกอบการประทวงพรอมเงินประกันทีม 2,000 บาทโดยผูควบคุมทีมเปนผูลงนามในการประทวงยื่นตอ

คณะกรรมการจัดการแขงขนัถามีผลจะคนืเงินหากการประทวงไมมีผลใหยึดเงินประกนัเขาเปนเงินสนับสนุนการ

จัดการแขงขัน 

6.1.2 การประทวงผลการแขงขนัจะตองยืน่ประทวงภายใน 1 ชัว่โมงหลังจากการประกาศผลการแขงขนั

อยางเปนทางการ 

6.1.3 การประทวงคุณสมบัตขิองนักกีฬาใหย่ืนประทวงกอนทําการแขงขันภายใน 2ชั่วโมง 

6.2 การประทวงทุกกรณถีามีผลเปนจริงจะมีผลกบัทีมที่เขาแขงขันในรอบที่มกีารประทวงเทาน้ันจะไมมีผลยอนหลัง

กับทีมที่แขงขนัในคร้ังผานมา 
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6.3 การประทวงทุกกรณถีามีผลเปนจริงใหปรับผลการแขงขันของทีมนัน้เปนแพและจะคืนเงินประกนัทีม 

6.4 ในกรณีที่มปีญหาเกี่ยวกบัการใชระเบียบนีใ้หคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูวนิิจฉัยชีข้าดและถอืเปนสิ้นสดุ 

7.รางวัล 

7.1 จะไดรบัถวยรางวัลและเงนิบํารุงทีมดังนี ้

7.1.1 รางวัลชนะเลิศ 

- ไดรับถวยและเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท 

7.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 1 

- ไดรับถวยและเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัลจํานวน  5,000 บาท 

7.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 2 

- ไดรับถวยและเหรียญรางวัล พรอมเงินรางวัลจํานวน  3,000 บาท 

  7.1.4 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 3 

   - ไดรับถวยและเหรียญรางวัล 

7.1.5 รางวัลผูรักษาประตูยอดเยี่ยม 

- ไดรับถวยรางวัล 

  7.1.6 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 

   - ไดรับถวยรางวัล   

หมายเหตุ  

1. การตัดสินของผูตัดสินและคณะกรรมการจัดการแขงขนัถอืวาเปนที่สิน้สุด 

2. หากทีมไมครบ 24 ทีม  มสีิทธิพจิารณาลดเงินรางวัลชนะเลิศตามความเหมาะสม 

3. หามประกอบอาหารภายในโรงเรียนในทกุรณี 

4. ขอความรวมมือผูติดตามของนกักฬีาในการสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

5. ในการประชุมทีมและแบงสายการแขงขันขอเชิญผูฝกสอนและเจาหนาที่ทุกทีมเขารวมการประชุม ในสวนทีม

ใดทีไ่มไดเขารวมการประชุมสามารถชมถายทอดสด ผานแฟนเพจของสนามกีฬาหญาเทียมฯ โดย Facebook 

Live  ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564 

 

 


