
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา "สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน"                            

แข่งขันทักษะฟุตบอล  ชิงแชมป์ไปอังกฤษ   

รอบคัดเลือกระดับ สพม. 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ  

 www.sea12.go.th 

3. ความเป็นมา 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า  จ ากัด จัดกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งขันทักษะฟุตบอล

ชิงแชมป์ไปอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 

2554 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้กว่า 39,000 คน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

ทักษะพ้ืนฐานส าคัญในการเล่นฟุตบอล ส่งเสริมในหลักความคิดที่ว่า ความขยันหมั่นเพียรจะสามารถน าพาไปสู่

ความส าเร็จได้  ทั้งยังให้โอกาสเด็กได้รับการอบรมจากสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในระดับแนวหน้าของประเทศ

อังกฤษ 

4. ก าหนดการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด าเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา "สพฐ.- เอ.พี. ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน" 

แข่งขันทักษะฟุตบอล ชิงแชมป์ไปอังกฤษ รอบคัดเลือกระดับ สพม. เพ่ือคัดเลือกทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัด

นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง จังหวัดละ 5 ทีม เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันทักษะฟุตบอลในรอบชิง

ชนะเลิศระดับภูมิภาค โดยให้นักกีฬาสมัครในเขตพ้ืนที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่  มีก าหนดการดังนี้ 

รายการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง 
ก าหนดการรับสมัคร วันที่  1-10 สิงหาคม  2560 วันที่  1-16 สิงหาคม  2560 
        ในเวลาราชการ ในเวลาราชการ 

ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
โรงเรียนพัทลุง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

ก าหนดการแข่งขัน วันที่  20  สิงหาคม  2560 วันที่  18  สิงหาคม  2560 
 ลงทะเบียนเวลา  08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเวลา  08.00-09.00 น. 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัทลุง 
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5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือจุดพลังฝันให้กับเยาวชนไทยสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพที่แข็งแกร่งด้วยทักษะพื้นฐานการ

เล่นฟุตบอลที่ดี 

5.2 เปิดโอกาสให้กับเด็กๆ จากท่ัวประเทศได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์การฝึกทักษะฟุตบอลจาก

สโมสรชั้นน าในต่างประเทศ 

5.3 เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนและอาจารย์ผู้ฝึกสอนเห็นความส าคัญของทักษะพ้ืนฐานทางกีฬาฟุตบอลซึ่ง

เป็นการพัฒนารากฐานของกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยแบบยั่งยืน 

5.4 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเล่นกีฬา ร่วมถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัด อายุระหว่าง 12-15 ปี                                              

(เกิดตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2545-31  ธันวาคม  2548)   

7. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

 สมาชิกใน 1 ทีม ประกอบด้วย นักกีฬา จ านวน 5 คน และผู้จัดการทีม (ครูผู้ฝึกสอน) จ านวน 1 คน 

8. คุณสมบัติของนักกีฬาและข้อก าหนดในการเข้าร่วมแข่งขัน      

 คุณสมบัติของนักกีฬาต้องครบถ้วนและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎกติกาทุกข้อที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด รายละเอียดตามที่ก าหนดในใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม สพฐ.– เอ.พี. 

ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล ปี 7 “Honda Red Champion SEASON 7” 

9. หลักฐานการสมัคร  

 9.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ติดรูปนักกีฬา, ผู้จัดการทีม พร้อมลงลายมือชื่อของผู้อ านวยการ

โรงเรียนหรือผู้มีอ านาจแทน  พร้อมประทับตราโรงเรียน ในส่วนของร้านค้าผู้จ าหน่ายที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน              

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด จะจัดหาให้หากทีมเข้ารอบการแข่งขันระดับภูมิภาค) 

 9.2 ใบรับรองผลการศึกษาฉบับจริง (ปพ.7) ของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน 

 9.3 ส าเนาบัตรประชาชนของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้

เรียบร้อย) 

 9.4 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการของผู้จัดการทีม (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้

เรียบร้อย) 

 นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันและผู้จัดการทีมต้องน าบัตรประชาชนตัวจริง  มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

ในวันท าการแข่งขันเพ่ือยืนยันตัวตน และตรวจเช็คเอกสารหน้างานวันแข่งขัน 
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10. กติกาการแข่งขัน 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันด าเนินการคัดเลือกเพ่ือหาตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด

พัทลุง จังหวัดละ 5 ทีม  เป็นการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานฟุตบอล 5 สถานี และรวมคะแนนทีมที่ท าคะแนนได้สูงสุด

อันดับ 1-5 ในจังหวัดเข้ารอบการแข่งขันระดับภูมิภาค    

สถานีที่ 1  รับ-ส่งบอล  มีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้  

      การเตะส่งลูกบอลและรับลูกบอล (สามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายได้ ยกเว้น แขนและมือ) 

ให้ลูกบอลหยุดนิ่งกับพ้ืน ภายในกรอบพ้ืนที่ที่ก าหนด 

สถานีที่ 2  โหม่งบอลท าประตู  มีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้  

      การใช้ศีรษะหรือหน้าผากบังคับลูกบอลที่ลอยมาในอากาศให้เข้าประตู 

สถานีที่ 3  ยิงบอลท าประตู  มีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้ 

     นักกีฬาใช้ทั้งสองเท้ายิงลูกบอลตามระยะที่ก าหนดให้เข้าประตู 

สถานีที่ 4  เดาะบอล  มีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้ 

     การบงัคับลูกบอลโดยใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตามท่าที่ก าหนด โดยที่ลูกบอลต้องไม่ตกพ้ืน 

และนักกีฬาสามารถโยนบอลได้ 1 ครั้ง/ท่า เท่านั้น 

สถานีที่ 5  เลี้ยงบอล  มีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้ 

     ซอยเท้าผ่านอุปกรณ์และหลังจากนั้นครอบครองลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า (โดยสลับให้

ใช้ทั้ง 2 เท้า ตลอดระยะเส้นทางไป-กลับ) ในระยะ 50 เมตร 

กฎ กติกาการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานฟุตบอลทั้ง 5 สถานี  มีรายละเอียดตามคู่มือกิจกรรม สพฐ. - เอ.พี. 

ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล Soccer Skills Red Champion Season 7  ดังแนบ และสามารถลิ้งค์ VDO 

ศึกษาเพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 

  สถานี 1 รับ-ส่งบอล  https://youtu.be/KhbWIrH8Jc4 
  สถานี 2 โหม่งบอลท าประตู https://youtu.be/P9A7AoV4Xb4 
  สถานี 3 ยิงบอลท าประตู  https://youtu.be/-cSAjLXNDiQ 
  สถานี 4 เดาะบอล  https://youtu.be/sx6_hwspECs 
  สถานี 5 เลี้ยงบอล  https://youtu.be/aVCxNmr79bY 
11. การด าเนินการแข่งขัน  

 11.1 วันแข่งขันผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องน านักกีฬามารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน               

ณ สนามแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด  เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและยืนยันตัวตน 

 11.2 รูปแบบการแข่งขันขึ้นอยู่กับจ านวนทีมและเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 

 11.3 การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 

https://youtu.be/KhbWIrH8Jc4
https://youtu.be/P9A7AoV4Xb4
https://youtu.be/-cSAjLXNDiQ
https://youtu.be/sx6_hwspECs
https://youtu.be/aVCxNmr79bY
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12. รางวัล 

 รอบคัดเลือกระดับ สพม. 

ทีมท่ีเข้ารอบเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในรอบภูมิภาค ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.               

ทีมละ 5,000 บาท 

รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค 

รางวัลชนะเลิศ 

-แพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ 

-อบรมทักษะฟุตบอลกับสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ จ านวน 5 วัน 

-ถ้วยรางวัล สพฐ. – เอ.พี. ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล Soccer Skills (Red Champion Season 7) 

-เหรียญรางวัล 

-ประกาศนียบัตร 

รางวัลส าหรับ 4 ทีมสุดท้าย ในรอบ Battle 

-ทีมท่ีเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ไม่ได้เป็นแชมป์   ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

-ทีมท่ีเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย แต่ไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล   5,000 บาท 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

13. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

13.1 ทีมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เป็นตัวแทนจังหวัด ๆ ละ 5 ทีม ได้ไปแข่งขันทักษะฟุตบอลในรอบชิง

ชนะเลิศระดับภูมิภาค  

13.2 นักเรียนได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์การฝึกทักษะฟุตบอล 

13.3 นักเรียนและอาจารย์ผู้ฝึกสอนเห็นความส าคัญของทักษะพื้นฐานทางกีฬาฟุตบอล 

13.4 นักเรียนหันมาสนใจเล่นกีฬา ร่วมถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   

14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ฝ่ายประสานงาน 

 คุณพรทิพย์  เกิดสม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.12 โทร.089-2978036 

 คุณศิริวรรณ  ช่วยอักษร  นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.12  โทร. 089-9098763 

ฝ่ายจัดการแข่งขัน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

คุณไพโรจน์  จุลนวล   รองผูอ้ านวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา โทร. 081-8949554   

คุณมทูร  พูลสวัสดิ์     ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  โทร. 081-9700772 
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จังหวัดพัทลุง 

คุณอุทัย  ขวัญข า    ครูโรงเรียนพัทลุง  โทร. 089-2975112 

คุณวิสุทธิ์  ทองช่วย  ครูโรงเรียนพัทลุง  โทร. 062-3626514 

สามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่     www.hondaredchampion.com 

 

 
 


