
 
 

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน 
“ด่านศรีสุขคัพ” ครั้งที่  ๔   

วันที่ ๑๙–๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
***************************************** 

ข้อ ๑ ประเภทการแข่งขัน 
 การแข่งขันประเภทนี้ เรียกว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ๗ คน โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๖๓ “ด่านศรีสุขคัพ ครั้งที่ ๔” ประเภทประชาชนทั่วไป 
เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 

ข้อ ๒ คุณสมบัติ และสิทธิของผู้เข้าแข่งขัน (นักกีฬา) 

 ๒.๑ ประเภทประชาชนทั่วไป (รับจ านวน ๓๒ ทีม) 
  (๑) เพศชาย สัญชาติไทย 
  (๒) ไม่จ ากัดอายุ 
  (๓) ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบ
พบมีชื่อซ้ าซ้อน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะด าเนินการตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทันที และไม่
สามารถเข้าร่วมตลอดการแข่งขัน 

 ๒.๒ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (รับจ านวน ๓๒ ทีม) 
  (๑) เพศชาย สัญชาติไทย 
  (๒) อายุไม่เกิน ๑๕ ปี (เกิดไม่ต่ ากว่าปี พ.ศ.๒๕๔๘)  
  (๓) ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบ
พบมีชื่อซ้ าซ้อน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะด าเนินการตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทันที และไม่
สามารถเข้าร่วมตลอดการแข่งขัน 

 ๒.๓ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (รับจ านวน ๑๖ ทีม) 
  (๑) เพศชาย สัญชาติไทย 
  (๒) อายุไม่เกิน ๑๒ ปี (เกิดไม่ต่ ากว่าปี พ.ศ.๒๕๕๑)  
  (๓) ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบ
พบมีชื่อซ้ าซ้อน คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะด าเนินการตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันทันที และไม่
สามารถเข้าร่วมตลอดการแข่งขัน 

 

 

 



ข้อ ๓ หลักฐานการสมัครและค่าใช้จ่าย 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า) 
(๓) ใบสมัคร ๑ ชุด 

 (๔) ค่าสมัคร ๑. ประเภทประชาชนทั่วไป ๗๐๐ บาท ๒. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี                
๔๐๐ บาท ๓. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ฟรีค่าสมัคร 
(หมายเหตุ  ๑) ผู้เข้าแข่งขันต้องมีรายชื่อและเบอร์ ตรงตามใบสมัครทุกประการ      

                             ๒) ค่าประกันทีมเหลือจ่ายจะคืนให้ทุกทีม) 

(๕) ค่าประกันทีม ๑. ประเภทประชาชนทั่วไป ๓๐๐ บาท ๒. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี                
๒๐๐ บาท ๓. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๐๐ บาท 
 (ใบเหลือง ๕๐ บาท ใบแดง ๑๐๐ บาท)  

ข้อ ๔ ก าหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
(๑) ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันและเวลา
ราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข หรือท่ี เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์www.dansrisook.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลประกอบ  
(๒) ส่งใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  

โทร ๐-๔๒๔๑๔-๘๐๐-๑ (เวลาราชการ) 
ข้อ ๕ ก าหนดการแข่งขัน  

(๑) วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จับสลากแบ่งสาย เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านศรีสุข  

(๒) พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒  
(๓) แข่งขันรอบแรก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
(๔) แข่งขันรอบตัดสิน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ข้อ ๖ การด าเนินการแข่งขัน . 
(๑)  คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหน้าที่ด าเนินการ และรับผิดชอบในการแข่งขันตลอดจน

ควบคุมการด าเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการนี้ และหากมีปัญหาใดนอกจากท่ีได้ระบุ
ไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาและด าเนินการให้เสร็จสิ้นไป และ
รายงานให้คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทราบต่อไป  

(๒) คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันฯ มีอ านาจในการพิจารณางดรับสมัคร หรือตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่
ด าเนินการตามระเบียบนี้หรือพิจารณาเทียบปรับเป็นเงิน ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนระเบียบการ
แข่งขัน จนเป็นเหตุให้มีผลเสียหายต่อการจัดแข่งขัน 

(๓)  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันฯ มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน หรือก าหนดเวลา
ในการแข่งขัน หรือสถานที่จัดการแข่งขัน หรือการแข่งขันในวิธีอ่ืนๆ เพื่อความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ท าการแข่งขันได้ แต่ต้องด ารงซึ่งความยุติธรรมและไม่มีผลประโยชน์โอน
เอียงต่อทีมใดทีมหนึ่ง  

http://www.dansrisook.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์


(๔) รูปแบบการแข่งขัน จะด าเนินการแบบแพ้คัดออก (Knock-out) หรือแบบแบ่งสาย หรือพบกันทุก
ทีม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 

ข้อ ๗ การแข่งขัน 
(๑) ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต้องเข้าแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
(๒) ผู้แล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ติดหมายเลขประจ าตัวให้ชัดเจนบริเวณด้านหลัง ผู้เล่น

ที่ไม่มีหมายเลขหรือไม่ตรงตามใบสมัคร และหากมีการประท้วงจากผู้ร่วมแข่งขันอ่ืนจะโดนปรับ
แพ้ เพราะถือว่าผิดกติกาในการแข่งขัน 

(๓) ผู้เล่นลงสนามได้ไม่เกินทีมละ ๗ คน และแต่ละทีมมีผู้เล่นส ารองได้ไม่เกิน ๕ คน 
(๔) ในการลงสนามแข่งขัน หากตรวจสอบรายชื่อไม่ตรงตามใบสมัคร จะโดนปรับแพ้ในทันที 
(๕) การเปลี่ยนตัวนักกีฬา สามารถเปลี่ยนได้ ๕ ครั้ง 
(๖) เมื่อเริ่มการแข่งขัน ผู้ตัดสินมีอ านาจในการตักเตือนผู้เล่นที่กระท าผิด หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึง

การไม่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ผู้ตัดสินมีอ านาจสั่งให้ผู้เล่นออกจากสนามได้ และต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการลงโทษต่อไป 

(๗) ทีมท่ีจะลงแข่งขันต้องมาก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และส่งรายชื่อนักกีฬาก่อนการ
แข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที  

ข้อ ๘ รางวัลการแข่งขัน ทั้ง ๒ ประเภท 
 ๘.๑ ประเภทประชาชนทั่วไป 
    (๑) ชนะเลิศ      ๗,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
    (๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑   ๔,๐๐๐ บาท  
    (๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมละ(ร่วม) ๒,๐๐๐ บาท   
 ๘.๒ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี  
    (๑) ชนะเลิศ    ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
    (๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑    ๓,๐๐๐ บาท  
    (๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมละ(ร่วม) ๑,๐๐๐ บาท 

๘.๓ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๒ ปี  
    (๑) ชนะเลิศ    ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
    (๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑    ๒,๐๐๐ บาท  
    (๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมละ(ร่วม) ๑,๐๐๐ บาท  
ข้อ ๙ การใช้ระเบียบฯ นี้ 
 ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศ “ด่านศรีสุขคัพ” ครั้งที่ ๔ 

 
 

 
                      ### ขอให้ทุกทีมยึดถือระเบียบที่คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นนี้อย่างเคร่งครัด ### 
  
  



 
 

ใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ด่านศรีสุขคัพ” ครั้งที่ 4 
ประเภท  (    ) รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี  (   ) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  (   ) ประชาชนทั่วไป 

 
 

ที่.................................................    เขียนที่............................................................... 
       วันที่........เดือน.............................พ.ศ. ............. 
 
เรื่อง    ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน 
เรียน    เรียนประธานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ด่านศรีสุขคัพ” ครั้งที ่4 
 ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข ได้เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน “ด่านศรีสุขคัพ” ครั้งที่ 4     
 ข้าพเจ้า...............................................................................ต าแหน่ง.........................................
มีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยใช้ชื่อทีมในการแข่งขันนี้ว่าทีม
...............................................................เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ด่านศรีสุขคัพ” ครั้งที่ 4 ครั้งนี้
ด้วย  พร้อมใบสมัครนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันฯ  ไว้เป็นการเรียนร้อยแล้ว
คือ 
 (   )  แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (   )  ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 (   )  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ขอรับรองว่า  หลักฐานต่าง ๆ ถือว่าครบถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ  และจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆอีก  หลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว  อนึ่งหากทีมนักกีฬาได้รับบาดเจ็บ
หรืออันตรายจากการแข่งขันทีม  และนักกีฬาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
   
                                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
   
                                            
                                                 (.........................................................) 
                                         ต าแหน่ง........................................................ 
 
ผู้จัดการทีม............................................โทรศัพท์/โทรสาร................... .................มือถือ................................. 
ผู้ฝึกสอน................................................โทรศัพท์/โทรสาร....................................มือถือ.................................  
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน......................................โทรศัพท์/โทรสาร....................................มือถือ................................. 
 
 
 
 



 

 
 

ใบส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล 7 คน “ด่านศรีสุขคัพ” ครั้งที่ 4 
ประเภท  (    ) รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี  (   ) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  (   ) ประชาชนทั่วไป 

ชื่อทีม.......................................................................................... 

 

หมายเลขตรงกับแผงรูป ชื่อ  - สกุล (ตัวบรรจง) หมายเหตุ 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ผู้จัดการทีม                                                            โทรศัพท์ 
ผู้ฝึกสอน                                                               โทรศัพท์ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน                                                        โทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รูปนักกีฬาฟุตบอล 7 คน “ด่านศรีสุขคัพ” ครั้งที่ 4 

ประเภท  (    ) รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี  (   ) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  (   ) ประชาชนทั่วไป 
ชื่อทีม............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ…………........…………..      ชื่อ ……..........………………..      ชื่อ …….......………………….      ชื่อ……….....…………………. 
 
 
 
 
 
  

 
ชื่อ………………………….....      ชื่อ……..………….........……. ชื่อ…………………….....…….     ชื่อ…….........………………. 
  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ…………..……………......     ชื่อ……................…………. ชื่อ……........…………………      ชื่อ………….......……………. 
        
 
 
 
 
 
    
 ผู้จัดการทีม                                           ผู้ฝึกสอน                                     ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน    
…………………..............                           ..........…………………….                      ……………………...........  


