
ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล 

 “รพว. คพั  ครั้งที่ 2”  
ณ สนามโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 

 
                  วันท่ี  .........   เดือน  .............................  พ.ศ................. . 
 
เรื่อง    ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล “รพว คัพ ครั้งท่ี 2”   
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   

                  ข้าพเจ้า................................................................................ท่ีอยู่ ....................................................  
ต าบล............................อ าเภอ .......................... จังหวัด.........................โทรศัพท์.................................................... 
มีความประสงค์ส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน “รพว คัพ ครั้งท่ี 2”   
                ทีมโรงเรียน ................................................. .......................... มีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตซอล       
เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อย ครบถ้วน  
ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขัน และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขใด ๆ อีก ดังนี้ 
     1.  ใบสมัคร พร้อมเอกสาร             จ านวน ........ ...... ชุด 
     2.  ทะเบียนรายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี  จ านวน ........ ......  ชุด   
     3.  ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน           จ านวน  ...............ชุด 
       
                     

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (.........................................................) 
                                       ต าแหน่ง ...................................................... 
ผู้ประสานงาน .......................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................  

 
 
 
 
 

 
 



บัญชีรายชื่อนักกีฬา 
การแข่งขันฟุตซอล “ รพว. คัพคร้ังที่ 2” 

ชื่อทีม........................................................... 
ประเภท.................................รุ่นอายุ....................... 

 
ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล วัน/เดือน/ป ี

เกิด 
ช้ันเรียน หมายเหตุ 

1     
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5     
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12     

 

 
 
 
 
 

ต าแหน่ง ช่ือ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน   

ผู้ฝึกสอน   

ผู้จัดการทีม   



 
ทะเบียนรายช่ือนักกีฬา “รพว.คัพ ครั้งท่ี 2” 

ชื่อทีม............................................................ประเภท.............................................อายุ................................ 
 

      
 
 
 
 
 

  ช่ือ-สกุล........................................        ช่ือ-สกุล......................................    ช่ือ-สกุล...................................... 
                  ผู้จัดการทีม      ผู้ฝึกสอน                        ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
 
 
 
                               
 
 
 
ชื่อ-สกุล.........................        ชื่อ-สกุล................................      ชื่อ-สกุล...................................    ชื่อ-สกุล...............................   
              นักกีฬา         นักกีฬา           นักกีฬา              นักกีฬา 

 
 
                               
 
 
 
ชื่อ-สกุล.........................         ชื่อ-สกุล................................     ชื่อ-สกุล...................................    ชื่อ-สกุล...............................   
              นักกีฬา        นักกีฬา          นักกีฬา               นักกีฬา 

 
 
                               
 

 
 

ชื่อ-สกุล.........................         ชื่อ-สกุล................................     ชื่อ-สกุล...................................    ชื่อ-สกุล...............................   
             นักกีฬา        นักกีฬา            นักกีฬา             นักกีฬา 

       ขอแสดงความถือ                                                            
(........................................) 

                                                                                 ต าแหน่ง ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน  



 
                             
 

โรงเรียนเรียนร่มโพธิ์วิทยา 
                              ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “รพว.คัพ ครั้งท่ี 2” 

ประจ าปีการศึกาา 2563 ระหว่างวันท่ี 9 - 18 กันยายน 2563 
ณ สนามโรงเรียนร่มโพธ์วิทยา 

ระเบียบการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  
ข้อ 1. ระเบียบการแข่งขัน 
          1.1 ระเบียบการแข่งขันนี้  เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “รพว.คัพ ครั้งท่ี 2” 

ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน 

 - ประเภทชาย อายุไม่เกิน 12 ปี เกิดไม่ต่ ากว่า พ.ศ. 2551 (ภายในกลุ่มโรงเรียนน้ าตกห้วยจันทน์) 
 - ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี เกิดไม่ต่ ากว่า พ.ศ. 2551 (ภายในกลุ่มโรงเรียนน้ าตกห้วยจันทน์) 
 - ประเภทชาย ม.ต้นและ ม.ปลาย (ภายในโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา) 
 - ประเภทหญิง ม.ต้นและ ม.ปลาย (ภายในโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา) 
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 2.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ี และส่งสมัครได้ท่ีโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี 
www.rpw.ssk.in.th 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกาาและพลศึกาา 
 นายธนากร  วงา์ชัย  เบอร์โทร 065-236-9965 
 นายสุนทร  วงา์ขันธ์  เบอร์โทร 093-398-7876  

 2.2 เปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 28  สิงหาคม – 8 กันยายน  2563 (ภายในเวลา 15.00 น.) 
 2.3 ก าหนดการจับฉลาก วันอังคารท่ี 8 กันยายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกาา เวลา 15.30 น. 
ข้อ 3. หลักฐานการรับสมัครการแข่งขัน 
          3.1 ทะเบียนรายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีมจ านวน 15 คน (ประกอบด้วยนักกีฬาไม่เกิน 12 คน 
เจ้าหน้าท่ีทีมไม่เกิน 3 คน) เรียงตามล าดับหมายเลขท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
          3.2 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน    รับรองส าเนาถูกต้อง 

   3.3 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าท่ีของ
ทีมท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อใช้ติดต่อในกรณีเร่งด่วน 
ข้อ 4. กติกาและการตัดสิน 
 4.1  กติกาการแข่งขัน นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ  

(FIFA) ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  
4.2 แข่งขันแบบแบ่งสาย 
4.3 อ านาจของผู้ตัดสิน เมื่อตัดสินเสร็จส้ินลงไปแล้วถือว่าเด็ดขาด จะอุทธรณ์มิได้ 
4.4 การพิจารณาอุปกรณ์การแข่งขัน สีเส้ือและอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 



ข้อ 5. การด าเนินการแข่งขัน 
          5.1 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจัดทีมไปแข่งขันตามวันเวลา  เมื่อผู้ตัดสินเรียกให้ลงท าการ
แข่งขันภายใน 15 และยังไม่ลงท าการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นแพ้ด้วยประตู 0 : 2 ในการแข่งขันครั้งนั้นและต้องมา
แข่งขันครั้งต่อไปตามโปรแกรมการแข่งขัน 
          5.2  นักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีเส้ือ ในกรณีสีเส้ือ
เหมือนกัน ให้ทีมท่ีมีช่ือตามหลังในก าหนดการแข่งขันเปล่ียนสีเส้ือส ารอง 
          5.3 ก่อนท าการแข่งขันให้นักกีฬาให้นักกีฬาทุกคนต้องเข้ารับการตรวจแผงรูป บัตรประชาชนหรือบัตร
นักเรียนตัวจริงเท่านั้น 

5.4 ก าหนดเวลาการแข่งขันออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 15 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที 
5.5 ถ้าปรากฏว่าทีมใดส่งรายช่ือหรือนามสกุลผู้เล่นปลอมหรือไม่ถูกต้อง โดยส่งบัญชีรายช่ือผู้เล่นปลอม

หรือจัดผู้ไม่มีสิทธิ์ตามระเบียบนี้ลงแข่งขันให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็
ตาม  

5.6 คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ทีมชนะ  ได้ 3 คะแนน 
 ทีมเสมอ  ได้ 1 คะแนน 
 ทีมแพ้  ได้   0 คะแนน 
(หากมีปัญหาอื่นท่ีไม่ได้ระบุไว้ในการด าเนินการจัดการแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการ

จัดการแข่งขัน) 
ข้อ 6. อุปกรณ์ 

  6.1  อุปกรณ์ของผู้เล่นต้องประกอบด้วย  เส้ือ กางเกงขาส้ัน ถุงเท้า สนับแข้งและรองเท้า 
  6.2  อนุญาตให้ผู้รักาาประตูสวมใส่กางเกงขายาวได้ และต้องสวมชุดท่ีมีสีแตกต่างจากผู้เล่นอื่น ๆ 

 ข้อ 7.  การประท้วง 
          7.1 เมื่อประสงค์จะประท้วงเรื่องสิทธิของผู้เล่น  หรือเรื่องอื่นใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้ผู้จัดการทีม 
หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักาณ์อัการยื่นประท้วง ซึ่งต้องมีข้อความชัดเจน  และมีหลักฐานประกอบ
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน  1  ช่ัวโมง  นับแต่ส้ินสุดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 500 
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) จะคืนให้ก็ต่อเมื่อการประท้วงเป็นผล  ถ้าไม่มีผลคณะกรรมการจะไม่คืนเงินประกันการ
ประท้วงไม่ว่ากรณีใด  
ข้อ 8. การรักษามารยาทและบทลงโทษ 
  8.1 ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องทราบและต้องปฏิบัติตามระเบียบ
การนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะอ้างว่าด าเนินการไปโดยท่ีไม่ทราบไม่ได้ท้ังส้ิน 
 8.2 นักกีฬาท่ีถูกผู้ตัดสินคาดโทา หรือใบเหลือง 2 ครั้ง (นัดละ 1 ใบเหลือง) หรือใบเหลืองแดงในนัด
เดียวกัน หรือใบแดง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง แต่ถ้านักกีฬาได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาทให้พักการ
แข่งขันตลอดการแข่งขัน 
 8.2 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาท่ีถูกคาดโทาให้พักการแข่งขัน หรือผิดระเบียบนี้ลงท าการแข่งขันให้ปรับทีม
นั้นเป็นแพ้ด้วยประตู 0 : 2 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้ 
 8.3 นักกีฬา หรือผู้ควบคุมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังภายในและภายนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทาได้ตามควรแก่กรณี 
 



ข้อ 9. รางวัลในการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ ารุงทีม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ ารุงทีม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินบ ารุงทีม  
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  เงินรางวัล        
ข้อ 10. การใช้ระเบียบการนี้ 
  ให้ใช้ระเบียบการนี้ ต้ังแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไปจนเสร็จส้ินการแข่งขัน หากมีปัญหาอื่นใดท่ีไม่ได้ระบุ
ไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันค าตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือ
เป็นส้ินสุด 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสราวุธ  สมรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


