
ระเบียบการแข่งขัน HIMSANAM FUTSAL OPEN คร้ังที่ 1 

1. ระเบียบการแข่งขัน HIMSANAM FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1 

- รุ่นอาย ุ12 ปี (พ.ศ. 2553) 

- รุ่นอาย ุ14 ปี (พ.ศ. 2551) 

- รุ่นอาย ุ16 ปี (พ.ศ. 2549) 

2. คุณสมบัติเข้าแข่งขัน นักกีฬาฟุตซอลที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นชาย สัญชาติไทย 

2.2 ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ดังนี้ 

2.2.1. อายุ 12 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2553 

2.2.2. อายุ 14 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2551 

2.2.3. อายุ 16 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2549 

2.3 การนับอายุของผู้เข้าสมัคร นับถึงปี พ.ศ. 2565 

2.4 นักกีฬา 1 ทีม สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน 

2.5 นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นได้ทีมเดียวเท่านั้น 

3. หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

3.1 ใบสมัคร และแผงรูป ลงนามโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน 

3.2 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลและเจ้าหน้าที่ทีมตามคุณสมบัติในข้อ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน
และไม่เกิน 15 เรียงตามลำดับหมายเลขท่ีส่งแข่งขัน พร้อมทั้งลายเซ็นของนักกีฬาฟุตซอลที่แท้จริง
และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ไม่ขาดคุณสมบัติ 

3.3 ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาฟุตซอล (แผงรูป) และใบส่งรายชื่อ ลงนามโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน 

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงใน
วันแข่งขัน 

3.5 หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนนักกีฬา และเจ้าที่ทีม 

4. การสมัครเข้าแข่งขัน 

4.1 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ เพจ ฮิมสนาม (ระบบออนไลน์) 

4.2 ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1,500 บาท ค่าประกันทีม 500 บาท 



5. กำหนดการแข่งขัน 

13 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

6. การดำเนินจัดการแข่งขัน 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกำหนดเวลาในการแข่งขัน หรือ
การแข่งขันในวิธีอ่ืนๆ เพ่ือความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนดให้ทำการแข่งขันได้ โดยมิทำให้ทีมหนึ่งทีมใด
ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 

7. การแข่งขัน  

- ทีมแข่งขัน 16 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 4 ทีม  

- แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที 

- เสมอในเวลาให้หาทีมชนะโดยการยิงจุดโทษ ฝ่ายละ 3 คน 

- ทีมอันดับที่ 1 และ 2 จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 2 แข่งขันแบบน็อคเอาท์ 

- ทีมใดไม่พร้อมลงการแข่งขันภายใน 10 นาที ปรับแพ้ 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถประท้วงได้ 

8. การขอเวลานอก 
อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งละ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 1 นาที) หากไม่ใช้สิทธิ์การขอเวลานอกในครึ่งเวลาแรก 

จะไม่สามารถนำไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได้ 

9. กำหนดการแข่งขัน 
กำหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กำหนดไว้ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

10. กติกาและการตัดสิน 
ซ่ึงสมาคมฯ ได้ประกาศใช้แล้ว ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอล ใน

การแข่งขันนั้น การตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่างการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 

- การได้รับใบเหลือง ปรับเป็นเงิน 50 บาท ใบแดง 100 บาท 

- การได้รับใบเหลืองใบแดงเกินกว่าเงินค่าประกันทีม ทางทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องชำระตาม
จำนวนใบเหลืองใบแดงตามความเป็นจริง 

11. การตรวจสอบ 
คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน 

 



12. การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างทำการแข่งขัน 
การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างทำการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ตลอดระยะเวลา 

ในขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก ตั้งแต่เริ่ม
เข้าสู่สนาม ผู้ตัดสินมีอำนาจในการตักเตือนผู้เล่นใดๆ ที่กระทำผิด หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการไม่มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา ผู้ตัดสินมีอำนาจสั่งให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามได้ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการลงโทษต่อไป 

13.  หัวหน้าทีม 
ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายหัวหน้าทีม (ปลอกแขน) ที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน 

14. รางวัลการแข่งขัน 

14.1 รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

14.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

14.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2,000บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

14.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้รับถ้วยรางวัล 

14.5 รางวัลดาวซัลโวสูงสุด ได้รับถ้วยรางวัล 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………. 

(นายวรุตม์ วัลลิภากร) 

ฝ่ายจัดการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน HIMSANAM FUTSAL OPEN คร้ังที่ 1 

วันที่..................................................... 

เรื่อง  ขอส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน      รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี       รุน่อายุไม่เกิน 14 ปี       รุ่นอายุไม่เกิน 16 ป ี

 ตามที่ได้เปิดรับสมัครทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน HIMSANAM FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1 นั้น 

ข้าพเจ้า.............................................................(ตำแหน่ง) ผู้จัดการทีมมีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตซอล 
โดยใช้ชื่อทีมในการแข่งขันครั้งนี้ว่า ทีม............................................................. เข้าร่วมการแข่งขัน HIMSANAM 
FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1 ครั้งนี้ด้วย พร้อมใบสมัครนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันฯ 
ไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว คือ 

1. แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
2. ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
3. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 
4. หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินประกันทีม 
5. หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน นักกีฬาและเจ้าหน้าที ่

ขอรับรองว่าหลักฐานต่างๆ ถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ และจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ อีกหลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว อนึ่งหากทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขัน ทีมและนักกีฬาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 (.............................................................) 

 ตำแหน่ง............................................................. 

 

 

ผู้จัดการทีม................................................................................ โทรศัพท์.................................................... 

ผู้ควบคุมทีม............................................................................. .. โทรศัพท์.................................................... 

ผู้ฝึกสอน..................................................................................... โทรศัพท.์................................................... 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน......................................................................... ... โทรศัพท์.................................................... 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน......................................................................... ... โทรศัพท.์................................................... 

 



แผงรูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันฟุตซอล HIMSANAM FUTSAL OPEN คร้ังที่ 1 

ชื่อทีม..................................................................... รุน่อายุไม่เกิน ................ ปี 

 
   
 
 

 
ชื่อ.................................   ชื่อ................................   ชื่อ................................  ชื่อ................................  ชื่อ.................................. 
สกุล..............................   สกุล..............................   สกุล..............................  สกุล..............................  สกุล................................  
 
   
 
 
 
ชื่อ.................................   ชื่อ................................   ชื่อ................................  ชื่อ................................  ชื่อ.................................. 
สกุล..............................   สกุล..............................   สกุล..............................  สกุล..............................  สกุล................................ 
   
 
 
 
 
ชื่อ.................................   ชื่อ................................   ชื่อ................................  ชื่อ................................  ชื่อ.................................. 
สกุล..............................   สกุล..............................   สกุล..............................  สกุล..............................  สกุล................................ 

   
 
 
 
 

ผู้จัดการทีม         ผู้ควบคุมทีม          ผู้ฝึกสอน          ผูช้่วยผู้ฝึกสอน       ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
นาย..............................   นาย..............................   นาย..............................  นาย..............................  นาย................................ 

 

ลงชื่อ....................................................................(ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบรายช่ือและนักกีฬา การแข่งขันฟุตซอล HIMSANAM FUTSAL OPEN คร้ังที่ 1 

ชื่อทีม..................................................................... รุน่อายุไม่เกิน ................ ปี 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมายเลข ลายเซ็น 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
 

เจ้าหน้าที่ทีม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทร 

1  ผู้จัดการทีม  

2  หัวหน้าผู้ฝึกสอน  

3  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

4  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

5  เจ้าหน้าที่ทีม  

 

ลงชื่อ....................................................................(ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน) 



 

 

ข้อมูลการโอนเงิน 

บัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขา: โลตัสคำเที่ยง 

ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ออแกไนซ์ 

เลขที่บัญชี: 892-244707-7 

กรุณาส่งหลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร 
2. แผงติดรูปถ่าย 
3. ใบรายชื่อ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 
5. หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน  
6. หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินประกันทีม (1,500 บาท) 
7. ไฟล์โลโก้ทีม .ai หรือ .png หรือ .jpg (ถ้ามี) 

 

ที่ E-Mail: pr@himsanam.com 

ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

สอบถามเพ่ิมเติม 

โทร:  094 962 3915 
Facebook: ฮิมสนาม (WWW.FACEBOOK.COM/HIMSANAM2019) 
E-Mail: pr@himsanam.com 


