ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครทีมเขารวมการแขงขัน เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล รุน 13 ป ครั้งที่ 1

--------------------------------------------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีนโยบายในการสงเสริม การแขงขัน กีฬาฟุตซอล
มาโดยตลอด ซึ่งมอบหมายใหฝายจัดการแขงขันดําเนินการทั้งระบบลีก และ FA Cup ตลอดป
เพื่อใหการพัฒนานักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนอายุ 13 ป ซึ่งมีพื้นฐานเบื้องตนใชความสามารถคัดเลือกเปน
นักเรียนความสามารถพิเศษเขามาเรียน ฝายจัดการแขงขันจึงกําหนดการแขงขัน เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล อายุ 13 ป
ครั้งที่ 1 ขึ้น จํานวน 24 ทีม ไมเกิน 48 ทีม โดยมีรายละเอียดระเบียบการแขงขัน ดังนี้
1. เปนทีมโรงเรียนในระบบทุกสังกัด ทุกจังหวัด
2. สมัครโดยผูอํานวยการโรงเรียนตามแบบที่กําหนด
3. คาสมัคร 2,000 บาท
4. คุณสมบัตินักกีฬา
4.1 เปนนักเรียนของโรงเรียนที่เขาเรียนกอน 1 มิถุนายน 2561
4.2 อายุ 13 ป ไมเกิดกอน พ.ศ. 2548
5. แขงขันเปนระบบพบกันหมดในแตละสาย และเอาผูชนะที่ 1 และที่ 2 ในสายมาสลับคูแขง
แบบนอคเอาท จนหาผูชนะเลิศ อันดับ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ
6. เงินรางวัล
6.1 รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
6.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 5,000 บาท
6.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 3,000 บาท
6.4 รองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวน 2,000 บาท
6.5 4 ทีมสุดทาย ไดรับชุดการแขงขันทีมละ 15 ชุด (ถามี)
7. ใชระเบียบแขงขันของสมาคมฟุตซอลแหงประเทศไทย
8. วันรับสมัคร วันที่ 1-15 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. (ในวันเวลาราชการ)
ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม FAX : 02-6751607
โดย Download แบบฟอรมไดที่ www.suthi.ac.th
9. ประชุมผูจัดการทีม/ผูฝกสอน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ หองเพชรสุทธิ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม วันแขงขัน : แขงขันวันหยุดราชการ (เสาร-อาทิตย)
10. ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ อ.สมชาติ พิทักษวงศ 090-9867315
อ.พยอม ปทุมนันท 088-8790027 อ.อภิชาติ เกตุขวง 081-7518671
และ จสอ.วรกร ศรีวัฒนะ (โคชไก) 098-3369188
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(นายสุนันทวิทย พลอยขาว)
อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ประธานจัดการแขงขัน
081-9021254

ที่ ..........................................

โรงเรียน......................................
..................................................
..................................................
วันที่........ เดือน.........................พ.ศ. ...........

เรื่อง ขอสมัครเขาแขงขัน เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล อายุ 13 ป ครั้งที่ 1
เรียน ประธานจัดการแขงขันฯ
ขาพเจา............................................................ตําแหนง..............................................
โรงเรียน
................................................................. เลขที่.................. ถนน....................................... แขวง
.......................................เขต...........................................จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย
.................................... โทรศัพท..................................โทรสาร.................................... ขอสงนักกีฬาเขา
แขงขัน เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล อายุ 13 ป ครั้งที่ 1
ขาพเจาขอรับรองวา นักกีฬาที่อยูในทะเบียนนี้ มีสภาพเปนนักเรียนของโรงเรียนและมี
คุณสมบัติถูกตองตามประกาศของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ......................................................
(.............................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน...............................

โทรศัพทติดตอ………………………….

บัญชีรายชื่อนักกีฬา ผูควบคุม ผูจัดการทีม ผูฝกสอน
การแขงขัน เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล อายุ 13 ป ครั้งที่ 1
ทีม โรงเรียน....................................................................
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ผูควบคุมทีม
ผูจัดการทีม
ผูฝกสอน
ผูชวยผูฝกสอน
ผูชวยผูฝกสอน

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประชาชน

ลายมือชื่อ

ทะเบียนรูปนักกีฬา เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล
อายุ 13 ป ครั้งที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีม โรงเรียน.............................................................................................. ............................................

1.............................

2............................

3.............................

4.............................

5...........................

6............................

7............................

8............................

11..........................

12..........................

13..........................

14........................... 15..........................

ผูจัดการทีม
............................

ผูควบคุมทีม
............................

ผูฝกสอน
.............................

ผูชวยผูฝกสอน
............................

9............................ 10..........................

ผูชวยผูฝกสอน
............................

หนังสือยินยอมผูป กครอง

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ................................................สกุล............................................. เปน
ผูปกครองโดยชอบธรรมของ (ด.ช./นาย)........................................สกุล.......................................... ซึ่งกําลังศึกษา
อยูที่ โรงเรียน...........................................................................................................
ขอรับรองวา (ด.ช./นาย).......................................................สกุล........................................... มีความ
ประพฤติเรียบรอย และอนุญาตใหเขาแขงขันกีฬา เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล อายุ 13 ป ครั้งที่ 1 ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูดําเนินการจัดการแขงขัน โดยมอบใหโรงเรียน วัดสุทธิวราราม เปนเจาภาพ
จัดการแขงขัน หากบาดเจ็บ เสียหาย หรือไดรับอันตรายจากการแขงขัน ขาพเจาไมเรียกรคาอเสีง ยหายจากโรงเรียนวัด
สุทธิวราราม และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตอยางใด

ลงชื่อ...................................................
(....................................................)
ผูปกครอง

ระเบียบการแขงขันกีฬา เนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล อายุ 13 ป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปการศึกษา 2561
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. ระเบียบการแขงขัน
การแขงขันกีฬาเนชั่นแมน สพฐ ฟุตซอล อายุ 13 ป ครั้งที่ 1
ระเบียบการแขงขันครั้งนี้เรียกวา ระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประเภทการแขงขัน
รุนอายุ 1
3 ป ชาย
3. คุณสมบัติเขาแขงขัน
นักกีฬาฟุตซอลที่มีสิทธิเขาแขงขัน จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.1 ผูสมัครเขาแขงขันตองเปนชาย สัญชาติไทย
3.2 ผูสมัครเขาแขงขันจะตองมีอายุ 1
3 ป ตองมีหลักฐานการเกิดไมกอนป 2548
3.3 การนับอายุของผูเขาสมัคร นับถึงป พ.ศ. 2561
3.4 ผูสมัครตองเปนนักเรียนปจจุบันในสังกัดของโรงเรียนที่สงเขารวมการแขงขัน
กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2561
3.5 นักกีฬา 1 ทีม สามารถสงผูเขาแขงขันไดไมเกิน 15 คน
3.6 โรงเรียนทุกสังกัด
4. หลักฐานในการสมัครเขารวมการแขงขัน
4.1 ใบสมัครทีม โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูลงนาม หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบริหารสถานศึกษา
4.2 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลและเจาหนาที่ ตามคุณสมบัติในขอ 3 จํานวนไมนอยกวา 10 คน และ
ไมเกิน 15 เรียงตามลําดับหมายเลขที่สงแขงขัน พรอมทั้งลายเซ็นของนักกีฬาฟุตซอลที่แทจริง และรายชื่อของเจาหนาที่
ประจําทีมไมขาดคุณสมบัติ
4.3 ทะเบียนรูปถายนักกีฬาฟุตซอล (แผงรูป) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูลงนามหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
จากผูบริหารสถานศึกษาพรอมประทับตราสถานศึกษา
4.4 ใบรับรองวานักกีฬาปจจุบันกําลังศึกษาในสถานศึกษาและติดรูปถายพรอมประทับตราสถานศึกษา
(ปพ.1)
4.5 ใบรับรองของผูป กครอง
4.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) และแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
วันแขงขัน

5. การสมัครเขาแขงขัน
5.1 สงใบสมัครเขาแขงขันที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
5.2 เปด รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
ทุกวันเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันที่ 15 สิงหาคม 2561 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น.
6. กําหนดการแขงขัน
6.1 สถานที่แขงขัน ณ สนามโรงเรียนวัดสุทธิวรารามหรือที่ฝายจัดการแขงขันกําหนด
6.2 จับฉลากแบงสายการแขงขันในวันที่
15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
6.3 เริ่มการแขงขัน ในวันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2561 เปนตนไป (เฉพาะวันเสาร-อาทิตย)
6.4 เวลาเริ่มการแขงขันตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป
6.5 เปนแบบพบกันหมดในสาย เอาที่ 1 และ ที่ 2 มานอคเอาท จนหาผูชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 ตามลําดับ
7. การดําเนินการจัดการแขงขัน
คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกําหนดเวลาในการแขงขัน
หรือการแขงขันในวิธีอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนดใหทําการแขงขันได โดยมิทําใหทีมหนึ่งทีมใด
ไดรับประโยชน หรือเสียประโยชน
8. การแขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่ง
การแขงขันเปนออกเปน 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาที พักระหวางครึ่ง 5 นาที
9. อนุญาตใหขอเวลานอกไดครึ่งเวลาละ 1 ครั้ง (ไมเกิน 1 นาที) หากไมใชสิทธิ์การขอเวลานอกในครึ่งเวลา
แรกจะไมสามารถนําไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได
10. กําหนดการแขงขันที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน ไดกําหนดไว
กําหนดการแขงขันที่คณะกรรมการจัดการแขงขัน ไดกําหนดไว ทีมตาง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไมได
11. หากมีปญหานอกเหนือจากที่ระบุ
ในเรื่องของการกําหนดการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูพิจารณา ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ถือเปนยุติ จะอุทธรณมิได
12. กติกาและการตัดสิน
12.1 ซึ่งสมาคม ฯ ไดประกาศใชแลว
12.2 ทีมที่เขารวมแขงขัน จะตองยอมรับการตัดสินของผูตัดสินฟุตซอลในการแขงขันนั้น
การตัดสินของผูตัดสินฟุตซอลในระหวางการแขงขันถือเปนสิ้นสุดจะอุทธรณมิได
13. ทีมฟุตซอลที่ไดเขารวมทําการแขงขันจะตองไปแขงขันตาม วัน เวลา และสนามแขงขัน ตามที่
คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ กําหนด
ทีมใดที่ลงสนามแขงขันโดยมีผูเลนนอยกวา 5 คน ใหปรับทีมนั้นเปนแพ และทีมใดมาถึงสนาม
แขงขันแลวแตไมพรอมที่จะลงแขงขันภายในเวลาที่กําหนดใหคูแขงขันเปนผูชนะผาน หากไมพรอมที่จะลงแขงขัน
ทั้ง 2 ทีม ใหปรับเปนแพทั้งทีม

14. ในวันแขงขันใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน ที่เขารวมแขงขัน สงบัญชีรายชื่อ
ผูเลนไดไมเกิน 12 คน
โดยลําดับหมายเลขใหตรงตามเลขที่ไดสมัครไวตามแบบฟอรมใบสงรายชื่อวันแขงขัน โดยใหมีผูเลนลง
สนามแขงขันได 5 คน และผูเลนสํารอง 7 คน
15. ถาปรากฏวาทีมใดสง ชื่อ หรือ นามสกุล ผูเลนปลอม หรือจัดผูไมมีสิทธิตามระเบียบการแขงขันฯ
นี้ลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
16. ทีมใดเจตนาไมลงสนามแขงขัน หรือ แสดงเจตนาไมรวมการแขงขันตอไปจนหมดเวลาการแขงขัน
ทีมใดเจตนาไมลงสนามแขงขัน ซึ่งกําลังดําเนินการแขงขันอยูนั้น หรือ แสดงเจตนาไมรวมการแขงขัน
ตอไปจนหมดเวลาการแขงขันใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น
17. คูแขงขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถายของคูแขงขัน
คูแขงขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถายของคูแขงขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได
ตลอดระยะเวลาในขณะที่การแขงขันกําลังดําเนินอยู ผูเลนที่เปลี่ยนตัวออกมาแลวสามารถเปลี่ยนกลับไปเลนไดอีก
18. การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหวางทําการแขงขัน
การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหวางทําการแขงขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาไดตลอดระยะเวลา
ในขณะที่การแขงขันกําลังดําเนินอยู ผูเลนที่เปลี่ยนตัวออกมาแลวสามารถเปลี่ยนกลับไปเลนไดอีก
19. ตั้งแตเริ่มเขาสูสนาม ผูตัดสินมีอํานาจในการตักเตือนผูเลนใดๆ ที่กระทําผิด หรือ มีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการไมมีน้ําใจเปนนักกีฬา
ผูตัดสินมีอํานาจสั่งใหผูเลนคนนั้นออกจากสนามได และตองรายงานตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการลงโทษตอไป
20. ผูที่เปนหัวหนาชุด ตองติดเครื่องหมายหัวหนาทีม (ปลอกแขน) ที่แขนเสื้อดานซายใหชัดเจน
21. การประทวง
21.1 ทีมใดประทวงเรื่องสิทธิของผูเลน หรือเรื่องอื่นใดที่ไมไดระบุในระเบียบนี้ ผูอํานวยการโรงเรียน
หรือผูแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการโรงเรียน เปนผูยื่นประทวงคําประทวงนั้น
จะตองมีขอความชัดเจนและมีหลักฐานประกอบ ตอประชาชน ตอคระกรรมการจัดการการแขงขัน การประทวงนี้
สามารถประทวงไดตั้งแตเริ่มทําการแขงขันรอบนั้น ๆ จนกระทั้งถึงภายในเวลา 09.00 น. ของวันรุงขึ้น
ของการแขงขัน พรอมทั้งวางเงินประกันการประทวง จํานวน 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
21.2 ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรับหนังสือประทวงแลว ผูยื่นประทวงตองเปนผูจัดสง
สําเนาหนังสือประทวงนั้นใหทีมที่ถูกประทวงทราบทันทีที่ไดยื่นประทวง และใหทีมที่ถูกประทวงนั้นชี้แจงเปนลายลักษณ
อักษรตอประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันภายใน 24 ชั่วโมง ถาหากทีมที่ถูกประทวงนั้น ไมชี้แจงอยางใดตามเวลาที่
กําหนด ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันตัดสินคําประทวงนั้นตามระเบียบการพิจารณาฯ เอง
21.3 การประทวงในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศนั้น คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาหลังจากการ
แขงขันรอบชิงชนะเลิศ ผานพนแลว

22. รางวัลการแขงขัน
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวน 2,000 บาท
4 ทีมสุดทาย ไดรับชุดการแขงขันทีมละ 15 ชุด (ถามี)

(นายสุนันทวิทย พลอยขาว)
อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ประธานจัดการแขงขัน

สํานักงานผูอํานวยการ
โทร ๐๒-๒๑๑๔๑๙๒ ตอ ๙๐๓
โทรสาร ๐๒-๒๑๒๔๔๙๕ ๐๒-๖๗๕๐๓๑๑

