ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ดวลจุดโทษ Waghor Cup ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕60
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
ณ สนามฟุตบอลชั่วคราว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันประเภทนี้ เรียกว่า การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ดวลจุดโทษ Waghor Cup ครั้งที่ 2
ประจาปี 2560
ข้อ 2 คุณสมบัติและสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ผู้สมัครเข้าแข่งขันระดับปฐมวัยจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี (พ.ศ. 2554) และอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3
เท่านัน้
2.2 ผู้สมัครเข้าแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาจะต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี (พ.ศ.2548) และอยู่ชั้น
ประถมศึกษาเท่านั้น
2.3 ทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน
ข้อ 3 หลักฐานการสมัครเข้าแข่งขัน
3.1 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา จานวนไม่น้อยกว่า 7 คนและไม่เกิน 10 คน เรียงลาดับตามหมายเลขที่
ส่งเข้าแข่งขัน
3.2 สาเนาสูจิบัตรหรือสาเนาบัตรประชาชน
3.3 ต้องนาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน
หมายเหตุ ห้ามเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่น ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เล่นไว้แล้ว ตลอดการแข่งขัน
ข้อ 4 กาหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ทีมสามารถสมัครเข้าแข่งขัน ได้ที่ งานผลิตและเผยแพร่ ส่วนส่งเสริมและบริการ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรา แพใหญ่ โทร. 080-1138910 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 11 สิงหาคม 2560 (ไม่มีค่าสมัคร)
วัน จั บ สลากแบ่ งสายและประชุมผู้ จั ดการทีม วันศุกร์ที่ 11 สิ งหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหว้ากอ
ข้อ 5 กาหนดการแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขัน
ทาการแข่งขันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลชัว่ คราว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อ 6 การดาเนินการแข่งขัน
6.1 รูปแบบการแข่งขัน ทาการแข่งขันแบบแบ่งสายหาทีมเข้ารอบ
6.2 การแข่งขันยิงจุดโทษฝ่ายละ 5 คน จนหาผู้ชนะ
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ข้อ 7 กติกาและการตัดสิน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ แต่งตั้งคณะผู้ตัดสิน หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
เห็นชอบไปทาหน้าที่ตัดสินตามวันเวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กาหนด
ข้อ 8 การแข่งขัน
8.1 ทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องจัดชุดไปแข่งขันตามวัน เวลา และสนามแข่งขันตามที่กาหนด
ทีมใดที่ลงสนามแข่งขันโดยมีผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ให้ปรับ ชุดนั้นเป็นแพ้ ชุดใดมาถึงสนามแข่งขัน
แล้ว แต่ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันภายในเวลาที่กาหนด (10 นาที) ให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หาก
ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันทั้ง 2 ทีม ให้ปรับเป็นแพ้ทั้ง 2 ทีม
8.2 ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ยกเว้นผู้รักษาประตู และติดหมายเลขประจาตัว
ทางด้านหลังเสื้อด้วยสีที่มองได้ชัดเจน ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลข หรือติดหมายเลขไม่ตรงกับใบสมัคร
หากลงไปแข่งขันและมีผู้ประท้วง ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
ข้อ 9 รางวัลการแข่งขัน
ทีมชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
ทีมอันดับที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
ข้อ 10. การใช้ระเบียบฯ นี้
ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์
ดวลจุดโทษ Waghor Cup ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์ดวลจุดโทษ Waghor Cup ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560

แบบฟอร์มใบสมัคร
เขียนที่.............................................................
ที่...................................................................
วันที่.......................เดือน..............................พ.ศ.2560
เรื่อง ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ดวลจุดโทษ Waghor Cup ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์ดวลจุดโทษ Waghor Cup ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
โรงเรียน/ทีม......................................................................รุ่นอายุไม่เกิน........................ปี มีความประสงค์
ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ดวลจุดโทษ Waghor Cup ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 พร้อมใบ
สมัครนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว
1. รายชื่อนักกีฬา จานวน....................คน และเจ้าหน้าที่ประจาทีม.............คน
2. สาเนาสูจิบัตรหรือสาเนาบัตรประชาชน
3. หมายเลขโทรสาร (FAX) ของผู้จัดการทีม หรือของเจ้าหน้าที่ทีมที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน เพื่อใช้ในการ
ติดต่อโดยรีบด่วนในช่วงการแข่งขัน หมายเลขโทรสาร (FAX)………………………………………..
หลักฐานต่างๆ ถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขใดๆ อีก หลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................................
ผู้ฝึกสอน................................................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร....................................
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ....................................................โทรศัพท์ …………………………………โทรสาร....................................

