ฟุตบอลนักเรียน 7 คน
แชมป์ กีฬา 7HD
แชมเปี ยนคัพ 2019
ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์ กีฬา 7HD ครั้งที่ 17
ประจาปี พ.ศ. 2562
----------------------------------------------1. ระเบียบการแข่ งขันครั้งนี้ มีชื่อว่า
“ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยน 7 คน แชมป์ กีฬา 7HD ”
2. การรับสมัคร
เริ่ มรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิ งหาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัคร
หรื อ ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.ch7.com หรื อ 7seesport.ch7.com และ ยืน่ ใบสมัครได้ที่
เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เท่านั้น โทร. 0 2495 7777 ต่อ 442
การประชุมและงานแถลงข่าว ผูจ้ ดั การทีมสถานศึกษาต่างๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องส่ งผูแ้ ทน
เข้าร่ วม ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่ งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯกาหนด
โรงเรียนทีส่ มัครเข้ าแข่ งขันฯ จะถือว่าโรงเรียนนั้นได้ รับทราบระเบียบการแข่ งขันฯ เป็ นทีช่ ัดเจนแล้ว และ
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางช่ อง 7HD และระเบียบการแข่ งขันนีฯ้ โดยจะอ้ างว่ าไม่ ร้ ู ไม่ ทราบไม่ ได้
3. จานวนนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
3.1 ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่นอ้ ยกว่า 12 คน และไม่เกิน 15 คน
3.2 ในวันแข่งขันส่ งรายชื่อผูเ้ ล่นได้ไม่เกิน 15 คนและไม่นอ้ ยกว่า 12 คน
3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ 8 คน ประกอบด้วย
- ผูจ้ ดั การทีม
1 คน
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทีม 2 คน
- ผูค้ วบคุมทีม
1 คน
- ผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
- ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน 2 คน
- เจ้าหน้าที่ทีม
1 คน
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4. คุณสมบัติของนักกีฬา
ผูส้ มัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ต้องเป็ นผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษานั้น ๆ ตั้งแต่ มิถุนายน 2562
4.2 ต้องมีอายุ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547)
4.3 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันต้องเป็ นเพศชาย มีสัญชาติไทย ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2544 และเป็ น
ผูม้ ีบตั รประจาตัวประชาชน
4.4 นักกีฬาที่สมัครแข่งขันต้องศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา ในหลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และศึกษา
ในภาคปกติ
4.5 นักกีฬา 1 คน สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้นหากมีรายชื่อซ้ าซ้อน จะถูกตัด
สิ ทธิ์ ไม่ให้เข้าร่ วมแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนท์ โดยจะอ้างว่ามีผนู ้ าชื่อตนเองไปเข้าสมัครแข่งขัน โดยตนเอง
ไม่ทราบไม่ได้
5. เอกสารประกอบการสมัครเข้ าแข่ งขัน
5.1 ใบสมัครเข้าการแข่งขันของนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่ วมสมัครการแข่งขันจะต้องมีเอกสารรับรองการศึกษา
ที่ออกจากทางสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน ซึ่ งเอกสารต้องลงนามโดยผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
หรื อรักษาราชการแทน หรื ออาจารย์ใหญ่ เป็ นผูล้ งนามเท่านั้น
5.2 รู ปถ่ ายนักกีฬาขนาด 2 นิว้ บนพืน้ ขาว จานวน 2 รู ป โดยนักกีฬาต้ องสวมชุ ดของสถานศึกษาเท่ านั้น
(รู ปถ่ ายต้ องไม่ เกิน 6 เดือน) ไม่ รับรู ปทีใ่ ส่ ชุดพละ, ชุ ด รด. ,ชุ ดทัว่ ไป หรื อถ่ ายเอกสาร
5.3 รู ปถ่ายเจ้าหน้าที่ขนาด 2 นิ้ว บนพื้นขาว ต้องใส่ ชุดสุ ภาพไม่สวมหมวกและแว่นตาดา
(รู ปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน)
5.4 สาเนาบัตรประชาชน ที่เห็นใบหน้าชัดเจน
5.5 ใบรับรองสถานศึกษา ต้ องติดรู ปถ่ ายชุ ดนักเรียน มีประทับตราสถานศึกษา และผู้มีอานาจลงนาม
รับรองเท่านั้น (รบ. 7)
5.6 เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยนื่ สมัครไว้แล้วจะใช้เป็ นหลักฐานจนกว่าจะเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน
รอบสุ ดท้าย หากเอกสารหรื อหลักฐานไม่ ครบและไม่ ถูกต้ องจะไม่ รับสมัคร ไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
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6. การสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ทีมที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ ในนามสถานศึกษาและส่ งได้ เพียงทีมเดียวเท่านั้น
เปิ ดรับสมัครโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ทัว่ ประเทศ จากัดจานวน ไม่ เกิน 256 โรงเรียน
ทีมที่ผา่ นเข้ารอบสุ ดท้าย จะต้องแข่งขันตามโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด ถ้าไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ได้ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเลื่อนทีมอื่น ๆ ขึ้นมาแทน
ทีมทีส่ มัครและส่ งเอกสารหลักฐานแล้วจะไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในทุกกรณี
7. การดาเนินการจัดการแข่ งขัน
7.1 การแข่งขัน รอบคัดเลือก แข่งขันระหว่าง วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562
รอบสุ ดท้าย แข่งขันระหว่าง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563
7.2 ทาการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบแพ้คดั ออก เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุ ดท้าย จานวน 8 ทีม
(รวมกับทีมแชมป์ และรองแชมป์ ครั้งที่แล้ว อีก 2 ทีม รวมเป็ น 10 ทีม)
7.3 การจัดการแข่งขัน จัดให้มีทีมวางแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์ กีฬา 7HD พิจารณาจากการเข้ารอบสุ ดท้าย
อย่างสม่าเสมอ จานวน 8 ทีม ได้แก่ ราชวินิตบางแก้ว, อัสสัมชัญธนบุรี, อัสสัมชัญ ศรี ราชา
สารวิทยา, ปทุมคงคา, กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย และ วัดสุ ทธิวราราม
กลุ่ม B ทีมที่มีผลงานผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลแชมป์ กีฬา 7HD พิจารณาจากการเข้ารอบสุ ดท้าย
จานวน 8 ทีม ได้แก่ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, วิชูทิศ กีฬากรุ งเทพมหานคร, อัสสัมชัญ,
ท่าข้ามพิทยาคม, โพธินิมิตวิทยาคม, ธัญรัตน์, อิสลามวิทยาลัยฯ และ สตรี วทิ ยา ๒
ได้สิทธิ์ เป็ นทีมวาง (ผลงานย้อนหลัง 2 ปี 2560 - 2561)
กลุ่ม c ได้แก่ ร.ร.ทัว่ ไป
7.4 การแข่งขันรอบสุ ดท้าย แบ่งสาย จะแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย (เหย้า- เยือน) และ
ทีมชนะเลิศ (สุ รศักดิ์มนตรี ) และทีมรองชนะเลิศ (ราชวินิตบางเขน) จากการแข่งขันครั้งที่แล้ว
ได้สิทธิ์ เป็ นทีมยืนในรอบสุ ดท้าย ไม่ตอ้ งลงทาการแข่งขันในรอบคัดเลือก
7.5 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องวางเงินค่าประกันทีม ๆ ละ 3,000 บาท จะได้คืนต่อเมื่อแข่งขันเสร็ จสิ้ น
ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการสละสิ ทธิ์ ไม่มาแข่งขัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับโอนเงินประกัน
ทีมคืน โปรดระบุ บัญชีธนาคาร หรื อ บัญชีพร้ อมเพย์ (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อ หมายเลข
บัตรประชาชน) ชื่ อบัญชี ผ้ รู ับเงินประกันคืน (ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร)
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7.6 ทีมที่ผา่ นเข้ารอบสุ ดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุ นทีม ทีมละ 50,000 บาท และ ทีมที่มีระยะทาง
ไกลจากกรุ งเทพฯ เกินกว่า 250 กิโลเมตร จะได้รับเงิน สนับสนุนค่าน้ ามัน ทีมละ 10,000 บาท
หมายเหตุ หากสนามแข่งขันไม่อยูใ่ นสภาพที่สามารถทาการแข่งขันได้ ให้เลื่อนการแข่งขันไปแข่ง
ในวันถัดไป หรื อ เลื่อนโปรแกรมออกไปตามความเหมาะสม
8. กติกาการแข่ งขัน
8.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งครึ่ งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ ง 5 นาที
หากเสมอกัน ให้ตดั สิ นด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จานวน 3 คน
(กรณี ที่เสมอกัน ให้ยงิ เพิ่มอีกทีมละคน จนกว่าจะรู ้ผลแพ้ชนะ)
สาหรับใน รอบ 32 ทีม และ รอบ 16 ทีม เพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบสุ ดท้าย
แข่งครึ่ งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่ งไม่เกิน 10 นาที
8.2 รอบสุ ดท้าย แบ่งสาย (เหย้า - เยือน) แข่งขันครึ่ งละ 25 นาที พักระหว่างครึ่ งไม่เกิน 10 นาที
8.3 กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใช้อยูใ่ นปัจจุบนั (ยกเว้น การลา้ หน้ า)
8.4 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขัน เมื่อผูต้ ดั สิ นให้สัญญาณเรี ยกลงทาการแข่งขัน
ภายใน 5 นาที ในรอบคัดเลือก และ 15 นาที ในรอบสุ ดท้าย (เหย้า- เยือน) ให้ปรับทีมนั้น
เป็ นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ด้วยประตู 2 : 0 สาหรับทีมที่แข่งในรอบสุ ดท้าย (เหย้า- เยือน)
ต้องมาทาการแข่งขันในครั้งต่อไปตามกาหนดการแข่งขัน
8.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อยเหมือนกันตามแบบและสี ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร
ในกรณี ที่สีเสื้ อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนสี เสื้ อสารองหรื อใส่ เสื้ อที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
เตรี ยมไว้ให้ เสื้ อผู้เล่ นหมายเลข 2-14 และเสื้ อผู้รักษาประตูหมายเลข 1 และ15 เท่านั้น
8.6 นักกีฬาต้องนาบัตรประชาชนตัวจริ ง บัตรประจาตัวนักเรี ยน หรื อใบแทนมาแสดงด้วย
ก่อนทาการลงแข่งขัน
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8.7 สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ขนาดสนามแข่งขัน กว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร
- รอบคัดเลือกจะใช้สนามฝึ กซ้อมของสโมสรเมือง ทองยูไนเต็ด (เมืองทองธานี)
- รอบสุ ดท้าย (เหย้า- เยือน) , รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ใช้สนาม
สนามกีฬาเทพหัสดิน ฯ และหรื อสนามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาหนด
2. ขนาดลูกฟุตบอล มาตรฐาน เบอร์ 5
3. หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน
ซึ่งทีมต้องเตรี ยมพร้อมมาเอง
4. นักกีฬาทุกคนต้ องสวมสนับแข้ งทีไ่ ด้ มาตรฐานเหมาะสมและความปลอดภัย
(กว้าง 5 นิว้ ยาว 8 นิว้ ) ลงทาการแข่ งขัน
ยกเว้น สนับแข้ งทีเ่ ล็ก, ตัด, ดัดแปลง ฝ่ ายจัดการแข่ งขันฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ ให้ ลงแข่ งขัน
5. นักกีฬาทุกคนห้ ามใส่ รองเท้ าฟุตบอลทีม่ ี 6 ปุ่ ม หรื อรองเท้ าทีม่ ีปุ่มไขโดยเด็ดขาด
หากมีการตรวจพบจะถูกปรับเป็ น แพ้ ทันที
8.8 การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนผูเ้ ล่นได้ 4 คน จากผูเ้ ล่นสารองที่ส่ง
รายชื่อก่อนการแข่งขัน และจะเปลี่ยนได้เมื่อผูต้ ดั สิ นอนุญาตเท่านั้น ในรอบสุ ดท้าย (เหย้า - เยือน)
อนุญาตให้เฉพาะกรณี ที่มีผเู ้ ล่นบาดเจ็บ และมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น แต่ไม่เกิน
2 คน และระหว่างการแข่งขัน รอบสุ ดท้าย หากผูร้ ักษาประตูบาดเจ็บไม่สามารถเล่นได้ตลอดการ
แข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนผูร้ ักษาประตูได้ 1 คน แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ
ตรวจสอบก่อน สาหรับผูเ้ ล่นคนอื่น ๆ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
8.9 คะแนนการแข่งขันในรอบสุ ดท้าย (เหย้า - เยือน) ให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ทีมชนะ
ได้
3
คะแนน
ทีมเสมอ
ได้
1
คะแนน
ทีมแพ้
ได้
0
คะแนน
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8.10 กรณี การนับคะแนนเพื่อหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไปและทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ให้ดูจานวนผลต่าง ประตูได้ - เสี ย
- ให้ดูจานวนประตูได้
- ให้ดูผลการแข่งขันของคูก่ รณี (Head to Head)
- ใช้กฏแฟร์เพลย์ (ใบเหลือง =1, ใบเหลือง+ใบเหลือง = 2, ใบแดง = 3,ใบเหลือง+ใบแดง
= 4)
- ใช้วธิ ีการจับสลาก
8.11 ในระหว่างการแข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ ึ กสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมต้องปฏิบตั ิดงั นี้
- แต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อย และเหมาะสม ต้องมีไอดีการ์ด (หรื อหลักฐานที่ฝ่ายจัดดาเนินการให้)
หากไม่มี หรื อถูกลงโทษ ห้ามอยูใ่ นที่นงั่ สารองโดยเด็ดขาด และห้ามออกนอกเขตเทคนิค
ถ้าโดนเตือนเกิน 3 ครั้งจะต้องขึ้นไปอยูบ่ นอัฒจันทร์ และห้ามทาหน้าที่นดั ต่อไป 1 นัด
- หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ หรื อไม่ได้แจ้งให้กบั ฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จะต้องถูกปรับเป็ นเงิน 2,000 บาท และจะเพิ่มเป็ นเท่าตัวในครั้ง
ต่อไป
- หากมีการทาลายทรัพย์สินภายในสถานที่จดั การแข่งขัน ให้ปรับเงิน 2,000 บาท และชดใช้
ค่าเสี ยหายตามราคาที่ประเมินแก่เจ้าของสถานที่เกิดเหตุ
- ทุกโรงเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันฯ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
หากทีมใดมีการละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบการแข่งขันฯ ต่อไป
8.12 การแข่งขันรอบสุ ดท้าย ทีมที่ได้เข้าไปเล่นรอบ เหย้า-เยือน หากทีมมีสนามแข่งขันไม่สามารถใช้
ทาการแข่งขันได้หรื อ ไม่มีสนามแข่งขันจะต้องไปใช้สนาม ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนดให้
และจะต้ องเสี ยค่ าบารุ งสนาม ให้ กบั เจ้ าของสนามนั้น
8.13 ในวันที่มีการแข่งขันในรอบ เหย้า-เยือน ทีมที่มีการแข่งขันในวันนั้น ๆ จะต้องส่ งผูแ้ ทนมาประชุม
ก่อนการแข่งขันคู่แรก 1 ชัว่ โมง ทั้ง 4 ทีม และจะต้องนาเสื้ อที่ใช้แข่งขันในวันนั้นมาด้วย
กรณี ทีมที่ทีมไม่มาประชุมจะต้องยอมรับผลการประชุมในครั้งนั้น และถ้าไม่ให้ความร่ วมมือกับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะต้องถูกลงโทษตามข้อ 9 หากมีปัญหาในการแข่งขันให้ถือเป็ น
สิ ทธิ์ ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาลงโทษทีมที่กระทาผิด จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้
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9. การรักษามารยาท
9.1 นักกีฬาที่ถูกผูต้ ดั สิ นคาดโทษหรื อลงโทษ
9.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พกั การแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
9.1.2 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พกั การแข่งขันนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง
และส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
9.1.3 ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พกั การแข่งขันนัดต่อไป
1 ครั้ง แต่โทษใบเหลืองยังคงค้างอยู่
9.1.4 นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นผิดกติกา หรื อทาร้ ายคู่ต่อสู้ และผู้ตัดสิ นได้ ลงโทษ
ในขณะแข่ งขันแล้ว หรื อมิได้ ลงโทษ แต่ คณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ มีหลักฐาน
ชัดเจนจากการกระทาผิดนั้น จะพิจารณาลงโทษย้อนหลังให้ พกั การแข่ งขันใน
นัดต่ อไป 1 ครั้งทันที หรื อมากกว่านั้น ตามความผิดทีก่ ระทาและปรับเงิน ตาม
บทลงโทษต่ อไป เพื่อมิให้ เป็ นเยีย่ งอย่างต่ อไป
9.2 นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ให้ยกเลิกในรอบสุ ดท้าย
ยกเว้นกรณี ทะเลาะวิวาท หรื อ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษห้ามลงทาการแข่งขันและ
ห้ามเพิม่ ผูเ้ ล่นอีก
9.3 ทีมใดฝ่ าฝื นส่ งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พกั การแข่งขัน หรื อ ผิดตามระเบียบฯนี้ ลงทาการแข่งขัน
ให้ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ดว้ ยประตู 2 : 0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่า คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ ไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
9.4 ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรื อ เจ้ าหน้ าทีค่ นใด ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบการแข่ งขัน ฯ ประท้ วงการตัดสิ น
ไม่ แข่ งขันต่ อ (วอล์กเอ้าท์ ) ด่ าทอ เสี ยดสี ผู้ตัดสิ น ทั้งในและนอกสนาม หรื อประพฤติตนไม่
เหมาะสม ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่ งขัน แสดงกริยาหรื อ สั ญลักษณ์ต่าง ๆ
ทีไ่ ม่ เหมาะสมต่ อสาธารณชน เช่ น เตะขวดนา้ หรื อขว้างขวดนา้ หรื ออื่น ๆ วิพากษ์ วิจารณ์
ในทางทีส่ ่ งผลเสี ยต่ อการจัดการแข่ งขัน คณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ สามารถลงโทษได้ ทันที
9.5 ทีมใดหรื อสถานศึกษาใดทีม่ ีนักกีฬา, เจ้ าหน้ าทีท่ มี , กองเชียร์ , ก่ อเหตุหรื อเป็ นต้ นเหตุ ยัว่ ยุ
ให้ เกิดการทะเลาะและวิวาท เยาะเย้ ย ดูหมิ่นเหยียดหยาม ให้ ตัดสิ ทธิ์นักกีฬา, เจ้ าหน้ าที่ทมี ,
และ สถานศึกษานั้นออกจากการแข่ งขันในครั้งนั้น และในครั้งต่ อ ๆ ไป
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9.6 กองเชี ยร์ ทตี่ ามมาเชี ยร์ สถานศึกษาของตนเอง ห้ ามจุพลุไฟ ประทัด หรื อสิ่ งใกล้เคียง และการลงไป
ใน สนามแข่ งขัน หรื อ ขว้างปาสิ่ งของต่ าง ๆ ลงไปในสนาม หรื อบริเวณแข่ งขัน คัดค้ านการตัดสิ น
และเชียร์ ในลักษณะ ยัว่ ยุนักกีฬา ทีมและกองเชี ยร์ ค่ ูแข่ ง จะถูกลงโทษทันที โดยทางสถานศึกษาจะ
อ้างว่า ไม่ สามารถควบคุมดูแลได้ หรื อไม่ รับผิดชอบไม่ ได้
9.7 ห้ ามมิให้ ผ้ ฝู ึ กสอน, เจ้ าหน้ าที่, นักกีฬาสารอง และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้ องกับทีม ลงไปในสนามแข่ งขัน
ในขณะที่ทาการแข่ งขัน หรื อออกนอกบริ เวณเขตเทคนิค เช่ น เข้ าไปประท้ วงการตัดสิ นของผู้ตัดสิ น
หรื อผู้ช่วยผู้ตัดสิ น แสดงกริยาก้ าวร้ าว ข่ มขู่ผ้ ตู ัดสิ น ผู้ช่วยผู้ตัดสิ น เจ้ าหน้ าทีจ่ ัดการแข่ งขัน
(ยกเว้ นเจ้ าหน้ าที่ทไี่ ด้ รับอนุญาต ให้ ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาทีบ่ าดเจ็บในสนาม) จะถูกเชิ ญขึน้ ไป
บนอัฒจันทร์ ทนั ที และถูกลงโทษต่ อไป
9.8 ทีมใดหรื อสถานศึกษาใดทีไ่ ม่ ให้ ความร่ วมมือในการจัดให้ มีกองเชียร์ มาร่ วมเชียร์ ได้ ในวันถ่ ายทอดสด
หรื อวันอื่น ๆ ทีท่ างคณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ กาหนด จะมีการพิจารณาการเข้ าร่ วมในครั้งต่ อไป
9.9 สถานศึกษาใดจงใจนานักเรียนทีไ่ ม่ ได้ อยู่ในสถานศึกษาของตนเองมาลงเล่ นให้ ทมี ตนเอง จะถูกตัด
สิ ทธิ์ห้ามเข้ าร่ วมการแข่ งขันฯตลอดไป และหากโรงเรียน หรื อ สถานศึกษาใดไม่ สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่ งขันฯนีไ้ ด้ ให้ พจิ ารณาการเข้ าร่ วมในครั้งต่ อไป
9.10 หากมีปัญหาอื่นใดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ในระเบียบฯนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ
บทลงโทษ มีดังนี้
1. นักกีฬาทีถ่ ูกใบเหลือง 1 ใบ จะต้ องเสี ยค่ าปรับ 200 บาท
2. นักกีฬาทีถ่ ูกใบเหลือง 2 ใบ ตามด้ วยใบแดง จะต้ องเสี ยค่ าปรับ 400 บาท
3. นักกีฬาทีถ่ ูกใบแดง จะต้ องเสี ยค่ าปรับ 500 บาท
4. นักกีฬาทีถ่ ูกใบเหลือง 1 ใบ ตามด้ วยใบแดง จะต้ องเสี ยค่ าปรับ 700 บาท และใบเหลืองยังคงค้ างอยู่
5. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 9.3 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 20,000 บาท
6. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 9.4 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 20,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
7. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 9.5 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 6 คะแนน
8. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 9.6 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 30,000 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
9. ถ้ าหากทีมใดทาผิดระเบียบฯ ตามข้ อ 9.7 จะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 20,000 บาท และถูกพักการแข่ งขัน 2 นัด
10. หากมีปัญหาอื่นใดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ในระเบียบและบทลงโทษของระเบียบนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่ งขันฯ พิจารณาทั้งเรื่ องการแข่ งขัน การปรับเงิน การหักคะแนน และการตัดสิ ทธิ์
ออกจากการแข่ งขัน
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10. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและมารยาท
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางคุณสมบัติและมารยาทประกอบด้วย
- ผูแ้ ทน ช่อง 7HD
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
- ผูแ้ ทนกรมพลศึกษา
- ผูต้ ดั สิ นกรมพลศึกษา
11. การประท้วง
ทีมที่จะยืน่ ประท้วง ต้องปฏิบตั ิดงั นี้ ให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนยืน่ ประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯพร้อมหลักฐานเอกสาร และวางเงินประกันการประท้วง เป็ นเงิน 2,000 บาท
หลังเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาให้เสร็ จสิ้ นก่อนการแข่งขันในครั้งต่อไป
จะเริ่ มแข่งขัน สาหรับเงิ นประกันการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็ นผล หากการประท้วงไม่เป็ นผลให้ยึด
เงินประกันเข้าเป็ นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ
12. รางวัลการแข่ งขัน
12.1 ทีมทีไ่ ด้ เข้ ารอบสุ ดท้ าย แบ่ งสาย จะได้ บารุ งทีมฟุตบอล รวมค่ าชุ ดแข่ งขันทีมละ 50,000 บาท
12.2 เงินรางวัลในแต่ละนัด ในรอบสุ ดท้าย
- ทีมชนะ ได้ รับ 7,000 บาท - ทีมเสมอ ได้ รับ 3,000 บาท - ทีมแพ้ ได้ รับ 2,000 บาท
12.3 รอบสุ ดท้าย ทีมที่ได้ใบเหลือง หรื อใบแดง จะถูกปรับจากเงินรางวัล ดังนี้
- ใบเหลือง ใบละ
200 บาท
- ใบแดง
ใบละ
500 บาท
- ใบเหลือง 2 ใบ แล้วตามด้วยใบแดง 400 บาท ( เหลือง , เหลือง / แดง )
- ใบเหลือง 1 ใบ แล้วตามด้ วยใบแดง 700 บาท ( เหลือง , แดง )
12.4 ทุนการศึกษาทีมชนะเลิศ ได้รับ 300,000 บาท รองชนะเลิศ ได้ รับ 100,000 บาท
12.5 ทุนการศึกษาทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับทีมละ 30,000 บาท
12.6 ผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม ได้รับ 20,000 บาท
12.7 ทุนการศึกษานักฟุตบอลยอดเยีย่ ม ได้รับ 25,000 บาท
12.8 ทุนการศึกษา ผูท้ าประตูสูงสุ ด ได้รับ 25,000 บาท
12.9 ทุนการศึกษา ทีมมารยาทยอดเยีย่ ม ได้รับ 30,000 บาท
12.10 ทุนการศึกษา ทีมเชียร์ ยอดเยีย่ ม ได้รับ 30,000 บาท
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หมายเหตุ การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยน 7 คน แชมป์ กีฬา 7HD ดาเนินการจัดการแข่งขัน
โดย ช่อง 7HD ร่ วมกับ กรมพลศึกษา
โปรแกรมการแข่ งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนวัน และเวลา ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในขณะดาเนินการแข่งขัน (เป็ นสิ ทธิ์ของทาง ช่ อง 7HD)
ในกรณีทที่ มี เข้ ารอบสุ ดท้ ายมาทาการแข่ งขันช้ ากว่ ากาหนดก่อนการแข่ งขันให้ ปฏิบัติ ดังนี้
1. มาช้ ากว่ ากาหนดก่อนการแข่ งขัน 1 ชั่วโมง ถูกปรับเป็ นเงิน 10,000 บาท
2. ในวันทีม่ กี ารถ่ ายทอดสด ทีมทีไ่ ม่ สามารถมาดาเนินการแข่ งขัน จนทาให้ เกิด
ความเสี ยหาย ทีมจะต้ องถูกปรับเป็ นเงิน 50,000 บาท และ แข่ งขันนัดที่
เหลือตามโปรแกรมเดิมทีก่ าหนด และอาจงดการเข้ าร่ วมแข่ งขันในครั้ง ต่ อไป

การแข่ งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์ กีฬา 7HD เป็ นลิขสิ ทธิ์ของ
ช่ อง 7HD
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

เอกสารแนบท้ าย การสมัครเข้ าแข่ งขันฟุตบอลแชมป์ กีฬา 7HD
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับโอนเงินประกันทีมคืน โปรดระบุบัญชีธนาคาร หรื อ บัญชี
พร้ อมเพย์ (ระบุหมายเลขโทรศัพท์ มือถือ หรื อ หมายเลขบัตรประชาชน) ชื่ อบัญชีผู้รับเงินประกันคืน
อย่ างน้ อย 2 ท่ าน
*** ตัวอย่าง
หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่ *************
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08* - *******
ชื่ อบัญชี *********************************

