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ระเบยีบการแข่งขันรักบีฟ้ตุบอล 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
********************************** 

1. คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นกัศกึษาแห่งชาต ิครั้งที ่34 
ประธานกรรมการ    อธิบดีกรมพลศึกษา 
เลขานุการ      ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
ผู้แทนกรมพลศึกษา    นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล 
สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

   โทร. 02 – 2140120 ต่อ 3030, 02-2142256โทรสาร 02 – 2141807-8  
      www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง 
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    ผู้แทนกรมพลศึกษา 
กรรมการ            บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง 
กรรมการและเลขานุการ     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง 
3. ข้อบังคบัและกติกาแข่งขนั 
    3.1 ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
    3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันรักบ้ีฟุตบอลของสหพันธ์รักบ้ีฟุตบอลนานาชาติ ที่สมาคมรักบ้ีฟุตบอลแห่ง 
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แปลเป็นภาษาไทยและกําหนดใช้อยู่ในปัจจุบัน 
4. ประเภทการแข่งขัน 

4.1 ประเภท 15 คน ให้แต่ละเขตส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 32 คน วันประชุมผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายช่ือ  
ผู้เล่นไม่เกิน 26 คน 

4.2 ประเภท 7 คน (ชาย) ให้แต่ละเขตส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 12 คนโดยใช้ช่ือจากผู้เข้าแข่งขันประเภท 
15 คน 

4.3 ประเภท 7 คน (หญิง) ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน 16 คน วันประชุมผู้จัดการทีมต้องยืนยันได้ไม่
เกิน 12 คน 
5. จํานวนผูเ้ข้าร่วมแข่งขนัและเจ้าหน้าที ่

5.1 ประเภท 15 คนชายและ 7 คนชาย นักกีฬารวมกันไม่เกิน 26 คน เจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 4 คน 
5.2 ประเภท 7 คนหญิง  นักกีฬาไม่เกิน 12 คน เจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน 3 คน 

6. คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธิเ์ขา้แขง่ขัน 
6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 

7. วิธีการจัดการแข่งขนั 
หลักการจัดการแข่งขัน รอบแรกแบ่งสายแข่งขันให้แข่งแบบพบกันหมดในสาย รอบสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

แข่งขันแบบแพ้คัดออก ไม่มีการชิงอันดับที่ 3 (ครองที่ 3 ร่วมกัน) 
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การนบัคะแนน ในการแข่งขนัพบกันหมด ให้นับคะแนน ดังน้ี 
ทีมชนะได้  3 คะแนน 
ทีมเสมอได้ 1 คะแนน 
ทีมที่แพ้และทมีที่ไม่ลงแข่งขันได้  0 คะแนน 

การนับคะแนนดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้ทําการนับแต้มได้ลบด้วยแต้มเสียหาผู้ชนะเพ่ือจัดอันดับในสาย
การแข่งขันและระบบ Face to Face 

7.1 ทีมที่ได้สทิธ์ิไปแข่งขันระดับประเทศ ไม่ต้องผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย 
7.1.1 รักบ้ีฟุตบอล 7 คน (ชาย)   ชุดชนะเลิศครั้งที ่33  คือ ทีม เชียงใหม่ 
7.1.2 รักบ้ีฟุตบอล 7 คน (หญิง)  ชุดชนะเลิศครั้งที ่33  คือ ทีม นครราชสีมา 
7.1.3 รักบ้ีฟุตบอล 15 คน         ชุดชนะเลิศครั้งที ่33  คือ ทีม นครปฐม 
7.1.4 เจ้าภาพ จ.แพร ่ได้สิทธ์ิไม่ต้องคัดเลือก 

  หากทีมหน่ึงทมีใดข้างต้น ไมส่่งทีมเข้าแข่งขัน ให้พิจารณาจากทีมรองชนะเลิศ ครั้งที่ 33 ของแต่ละ
ประเภทได้สิทธ์ิไปแข่งขันระดับประเทศแทน ข้อ 7.1.1 , ข้อ 7.1.2 และ ข้อ 7.1.3 คือ 

- รองชนะเลิศรักบ้ีฟุตบอล 7 คน (ชาย) ทีม นครปฐม 
- รองชนะเลิศรักบ้ีฟุตบอล 7 คน (หญิง) ทมี นครปฐม 
- รองชนะเลิศรักบ้ีฟุตบอล 15 คน       ทีม เชียงใหม ่

หากทีมรองชนะเลิศไม่พร้อมไม่ว่าจากกรณีใดก็ตามให้พิจารณาจากผลการแข่งขัน ในรอบคัดเลือก 
ของทีมอันดับ 3 จากเขตที่มีทีมสมคัรเข้าแข่งขันจํานวนมากท่ีสุดก่อนตามลําดับ 

7.2 การแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภท 15 คน 
7.2.1 ให้ทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติคร้ังที่แล้ว และเจ้าภาพจัดการ

แข่งขัน  ไม่ต้องทําการแข่งขันในรอบคัดเลือก แต่หากทีมชนะเลิศเป็นทีมจากกรุงเทพมหานคร หรือเป็นทีมจังหวัด
เจ้าภาพก็ให้สิทธิทีมรองชนะเลิศในปีที่ผ่านมาแทน 

7.2.2 ให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 32 คน 
7.2.3 ผู้จัดการทีมต้องยืนยันรายช่ือผู้เข้าแข่งขันที่จะลงทําการแข่งขันได้ไม่เกิน 26 คน จากรายช่ือ

ที่อยู่ในทะเบียน “แบบแจ้งรายช่ือนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม”ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
และหลังจากยืนยันรายช่ือผู้เข้าแข่งขันที่จะลงทําการแข่งขันแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

7.2.4 ให้ทําการคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดต่าง ๆ เข้าแข่งขันในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ โดย
การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 10 เขต ทีมที่มีคะแนนมากที่สุด (ชนะเลิศ) จากการแข่งขันจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของแต่ละเขต 

7.2.5 ถ้ามีทีมสมัครแต่ละเขตเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 5 ทีม ให้แต่ละเขตจัดการแข่งขันแบบพบ
กันหมดในเขต ทีมที่มีคะแนนมากที่สุด (ชนะเลิศ) จากการแข่งขันจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดของเขตนั้น ๆ 

7.2.6 ถ้ามีทีมสมัครแต่ละเขตเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ 6 ทีม ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย แต่ละสาย
แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้คะแนนที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสายให้เข้าแข่งขันรอบสอง โดยให้จัดการแข่งขันแบบ
แพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดของเขตนั้น ๆ 

7.2.7 หากเขตหน่ึงเขตใดมีทีมสมคัรเข้ารว่มการแข่งขันทีมเดียว ให้เข้ารอบโดยไม่ต้องคัดเลือก 
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7.2.8 หากเขตหน่ึงเขตใดไม่มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขนั ให้พิจารณาหาทีมที่จะเข้าทดแทน 
ในเขต ดังน้ี 
      (1) ให้พิจารณาจากเขตหน่ึงเขตใดที่มีทมีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจํานวนมากสุดเข้ารอบก่อน 
      (2) แต่ถ้าทุกเขตมีทีมสมัครเข้าแข่งขันเท่ากัน ให้พิจารณาจากทีมที่ได้คะแนนที่ 3 ที่ดีที่สุดของ
ทีมเขตเข้ารอบแทน 

7.2.9 จังหวัดที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกแล้ว และต้องส่งรายช่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดแพร่ จํานวนไม่เกิน 26 คน โดยใช้รายช่ือในข้อ 7.2.2 เท่าน้ัน 

7.2.10 หากไม่เป็นไปตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมรักบ้ีฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ 

7.3 ถ้าทีมสมคัรเข้าร่วมการแข่งขันครบ 12 ทีม ให้จัดการแข่งขันดังต่อไปนี้ 
รอบแรก ให้แบ่งออกเป็น 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยการจับสลาก ให้ทีมชนะเลิศ คร้ังที่ 33 เป็นทีม

ยืนในสายแรกและทีมเจ้าภาพมีสิทธ์ิเลือกเข้าสายใดสายหน่ึงได้ แต่ต้องไม่อยู่ในสายเดียวกันกับทีมตัวแทนในเขต
เจ้าภาพน้ัน 

รอบสอง ให้ทมีที่ได้คะแนนที่ 1 และที ่2 ของรอบแรก รวม 8 ทีม เป็นทีมวางตามตาราง 
การแข่งขันที่กาํหนดไว้ ดังน้ี 
 
 
รอบสอง 
 
  ที่ 1 สายเอ 
   
  ที่ 2 สายซ ี
 
  ที่ 1 สายบี 
   
  ที่ 2 สายดี 
     ชิงชนะเลิศ  
  ที่ 1 สายซ ี
  
  ที่ 2 สายเอ 
 
  ที่ 1 สายดี 
 
  ที่ 2 สายบี 
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7.4 การแข่งขันรอบแพ้คัดออก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
7.4.1 ประเภท 15 คน เมื่อหมดเวลาที่ต่อแล้ว ผลยังเสมอกันอยู่ให้ต่อเวลาคร่ึงละ 15 นาที ทีมใดทํา 

คะแนนได้ก่อนถือว่าทีมน้ันเป็นผู้ชนะและให้ยุติการแข่งขัน แต่ถ้ายังเสมอกันอยู่ให้ผลัดกันเตะลูกต้ังเตะ(Place Kick) 
เปลี่ยนประตูหาทีมชนะ ดังน้ี 

7.4.1.1 ให้ผู้ตัดสินเรียกผู้เล่นที่มีสิทธ์ิเตะลูกต้ังเตะเปลี่ยนประตูทีมละ 5 คน เข้าน่ัง ณ บริเวณ 
จุดกลางสนาม 

7.4.1.2 ผู้ที่มีสิทธ์ิเตะเปลี่ยนประตูคือผู้ที่เข้าแข่งขันที่อยู่ในสนามการเล่นในขณะน้ันเท่าน้ันผู้ที่ 
ถูกออกจากสนามหรืออยู่ในช่วงลงโทษน่ังพักข้างสนาม (Sin Bin) ไม่มีสิทธ์ิเตะเปลี่ยนประตู 

7.4.1.3 ผู้เล่นส่วนที่เหลือให้น่ังอยู่ในบริเวณสนามส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการเตะเปลี่ยนประตู 
7.4.1.4 ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนทีมแต่ละทีมส่งรายช่ือผู้ที่จะเตะเปลี่ยนประตู 5 คนแรก 

และกําหนดว่าจะให้ผู้ใดเตะเปลี่ยนเป็นคนที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และคนที่ 5 ตามลําดับ หากยังเสมอกันให้ผู้จัดการทีม 
หรือผู้ฝึกสอนกําหนดผู้เตะชุดต่อไปอีกชุดละ 5 คน ซึ่งรายช่ือจะซ้ําจากเดิมไม่ได้ และเรียงลําดับการเตะตามจุด ที่
กําหนดให้ในข้อ 7.4.1.6.1 – 7.4.1.6.5 

7.4.1.5 ให้ผู้ตัดสินทําการเสี่ยง ทีมที่ชนะการเสี่ยงเป็นผู้เตะทําประตูก่อน 
7.4.1.6 ให้เร่ิมเตะลูกพร้อมเปลี่ยนประตู ณ จุดที่กําหนดตามลําดับทั้ง 5 ตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
7.4.1.6.1 ผู้ที่เตะคนแรกเตะ ณ จุดก่ึงกลางบนเส้น 22 เมตร 

      7.4.1.6.2 ผู้ที่เตะคนที่สองเตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านซ้ายของประตูห่างจาก เส้นออกข้าง
สนาม 15 เมตร 
      7.4.1.6.3 ผู้ที่เตะคนที่สามเตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านขวาของประตูห่างจาก เส้นออกข้าง
สนาม 15 เมตร 
      7.4.1.6.4 ผู้ที่เตะคนที่สี่เตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านซ้ายของประตูห่างจาก เส้นออกข้าง
สนาม 5 เมตร 
      7.4.1.6.5 ผู้เตะคนที่ห้าเตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านขวาของประตูห่างจาก เส้นออกข้าง
สนาม 5 เมตร 

7.4.1.6.6 ให้ทําการเตะสลับกันฝ่ายละคร้ังตามจุดที่กําหนดจนครบฝ่ายละ 5 คน 
7.4.1.6.7 หากทีมใดเตะเปลี่ยนประตูได้มากกว่าให้ถือว่าทีมน้ันเป็นทีมชนะ 

      7.4.1.6.8 หากยังเสมอกันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนทีมกําหนดผู้เตะชุดต่อไปอีกชุดละ 5 คน 
ซึ่งรายช่ือจะซ้ําจากเดิมไม่ได้ และเรียงลําดับการเตะตามจุดที่กําหนดให้ในข้อ 7.4.1.6.1 โดยในคร้ังน้ีถ้าผู้เล่นทีมใด
เตะเปลี่ยนประตูเข้า และผู้เล่นอีกทีมหน่ึงเตะไม่เข้าให้ถือว่าทีมที่ผู้เล่นเตะเข้า เป็นผู้ชนะ  
(Golden Goal) 

 7.4.2 ประเภท 7 คน เมื่อหมดเวลาแล้วผลยังเสมอกันอยู่ให้ต่อเวลาคร่ึงละ 5 นาที ทีมใดทําคะแนน 
ได้ก่อนการเล่นถือว่ายุติการแข่งขัน แต่ถ้ายังเสมอกันให้ผลัดกันเตะลูกพร้อม (Drop Kick)เปลี่ยนประตู หาทีมชนะ 
ดังน้ี 

7.4.2.1 ให้ผู้ตัดสินเรียกผู้เล่นที่มีสิทธ์ิเตะลูกต้ังเตะเปลี่ยนประตูทีมละ 3 คน เข้าน่ัง ณ บริเวณ 
จุดกลางสนาม 

7.4.2.2 ผู้ที่มีสิทธ์ิเตะเปลี่ยนประตูคือผู้ที่เข้าแข่งขันที่อยู่ในสนามการเล่นในขณะน้ันเท่าน้ันผู้ที่ถูก 
ออกจากสนามหรืออยู่ในช่วงลงโทษน่ังพักข้างสนาม (Sin Bin) ไม่มีสิทธ์ิเตะเปลี่ยนประตู 

7.4.2.3 ผู้เล่นส่วนที่เหลือให้น่ังอยู่ในบริเวณก่ึงกลางสนามส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการเตะเปลี่ยนประตู 
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7.4.2.4 ให้ผูจ้ัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนทมีแต่ละทีมส่งรายช่ือผู้ที่จะเตะเปลี่ยนประตู 3 คนแรกและ 
กําหนดว่าจะให้ผู้ใดเตะเปลี่ยนเป็นคนที่ 1 ที่ 2 และคนที ่3 ตามลําดับ หากยังเสมอกันให้ ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน
กําหนดผู้เตะชุดต่อไปอีกชุดละ 3 คน ซึ่งรายช่ือจะซ้ําจากเดิมไม่ได้ และเรียงลําดับการเตะตามจุด ที่กําหนดให้ในข้อ 
7.4.2.6.1 – 7.4.2.6.3 

7.4.2.5 ให้ผูตั้ดสินทําการเสี่ยง ทีมที่ชนะการเสี่ยงเป็นผู้เตะทําประตูก่อน 
7.4.2.6 ให้เร่ิมเตะลูกพร้อมเปลี่ยนประตู ณ จุดที่กําหนดตามลําดับทั้ง 3 ตําแหน่งดังต่อไปนี้ 

7.4.2.6.1 ผู้ที่เตะคนแรกเตะ ณ จุดก่ึงกลางบนเส้น 22 เมตร 
         7.4.2.6.2 ผู้ที่เตะคนที่สองเตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านซ้ายของประตูห่างจาก เส้น
ออกข้างสนาม 15 เมตร 
         7.4.2.6.3 ผู้ที่เตะคนที่สามเตะบนเส้น 22 เมตร ณ จุดด้านขวาของประตูห่างจาก เส้น
ออกข้างสนาม 15 เมตร 

7.4.2.6.4 ให้ทําการเตะสลับกันฝ่ายละคร้ังตามจุดที่กําหนดจนครบฝ่ายละ 3 คน 
7.4.2.6.5 หากทีมใดเตะเปลี่ยนประตูได้มากกว่าให้ถือว่าทีมน้ันเป็นทีมชนะ 
7.4.2.6.6 หากยังเสมอกันให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนทีมกําหนดผู้เตะชุดต่อไปอีก 

ชุดละ 3 คน ซึ่งรายช่ือจะซ้ําจากเดิมไม่ได้ และเรียงลําดับการเตะตามจุดที่กําหนดให้ในข้อ 7.4.1.6.1 โดยในคร้ังนี้ถ้า
ผู้เล่นทีมใดเตะเปลี่ยนประตูเข้า และผู้เล่นอีกทีมหน่ึงเตะไม่เข้าให้ถือว่าทีมที่ผู้เล่นเตะเข้า เป็นผู้ชนะ (Golden Goal) 

7.5 เวลาในการแข่งขัน 
7.5.1 ประเภท 15 คน ให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 30 นาทีหยุด 

พักระหว่างคร่ึงไม่เกิน 15 นาที 
7.5.2 ประเภท 7 คน ให้ใช้เวลาในการแข่งขัน 14 นาที แบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 7 นาที หยุดพัก

ระหว่างคร่ึงไม่เกิน 2 นาที 
7.6 การเปลี่ยนผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน 

7.6.1 ประเภท 15 คน ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 8 คน 
7.6.2 ประเภท 7 คน ในระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน 
7.6.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่เปลี่ยนตัวออกไปแล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันในนัดน้ันอีกไม่ได้ยกเว้นแต่ที่

กําหนดไว้ในกติกาการแข่งขัน 
   ข้อปฏบิตัใินการแข่งขนั 

ประเภท 15 คน 
1. ต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ดูแลและควบคุมทีม 

ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้ง 
2. ให้ผู้จัดการทีมหรือเจ้าหน้าที่ทีม มารับเอกสารการส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน พร้อมใบเปลี่ยนตัว และก่อนถึง

กําหนดเวลาแข่งขัน 30 นาที ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันตามแบบที่กําหนดไว้ โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ณ สนามแข่งขัน 

3. เคร่ืองแต่งกายผู้เข้าแข่งขนั ต้องเป็นสีเดียวกันตามที่แจ้งในทะเบียนการแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขัน 15คน
แรก ต้องใส่หมายเลขเสื้อ 1 – 15 เท่าน้ัน ตามตําแหน่งสากล พร้อมสวมถุงเท้ายาวเท่าน้ัน 

4. เขตใดที่สมคัรเข้าแข่งขันแล้ว จะต้องนําทีมไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ 
เมื่อพ้นเวลาที่กําหนดไว้ 10 นาที และยังมีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบ 12 คน ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ในการแข่งขันนัดน้ัน แต่
ยังคงมีสิทธ์ิเข้าแข่งขันในนัดต่อไปตามปกติ และยกเลิกการนับแต้มได้แต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่งขันกับทีม
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น้ัน ๆ ทั้งหมด กรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ตัดสิทธ์ิทีมที่เข้าแข่งขันไม่ครบ ตามกําหนดก่อน แล้วให้ทีมที่เหลือ
ตัดสินด้วยการจับสลาก 

5. ทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ หรือผละจากการแข่งขันที่กําลังดําเนินอยู่ 
ถือว่าทีมน้ัน ๆ ผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมที่กระทําผิดน้ันเป็นแพ้ตลอดการแข่งขันให้ยกเลิกการนับแต้มได้
และแต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่งขันกับทีมน้ัน ๆ ทั้งหมด และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  รายงานต่อ
กรมพลศึกษา เพ่ือพิจารณาโทษ ตามควรแก่กรณีตามข้อบังคับฯ 

6. ในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้เล่นสํารองต้องน่ัง
อยู่ ในที่กําหนดไว้เท่าน้ันและไม่มีสิทธ์ิเข้าไปในสนาม เว้นแต่ผู้ตัดสินอนุญาตโดยเข้าได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องไม่แต่งกาย
เหมือนกับผู้เข้าแข่งขัน 

7. ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ละเมิดกติกาการแข่งขัน    หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีโดยผู้
ตัดสิน มีคําสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้ตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขันน้ันไม่ให้ลงแข่งขันในครั้งต่อไป 1 คร้ัง โดยอัตโนมัติทั้งนี้
อาจจะถูกเพ่ิมโทษได้ จากการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

8. ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้ง หากทีมหน่ึงทีมใดหรือเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาของทีมน้ัน ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ี และประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมดูแล หรือขาดมารยาทอันดีงาม อันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน หากมีการตักเตือนแล้ว เจ้าหน้าที่และนักกีฬาของท่านไม่สามารถปฏิบัติได้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาโทษและรายงานให้กรมพลศึกษา ทราบต่อไป 

9. การเปลี่ยนตัวนักกีฬาทุกครั้งต้องให้นักกีฬานําใบเปลี่ยนตัวมาพบเจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยจะมี ผู้ตัดสิน
สํารองนํานักกีฬาไปที่เปลี่ยนตัว หากไม่ปฏิบัติตามท่ีกําหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว 

10. การให้นํ้านักกีฬาระหว่างแข่งขันอนุญาตให้ที่เส้นข้างขอบสนามเท่าน้ันยกเว้นกรณีมีนักกีฬาบาดเจ็บใน
สนาม 
   ประเภท 7 คน 

1. ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน จํานวน 12 คน ตามแบบที่กําหนดไว้ แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
ณ สนามแข่งขัน ในวันสุดท้ายของการแข่งขันรอบแรกประเภท 15 คน 

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายลงเล่นตามแบบที่แจ้งไว้ โดยมีหมายเลขเสื้อด้านหลังให้เห็นเด่นชัดหากผู้เข้า
แข่งขันคนใดมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเสื้อ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันทราบทุกครั้งด้วยและต้อง
แต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันทุกคนตามที่ได้แจ้งในทะเบียนรายช่ือ และต้องสวมถุงเท้ายาวเท่าน้ัน 

3. เขตใดที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องไปแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ ถ้าไม่ไปแข่งขันตาม
กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถือว่าทีมน้ันๆ ผิดมารยาทอย่างร้ายแรง ให้ปรับทีมที่กระทําผิดนั้นเป็นแพ้ตลอดการ
แข่งขัน ให้ยกเลิกการนับแต้มได้และแต้มเสียของทุกทีมในรอบของการแข่งขันกับทีมน้ันๆ ทั้งหมดและให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายงานต่อกรมพลศึกษา เพ่ือพิจารณาโทษ ตามควรแก่กรณีตามข้อบังคับฯ 

4. ในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้เล่นสํารองต้องน่ังอยู่ในที่
กําหนดไว้เท่าน้ัน และไม่มีสิทธ์ิเข้าไปในสนาม เว้นแต่ผู้ตัดสินอนุญาต โดยเข้าได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องไม่แต่งกาย
เหมือนกับผู้เข้าแข่งขัน 

5. ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกผู้ตัดสินเชิญออกจากการแข่งขันด้วยเหตุผลที่ผิดกติกาจะถูกตัดสิทธ์ิไม่ให้ลงแข่งขัน
ตลอดการแข่งขัน 

6. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทุกครั้งต้องให้นักกีฬานําใบเปลี่ยนตัวมาพบเจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยจะมีผู้ตัดสิน
สํารองนําผู้เข้าแข่งขันไปที่เปลี่ยนตัว หากไม่ปฏิบัติตามท่ีกําหนดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว 
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7. ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้ง หากทีมหน่ึงทีมใดหรือเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาของทีมน้ัน ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ี และประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมดูแล หรือขาดมารยาทอันดีงามอันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน หากมีการตักเตือนแล้ว และเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ของท่านไม่ปฏิบัติ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาโทษ และรายงานให้ กรมพลศึกษา ทราบต่อไป 

8. การให้นํ้านักกีฬาระหว่างแข่งขันอนุญาตให้ที่เส้นข้างขอบสนามเท่าน้ัน ยกเว้นกรณีมีนักกีฬาบาดเจ็บใน
สนาม 
8. การประทว้ง 

8.1 การประท้วงที่เกี่ยวกับเทคนิคการกีฬา ให้ผู้จัดการทีมย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมวางเงิน
ประกัน 3,000 บาท ภายใน 2 ช.ม. นับต้ังแต่หมดเวลาการแข่งขัน เงินประกันน้ีจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็น
ผลสําเร็จ 

8.2 การประท้วงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬา  ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับหมวดที่ 10  ของ
กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
9. การประชุมผู้จัดการทีม 

ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยหากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างไม่
มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ 
10. รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ข้อที่ 32 

เหรียญรางวัลมอบนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทมี พร้อมวุฒิบัตร 
 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 

- รางวัลผู้ตัดสนิดีเด่นและเกียรติบัตร 
11. ผู้ตดัสินและกรรมการผูค้วบคุมการแข่งขัน 

ให้ใช้ผู้ตัดสินและกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน ของกรมพลศึกษาและสมาคมรักบ้ีฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
ที่กรมพลศึกษารับรองและประกาศแต่งต้ัง 

******************************* 
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