ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 25๖๐
-------------------------------------------------1. ประเภทและรุ่น
1.1 ประเภททีมชาย
1.3 ประเภททีมหญิง
1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
2.1 ทีมฟุตซอลเข้าแข่งขัน จะส่งชื่อเข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 15 คน
2.2 เจ้าหน้าที่ 3 คน คือ ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
2.3 นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชีใบสมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องพร้อมทั้งได้ส่งรูปถ่ายครบถ้วนแล้วเท่านั้น
จึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้
3. การจัดการแข่งขัน
3.1 แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๑ สิงหาคม 25๖๐
3.2 สถานที่ทาการแข่งขัน อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3.3 ในวันแข่งขัน ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน
ณ สนามแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
3.4 การแต่งกาย แต่ละคนต้องติดหมายเลขเสื้อประจาตัวให้ตรงกับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของนักกีฬา
สีเสื้อต้องเหมือนกันทั้งทีม ยกเว้นผู้รักษาประตูต้องแตกต่างจากผู้เล่นฝ่ายตน และฝ่ายตรงข้ามและต่าง
จากสีเสื้อของผู้ตัดสิน
3.5 กาหนดการแข่งขัน รอบแรก รอบสอง ครึ่งเวลาละ 15 นาที รอบสามเป็นต้นไป ครึ่งเวลาละ 20 นาที
พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
3.6 ลูกบอลสาหรับแข่งขัน ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
3.7 ในรอบแรก หากคะแนนเท่ากัน ให้จับ สลากหาทีมชนะเพื่อเข้าเล่นในรอบต่อไป รอบที่สองเป็นต้นไป
หากหมดเวลาการแข่งขันในเวลาปกติยังเสมอกัน ให้หาทีมชนะด้วยการยิงลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ
3.7 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดการแข่งขัน
3.8 คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขันฯ ดังนี้
ทีมชนะได้ 3 คะแนน
ทีมเสมอได้ 1 คะแนน
ทีมแพ้หรือไม่มาแข่งขัน 0 คะแนน
3.9 ระเบียบการแข่งขันใดไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่จะ
พิจารณาดาเนินการ โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
3.10 การตรวจหลักฐานก่อนลงทาการแข่งขัน ให้นักกีฬานาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดง
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4. การรักษามารยาท นักกีฬาที่ถูกกรรมการคาดโทษหรือทาโทษ
4.1 คาดโทษด้วยใบเหลือง 2 ครั้ง ห้ามลงทาการแข่งขันในครั้งถัดไป 1 ครั้ง
4.2 ถูกทาโทษด้วยใบแดง 1 ครั้ง ห้ามทาการแข่งขันในครั้งถัดไป 1 ครั้ง

4.3 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่กรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือทาโทษมาแล้วลงทาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้น
เป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และห้ามโรงเรียนหรือสถาน ศึกษา ส่งทีมเข้าทาการแข่งขันอีกต่อไป
ตลอดปีการศึกษา
5. การสมัครเข้าแข่งขัน และหลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัครเข้าแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคนจานวน 1 ชุด โดยติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร 1 รูป
5.2 ทะเบี ย นรู ป ถ่ า ยของผู้ ส มั ค รเข้ า แข่ ง ขั น ตามทะเบี ย นของนั ก กี ฬ าแต่ ล ะชนิ ด ลงนามโดยผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษานั้น ๆ
5.3 ใบแยกประเภทการแข่งขันตามแต่ละชนิดกีฬานั้น ๆ
5.4 สาเนาบัตรประชาชน
5.5 หลักฐานประกอบการเข้าแข่งขัน ให้ใช้บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นยื่นต่ อคณะกรรมการ
ก่อนลงทาการแข่งขัน

หมายเหตุ *ทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเท่านั้น*

ใบงบหน้าการส่งใบสมัคร / หลักฐาน
การแข่งขันนักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 25๖๐
ชื่อทีม ………………………..………………….……….….
ชนิดกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ( ) ชาย
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปี เกิด

ใบสมัคร

ทะเบียน
รูปถ่าย

( ) หญิง
สาเนาบัตร ใบรับรอง
ประชาชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ลงชื่อ…………………..…………………..………ผู้ฝึกสอน
(………………….……………...…………..)
ตาแหน่ง……………………………………………….

ลงชื่อ………………..……….………………………ผู้จัดการทีม
(…………….……………………………. )
ตาแหน่ง……....................……………………

บัญชีรายชื่อนักกีฬาฟุตซอล
ทีม…………………………………..……..
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ( ) ชาย ( ) หญิง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล

ลงชื่อ…………………..…………………..………ผู้ฝึกสอน
(………………….……………...…………..)
ตาแหน่ง……………………………………………….

วัน /เดือน /ปี เกิด

ลายเซ็น

หมายเหตุ

ลงชื่อ………………..……….………………………ผู้ควบคุมทีม
(…………….……………………………. )
ตาแหน่ง……....................……………………

(ลงชื่อ) …………………………….………………….. ผู้จัดการทีม
(……………………..………….……………)

ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาทีม……......………………………
ชนิดกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ( ) ชาย ( ) หญิง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 25๖๐

ผู้จัดการทีม
ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...
โทร............................

ผู้ควบคุมทีม
ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...
โทร............................

ผู้ฝึกสอน
ชื่อ……….......…………
สกุล………........……...
โทร............................

ผูช้ ่วยผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอน
ชื่อ……….......………… ชือ่ ……….......…..........
สกุล………........……... สกุล………........……...
โทร............................ โทร............................

ชื่อ……….......………… ชื่อ……….......……
สกุล……….......……… สกุล……….......….
เกิด……….......………… เกิด……….......……

ชื่อ……….......……… ชื่อ……….......………… ชื่อ……….......…………
สกุล……….......……. สกุล……….......……… สกุล……….......……….
เกิด……….......……… เกิด……….......………… เกิด……….......…………

ชื่อ……….......………… ชื่อ……….......……
สกุล……….......……… สกุล……….......….
เกิด……….......………… เกิด……….......……

ชื่อ……….......……… ชื่อ……….......………… ชื่อ……….......…………
สกุล……….......……. สกุล……….......……… สกุล……….......……….
เกิด……….......……… เกิด……….......………… เกิด……….......…………

ชื่อ……….......………… ชื่อ……….......……
ชื่อ……….......……… ชื่อ……….......………… ชื่อ……….......…………
สกุล……….......……… สกุล……….......….
สกุล……….......……. สกุล……….......……… สกุล……….......……….
เกิด……….......………… เกิด……….......……
เกิด……….......……… เกิด……….......………… เกิด……….......………..
ขอรับรองว่าข้อมูล,ภาพถ่าย เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………..…………………..………ผู้ฝึกสอน
(………………….……………...…………..)
ตาแหน่ง……………………………………………….

ลงชื่อ………………..……….…………………….…………ผู้จัดการทีม
(…………….……..………..…………………….)
ตาแหน่ง……..............................……………………

ใบสมัคร
เข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 25๖๐
วันที่.........…….เดือน........................…………….พ.ศ………….
ข้าพเจ้า.................................................................. เกิดวันที่…...............เดือน................................พ.ศ…….............
หมายเลขประจาตัวประชาชน
อายุ.........ปี เลขที.่ .............
หมู่ที่........... ตาบล.................………...อาเภอ....................................จังหวัด......................……โทรศัพท์.....................................
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ.....................................ชั้น…….……โรงเรียน/วิทยาลัย.............……………………………………........
ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 25๖๐ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 25๖๐ ทุกประการ

ลงชื่อ…….....………..…..............................ผู้สมัคร
(…….....……................................)
คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า.……............................................อายุ........ปี เป็นผูป้ กครองโดยชอบธรรมของ(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/
นาง/นางสาว )....................................................... อนุญาตให้……..…………..........................................สมัครเข้าแข่งขัน กีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 25๖๐ หากมีการบาดเจ็บหรือเสียหายแก่(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/
นางสาว ) ............................................................ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆและอนุญาตให้ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/
นาง/นางสาว ).........................................…………………………………..………...เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะ
เกษ ประจาปี 25๖๐
ลงชื่อ…….....…….......................................ผู้ปกครอง
(………............................................)
คารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
ข้าพเจ้า.……...............................................ตาแหน่ง................................................(ชื่อสถานศึกษา).............
................................................................ขอรับรองว่า (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว/.................................................อายุ
..........ปี ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ในชั้น.……………และเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา 25๖๐

ลงชื่อ………..…………………………………...............
(…………....................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

(ตัวอย่างหนังสือนาส่งใบสมัคร)

ที่………………………………

หน่วยงาน……………………………..
วันที…่ ………เดือน........…………..…พ.ศ………….

เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 25๖๐
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัคร

จานวน……………ชุด

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะ เกษ จะได้จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 25๖๐ ระหว่างวันที่ 1๐-๓1 สิงหาคม 25๖๐ ณ สนามกีฬาภายในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ นั้น
โรงเรียน………………….………………………..……….............. ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดศรี
สะเกษ ประจาปี 25๖๐ ดังต่อไปนี้
1............................................................
2..........................................................
3..........................................................
4.........................................................
5.........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน.........................................................

