
 

ประกาศรับสมัคร การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
“ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
********************  

  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  ได้ก าหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลทอนหงส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แก่
เยาวชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทอนหงส์ ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายละเอียดต่อไปนี้  

 1. การก าหนดรุ่นที่รับสมัคร  
  1.1 รุ่นประชาชนชาย 
  1.2 รุ่นประชาชนหญิง 
  1.3 รุ่นอาวุโสชาย 

 2. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ตามคุณสมบัติ/ระเบียบการแข่งขันตามรายละเอียด
แนบท้าย) 

 3. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน  (ตามคุณสมบัติ/ระเบียบการแข่งขันตามรายละเอียดแนบ
ท้าย) 

 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  4.๑ ติดต่อขอรับระเบียบการแข่งขัน/ใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ 14-
31 พฤษภาคม  2561  ที่ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ โทรศัพท์ 0 – 7539 - 4161 
ต่อ 11 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ทางเว็บไซต ์www.tonhong.go.th  
  4.2 เมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันได้รับใบสมัครของทีมใดแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารใด ๆ 
มิได้ 
  4.3 ก าหนดการแข่งขัน  จะแจ้งให้ทราบหลังวันจับสลากแบ่งสาย    
   
 หมายเหตุ : ทีมท่ีได้รับรางวัลการแข่งขัน จะต้องน านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมในพิธีการมอบ
รางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน การแต่งกายชุดกีฬา ชุดวอร์ม หรือชุดสุภาพ ที่เหมาะสม 

   ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
 
                                                          (นางชินรัตน์  กรงกรด)  
                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
 

http://www.tonhong.go.th/


 

คุณสมบัติของนกักีฬาฟุตบอลทุกประเภท 

เยาวชน-ประชาชน 
1. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  
2. (กรณีย้ายเข้า) ผู้เล่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ ก่อน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  
3. อายุของนักกีฬาจะใช้ปี พ.ศ.ในการนับ 

 4. นักกีฬาหนึ่งคนสามารถเล่นได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
  1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 14-31 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  ในวันและเวลาราชการ 
  2.ทีมทีเ่ข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีชื่อทีมทุกทีม 

3.หากแต่ละรุ่นของการแข่งขันมีผู้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่ครบ 4 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่จัดการ
แข่งขันในรุ่นนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน 
รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง 

1. คุณสมบัติของนักกีฬา 
1) ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป   ไม่เกิดหลังป ีพ.ศ.2545 
2) ต้องเป็นเพศหญิงโดยการเกิด 

2. หลักฐานในการสมัคร 
1) ทะเบียนนักกีฬา (แผงรูป) ต้องระบุชื่อผู้จัดการทีมและผู้ควบคุมทีมที่ชัดเจน  
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส าเนา 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา 

3. กติกาการแข่งขัน 
  ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล  9  คน  (หากมีกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ตัดสิน
และฝ่ายจัดการแข่งขัน) 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
1) แบ่งช่วงอายุของนักกีฬาออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 15-19 ปี และ 20 ปีขึ้นไป 
2) ทีมหนึ่งสามารถส่งนักกีฬาได้ 18 คน และส่งนักกีฬาลงท าการแข่งขันได้ 9 คน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

7 คน 
3) ช่วงอายุของนักกีฬาที่ส่งลงท าการแข่งขัน 
 3.1 ผู้รักษาประตูอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่ถือเป็นตัวนับของในแต่ละช่วงอายุส่งรายชื่อได้ 2 คน 

และใช้หมายเลขเสื้อเบอร์ 1 และเบอร์ 2 เท่านั้น 
 3.2 ช่วงอายุ 15-19 ปี ส่งรายชื่อได้จ านวน 8 คน ลงสนามได้ 4 คน และให้ใช้หมายเลข

เสื้อเบอร์ 3 ถึงเบอร์ 10 เท่านั้น 
 3.3 ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ส่งรายชื่อได้ จ านวน 8 คน ลงสนามได้ 4 คน  และให้ใช้

หมายเลขเสื้อเบอร์ 11 ถึงเบอร์ 18 เท่านั้น 
4) การเปลี่ยนตัวนักกีฬามีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1) ให้เปลี่ยนตัวในช่วงอายุเดียวกัน ในกรณีเปลี่ยนตัวทั่วไป 

4.2) ในระหว่างท าการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน และให้ยึดถือช่วงอายุ
ที่ก าหนดให้ลงสนามท าการแข่งขันเป็นเกณฑ์  

4.3) ในระหว่างท าการแข่งขัน หากต้องการเปลี่ยนผู้รักษาประตูมาเป็นผู้เล่น ให้ใช้อายุของ
ผู้รักษาประตูเป็นเกณฑ์ก าหนด และให้ถือเป็นผู้เล่นตัวนับของช่วงอายุนั้นในระหว่างท าการแข่งขันด้วย 

4.4) ในระหว่างท าการแข่งขัน หากต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นช่วงอายุสูงลงมาเล่นในช่วงอายุ
ต่ านั้นสามารถท าได้  

4.5) ในระหว่างท าการแข่งขัน หากต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในช่วงอายุต่ าขึ้นไปเล่นในช่วง
อายุสูงนั้นไม่สามารถท าได้ (หากมีกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการ
แข่งขัน 

5) รอบแรกแบ่งสายออกเป็นสอง 2 สาย คือ แข่งแบบพบกันหมดภายในสาย 
6) รอบสอง ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสาย จะได้เข้ารอบไปแข่งขันรอบต่อไป แบบ

ไขว้ทีม 



 

7) การนับคะแนนในการแข่งขัน ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้จะไม่ได้คะแนน 
8) ทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันในสายจะใช้วิธีจับสลากหาทีมท่ี 1 และท่ี 2 ของสาย 
9) รอบรองชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลาให้ใช้วิธีการยิงจุดโทษหาทีมชนะ 
10) การแข่งขันใช้เวลาครึ่งละ 20 นาที 
11) นักกีฬาสามารถเล่นได้ทีมเดียวเท่านั้น 
12) ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ครบตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดไว้ให้ใช้วิธีการแข่งขัน

ตามความเหมาะสมตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเห็นสมควร  

6. มารยาทของนักกีฬา 
ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็น

นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมที่ดี มีมารยาท 

7. บทลงโทษ 
1) ผู้ควบคุมทีมที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม จะถูกคาดโทษ ใบแดง 1 ใบ และห้ามยุ่งเกี่ยวกับทีม 2 นัด

ถัดไป 
2) นักกีฬาที่ถูกคาดโทษ 2 ใบเหลืองหรือ 1 ใบแดง จะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นในนัดถัดไป 1 นัด(นับรวม

ตลอดการแข่งขัน) 
3) ทีมใดไม่ยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการระหว่างการแข่งขัน เดินออกจากสนามแข่งขัน หรือทีม

ใดเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท จะพิจารณาทีมนั้นออกจากการแข่งขัน โดยไม่มีผลกับคู่แข่งขันท่ีผ่านมา 
4) ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ชี้ขาดในสนาม ค าตัดสินและผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือ

เป็นที่สุด 
5) หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขัน หรือมีเจตนาไม่ลงท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด ให้ปรับทีมนั้น

แพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น และจะต้องกลับมาท าการแข่งขันในนัดต่อไปตามโปรแกรมการแข่งขัน 
6) หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขัน หรือมีเจตนาไม่ลงท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนดในนัดชิงชนะเลิศ

และชิงอันดับ 3 ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น และทีมดังกล่าวไม่สามารถรับรางวัลการแข่งขัน
ทั้งหมด โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะปรับให้ทีมที่มีอันดับดีที่สุดแทนตามล าดับการแข่งขันเป็นผู้รับ
รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน 
รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย 

 

1. คุณสมบัติของนักกีฬา 
1) ต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป ไม่เกิดหลังปี  พ.ศ.2547 
2) ต้องเป็นเพศชายโดยการเกิด 

2. หลักฐานในการสมัคร 
1) ทะเบียนนักกีฬา (แผงรูป) ต้องระบุชื่อผู้จัดการทีมและผู้ควบคุมทีมที่ชัดเจน  
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส าเนา 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา 

3. กติกาการแข่งขัน 
ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล  9  คน  (หากมีกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ให้เป็น ดุลยพินิจของผู้ตัดสิน) 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
1) รอบแรกแบ่งสายออกเป็นสอง 2 สาย คือ แข่งแบบพบกันหมดภายในสาย 
2) รอบสอง ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสาย จะได้เข้ารอบไปแข่งขันรอบต่อไป แบบ

ไขว้ทีม 
3) การนับคะแนนในการแข่งขัน ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้จะไม่ได้คะแนน 
4) ทีมที่มีคะแนนเท่ากันในสายจะใช้วิธีจับสลากหาทีมท่ี 1 และท่ี 2 ของสาย 
5) รอบรองชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลาให้ใช้วิธีการยิงจุดโทษหาทีมชนะ 
6) การเปลี่ยนตัวแต่ละทีมเปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน 
7) การแข่งขันใช้เวลาครึ่งละ 25 นาที 
8) ส่งตัวผู้เล่น 15 คน ลงเล่นในสนาม 9 คน แต่ไม่ต่ ากว่า 7 คน  
9) นักกีฬาหนึ่งคนสามารถเล่นได้ทีมเดียวและรุ่นเดียวเท่านั้น (ยกเว้นรุ่นหน่วยงาน) 
10) ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ครบตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดไว้ให้ใช้วิธีการแข่งขัน

ตามความเหมาะสมตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเห็นสมควร 
 

5. มารยาทของนักกีฬา 
ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็น

นักกีฬาและผู้ควบคุมทมีที่ดี มีมารยาท 

6. บทลงโทษ 
1) ผู้ควบคุมทีมที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม จะถูกคาดโทษ ใบแดง 1 ใบ และห้ามยุ่งเกี่ยวกับทีม 2 นัด

ถัดไป 
2) นักกีฬาที่ถูกคาดโทษ 2 ใบเหลืองหรือ 1 ใบแดง จะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นในนัดถัดไป 1 นัด 

(นับรวมตลอดการแข่งขัน) 
3) ทีมใดไม่ยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการระหว่างการแข่งขัน เดินออกจากสนามแข่งขัน หรือทีม

ใดเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท จะพิจารณาทีมนั้นออกจากการแข่งขัน โดยไม่มีผลกับคู่แข่งขันท่ีผ่านมา 



 

4) ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ชี้ขาดในสนาม ค าตัดสินและผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือ
เป็นที่สุด 

5) หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขัน หรือมีเจตนาไม่ลงท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด ให้ปรับทีมนั้น
แพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น และจะต้องกลับมาท าการแข่งขันในนัดต่อไปตามโปรแกรมการแข่งขัน 

6) หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันหรือเจตนาไม่ลงท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนดในนัดชิงชนะเลิศ
และชิงอันดับ 3 ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น และทีมดังกล่าวไม่สามารถรับรางวัลการแข่งขัน
ทั้งหมด โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะปรับให้ทีมที่มีอันดับดีที่สุดแทนตามล าดับการแข่งขันเป็นผู้รับ
รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน 
รุ่นอาวุโส อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย 

 

1. คุณสมบัติของนักกีฬา 
1)  ต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่เกิดหลังป ีพ.ศ.2525  
2) ต้องเป็นเพศชายโดยการเกิด 

2. หลักฐานในการสมัคร 
1) ทะเบียนนักกีฬา (แผงรูป) ต้องระบุชื่อผู้จัดการทีมและผู้ควบคุมทีมที่ชัดเจน 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส าเนา 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา 

4. กติกาการแข่งขัน  
ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล  9  คน (หากมีกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ตัดสิน) 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
1) แบ่งช่วงอายุของนักกีฬาออกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ อายุ 35-39 ปี, อายุ 40-44  ปี อายุ 45-49 

และอายุ 50 ปีขึ้นไป 
2) ทีมหนึ่งสามารถส่งนักกีฬาได้ 18 คน และส่งนักกีฬาลงท าการแข่งขันได้ 9 คน แต่ไม่น้อยกว่า 7 

คน 
3) ช่วงอายุของนักกีฬาที่ส่งลงท าการแข่งขัน 

3.1) ผู้รักษาประตู อายุ 35 ปีข้ึนไป และไม่ถือเป็นตัวนับของในแต่ละช่วงอายุ ส่งรายชื่อได้ 
2 คน และให้ใช้หมายเลขเสื้อ เบอร์ 1 และเบอร์ 2 เท่านั้น 

3.2) ช่วงอายุ 35-39 ปี ส่งรายชื่อได้จ านวน 5 คน ลงสนามได้ 3 คนและให้ใช้หมายเลข
เสื้อเบอร์ 3 ถึงเบอร์ 7 เท่านั้น 

3.3) ช่วงอายุ 40-44 ปี ส่งรายชื่อได้จ านวน  4 คน ลงสนามได้ 2 คนและให้ใช้หมายเลข
เสื้อเบอร์ 8 ถึงเบอร์ 11 เท่านั้น 

3.4) ช่วงอายุ 45-49 ปี ส่งรายชื่อได้จ านวน 4 คน ลงสนามได้ 2 คนและให้ใช้หมายเลข
เสื้อเบอร์ 12 ถึงเบอร์ 15 เท่านั้น 

3.5) ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่งรายชื่อได้จ านวน 3 คน ลงสนามได้ 1 คน และให้ใช้
หมายเลขเสื้อเบอร์ 16 เบอร์ 17 และเบอร์ 18 เท่านั้น 

4) การเปลี่ยนตัวนักกีฬามีรายละเอียดดังนี้ 
4.1) ให้เปลี่ยนตัวในช่วงอายุเดียวกัน ในกรณีเปลี่ยนตัวทั่วไป 
4.2) ในระหว่างท าการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน 5 คน และให้ยึดถือช่วงอายุ

ที่ก าหนดให้ลงสนามท าการแข่งขันเป็นเกณฑ์ แต่ไม่นับรวมถึงผู้เล่นช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป 
4.3) ในระหว่างท าการแข่งขัน หากต้องการเปลี่ยนผู้รักษาประตูมาเป็นผู้เล่น ให้ใช้อายุของ

ผู้รักษาประตูเป็นเกณฑ์ก าหนด และให้ถือเป็นผู้เล่นตัวนับของช่วงอายุนั้นในระหว่างท าการแข่งขันด้วย 
4.4) ในระหว่างท าการแข่งขัน หากต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นช่วงอายุสูงลงมาเล่นในช่วงอายุ

ต่ านั้นสามารถท าได้  



 

4.5) ในระหว่างท าการแข่งขัน หากต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในช่วงอายุต่ าขึ้นไปเล่นในช่วง
อายุสูงนั้นไม่สามารถท าได้  

4.6) ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปสามารถเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาท าการแข่งขัน  
5) รอบแรกแบ่งสายออกเป็นสอง 2 สาย คือ แข่งแบบพบกันหมดภายในสาย 
6) รอบสอง ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสาย จะได้เข้ารอบไปแข่งขันรอบต่อไป แบบ

ไขว้ทีม 
7) การนับคะแนนในการแข่งขัน ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้จะไม่ได้คะแนน 
8) ทีมที่มีคะแนนเท่ากันในสายจะใช้วิธีจับสลากหาทีมท่ี 1 และท่ี 2 ของสาย 
9) รอบรองชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลาให้ใช้วิธีการยิงจุดโทษหาทีมชนะ 
10) นักกีฬาหนึ่งคนสามารถเล่นได้ทีมเดียวและรุ่นเดียวเท่านั้น (ยกเว้นรุ่นหน่วยงาน) 
11) ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ครบตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดไว้ให้ใช้วิธีการแข่งขัน

ตามความเหมาะสมตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเห็นสมควร 
 

6. มารยาทของนักกีฬา 
ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ต้องมีมารยาทและประพฤติตนให้เหมาะสมกับ

ความเป็นนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมที่ดี  

7. บทลงโทษ 
1) ผู้ควบคุมทีมที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม จะถูกคาดโทษ ใบแดง 1 ใบ และห้ามยุ่งเกี่ยวกับทีม 2 นัด

ถัดไป 
2) นักกีฬาที่ถูกคาดโทษ 2 ใบเหลืองหรือ 1 ใบแดง จะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นในนัดถัดไป 1 นัด (นับรวมตลอด

การแข่งขัน) 
3) ทีมใดไม่ยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการระหว่างการแข่งขัน เดินออกจากสนามแข่งขัน หรือทีม

ใดเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท จะพิจารณาทีมนั้นออกจากการแข่งขัน โดยไม่มีผลกับคู่แข่งขันท่ีผ่านมา 
4) ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ชี้ขาดในสนาม ค าตัดสินและผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือ

เป็นที่สุด 
5) หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขัน หรือมีเจตนาไม่ลงท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด ให้ปรับทีมนั้น

แพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น และจะต้องกลับมาท าการแข่งขันในนัดต่อไปตามโปรแกรมการแข่งขัน 
6) หากทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันหรือเจตนาไม่ลงท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนดในนัดชิงชนะเลิศ

และชิงอันดับ 3 ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น และทีมดังกล่าวไม่สามารถรับรางวัลการแข่งขัน
ทั้งหมด โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะปรับให้ทีมที่มีอันดับดีที่สุดแทนตามล าดับการแข่งขันเป็นผู้รับ
รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ใบสมัครแข่งขันฟุตบอล 
“ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
********************  

                                          เขียนที่ ………………………………………… 
                                                                                ……………………………………………………  
                                                                                …………………………………………………… 
                                                                                                                                                      
                                                                วันที่ ………เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล  
 
เรียน ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์  ได้ประกาศรับสมัครการแข่งขันฟุตบอล  
รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น  ข้าพเจ้าในนามทีม …………………………………...……………….…  มีความประสงค์ขอส่ง
ทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รุ่น........................................   พร้อมใบสมัครนี้ได้แนบหลักฐานการ
สมัคร ตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว คือ  
 1. รายชื่อนักกีฬา จ านวน…….…...คน และผู้จัดการทีม,ผู้ควบคุมทีม 
 2. ทะเบียนนักกีฬา พร้อมรูปถ่ายคนละ 1 รูป และหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ อีกหลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานนี้แล้ว  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  
 
     ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
                                          (………..…………………..….………………..)  
                                   ผู้จัดการทีม………………………………………..………… 
 
 
 
 
 
ผู้จัดการทีม ชื่อ-สกุล.................................................... เบอร์โทรติดต่อ...................................... 
ผู้ควบคุมทีม ชื่อ-สกุล.................................................... เบอร์โทรติดต่อ...................................... 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มส่งรายช่ือนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รุ่น……………………….. 
 “ตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อทีม……………………………………..………………… 

******************* 
หมายเลข ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทะเบียนนักกีฬาฟุตบอล 9 คน (รุ่นประชาชนหญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 

ชื่อทีม………………………...………...............................................……….. ชุดประจ าทีม  สีเสื้อ……..................….....................…     สีกางเกง…......................................…. 
 ช่วงอายุ 15-19 ปี ส่งรายชื่อได้จ านวน 8 คน ลงสนามได้ 4 คน เบอร์ 3 ถึง เบอร์ 10 

 
 

      

 
   

 
 
 

 ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ส่งรายชื่อได้จ านวน 8 คน ลงสนามได้ 4 คน เบอร์ 11 ถึง เบอร์ 18 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผู้รักษาประตู อายุ 15 ปี ขึ้นไป เบอร์ 1 และ เบอร์ 2 
               (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้จัดการทีม 
               (….……………………………)                    
               (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ควบคุมทีม 
               (….……………………………)                    

 
 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 



 

ทะเบียนนักกีฬาฟุตบอล 15 คน (รุ่นประชาชนชาย) 

ชื่อทีม………………………..........…….......................................……….. ชุดประจ าทีม  สีเสื้อ…….....................….....................…     สีกางเกง…........................................…. 
 
 
 

      

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                                                           
 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………..ผูจ้ัดการทีม 
 (….……………………………………)  

(ลงชื่อ)………………………..……………..ผู้ควบคุมทีม 
(….……………………………………)  เบอร์................................. 

ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 

เบอร์................................. 
ช่ือ ………………………..……. 
สกุล…………………………..… 
ว/ด/ป/เกิด…………….…….. 



 
 


