
โปรแกรมการแข่งขนัฟุตบอลกฬีากลุ่มมธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา รุ่นไม่จาํกดัอายุชาย 

ในวนัที' 20-26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  ณ สนามโรงเรียนแม่ใจวทิยาคม 
 

          สาย A                             สายB     สายC           สายD 
1.ฟากกวา๊นวทิยาคม         4.ดอกคาํใตว้ทิยาคม      7.จุนวทิยาคม   10.เฉลิมพระเกียร์ติฯ 
2.ดงเจนวทิยาคม          5.เชียงคาํวทิยาคม      8.ปงพฒันาวทิยาคม  11.ปิยมิตรวทิยา 
3.เชียงมว่นวทิยาคม         6.ปงรัชดาภิเษก                       9.พะเยาวทิยาคม  12.แมใ่จวทิยาคม 

      

 

 

 

การตรงต่อเวลาเป็นมงคลแก่ชีวติ 
 

 



โปรแกรมการแข่งขันกฬีาฟุตบอล  รุ่นไม่จํากดัอายุชาย 

การแข่งขันกฬีาโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาจังหวดัพะเยา “เวยีงนํ9าเต้าเกมส์” ครั9งที' 23 

ในวนัที' 20-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ณ สนามโรงเรียนแม่ใจวทิยาคม 
 

รอบแรก ครึ5 งละ 35 นาที 

คู่ที' วนัแข่งขัน เวลาแข่งขัน สาย คู่แข่งขัน สนาม ผลการแข่งขัน 

1 20 พ.ย. 58 09.00น A ฟากกวา๊นวทิยาคม- ดงเจนวิทยาคม 1  
2 10.30น D  แมใ่จวทิยาคม- ปิยมิตรวทิยา 1  
3 13.00น C จุนวทิยาคม-ปงพฒันาวทิยาคม 1  
4 14.30น B ดอกคาํใตว้ทิยาคม- เชียงคาํวิทยาคม 1  
5 21 พ.ย. 58 09.00น C ปงพฒันาวทิยาคม- พะเยาวทิยาคม 1  
6 10.30น D เฉลิมพระเกียร์ติฯ- แมใ่จวทิยาคม 1  
7 13.00น B เชียงคาํวทิยาคม- ปงรัชดาภิเษก 1  
8 14.30น A เชียงมว่นวทิยาคม-ดงเจนวทิยาคม 1  
  9 22 พ.ย. 58 09.00น C จุนวทิยาคม-พะเยาวทิยาคม 1  
10 10.30น B ดอกคาํใตว้ทิยาคม- ปงรัชดาภิเษก 1  
11 13.00น A เชียงมว่นวทิยาคม- ฟากกวา๊นวทิยาคม 1  
12 14.30น D เฉลิมพระเกียร์ติฯ  - ปิยมิตรวิทยา 1  

รอบที5สอง ครึ5 งละ 40 นาที 
13 23 พ.ย. 58 09.00น ที51สายA……………..พบที52สายD………..…….. 1  
14 10.30น ที51สายB……………..พบที52สายC………..…….. 1  
15 13.00น ที52สายA……………..พบที51สายD…..………….. 1  
16 14.30น ที52สายB……………..พบที51สายC……………….. 1  

24 พ.ย. 58 พกัการแขง่ขนั 1 วนั และ ทาํการแขง่ขนัในรอบรองชนะเลิศในวนัที5 25 พ.ย. 58 ครึ5 งละ 40 นาที 
17 25 พ.ย. 58 09.00น ผูช้นะคูที่513…………..พบผูช้นะคูที่514…….……... 1  
18 10.30น ผูช้นะคูที่515…………..พบผูช้นะคูที่516…….……... 1  

รอบชิงชนะเลิศ ครึ5 งละ 40 นาที 
19 26 พ.ย. 58 10.30น ผูช้นะคูที่517…………..พบผูช้นะคูที่518…….……... 1  
 
(หมายเหตุ         การจดัโปรแกรมการแขง่ขนัเพื5อเอืEออาํนวยใหก้บัโรงเรียนที5อยูไ่กลจากสนามแขง่ขนัตามความเหมาะสม  

            ใหท้าํการแขง่ขนัในช่วงภาคบา่ยเป็นหลกั) 
 
 
 



 

ระเบียบคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกฬีา 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เวยีงนํ9าเต้าเกมส์ 

..………….………………….. 
โดยที5เป็นการสมควรวางระเบียบคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬาเวยีงนํEาเตา้

เกมส์วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬาเวยีง
นํEาเตา้เกมส์คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปนีE   
ขอ้ 1. ระเบียบนีE เรียกวา่ “ระเบียบคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารการจดัการแขง่ขนัการ
แขง่ขนัฟุตบอล เวยีงนํEาเตา้เกมส์วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์ 
ขอ้ 2. บรรดาระเบียบที5ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนีE  ใหใ้ชร้ะเบียบนีEแทน  
ขอ้ 3. ขอ้บงัคบัและกติกาการแขง่ขนั  
3.1 ใหใ้ชน้กักีฬาที5อยูใ่นสถานศึกษาของตนเอง โดยมีรุ่นอายไุมจ่าํกดัชาย  
 3.2 ใหใ้ชก้ติกาการแขง่ขนัของสหพนัธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ5 งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการในปัจจุบนั แต่ทัEงนีE  ตอ้งไมข่ดัหรือแยง้กบัระเบียบนีE   
ขอ้ 4. ประเภทการแขง่ขนั  
4.1 ทีมชาย  
ขอ้ 5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้แข่งขนั  
5.1 ใหใ้ชน้กักีฬาที5อยูใ่นสถานศึกษาของตนเอง โดยมีรุ่นอายไุมจ่าํกดัชาย และไมเ่กินชัEนมธัยมศึกษาที5 6 
5.2 เป็นนกักีฬาสมคัรเล่นตามคุณสมบติัที5 กาํหนด  
ขอ้ 6. จาํนวนผูเ้ขา้แขง่ขนั  
6.1 ใหแ้ต่ละโรงเรียนส่งรายชื5อนกักีฬา สมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนัไดไ้มเ่กินประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื5อ
นกักีฬาสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนัได ้25 คน และสามารถสลบันกัเตะไดต้ลอดการแข่งโดยใหส่้งรายชื5อ18คนในแต่
ละแมตช์ของการแขง่ขนั 
6.2 หลงัจากยนืยนัรายชื5อนกักีฬาที5จะลงทาํการแขง่ขนัแลว้ ไมอ่นุญาตใหแ้กไ้ขเปลี5ยนแปลงไมว่า่กรณีใดๆ ทัEงสิEน 
6.3 ในแต่ละทีมใหมี้เจา้หนา้ที5ทีมไดไ้ม่เกิน 4 คน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการทีม 1 คน ผูฝึ้กสอน 1 คน และผูช่้วยผูฝึ้กสอน 2 คน  
ขอ้ 7. วธีิจดัการแขง่ขนั  
7.1 รอบคดัเลือก ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการการจดัการแขง่ขนัการ
แขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์ 
7.2 รอบแรกใหแ้บง่ออกเป็น 4 สาย สาย A สาย B สาย C และสาย D โดยวธีิจบัฉลาก และในแต่ละสายแขง่ขนัแบบพบ
กนัหมด ทีมที5ไดค้ะแนนเป็นที5 1 และที5 2 ของแต่ละสายเขา้ทาการแขง่ขนัในรอบต่อไป  
7.2.3 รอบที5สอง ใหแ้ขง่ขนัแบบแพค้ดัออก  
7.2.4 รอบที5สาม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศให้แขง่ขนัแบบแพค้ดัออก ตามสายการแขง่ขนั ดงันีE ทีมชนะใน
รอบรองชนะเลิศแขง่ขนัชิงชนะเลิศ ทีมแพใ้นรอบรองชนะเลิศ ครองอนัดบัที5 3 ร่วม  
 



7.2.5 เวลาที5ใชใ้นการแขง่ขนั  
(1) ใหใ้ชเ้วลาในการแขง่ขนัรอบแรก แบง่ออกเป็น 2 ตอน ๆ ละ 35 นาที โดยหยดุพกัระหวา่งตอนไมเ่กิน 10 นาที รอบ
สอง รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแบง่ออกเป็น 2 ตอน ๆ ละ 40 นาที โดยหยดุพกัระหวา่งตอนไมเ่กิน 10 นาที 
(2) ในกรณีที5หมดเวลาการแข่งขนัตามขอ้ (1) แลว้ปรากฏผลการแขง่ขนัเสมอกนัใหเ้ตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ เพื5อหาผู ้
ชนะ โดยใหใ้ชก้บัทุกแมตชข์องการแขง่ขนั  
7.2.6 การแขง่ขนัรอบแรก ใหน้บัคะแนนดงันีE   
(1) ใหที้มที5ชนะได ้3 คะแนน แพไ้ด ้0 คะแนน รวมทัEงหาผลแพช้นะในการเตะโทษ 
(2) ในกรณีที5มีทีมไดค้ะแนนรวมเทา่กนัในแต่ละสายและจะตอ้งพิจารณาใหที้มใดทีมหนึ5งเขา้แข่งขนัรอบต่อไป ให้
พิจารณาผลโดยการจบัฉลากเฉพาะคูก่รณีทีมที5ชนะเขา้รอบต่อไป  
(3) กรณีประตูห่างกนั 5 ลูก ใหห้ยดุทาํการแขง่ขนัทนัที5 เช่น 5-0 ,6-1,7-2 เป็นตน้ 
ขอ้ 8. กาํหนดการแขง่ขนั  
ใหค้ณะกรรมการจดัการแขง่ขนั โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหาร
การจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์เป็นผูก้าํหนดวนั เวลา และสถานที5ในการแขง่ขนั และอาจ
เปลี5ยนแปลงไดถ้า้มีเหตุจาํเป็น  
ขอ้ 9. ชุดแขง่ขนั และอุปกรณ์การแขง่ขนั  
9.1 ชุดแขง่ขนั  
9.1.1 ใหแ้ต่ละทีมจะตอ้งมีชุดแขง่ขนั 1 ชุด เป็นชุมสีเขม้ 1 ชุด และชุดสีอ่อน 1 ชุด ในกรณีที5ชุดแขง่ขนั มีสีคลา้ยคลึงกนั 
ใหที้มที5มีชื5อตามหลงั ตามกาํหนดการแขง่ขนัเป็นผูเ้ปลี5ยนชุดแขง่ขนั เพื5อความสะดวกในการตดัสิน  
9.1.2 ใหผู้จ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน หรือผูช่้วยผูฝึ้กสอนแจง้สีของชุดแขง่ขนัต่อคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัในวนั
ประชุมผูจ้ดัการทีม  
9.1.3 ใหแ้ต่ละทีมแต่งกายเขา้แขง่ขนัเหมือนกนัทุกคน ยกเวน้ผูรั้กษาประตูให ้ใชสี้เสืEอแตกต่างกบัผูเ้ขา้แขง่ขนัอื5น และ
ใหติ้ดหมายเลขดา้นหลงัเสืEอขนาดความสูงไมต่ ํ5ากวา่ 25 ซม. และที5หนา้อกเสืEอและกางเกงดา้นหนา้ มีความสูงไมต่ ํ5ากวา่ 
10 ซม. หากผูเ้ขา้แขง่ขนั ไมติ่ดหมายเลขหรือติดหมายเลขไมต่รงกบัในเอกสารการยืนยนัรายชื5อนกักีฬา คณะกรรมการ
จดัการแขง่ขนัจะไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัผูน้ัEนลงทาการแขง่ขนั ยกเวน้จะไดข้ออนุญาตจากคณะกรรมการจดัการ
แขง่ขนั และไดบ้นัทึกเป็นหลกัฐานไวแ้ลว้ หากไมป่ฏิบติัตามจะปรับใหที้มนัEนเป็นแพแ้ละไมอ่นุญาตใหล้งทาํการ
แขง่ขนัตลอดการแขง่ขนั 
9.1.4 ใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัที5เป็นหวัหนา้ทีมติดเครื5องหมายสัญลกัษณ์(ปลอกแขน)ที5แขนเสืEอดา้นซา้ยซึ5 งผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้ง
จดัหามาเอง  
9.1.5 ใหเ้จา้หนา้ที5ทีมทุกคนที5ลงปฏิบติัหนา้ที5ในการแขง่ขนั ตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยหรือตามกฎของสหพนัธ์
ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)  
9.2 อุปกรณ์การแขง่ขนั ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั โดยเป็นอุปกรณ์การแขง่ขนัที5สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ใหก้ารรับรอง  
 
 



ขอ้ 10. ขอ้ปฏิบติัในการแขง่ขนั  
10.1 ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งยอมรับคาํตดัสิน และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั กรรมการ
ผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ที5 ซึ5 งปฏิบติัหนา้ที5ในการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด  
10.2 ใหผู้จ้ดัการทีมส่งรายชื5อผูเ้ขา้แขง่ขนัให้ตรงกบัหมายเลขประจาํตวัประชาชน ที5ไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ ในแบบการ
แขง่ขนัประจาํวนั ส่งใหค้ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัก่อนกาํหนดเวลาแขง่ขนัไมน่อ้ยกวา่ 30 นาที  
10.3 ผูเ้ล่นสาํรองใหส่้งรายชื5อไดไ้มเ่กิน 7 คน และเปลี5ยนตวัไดไ้มเ่กิน 5 คน ของการแขง่ขนัแต่ละนดั  
10.4 ทีมที5ไมม่าแขง่ขนัหรือไมพ่ร้อมที5จะแขง่ขนั หรือมีผูเ้ขา้แขง่ขนันอ้ยกวา่ 7 คน หลงัจากเวลาที5กาํหนดไว ้15 นาที ให้
ถือวา่ทีมนัEนไมม่าแขง่ขนัตามที5กาํหนดและใหป้รับเป็นแพใ้นแมตช์นัEนไป  
10.5 ผูเ้ขา้แขง่ขนัทีมใด ไมล่งแขง่ขนัตามวนั เวลา และสถานที5ที5กาํหนด โดยไมมี่เหตุอนัสมควรหรือไมล่งทาการแขง่ขนั
ตามคาสั5งคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั หรือตามคาสั5งกรรมการผูต้ดัสินใหป้รับเป็นแพ ้ในกรณีดงักล่าว ให้
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬาการจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา  
เวยีงนํEาเตา้เกมส์ผา่นคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา เพื5อพิจารณาโทษต่อไป  
10.6 ตลอดเวลาการแขง่ขนัผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งประพฤติตนใหส้มกบัความเป็นนกักีฬาที5ดี และตอ้งปฏิบติัตามกติกาการ
แขง่ขนัอยา่งเคร่งครัด  
10.7 ผูเ้ขา้แขง่ขนัคนใดที5ละเมิดกติกาการแข่งขนั และผูต้ดัสินไดต้กัเตือนเป็นทางการโดยแสดงใบเหลืองจะไดรั้บการ
บนัทึกเป็นทางการ โดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนัทุกครัE งและหากผูเ้ขา้แขง่ขนัคนเดิมมีการละเมิดเช่นนีE อีกเป็นครัE งที5
สอง คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะตดัสิทธิผูเ้ขา้แขง่ขนัผูน้ัEน มิใหร่้วมในการแขง่ขนัที5ทีมของตนจะตอ้งแขง่ขนัตาม
กาํหนดการครัE งต่อไป 1 ครัE ง โดยอตัโนมติั  
10.8 ผูเ้ขา้แขง่ขนั ตลอดจนเจา้หนา้ที5ทีม ที5ผูต้ดัสินสั5งใหอ้อกจากการแขง่ขนั โดยแสดงใบแดงแลว้ จะหมดสิทธิเขา้ร่วม
การแขง่ขนัครัE งต่อไป 1 ครัE ง  
หากเห็นวา่การลงโทษไมเ่พียงพอ ใหป้ระธานจดัการแขง่ขนัรายงานใหค้ณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ใน
คณะกรรมการบริหารการจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์และใหค้ณะอนุกรรมการฝ่าย เทคนิค
การกีฬาฯ ประชุมพิจารณาความผดิหากเห็นวา่ ไมเ่พียงพอใหล้งโทษผูเ้ขา้แขง่ขนัหรือเจา้หนา้ที5ทีมนัEนเพิ5มเติม ตามแต่
กรณี ซึ5 งการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬาฯ จะตอ้งดาเนิน การภายใน 24 ชั5วโมง หลงัจากเสร็จสิEน
การแขง่ขนัครัE งนัEน ๆ ถา้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬาฯ 
มิไดพ้ิจารณาภายในระยะเวลาที5กาํหนดไว ้ดงักล่าว ผูเ้ขา้แขง่ขนัหรือเจา้หนา้ที5ทีมผูน้ัEนมีสิทธิเขา้ร่วมการแขง่ขนัต่อไป 
หลงัจากที5หมดสิทธิเขา้ร่วมการแขง่ขนัตามขา้งตน้แลว้ 1 ครัE ง  
10.9 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามระเบียบนีE  ใหค้ณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารการจดัการ
แขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์พิจารณาลงโทษในเบืEองตน้ตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นวา่ไม่
เพียงพอ ใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาการจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์เพื5อพิจารณา
ลงโทษเพิ5มเติมต่อไป  
 
 
 



ขอ้ 11. กรรมการตดัสินและเจา้หนา้ที5  
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ใน
คณะกรรมการบริหารกีฬาการจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์ 
ขอ้ 12. การประทว้งและการอุทธรณ์  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่งขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารกีฬาการจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล 
กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์วา่ดว้ย การจดัการแขง่ขนักีฬาการจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์ 
ขอ้ 13. รางวลัการแขง่ขนั  
ใหส้ถานศึกษาเจา้ภาพ จดัรางวลัใหก้บันกักีฬาและเจา้หนา้ที5ตามที5เขา้ร่วมการแขง่ขนัจริง ดงันีE   
รางวลัที5 1 ถว้ยรางวลั พร้อมประกาศนียบตัร  
รางวลัที5 2 ประกาศนียบตัร  
รางวลัที5 3 ประกาศนียบตัร  
ขอ้ 14. ในกรณีที5มีปัญหาเกี5ยวกบัการใชร้ะเบียบนีE  ใหค้ณะกรรมการจดัการแขง่ขนั โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬากีฬาการจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนัฟุตบอล กีฬา เวยีง
นํEาเตา้เกมส์เป็นผูว้นิิจฉยัชีEขาด  
ขอ้ 15. ใหป้ระธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬากีฬาการจดัการแขง่ขนัการแขง่ขนั
ฟุตบอล กีฬา เวยีงนํEาเตา้เกมส์รักษาการตามระเบียบนีE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


