
คูม่อืกจิกรรม
สพฐ.-เอ.พ.ีฮอนดา้ แขง่ขนัทกัษะฟตุบอล 

Soccer Skills 
Red Champion Season 7
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1. รปูแบบ Slide ขอบสดี า   
หมายถงึ ขอ้มลูสว่นกลาง

2. รปูแบบ Slide ขอบสเีทา
หมายถงึ การแขง่ขนัรอบการคดัเลอืกระดบั สพม.

3.  รปูแบบ Slide ขอบสแีดง
หมายถงึ การแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค

คูม่อืกจิกรรมฯ นี ้ประกอบดว้ยรายละเอยีด 3 สว่น ดงันี้
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1) เพือ่จดุพลงัฝนัใหก้บัเยาวชนไทยสูก่ารเป็นนกัฟตุบอลมอือาชพีทีแ่ข็งแกรง่ ดว้ย

ทกัษะพืน้ฐานการเลน่ฟตุบอลทีด่ ี

2) เพือ่สง่ตอ่ความสนกุอยา่งสรา้งสรรคภ์ายใตแ้บรนดแ์คมเปญ “Power Of Fun Project

มาสนกุเปลีย่นโลกกนั!”

3) เปิดโอกาสใหก้บัเด็กๆ จากท ัว่ประเทศไดม้โีอกาสเก็บเกีย่วประสบการณ์การฝึกทกัษะ

ฟตุบอลจากสโมสรช ัน้น าในตา่งประเทศ  

4) เพือ่ปลกูฝงัใหเ้ยาวชนและอาจารยผ์ูฝึ้กสอนเห็นความส าคญัของทกัษะพืน้ฐานทาง

กฬีาฟตุบอลซึง่เป็นการพฒันารากฐานของกฬีาฟตุบอลใหก้บัเยาวชนไทยแบบย ัง่ยนื

5) เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งรา้นผูจ้ าหนา่ยและโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องรา้น

6) เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝงัใหเ้ยาวชนไทยหนัมาสนใจเลน่กฬีา รวมถงึใชเ้วลาวา่งให้

เป็นประโยชน์

วตัถปุระสงคโ์ครงการ
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รอบคดัเลอืก
ระดบั สพม.

รอบชงิชนะเลศิ
ระดบัภมูภิาค

ทมีชนะเลศิ 
5 ทมี จาก 5 ภาค 

ไปอบรมทกัษะฟตุบอล
ทีป่ระเทศองักฤษ

เพือ่หาแชมป์ 5 ทมีจาก 5 ภาค
- ภาคเหนอื
- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
- ภาคใต ้
- ภาคกลาง
- กรงุเทพฯ และปรมิณฑล

คัดเลอืกเพือ่หาตัวแทน
จังหวดัละ 5 ทมี และ
จ.กรงุเทพฯ 60 ทมี เขา้ไป
แขง่ขนัในรอบภมูภิาคตอ่ไป

โดยแชมป์จาก 5 ภาค
ทมีใดท าคะแนนแขง่ขนั
ทกัษะพืน้ฐานฟตุบอล 
(ภาคเชา้) ทีแ่ขง่ในรอบชงิ
ชนะเลศิระดบัภาค ไดส้งูทีส่ดุ
จะเป็นแชมป์ประเทศไทย 
ไดร้บัถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ

กระบวนการคดัเลอืกทมีแชมป์

ด าเนนิการโดย สพม. ด าเนนิการโดย
เอ.พ.ีฮอนดา้

ด าเนนิการโดย
เอ.พ.ีฮอนดา้

แขง่ขนัทกัษะพืน้ฐานฟุตบอล 
5 สถาน ี

และรวมคะแนน
ทมีทีท่ าคะแนนไดส้งูสดุอนัดบั 

1-5 ในจงัหวดั
เขา้รอบตอ่ไป

แขง่ขนั 2 สว่น
1. ภาคเชา้ : แขง่ขนัทกัษะ

พืน้ฐานฟุตบอล 5 สถานี
และรวมคะแนน (กตกิา
การแขง่ขนัเหมอืนกบั
รอบ สพม.) โดยทมีทีท่ า
คะแนนไดส้งูสดุ 8 ทมี 
เขา้รอบเพือ่แขง่ภาคบา่ย
ตอ่

2. ภาคบา่ย : แขง่ขนั 
Basic Skills Battle จน
ไดผู้ช้นะเลศิระดบัภาค
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กจิกรรม สพฐ. - เอ.พ.ี ฮอนดา้ ทักษะฟตุบอลชงิแชมป์ไปองักฤษ ปี 7 เป็นการแขง่ขนัทีเ่นน้ใหค้วามส าคัญกับการแขง่ขนั
ทักษะพืน้ฐาน 100% และเป็นการเปิดโอกาสแกเ่ยาวชนไทยท่ัวประเทศในการพัฒนาทักษะพืน้ฐานกฬีาฟตุบอลไปสูร่ะดับอาชพีตอ่ไป
ในอนาคต โดยไดแ้บง่การแขง่ขนัออกเป็น  2 รอบ ดังนี้

รปูแบบการแขง่ขนั

รอบที ่2  รอบชงิชนะเลศิ ระดบัภมูภิาค (5 ภาค)

ภาคกลาง (BLK.5-6)               วนัที ่ 26 ส.ค. 60 สนามกฬีาธูปะเตมยี ์ จ.กรงุเทพฯ

ภาคกทม.และปรมิณฑล (BLK.7) วนัที่ 27 ส.ค. 60 สนามกฬีาธูปะเตมยี ์ จ.กรงุเทพฯ

ภาคใต้ (BLK.4) วนัที ่ 2 ก.ย. 60    สนามกฬีา ม.สงขลานครนิทร ์        จ.สงขลา

ภาคเหนอื (BLK.1) วนัที ่ 9 ก.ย. 60 สนามกฬีา ม.ราชภฏัพบิลูสงคราม  จ.พษิณุโลก

ภาคอสีาน (BLK.2-3) วนัที ่ 16 ก.ย. 60 สนามกฬีากลางจงัหวดัขอนแกน่    จ.ขอนแกน่

หมายเหตุ สถานทีแ่ละวนัจดักจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม

ทมีตวัแทนจากรา้นผู ้
จ าหนา่ยจะท าการ
แขง่ขนัแบบทกัษะ
พืน้ฐาน 
100% (500 คะแนน) 

รอบ
ภมูภิาค

ทีมที่เข ้ารอบชิงชนะเลศิ และ
แข่งขนัชนะ จะได้เป็นแชมป์
ของการแข่งขนัในภูมภิาคน ัน้
แล ะ ได้ส ิท ธิ์ไ ปอบรมท ักษ ะ
ฟตุบอล ณ ประเทศองักฤษ

ทมีทีท่ าคะแนนรวมการแขง่ขนั
ทกัษะพืน้ฐานไดอ้นัดบัที ่1-8 
เขา้รอบแขง่ขนั Battle ตาม
ตารางทีก่ าหนด

รอบที่ 1 รอบการคดัเลอืกระดบั สพม. (แบง่การแขง่ขนัเป็นจงัหวดั) / ด าเนนิการแขง่ขนัโดย สพม.
ทมีเขา้แขง่ขนั ประกอบดว้ย

1. รา้นผูจ้ าหน่ายรถจักรยานยนตฮ์อนดา้ สง่ตัวแทนเขา้แขง่ขนัในสนามที ่สพม.ก าหนดในจังหวดัเดยีวกบัรา้นผูจ้ าหน่ายฯ/ 
ก าหนดสง่ทมีอยา่งนอ้ย 2 ทมี/ Code  (ก าหนด Dead Line หาทมีภายใน วนัที ่31 กรกฎาคม 2560)

2. ทมีแขง่ขนัสมัครโดยตรงกบั สพม. (ก าหนด Dead Line หาทมีภายใน วนัที ่31 กรกฎาคม 2560)

**ก าหนดการจดักจิกรรมในรอบ สพม. // แตล่ะ สพม. จะก าหนดอกีคร ัง้

ในแตล่ะจงัหวดัคดัทมีทีด่ที ีส่ดุ 5 ทมี
เขา้ไปแขง่ในรอบชงิชนะเลศิ ระดบัภมูภิาคตอ่ไป 
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สมาชกิใน 1 ทมี

ประกอบดว้ย 

1. นกักฬีา                            จ านวน 5 คน

2. ผูจ้ดัการทมี (ครผููส้อน)      จ านวน 1 คน

รวม 6 คน
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1. นักกฬีาทกุคนตอ้งศกึษาอยูร่ะดบัมัธยมศกึษา และอายรุะหวา่ง 12 -15 ปี (เกดิตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2545 – 31 ธนัวาคม พ.ศ.2548)

2. นักกฬีาทกุคนจะตอ้งไมถ่กูพักการเรยีน หรอืคาดโทษ ตลอดชว่งเวลาการเปิดรับสมัคร – วนัสิน้สดุการแขง่ขันระดับภมูภิาค

3. นักกฬีาทัง้ 5 คน และครผููฝึ้กสอนตอ้งสงักดัในสถาบนัการศกึษาเดยีวกนั

4. นักกฬีาจะตอ้งเรยีนอยูใ่นสถาบันทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีแ่ละจังหวดัเดยีวกบัรา้นผูจ้ าหน่ายทีส่ง่เขา้แขง่ขนั

5. ขอสงวนสทิธิ ์นักกฬีาทีเ่คยไดรั้บรางวลัชนะเลศิการแขง่ขัน Honda Red Champion ทีผ่า่นมา

6. นักกฬีาทกุคนในทมีตอ้งมสีญัชาตไิทย

7. นักกฬีาทกุคนในทมีจะตอ้งไมเ่ป็นนักเตะทมีชาตไิทยหรอืทมีเยาวชนทมีชาตไิทยของทกุรุน่อายกุารแขง่ขันทัง้ในอดตีและปัจจบุนั

8. นักกฬีาทกุคนในทมีจะตอ้งไมเ่ป็นนักเตะอาชพี หรอืสงักดัสโมสรอาชพีใดๆ ในเมอืงไทย ทัง้ในอดตีและปัจจบุัน

9. นักกฬีาทกุคนในทมีจะตอ้งไมเ่คยเป็นนักเตะในนามตวัแทนประเทศไทยทีส่งักดัภาครัฐ ทีไ่ปรว่มท าการแขง่ขนัในระดบันานาชาติ

10. ในกรณีทมีมนัีกกฬีาผดิขอ้ก าหนดขา้งตน้ ตอ้งชีแ้จงตอ่เจา้หนา้ที ่ณ วนัลงทะเบยีน

>>จะตดัสทิธิแ์ขง่ขันเป็นรายบคุคล (ทมีตอ้งหานักกฬีาคนอืน่มาทดแทน) ซึง่ทา้ยสดุทมีจะตอ้งมนัีกกฬีาครบ 5 คน

จงึลงท าการแขง่ขนัได ้

11. ทมีทีเ่ขา้รว่มแขง่ขนัตอ้งไมเ่ปลีย่นแปลงรปูภาพ, ชือ่-สกลุ ของผูเ้แขง่ขัน หลังจากทีไ่ดล้งทะเบยีนในวนัแขง่ขันเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้

12. รายชือ่นักกฬีาทีล่งทะเบยีนส าหรับแขง่ขนั ทางฝ่ายจัดการแขง่ขันจะยดึถอืรายชือ่ทา้ยสดุจากใบสมัคร ณ วนัมาลงทะเบยีนแขง่ขนั

13. ในขณะทีท่มีท าการแขง่ขันอนุญาตใหเ้ฉพาะนักกฬีาเขา้สนามไดเ้ทา่นัน้

14. ทมีตอ้งก าหนดหวัหนา้ทมีมาลว่งหนา้ เพือ่เซน็ตเ์อกสารในการแขง่ขนั

15. ในกรณีทีนั่กกฬีาเกดิอบุัตเิหต ุหรอืไดรั้บอันตรายรา้ยแรงนอกพืน้ทีก่ารแขง่ขัน ทางผูจ้ัดงานจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ทกุกรณี

16. เงือ่นไขทัง้หมดมผีลบงัคับใชต้ัง้แตร่อบแขง่ขนัระดับ สพม. - ระดบัภมูภิาค  (เริม่ 1 มถินุายน 2560 – 30 เมษายน 2561)

คณุสมบตัแิละขอ้ก าหนดในการเขา้รว่มแขง่ขนั 
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17. ส าหรับนักกฬีา (กรณีเอกสารไมค่รบ) สามารถยืน่เอกสารกบัผูจ้ัดการแขง่ขัน ภายใน 7 วนั หลังจากเสร็จสิน้การแขง่ขันประจ า

ภาคนัน้ๆ (มฉิะนัน้นักเตะจะถกูตัดสทิธิย์อ้นหลังทันท)ี

18. หากตรวจสอบไดว้า่มกีารปลอมแปลงเอกสารจะถกูตัดสทิธิจ์ากการแขง่ขนัทันท ีและรายงานส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน เพือ่พจิารณาโทษล าดบัสงูตอ่ไป

19. นักกฬีาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตกลงยนิยอมใหท้างผูจ้ัดการแขง่ขนับันทกึ ถา่ยภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว ผา่นสือ่และอปุกรณ์ทกุชนดิ 

รวมทัง้ยนิยอมและอนุญาตใหผู้จ้ัดการแขง่ขนั และ/หรอืบรษัิท เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั  น าชือ่ ตลอดจนภาพนิง่และ

ภาพเคลือ่นไหว ทีบ่นัทกึในขณะเขา้รว่มกจิกรรม ไป เผยแพร ่ปรับแตง่  ท าซ ้า ดดัแปลง ประชาสมัพันธต์ามสือ่ตา่งๆ ตามความ

มุง่หมายและวตัถปุระสงคข์องผูจ้ัดกจิกรรมและ/หรอืบรษัิท เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั

20. กรณีทมีเป็นแชมป์ของการแขง่ขนั จะมผีูไ้ดรั้บสทิธิเ์ดนิทางไปประเทศอังกฤษ ดงันี้

- นักกฬีา 5 คน / ผูจ้ัดการทมี (ครผููฝึ้กสอน) 1 ทา่น / ตวัแทนรา้นผูจ้ าหน่ายฯ 1 ทา่น

คณุสมบตัขิองนกักฬีาตอ้งครบถว้นและปฏบิตัติามเงือ่นไขของกฎกตกิาทกุขอ้ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานของ 

บรษิทั เอ.พ.ี ฮอนดา้ จ ากดั 

บรษิทั เอ.พ.ี ฮอนดา้ จ ากดั ขอสงวนสทิธิใ์นการตดัสนิของคณะกรรมการและผูจ้ดัการแขง่ขนัถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ

คณุสมบตัแิละขอ้ก าหนดในการเขา้รว่มแขง่ขนั 
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กตกิาการแขง่ขนั
รอบการคดัเลอืกระดบั สพม.

(คดัเลอืกตวัแทน จงัหวดัละ 5 ทมี และ จ.กรงุเทพฯ 60 ทมี)
ด าเนนิการจดัโดย สพม.
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รอบคดัเลอืก
ระดบั สพม.

รอบชงิชนะเลศิ
ระดบัภมูภิาค

ทมีชนะเลศิ 
5 ทมี จาก 5 ภาค 

ไปอบรมทกัษะฟุตบอล
ทีป่ระเทศองักฤษ

กระบวนการคดัเลอืกทมีแชมป์

ด าเนนิการโดย สพม. ด าเนนิการโดย
เอ.พ.ีฮอนดา้

ด าเนนิการโดย
เอ.พ.ีฮอนดา้

เพือ่หาแชมป์ 5 ทมีจาก 5 ภาค
- ภาคเหนอื
- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
- ภาคใต ้
- ภาคกลาง
- กรงุเทพฯ และปรมิณฑล

แขง่ขนัทกัษะพืน้ฐานฟุตบอล 
5 สถาน ี

และรวมคะแนน
ทมีทีท่ าคะแนนไดส้งูสดุอนัดบั 

1-5 ในจงัหวดั
เขา้รอบตอ่ไป

แขง่ขนั 2 สว่น
1. ภาคเชา้ : แขง่ขนัทกัษะ

พืน้ฐานฟุตบอล 5 สถานี
และรวมคะแนน โดยทมีที่
ท าคะแนนไดส้งูสดุ 8 ทมี
เขา้รอบเพือ่แขง่ภาคบา่ย
ตอ่ (กตกิาการแขง่ขนั
เหมอืนกบัรอบ สพม.)

2.  ภาคบา่ย : แขง่ขนั 
Basic Skills Battle จน
ไดผู้ช้นะเลศิระดบัภาค

โดยแชมป์จาก 5 ภาค
ทมีใดท าคะแนนแขง่ขนั
ทกัษะพืน้ฐานฟตุบอล 
(ภาคเชา้) ทีแ่ขง่ในรอบชงิ
ชนะเลศิระดบัภาค ไดส้งูทีส่ดุ
จะเป็นแชมป์ประเทศไทย 
ไดร้บัถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ
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คัดเลอืกเพือ่หาตัวแทน
จังหวดัละ 5 ทมี และ
จ.กรงุเทพฯ 60 ทมี เขา้ไป
แขง่ขนัในรอบภมูภิาคตอ่ไป



เอกสารทีท่มีแขง่ขนัตอ้งน ามาแสดง 
ณ จดุลงทะเบยีนในวนัท าการแขง่ขนัรอบ สพม. มดีงันี้

1.) ใบสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั (ทีต่ดิรปูนกักฬีา, ผูจ้ดัการทมี พรอ้มลงลายมอืชือ่ของ

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหรอืผูม้อี านาจแทน พรอ้มประทบัตราโรงเรยีน รวมถงึลงนามลายมอืชือ่

เจา้ของรา้นผูจ้ าหนา่ยฯ หรอืผูจ้ดัการรา้น พรอ้มประทบัตรารา้นผูจ้ าหนา่ยฯ อยา่งชดัเจน) (A)

2.) ใบรบัรองผลการศกึษา (ป.พ.7) ของนกักฬีาทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคน

3.) ส าเนาบตัรประชาชนของนกักฬีาทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคน

4.) ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรขา้ราชการของผูจ้ดัการทมี (ครผููฝึ้กสอน)

5.) บตัรประชาชนตวัจรงิของนกักฬีาท ัง้ทมีและผูจ้ดัการทมี

** หมายเหต:ุ นกักฬีาทกุคนทีเ่ขา้รว่มแขง่ขนัตอ้งน าบตัรประชาชนตวัจรงิ และใบรบัรองผล
การศกึษา (ปพ.7) มาแสดง ณ จดุลงทะเบยีนในวนัท าการแขง่ขนัเพือ่ยนืยนัตวัตน
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ใบสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั ตวัอยา่งใบรบัรองผลการศกึษา 
(ปพ.7)

A
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ส าเนาบตัรประชาชน
ของนกักฬีาและผูฝึ้กสอน

บตัรประชาชนตวัจรงิ
ของนกักฬีาและผูฝึ้กสอน

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง
และลงชือ่
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Floor Plan สถานแีขง่ขนัทกัษะพืน้ฐาน

Stage สนามทีใ่ชใ้นการแขง่ขนัทกัษะพืน้ฐาน ขนาด 70 ×100 เมตร

กรอบ 
5×5 
m.

6 m.

70 m.

สถาน ี4
เดาะบอล

สถาน ี1 รบั-สง่บอล

สถาน ี2 โหมง่บอลท าประตู

25 m.

สถาน ี5 เล ีย้งบอล

บ
นั
ไ
ด
ล
งิ

บ
นั
ไ
ด
ล
งิ

บ
นั
ไ
ด
ล
งิ

100 m.

10 m.

2 m.

2 m.
10 m.

15m.

สถาน ี3 ยงิบอลท าประตู

15m.

15m.

อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมของ สพม.
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การแขง่ขนัแบบทกัษะพืน้ฐาน 5 สถานี

แขง่ขนัแบบทกัษะพืน้ฐาน 100% (500 คะแนน)
1. สถานรีบั-สง่บอล               (100 คะแนน)
2. สถานโีหมง่บอลท าประต ู   (100 คะแนน)
3. สถานยีงิบอลท าประต ู       (100 คะแนน)
4. สถานเีดาะบอล                  (100 คะแนน)
5. สถานเีลีย้งบอล              (100 คะแนน)
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สถานทีี ่1 รบั-สง่บอล

การรับ-ส่งบอล เป็นทักษะที่นักกฬีาควรจะมีในเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขัน เพื่อฝึก

ความแม่นย าในการส่งบอล และรับบอล หากนักกฬีาฝึกจนเกดิความช านาญก็จะสามารถสรา้ง

ความไดเ้ปรียบใหก้ับทีมในการจะน าพาลูกบอลไปท าประตู และเมื่อช านาญแลว้ก็ควรจะฝึก

เทคนคิในการรับบอล-สง่บอลอืน่ๆ เพิม่เตมิ อาทเิชน่ จะสง่จังหวะไหนถงึจะไดเ้ปรยีบ, รับบอล-

จับบอล อยา่งไรทีส่ามารถเลน่ตอ่ไดเ้ลย, น ้าหนักในการเตะลกูบอล, การหลอกลอ่คูต่อ่สูก้อ่นสง่

ลกู เป็นตน้

ในการแขง่ขันฟตุบอลนัน้ การรับบอล-สง่บอลมักจะถกูบบีใหท้ าในพืน้ทีจ่ ากัดและตอ้ง

มกีารก าหนดทศิทางในการสง่ทีแ่ม่นย า  โดยในบางครัง้ก็โดนคู่ต่อสูบ้บีเร็ว จงึท าใหเ้วลาในการ

คดิของผูเ้ลน่นอ้ยลง การแขง่ขันในปีที ่ นี ้จงึจ าลองการก าหนดทศิทางและกรอบใหนั้กกฬีารับ-

ส่งบอล ในพืน้ทีท่ีจ่ ากัด โดยทัง้การรับ-ส่ง ตัวและขาของนักกฬีาจะตอ้งไม่ออกนอกกรอบ ซึง่

นักกฬีาเองจะตอ้งจับบอลหรอืสัมผัสบอลใหห้ยดุนิง่กับพืน้ภายในกรอบพืน้ที ่2x2m. เพือ่เป็นการ

ฝึกใหนั้กกฬีาสามารถรับและจับบอลไดด้ใีนพืน้ทีท่ีถ่กูจ ากัด โดยในปีนีย้ังคงมีสิง่กดีขวางทีต่ัง้อยู่

ระหว่างผูส้่งบอลและผูรั้บบอล เพื่อใหผู้ส้่งบอลไดฝึ้กการควบคุมน ้าหนักในการส่งบอลใหเ้กดิ

ความแมน่ย า รวมถงึการควบคมุทศิทางใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ

วตัถปุระสงคข์องสถานรีบับอล-สง่บอล

ความมุง่หวงัของ บรษิทั เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั
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หลกัเกณฑก์ารแขง่ขนั
การเตะสง่ลกูบอล และรับลกูบอล (สามารถใชท้กุสว่นของรา่งกาย
ได ้ยกเวน้แขนและมอื) ใหล้กูบอลหยดุนิง่กับพืน้ ภายในกรอบพืน้ที่
ทีก่ าหนด

กตกิาการแขง่ขนั 
1. นักกฬีายนืประจ าต าแหน่งตามแผนผัง (ตาม Slide ในหนา้ 18)
2. นักกฬีาทีป่ระจ าต าแหน่งสง่บอลสง่ลกูบอลในระยะ 10 เมตร ขา้มสิง่กดี
ขวางสงู 1 เมตร (ทีต่ัง้อยูต่รงกลางระหวา่งผูส้ง่บอลและผูรั้บบอล) ไปให ้
นักกฬีาคนอืน่ 4 ทศิทาง ภายใน 30 วนิาท ีเมือ่ท าครบใหค้นตอ่ไปมา
แทนทีแ่ละปฏบิตัเิชน่เดมิ จนครบทกุคนในทมี
หมายเหต ุ

• นักกฬีาตอ้งสง่ลกูบอลดว้ยเทา้ใหล้อยพน้ขา้มสิง่กดีขวางจากพืน้ไปให ้
นักกฬีาทีป่ระจ าต าแหน่งรบับอล โดยผูร้ับจะตอ้งรบับอลใหห้ยดุนิง่กบั
พืน้ ภายในกรอบพืน้ที ่2×2 เมตร

• ในการสง่บอลของนักกฬีาแตล่ะคน หากหมดเวลาการแขง่ขนัใน
ระหวา่งทีนั่กกฬีายงัปฏบิตัไิมค่รบทกุทศิทาง ถอืวา่จบการแขง่ขนัของ
นักกฬีาคนนัน้ทันที

• นักกฬีาแตล่ะคนจะตอ้งท าหนา้ทีส่ง่และท าหนา้ทีรั่บลกูบอลในระยะ
10 เมตร   โดยตัวนักกฬีาจะตอ้งคอนโทรลบอล และจะตอ้งไมอ่อก
นอกกรอบพืน้ทีข่นาด 2 x 2 เมตร

• สิง่กดีขวางต ัง้อยูใ่นระยะ 5 เมตร (กึง่กลางระหวา่งคนรบับอล
และสง่บอล)

• จะไลล่ าดับการสง่บอล ล าดับ 1- 5 จากรายชือ่ในใบลงคะแนน 
• ในการเปิดบอล ลกูบอลจะตอ้งตัง้อยูท่ีม่มุทัง้ 4 มมุของกรอบพืน้ที่
ขนาด 2x2 ม. เทา่นัน้ โดยตัวผูเ้ลน่ และเทา้ทัง้ 2 ขา้งจะตอ้งอยู่
ภายในกรอบ

• ในการรบับอล เทา้ขา้งใดขา้งหนึง่หรอืทัง้สองเทา้ของนักกฬีาทีรั่บ
บอลจะตอ้งอยูใ่นกรอบ 2x2 ม. (ถา้ออกนอกกรอบทัง้ 2 เทา้ จะไมถ่อื
เป็นคะแนน)

• นกักฬีารบับอลกีจ่งัหวะก็ได ้แตต่อ้งอยูภ่ายในกรอบพืน้ที ่2×2 
เมตร

• กรณีสง่บอลไปโดนสิง่กดีขวางถอืวา่ผดิกตกิา
• กรณีนักกฬีาคนสง่บอลใชป้ลายเทา้งัดบอลถอืวา่ผดิกตกิา

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(1 ทมี แขง่ขนั 5 คน / คะแนนเต็มคนละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน)
นกักฬีา 1 คน สง่บอล จ านวน 4 ลกู (ลกูละ 5 คะแนน)

การใหค้ะแนน จะใหเ้ฉพาะคนสง่บอลเทา่น ัน้ โดยนักกฬีาแตล่ะคนจะไดรั้บ
คะแนน ก็ตอ่เมือ่ นักกฬีาสง่บอลไปใหนั้กกฬีาคนทีอ่ยูป่ระจ าต าแหน่งรับบอล 
แลว้นักกฬีารับบอลใหห้ยดุนิง่กบัพืน้ ภายในกรอบพืน้ที ่2×2 เมตร
- A สง่บอลไปให ้B แลว้ B รับบอลใหห้ยดุนิง่กบัพืน้ ภายในกรอบพืน้ที่ 2×2 
เมตร>> 

A จะได ้5 คะแนน
- A สง่บอลไปให ้B แลว้ B รับบอลเสยี หรอืผดิกตกิา >> A จะไมไ่ดค้ะแนน

หลกัเกณฑ์ คะแนน

นักกฬีาสง่บอลไปใหนั้กกฬีาคนทีอ่ยูป่ระจ า
ต าแหน่งรับบอล แลว้นักกฬีารับบอลใหห้ยดุนิง่
กับพืน้ ภายในกรอบพืน้ที ่2×2 เมตร

คนสง่บอลได ้
5 คะแนน

สง่บอลเสยี, นักกฬีารับลกูบอลเสยี, สง่ไมข่า้ม
สิง่กดีขวาง, สง่สมัผัสสิง่กดีขวาง หรอืผดิกตกิา

ไมไ่ดค้ะแนน

สถานทีี่ 1 รบั-สง่บอล17



กรอบ 2 X 2 เมตร

สิง่กดีขวาง สงู 1 เมตร

ระยะหา่ง 10 เมตร

ผูเ้ขา้แขง่ขนั

ต าแหนง่ A สง่บอล ให้ ต าแหนง่ B
ต าแหนง่ A สง่บอล ให้ ต าแหนง่ C
ต าแหนง่ A สง่บอล ให้ ต าแหนง่ D
ต าแหนง่ A สง่บอล ให้ ต าแหนง่ E

หมายเหตุ
นกักฬีาทีอ่ยูต่ าแหนง่ A สง่บอลครบ 
4 ลกูแลว้ ใหส้ลบัต าแหนง่กบันกักฬีา
คนตอ่ไป 
จนนกักฬีาทกุคนไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูส้ง่
บอล

5 เมตร 5 เมตร

ส
ิ ง่
ก
ดี
ข
ว
า
ง

สถานทีี่ 1 รบั-สง่บอล

นกักฬีาทีเ่ป็นผูส้ง่บอล จะตอ้งสง่บอลไปใน 4 ทศิทาง (4 ลกู) ภายในเวลา 30 วนิาที
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ปี 6 ปี 7
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

(แขง่ขนั 5 คน / คนละ 20 คะแนน)
นักกฬีา 1 คน สง่บอล 4 ลกู

(ลกูละ 5 คะแนน)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(แขง่ขนั 5 คน / คนละ 20 คะแนน)

นักกฬีา 1 คน สง่บอล 4 ลกู
(ลกูละ 5 คะแนน)

นักกฬีายนืประจ าต าแหน่งตามแผนผัง
นักกฬีาทีป่ระจ าต าแหน่งสง่บอลสง่ลกูบอลในระยะ 10 เมตร ขา้มสิง่กดีขวาง
สงู 1 เมตร (ทีต่ัง้อยูต่รงกลางระหวา่งผูส้ง่บอลและผูรั้บบอล) ไปใหนั้กกฬีาคน
อืน่ 4 ทศิทาง เมือ่ท าครบใหค้นตอ่ไปมาแทนทีแ่ละปฏบิตัเิชน่เดมิ จนครบทกุ
คนในทมี

นักกฬีายนืประจ าต าแหน่งตามแผนผัง (Slide หนา้ 18)
นักกฬีาทีป่ระจ าต าแหน่งสง่บอลสง่ลกูบอลในระยะ 10 เมตร ขา้มสิง่กดีขวาง
สงู 1 เมตร (ทีต่ัง้อยูต่รงกลางระหวา่งผูส้ง่บอลและผูรั้บบอล) ไปใหนั้กกฬีาคน
อืน่ 4 ทศิทาง ภายใน 30 วนิาท ีเมือ่ท าครบใหค้นตอ่ไปมาแทนทีแ่ละปฏบิตั ิ
เชน่เดมิ จนครบทกุคนในทมี

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน
- นักกฬีาสง่ลกูบอลใหข้า้มสิง่กดีขวางไปใหก้บันักกฬีาคนอืน่ในทมีทีย่นื
ประจ าต าแหน่งรับบอลตามแผนผังทีก่ าหนด โดยนักกฬีาทีเ่ป็นคนรับบอล
จะตอ้งรับบอลใหห้ยดุนิง่กบัพืน้ภายในกรอบพืน้ที ่2×2 เมตร / นักกฬีาที่
สง่บอลได ้ 5 คะแนน

การใหค้ะแนน จะใหเ้ฉพาะคนสง่บอลเทา่น ัน้ โดยนกักฬีาแตล่ะคนจะ
ไดร้บัคะแนน ก็ตอ่เมือ่ นกักฬีาสง่บอลไปใหน้กักฬีาคนทีอ่ยูป่ระจ า
ต าแหนง่รบับอล แลว้นกักฬีารบับอลดว้ยทกุสว่นของรา่งกาย ยกเวน้
แขนและมอื ใหห้ยดุนิง่กบัพืน้ ภายในกรอบพืน้ที่ 2×2 เมตร โดยเทา้
ขา้งใดขา้งหนึง่หรอืท ัง้สองเทา้ของนกักฬีาทีร่บับอลจะตอ้งอยูใ่นกรอบ

หมายเหตุ
- นกักฬีารบับอลกีจ่งัหวะก็ได ้แตต่อ้งอยูภ่ายในกรอบพืน้ที่ 2×2 เมตร
- สิง่กดีขวางต ัง้อยูใ่นระยะ 5 เมตร (กึง่กลางระหวา่งคนรบับอลและสง่
บอล)

- กรณีสง่บอลไปโดนสิง่กดีขวางกอ่นแลว้บอลไปตกลงในกรอบของผูรั้บ และ
ผูรั้บสามารถรับบอลใหห้ยดุนิง่กบัพืน้ได ้ถอืเป็นคะแนน

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน
- นักกฬีาสง่ลกูบอลใหข้า้มสิง่กดีขวางไปใหก้บันักกฬีาคนอืน่ในทมีทีย่นืประจ า
ต าแหน่งรับบอลตามแผนผัง (Slide  หนา้ 18) โดยนักกฬีาทีเ่ป็นคนรับบอล
จะตอ้งรับบอลใหห้ยดุนิง่กบัพืน้ภายในกรอบพืน้ที ่2×2 เมตร / นักกฬีาทีส่ง่
บอลได ้5 คะแนน

การใหค้ะแนน จะใหเ้ฉพาะคนสง่บอลเทา่น ัน้ โดยนกักฬีาแตล่ะคนจะ
ไดร้บัคะแนน ก็ตอ่เมือ่ นกักฬีาสง่บอลไปใหน้กักฬีาคนทีอ่ยูป่ระจ า
ต าแหนง่รบับอล แลว้นกักฬีารบับอลดว้ยทกุสว่นของรา่งกาย ยกเวน้
แขนและมอื ใหห้ยดุนิง่กบัพืน้ ภายในกรอบพืน้ที่ 2×2 เมตร โดยเทา้
ขา้งใดขา้งหนึง่หรอืท ัง้สองเทา้ของนกักฬีาทีร่บับอลจะตอ้งอยูใ่นกรอบ

หมายเหตุ
- นกักฬีารบับอลกีจ่งัหวะก็ได ้แตต่อ้งอยูภ่ายในกรอบพืน้ที่ 2×2 เมตร
- สิง่กดีขวางต ัง้อยูใ่นระยะ 5 เมตร (กึง่กลางระหวา่งคนรบับอลและสง่
บอล)

- กรณีสง่บอลไปโดนสิง่กดีขวางถอืวา่ผดิกตกิา
- ในการสง่บอลของนักกฬีาแตล่ะคน หากหมดเวลาการแขง่ขนัในระหวา่งที่
นักกฬีายงัปฏบิตัไิมค่รบทกุทศิทาง ถอืวา่จบการแขง่ขนัของนักกฬีาคนนัน้
ทันที

- กรณีนักกฬีาคนสง่บอลใชป้ลายเทา้งัดบอลถอืวา่ผดิกตกิา

สถานทีี่ 1 รบั-สง่บอล

เปรยีบเทยีบระหวา่ง HRCP#6 VS HRCP#7 
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สถานทีี ่2 โหมง่บอลท าประตู

การโหม่งบอล เป็นอกีทักษะหนึ่งที่สามารถใชใ้นการท าประตู และสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัการป้องกนัการยงิประต ูโดยเปลีย่นทศิทางบอล หรอืโหมง่ลกูกลับคนืใหผู้รั้กษา

ประตฝู่ายเดยีวกนั  ดังนัน้จงึควรฝึกใหเ้กดิความช านาญ แตทั่ง้นีก้ารโหมง่บอลท าประต ูจะตอ้ง

สัมพันธก์ับการเปิดบอลของผูเ้ล่นดว้ย ถา้ผูเ้ปิดบอลไม่แม่นย า ผูเ้ล่นทีโ่หม่งบอลก็มโีอกาสที่

จะโหมง่บอลเขา้ประตไูดน้อ้ยลง

รูปแบบการแขง่ขันสถานนีีใ้นปีที ่7 เพือ่เพิม่ความช านาญและฝึกการควบคมุลกูบอล

ดว้ยหัวใหแ้ม่นย าในการท าเกมรุกแบบเป็นทีม จึงยังคงก าหนดใหผู้เ้ล่นตอ้งมีการสลับ

สับเปลีย่นในการเปิดบอลและโหม่งบอลแบบเป็นทมีอย่างต่อเนื่อง และไดม้สี ิง่กดีขวางหนา้

ประต ูเพือ่ฝึกฝนในการควบคมุทศิทางในการโหมง่บอลท าประต ูรวมถงึก าหนดใหผู้โ้หมง่บอล

จะตอ้งวิง่ซกิแซกก่อนเขา้ไปโหม่งบอล เพือ่เป็นการจ าลองการหลบหลกีคู่ต่อสูใ้นการเขา้ไป

ท าประต ูอกีทัง้ยังมกีารเพิม่จุดเปิดบอลเป็น 2 จุด เพือ่ใหผู้เ้ปิดบอลไดฝึ้กการควบคมุน ้าหนัก

ในการเปิดบอลจากระยะต่างๆ ทีท่มีอาจจะมโีอกาสในการเขา้ท าประตูดว้ยการโหม่ง ซึง่เมือ่

ฝึกฝนจนช านาญและแมน่ย าแลว้ ในการแขง่ขันจรงิทมีก็จะสามารถท าประตคููต่อ่สูไ้ดไ้มย่าก

วตัถปุระสงคข์องสถานโีหมง่บอลท าประตู

ความมุง่หวงัของ บรษิทั เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั
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หมายเหต ุขนาดประตเูป็นขนาดมาตรฐานสนาม
ใหญ่

หลกัเกณฑก์ารแขง่ขนั
การใชศ้รีษะหรอืหนา้ผากบังคับลกูบอลทีล่อยมาในอากาศใหเ้ขา้ประตู

กตกิาการแขง่ขนั
ทมีแบง่นักกฬีาออกเป็น 2 ฝ่ัง (1. ฝ่ังเปิดบอล 3 คน  2. ฝ่ังโหมง่บอล 2 คน)
การแขง่ขนัแบง่เป็นการเปิดบอลจาก 2 จดุ
จดุที ่1
1. นักกฬีาคนที ่1 ของฝ่ังเปิดบอล เปิดบอลดว้ยเทา้จากระยะ 8 เมตร (นับจากเสา

ประต)ู ใหนั้กกฬีาฝ่ังโหมง่บอล วิง่ซกิแซกหลบสิง่กดีขวางเขา้มาโหมง่บอลให ้
ลอยเขา้ประต ูในระยะ 6 เมตร โดยจะมกี าหนดกรอบพืน้ทีส่ าหรับการโหมง่ขนาด
5x5 m. (ลกูบอลตอ้งลอยขา้มเสน้ประตเูทา่น ัน้)

2. เมือ่นักกฬีาคนที ่1 ของฝ่ังเปิดบอล เปิดบอลไปแลว้ 1 ลกู ใหม้าตอ่ทา้ยแถวฝ่ัง
โหมง่ บอล เพือ่รอโหมง่บอลตามล าดับตอ่ไป

3. เมือ่นักกฬีาคนที ่1 ของฝ่ังโหมง่บอล โหมง่บอลไปแลว้ 1 ลกู ใหม้าตอ่ทา้ยแถว
ฝ่ังเปิดบอล เพือ่รอเปิดบอลตามล าดบัตอ่ไป

4. ท าวนอยา่งตอ่เนือ่งตามล าดบัขา้งตน้ จนครบการโหมง่บอลท ัง้หมด 10 ลกู
จดุที ่2 
1. จดุเปิดบอลขยบัจากจดุที ่1 เขา้มาระยะ 2 เมตร ในแนวตัง้ฉากกบัเสน้ออกหลงั 

(แผนผังตาม Slide หนา้ 22)
2. นักกฬีาปฏบิตัโิดยท าวนอยา่งตอ่เนือ่งตามล าดบัขา้งบน จนครบการโหมง่บอล
ท ัง้หมด 10 ลกู

หมายเหตุ
- นักกฬีาเมือ่เขา้ไปอยูใ่นต าแหน่งเปิดบอลแลว้ลกูบอลจะตอ้งลอยออกจากเทา้
ภายใน 5 วนิาที
- นักกฬีาตอ้งโหมง่บอลใหล้อยขา้มเสน้ประตเูทา่นัน้ 
- นักกฬีาหา้มล ้าเสน้กรอบการโหมง่ทีก่ าหนดไว ้(** ถา้ล ้าเสน้กรอบทีก่ าหนด จะ
ไมไ่ดค้ะแนน) 
- การโหมง่บอล หากโดนสิง่กดีขวางทีถ่กูก าหนดขึน้มาทีอ่ยูต่รงกลางประตู แตล่กูเขา้
ประตถูอืวา่ไดค้ะแนน
- ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งท าหนา้ทีโ่ยนบอลและโหมง่บอล
- หากผูโ้ยน โยนลกูบอลเสยี ถอืวา่ผูโ้หมง่บอลไมไ่ดค้ะแนน
- ทมีสามารถเลอืกมมุเปิดบอลไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้
- คนเปิดบอลจะตอ้งเปิดบอลกอ่นทีผู่โ้หมง่บอลจะวิง่เขา้มาในบรเิวณกรอบที่
ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(1 ทมี แขง่ขนั 5 คน / ใหค้ะแนนเป็นทมี)
โหมง่บอล 20 ลกู / ลกูละ 5 คะแนน/ 
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน

หลกัเกณฑ์ คะแนน

นักกฬีาโหมง่บอลเขา้ประตู ไดล้กูละ 5 
คะแนน

โหมง่บอลไมเ่ขา้ประต,ู คนเปิด
บอลโยนบอลเสยี หรอืผดิกตกิา

ไมไ่ดค้ะแนน

สถานทีี่ 2 โหมง่บอลท าประตู21



- นกักฬีาเมือ่เขา้ไปอยูใ่นต าแหนง่เปิดบอลแลว้ลกูบอลจะตอ้ง
ลอยออกจากเทา้ภายใน 5 วนิาที

- ผูโ้หมง่บอลจะตอ้งวิง่ซกิแซกหลบกรวยยางทีท่างผูจ้ดังาน
เตรยีมไว ้เพือ่เป็นการจ าลองการหนฝ่ีายตรงขา้มเขา้มาท าประตู

- คนเปิดบอลจะตอ้งเปิดบอลกอ่นทีผู่โ้หมง่บอลจะวิง่เขา้มาใน
บรเิวณกรอบทีก่ าหนด

สถานทีี่ 2 โหมง่บอลท าประตู
8 m.

ผงัการสลบัต าแหนง่
ส าหรบัการโยนบอล-โหมง่บอล

(คนทีป่ฏบิตัเิสร็จแลว้ใหไ้ปตอ่ทา้ยแถวของอกีฝั่ง)

A

B

C

D

E

Ex A  เปิดบอลไป 1 ลกู แลว้วิง่ไปตอ่ทา้ย E (ฝ่ังโหมง่บอล)
D โหมง่บอลไป 1 ลกู แลว้วิง่ไปตอ่ทา้ย C (ฝ่ังเปิดบอล)
ท าวนตามล าดับขา้งตน้ จนครบการโหมง่บอลทัง้หมด 10 ลกู

6 m.

กรวยยาง 
จ านวน 3 กรวยยาง 
โดยต ัง้หา่งกนักรวยละ 1 เมตร (วดัจากฐานกรวย) 

กรอบส าหรบั
โหมง่บอล 

ขนาด 5×5 m.

8 m.

ผงัการสลบัต าแหนง่
ส าหรบัการโยนบอล-โหมง่บอล

(คนทีป่ฏบิตัเิสร็จแลว้ใหไ้ปตอ่ทา้ยแถวของอกีฝั่ง)

C

D

E

Ex A  เปิดบอลไป 1 ลกู แลว้วิง่ไปตอ่ทา้ย E (ฝ่ังโหมง่บอล)
D โหมง่บอลไป 1 ลกู แลว้วิง่ไปตอ่ทา้ย C (ฝ่ังเปิดบอล)
ท าวนตามล าดับขา้งตน้ จนครบการโหมง่บอลทัง้หมด 10 ลกู

6 m.

กรอบส าหรบั
โหมง่บอล 

ขนาด 5×5 m.

2 m.

จดุเปิดบอล 1 
(ตรงเสน้ออกหลงั หา่งจากโกล 8 เมตร)

จดุเปิดบอล 2
(ขยบัเขา้มา 2 เมตร ในแนวต ัง้ฉากกบัเสน้ออกหลงั)

A

B

จดุเปิดบอล

จดุเปิดบอล
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ปี 6 ปี 7
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ใหค้ะแนนเป็นทมี)

(โหมง่บอลท ัง้ 5 คน, เปิดบอลท ัง้ 5 คน)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ใหค้ะแนนเป็นทมี)

(โหมง่บอลท ัง้ 5 คน, เปิดบอลท ัง้ 5 คน)

นกักฬีาในทมีโหมง่บอลใหเ้ขา้ประต ู20 ลกู ลกูละ 5 คะแนน

นักกฬีาเปิดบอลดว้ยเทา้จากระยะ 10 เมตร  (นับจากเสาประต)ู สว่นนักกฬีาที่
ท าหนา้ทีโ่หมง่บอล วิง่ซกิแซกหลบสิง่กดีขวาง  เขา้มาโหมง่บอลใหล้อยเขา้
ประต ูในระยะ 6 เมตร โดยจะมกี าหนดกรอบพืน้ทีส่ าหรับการโหมง่ขนาด
5x5m. ซึง่ลกูบอลจะตอ้งลอยขา้มเสน้ประตทู ีม่สี ิง่กดีขวางต ัง้อยูต่รงกลาง
ประตู (ส ิง่กดีขวาง ขนาด 1.5 × 2.4 m.)

Ex
- เปิดบอลไป 1 ลกู แลว้วิง่ไปตอ่ทา้ยแถวฝ่ังโหมง่บอล
- โหมง่บอลไป 1 ลกู แลว้วิง่ไปตอ่ทา้ยแถวฝ่ังเปิดบอล
- ท าวนอยา่งตอ่เนื่องตามล าดับขา้งตน้ จนครบการโหมง่บอลทัง้หมด 20 ลกู

หมายเหตุ
หากนักกฬีาโหมง่บอลโดนสิง่กดีขวางทีตั่ง้อยูต่รงกลางประต ูแตล่กูบอลเขา้
ประต ูถอืวา่ไมผ่ดิกตกิา
- ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งท าหนา้ทีเ่ป็นทัง้ผูโ้ยนบอลและผูโ้หมง่บอล 
- คนเปิดบอลจะตอ้งเปิดบอลกอ่นทีผู่โ้หมง่บอลจะวิง่เขา้มาในบรเิวณกรอบที่
ก าหนด

นกักฬีาในทมีโหมง่บอลใหเ้ขา้ประต ู20 ลกู ลกูละ 5 คะแนน

การแขง่ขนัแบง่เป็นการเปิดบอลจาก 2 จดุ
จดุที ่1 
นักกฬีาเปิดบอลดว้ยเทา้จากระยะ 8 เมตร  (นับจากเสาประต)ู สว่นนักกฬีาทีท่ า
หนา้ทีโ่หมง่บอล วิง่ซกิแซกหลบสิง่กดีขวาง  เขา้มาโหมง่บอลใหล้อยเขา้ประต ูใน
ระยะ 6 เมตร โดยจะมกี าหนดกรอบพืน้ทีส่ าหรับการโหมง่ขนาด 5x5m. ซึง่ลกู
บอลจะตอ้งลอยขา้มเสน้ประตทู ีม่สี ิง่กดีขวางต ัง้อยูต่รงกลางประตู (ส ิง่กดี
ขวาง ขนาด 1.5 × 2.4 m.)

Ex
- เปิดบอลไป 1 ลกู แลว้วิง่ไปตอ่ทา้ยแถวฝ่ังโหมง่บอล
- โหมง่บอลไป 1 ลกู แลว้วิง่ไปตอ่ทา้ยแถวฝ่ังเปิดบอล
- ท าวนอยา่งตอ่เนื่องตามล าดับขา้งตน้ จนครบการโหมง่บอลท ัง้หมด 10 ลกู

จดุที ่2 
จดุเปิดบอลขยับจากจดุที ่1 เขา้มาระยะ 2 เมตร ในแนวตัง้ฉากกบัเสน้ออกหลัง 
(แผนผังตาม Slide หนา้ 22) และนักกฬีาปฏบิตัโิดยท าวนอยา่งตอ่เนื่องตามล าดับ
ขา้งบน จนครบการโหมง่บอลท ัง้หมด 10 ลกู

หมายเหตุ
- นักกฬีาเมือ่เขา้ไปอยูใ่นต าแหน่งเปิดบอลแลว้ลกูบอลจะตอ้งลอยออกจากเทา้
ภายใน 5 วนิาที
- หากนักกฬีาโหมง่บอลโดนสิง่กดีขวางทีตั่ง้อยูต่รงกลางประต ูแตล่กูบอลเขา้
ประต ูถอืวา่ไมผ่ดิกตกิา

- ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งท าหนา้ทีเ่ป็นทัง้ผูโ้ยนบอลและผูโ้หมง่บอล 
- คนเปิดบอลจะตอ้งเปิดบอลกอ่นทีผู่โ้หมง่บอลจะวิง่เขา้มาในบรเิวณกรอบที่
ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน (ใหค้ะแนนเป็นทมี)
- โหมง่เขา้ประต ู ไดล้กูละ 5 คะแนน
- โหมง่ไมเ่ขา้ประต,ู คนเปิดบอลโยนบอลเสยี หรอืผดิกตกิา ไมไ่ดค้ะแนน

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน (ใหค้ะแนนเป็นทมี)
- โหมง่เขา้ประต ู ไดล้กูละ 5 คะแนน
- โหมง่ไมเ่ขา้ประต,ู คนเปิดบอลโยนบอลเสยี หรอืผดิกตกิา  ไมไ่ดค้ะแนน

สถานทีี่ 2 โหมง่บอลท าประตู
เปรยีบเทยีบระหวา่ง HRCP#6 VS HRCP#7 
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สถานทีี ่3 ยงิบอลท าประตู

หัวใจหลักของการเล่นฟุตบอลคอืการท าประตู ผูเ้ล่นควรฝึกฝนทักษะนี้ใหเ้กิดความ

ช านาญและแมน่ย า รวมถงึการท าเกมรุกเป็นทมีและการจับจังหวะการจ่ายบอลจากผูเ้ล่นในทมี

เพือ่เขา้ท าประตู รวมถงึการวางเทา้ในการวิง่เขา้ไปยงิ โดยผูเ้ล่นควรฝึกทัง้การยงิเนน้ทศิทาง 

น ้าหนัก  การทรงตัว และการวางเทา้ทีด่จีะชว่ยใหก้ารยงิลกูบอลเขา้เป้าหมายทีต่อ้งการมากขึน้

การแข่งขันสถานีนี้ในปีที่ 7 ยังคงก าหนดการยงิบอลใหเ้ขา้ประตูโดยใชท้ัง้เทา้ขวา

และเทา้ซา้ยยงิบอลจากมมุตา่งๆ ซึง่จะท าใหนั้กกฬีาสามารถฝึกความคลอ่งตัวทีจ่ะสามารถปรับ

ใชใ้นสภาวะคับขันทีจ่ะตอ้งยงิบอลท าประตูไดอ้ย่างดเียีย่ม และในการยงิลูกสดุทา้ยก าหนดให ้

เพือ่นในทมีเป็นผูเ้ปิดบอลสง่มาใหผู้ย้งิ โดยผูย้งิจะตอ้งวิง่ซอยเทา้ผา่นบันไดลงิ และเขา้ไปจับ

บอลใหไ้ด ้1จังหวะ กอ่นยงิบอลท าประต ูทัง้นีเ้พือ่ใหผู้เ้ลน่ไดฝึ้กความคลอ่งตัวในการเคลือ่นตัว

และสามารถจับจังหวะการจ่ายบอลจากผูเ้ลน่ในทมีเพือ่เขา้ท าประตไูดด้ยี ิง่ขึน้ ส าหรับการฝึกยงิ

ทีแ่มน่ย ามากขึน้จงึมกีารจ าลองสิง่กดีขวางวางไวห้นา้ประตเูพือ่เป็นการเสรมิทักษะการฝึกยงิใน

ทศิทางทีผู่รั้กษาประตนัูน้ยากทีจ่ะป้องกนั

วตัถปุระสงคข์องสถานยีงิบอลท าประตู

ความมุง่หวงัของ บรษิทั เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั
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หลกัเกณฑก์ารแขง่ขนั
นักกฬีาใชท้ัง้สองเทา้ยงิลกูบอลตามระยะทีก่ าหนดใหเ้ขา้ประตู

หลกัเกณฑ์ คะแนน

- ยงิเขา้ประตู ไดล้กูละ 4 คะแนน

- ยงิไมเ่ขา้ประต ูหรอืผดิ
กตกิา

ไมไ่ดค้ะแนน

หมายเหตุ
ขนาดประตเูป็นขนาดมาตรฐานสนามใหญ่

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(1 ทมี แขง่ขนั 5 คน / 
คะแนนเต็มคนละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน)
นกักฬีา 1 คน ยงิบอล จ านวน 5 ลกู (ลกูละ 4 คะแนน)

สถานทีี่ 3 ยงิบอลท าประตู

กตกิาการแขง่ขนั 
ใหนั้กกฬีาใชเ้ทา้ยงิลกูบอลใหเ้ขา้ประตู และลกูบอลตอ้งลอยขา้มเสน้ประตเูทา่นัน้ 
โดยจะตอ้งเริม่การยงิตามล าดบั ดังนี้
1. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ขวา

(ฝ่ังซา้ยนับจากกึง่กลางประตเูฉียง 45 องศา)
2. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ซา้ย

(ฝ่ังซา้ยนับจากกึง่กลางประตเูฉียง 45 องศา)
3. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ขวา

(ฝ่ังขวานับจากกึง่กลางประตเูฉียง 45 องศา)
4. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ซา้ย

(ฝ่ังขวานับจากกึง่กลางประตเูฉียง 45 องศา)
5. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ใดกไ็ด ้

(ตรงกลางประตแูละยงิภายในระยะกรอบทีก่ าหนด)
การยงิบอลลกูที ่5 นักกฬีาทีเ่ป็นคนยงิบอลตอ้งวิง่ซอยเทา้ผา่นบนัไดลงิแลว้วิง่
เขา้ไปพักบอลทีเ่พือ่นสง่มาให ้1 จังหวะกอ่นทีล่กูบอลจะตกพืน้ (หลงัจากพัก
บอลไดแ้ลว้ ลกูบอลตกพืน้ไดอ้กี 1 จังหวะกอ่นยงิ) จากนัน้ยงิบอลในลกัษณะ
ตอ่เนือ่งใหเ้ขา้ประตภูายในกรอบทีก่ าหนด (ดแูผนผังตาม Slide หนา้ 26)

หมายเหต ุ
- ลกูทีย่งิตอ้งลอยขา้มเสน้ประตเูทา่นัน้ 
- หากนักกฬีายงิบอลโดนสิง่กดีขวางทีอ่ยูต่รงกลางประต ูหรอืเสา หรอืคาน 

แตล่กูบอลเขา้ประต ูถอืวา่เป็นคะแนน
- การยงิบอลลกูที ่5 นักกฬีาสามารถยงิตรงไหนกไ็ดภ้ายในกรอบทีก่ าหนด
- การยงิบอลลกูที ่5 นักกฬีาในทมีจะตอ้งสลบักนัเป็นผูโ้ยนบอล
- การยงิบอลลกูที ่5 คนยงิบอลตอ้งพักบอล 1 จังหวะ กอ่นลกูบอลตกพืน้ 

(หลังจากพักบอลไดแ้ลว้ ลกูบอลตกพืน้ไดอ้กี 1 จังหวะกอ่นยงิ) แลว้ตอ้งยงิบอล
อยา่งตอ่เนือ่งใหเ้ขา้ประตู

- การยงิบอลลกูที ่5 กรณีเพือ่นเปิดบอลมาไมเ่ขา้กรอบ หรอืผูย้งิไมส่ามารถ
พักบอลได ้ถอืวา่ผดิกตกิา

- การยงิบอลลกูที ่5 กรณีผูเ้ปิดบอล เปิดบอลเสยี ถอืวา่ไมเ่ป็นคะแนนของผู ้
ยงิทันที

- หากนักกฬีาวิง่ผา่นบนัไดลงิผดิจากทีก่ าหนด ถอืวา่ไมเ่ป็นคะแนนของผูย้งิ
ทันที
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15 m.

หมายเหตุ

ส ิง่กดีขวางหนา้ประต ู  ขนาด 1.5 × 2.4 m.

7 m.

จดุโยนบอล
ลกูที ่5B

แผนผงัสถานยีงิบอลท าประตู

5 m.
กรอบทีก่ าหนด
ส าหรบัการยงิ

หมายเหตุ
- การยงิบอลลกูที ่5 นักกฬีาทีเ่ป็นคนยงิบอลตอ้งวิง่ซอยเทา้ผา่นบันไดลงิแลว้ว ิง่เขา้ไปพักบอลทีเ่พือ่นโยนสง่มาให ้1 จังหวะกอ่นทีล่กู
บอลจะตกพืน้ (หลังจากพักบอลไดแ้ลว้ ลกูบอลตกพืน้ไดอ้กี 1 จังหวะกอ่นยงิ) จากนัน้ยงิบอลในลักษณะตอ่เนือ่งใหเ้ขา้ประตภูายใน
กรอบทีก่ าหนด 

- การยงิบอล นักกฬีาสามารถยงิตรงไหนก็ไดภ้ายในกรอบทีก่ าหนด 

ต าแหนง่ยงิ
ลกูที ่1-2

ต าแหนง่ยงิ
ลกูที ่3-4

15 m. 15 m.

ต าแหนง่ยงิลกูที ่5
(ตรงไหนก็ได้

ภายในกรอบทีก่ าหนด)

กรอบส าหรบัการยงิ    ขนาด 5 × 7 m.

บนัไดลงิ ยาว 2 m.

สถานทีี่ 3 ยงิบอลท าประตู

5 m.

5 m.
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สถานทีี่ 3 ยงิบอลท าประตู

เปรยีบเทยีบระหวา่ง HRCP#6 VS HRCP#7 
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ปี 6 ปี 7
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

(แขง่ขนั 5 คน / คนละ 20 คะแนน)
นักกฬีา 1 คน ยงิบอลท าประต ูคนละ 5 ลกู

(ลกูละ 4 คะแนน)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(แขง่ขนั 5 คน / คนละ 20 คะแนน)

นักกฬีา 1 คน ยงิบอลท าประต ูคนละ 5 ลกู
(ลกูละ 4 คะแนน)

นักกฬีาใชเ้ทา้ยงิลกูบอลใหเ้ขา้ประตู โดยบรเิวณตรงกลางประตจูะมสี ิง่กดีขวางทีถ่กู
ก าหนดขึน้ ขนาด 1.5 × 2.4 m. 

โดยจะตอ้งเริม่การยงิตามล าดบั ดงันี้
1. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ขวา (ฝ่ังซา้ยนับจากกึง่กลางประตเูฉยีง 45 องศา)
2. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ซา้ย (ฝ่ังซา้ยนับจากกึง่กลางประตเูฉยีง 45 องศา)
3. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ขวา (ฝ่ังขวานับจากกึง่กลางประตเูฉยีง 45 องศา)
4. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ซา้ย (ฝ่ังขวานับจากกึง่กลางประตเูฉยีง 45 องศา)
5. ระยะ 20 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ใดก็ได ้
(ตรงกลางประตแูละยงิภายในกรอบทีก่ าหนด) 
ก าหนดใหย้งิภายในกรอบทีก่ าหนดในลักษณะตอ่เนื่อง โดยนักกฬีาจะตอ้งวิง่ซอยเทา้
ผา่นบนัไดลงิกอ่นทีจ่ะเขา้ไปยงิประตู

หมายเหตุ
- หากนักกฬีายงิบอลโดนสิง่กดีขวางทีอ่ยูต่รงกลางประต ูแตล่กูบอลเขา้ประต ูถอืวา่
ไมผ่ดิกตกิา

- นักกฬีาในทมีจะตอ้งสลบักนัเป็นผูเ้ขีย่บอล

นักกฬีาใชเ้ทา้ยงิลกูบอลใหเ้ขา้ประตู โดยบรเิวณตรงกลางประตจูะมสี ิง่กดีขวางทีถ่กู
ก าหนดขึน้ ขนาด 1.5 × 2.4 m. 

โดยจะตอ้งเริม่การยงิตามล าดบั ดงันี้
1. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ขวา (ฝ่ังซา้ยนับจากกึง่กลางประตเูฉยีง 45 องศา)
2. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ซา้ย (ฝ่ังซา้ยนับจากกึง่กลางประตเูฉยีง 45 องศา)
3. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ขวา (ฝ่ังขวานับจากกึง่กลางประตเูฉยีง 45 องศา)
4. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ซา้ย (ฝ่ังขวานับจากกึง่กลางประตเูฉยีง 45 องศา)
5. ระยะ 15 เมตร 1 ลกู โดยใชเ้ทา้ใดก็ได ้

(ตรงกลางประตแูละยงิภายในระยะกรอบทีก่ าหนด)
การยงิบอลลกูที ่5 นักกฬีาทีเ่ป็นคนยงิบอลตอ้งวิง่ซอยเทา้ผา่นบนัไดลงิแลว้วิง่เขา้
ไปพักบอลทีเ่พือ่นสง่มาให ้ 1 จังหวะกอ่นทีล่กูบอลจะตกพืน้ (หลงัจากพักบอลได ้
แลว้ ลกูบอลตกพืน้ไดอ้กี 1 จังหวะกอ่นยงิ) จากนัน้ยงิบอลในลกัษณะตอ่เนื่องให ้
เขา้ประตภูายในกรอบทีก่ าหนด (ดแูผนผังตาม Slide หนา้ 26)

หมายเหตุ
- การยงิบอลลกูที ่5 นักกฬีาสามารถยงิตรงไหนก็ไดภ้ายในกรอบทีก่ าหนด
- การยงิบอลลกูที ่5 นักกฬีาในทมีจะตอ้งสลบักนัเป็นผูโ้ยนบอล
- การยงิบอลลกูที ่5 คนยงิบอลตอ้งพักบอล 1 จังหวะ กอ่นลกูบอลตกพืน้

(หลงัจากพักบอลไดแ้ลว้ ลกูบอลตกพืน้ไดอ้กี 1 จังหวะกอ่นยงิ) แลว้ตอ้งยงิบอล
อยา่งตอ่เนือ่งใหเ้ขา้ประตู

- การยงิบอลลกูที ่5 กรณีเพือ่นเปิดบอลมาไมเ่ขา้กรอบ หรอืผูย้งิไมส่ามารถพัก
บอลได ้ถอืวา่ผดิกตกิา

- การยงิบอลลกูที ่5 กรณีผูเ้ปิดบอล เปิดบอลเสยี ถอืวา่ไมเ่ป็นคะแนนของผูย้งิ
ทนัที

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ยงิเขา้ประต ู                              ไดล้กูละ 4 คะแนน
- ยงิไมเ่ขา้ประต ูหรอืผดิกตกิา ไมไ่ดค้ะแนน

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
- ยงิเขา้ประต ู                              ไดล้กูละ 4 คะแนน
- ยงิไมเ่ขา้ประต ูหรอืผดิกตกิา ไมไ่ดค้ะแนน



วตัถปุระสงคข์องสถานเีดาะบอล

สถานทีี ่4 เดาะบอล

การเดาะบอลเป็นการฝึกทักษะฟุตบอลขัน้พื้นฐานที่จะท าใหผู้เ้ล่นเกดิความช านาญ,

ความคุน้เคยกับลูกบอล รวมถงึชว่ยเพิม่พูนทักษะในการสัมผัส และการควบคุมลูกบอล ดว้ยทุก

สว่นของรา่งกาย ยกเวน้ แขนและมอื ในขณะทีผู่เ้ลน่แขง่ขันอยูใ่นสนาม คนทีส่ามารถเดาะบอลได ้

ดจีะสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันได ้

ความมุง่หวงัของ บรษิทั เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั

การแขง่ขันในปีที ่7 ยังคงแบง่การเดาะบอลออกเป็นทา่ตา่งๆ ไดแ้ก ่เดาะบอลดว้ยหวั, 

เดาะบอลดว้ยเขา่, เดาะบอลดว้ยหลังเทา้ และการเดาะบอลสง่ตอ่กนักบันักกฬีาในทมีภายในเวลา

จ ากดั ทัง้นีเ้พือ่เป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการควบคมุบอลใหด้ยีิง่ขึน้ ท าใหนั้กกฬีาเกดิสมาธ ิ

และการทรงตัวทีด่ ี ซึง่เป็นพืน้ฐานของนักกฬีาในการพัฒนาทักษะอืน่ๆ ตอ่ไป
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ทา่ ทา่ทีต่อ้งปฏบิตั ิ
จ านวน/
ระยะ/เวลา

คะแนน

ทา่ที ่1 เดาะดว้ยหวั 30 คร ัง้ 6 คะแนน 

ทา่ที ่2 เดาะดว้ยเขา่ซา้ย - ขวา 30 คร ัง้ 5 คะแนน 

ทา่ที ่3 เดาะดว้ยหลงัเทา้ซา้ย -
ขวา

30 คร ัง้ 5 คะแนน 

ทา่ที ่4 เดาะบอลดว้ยทกุสว่นของ
รา่งกาย ยกเวน้แขนและ
มอืแลว้สง่บอลใหน้กักฬีา
คนถดัไป

นกักฬีาเดาะ
บอล ต ัง้แต่
2 คร ัง้ข ึน้ไป 
และสง่บอล
ไปสมัผสัผู ้
เลน่คน
ถดัไป

4 คะแนน

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(1 ทมี แขง่ขนั 5 คน / คะแนนเต็มคนละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน)
นกักฬีา 1 คน ปฏบิตัทิ ัง้หมด 4 ทา่ ดงันี้

หลกัเกณฑก์ารแขง่ขนั
การบงัคับลกูบอลโดยใชส้ว่นตา่งๆ ของรา่งกาย ตามทา่ทีก่ าหนด โดยทีล่กูบอล
ตอ้งไมต่กพืน้ และนักกฬีาสามารถโยนบอลได ้1ครัง้/ทา่ เทา่นัน้

สถานทีี่ 4 เดาะบอล

กตกิาการแขง่ขนั
ใหนั้กกฬีาเดาะบอลตอ่เนื่องกนัโดยลกูบอลไมต่กพืน้
ซึง่มทีา่ทีต่อ้งปฏบิตั ิดังนี้ 
ทา่ที่ 1 เดาะดว้ยหัว                        จ านวน 30 ครัง้ตอ่เนื่อง 
ทา่ที่ 2 เดาะดว้ยเขา่ซา้ย-ขวา          จ านวน 30 ครัง้ตอ่เนื่อง
ทา่ที ่3 เดาะดว้ยหลังเทา้ซา้ย-ขวา   จ านวน 30 ครัง้ตอ่เนื่อง
ทา่ที ่4  เดาะบอลดว้ยทกุสว่นของรา่งกาย ยกเวน้แขนและมอื ภายในกรอบพืน้ทีข่นาด 
1×1 m. โดยเดาะตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป แลว้สง่บอลใหนั้กกฬีาคนตอ่ไปปฏบิตัแิบบเดมิ
จนครบทัง้ทมี ภายในระยะเวลา 20 วนิาท ี(โดยทีล่กูบอลตอ้งไมห่ลน่พืน้ตัง้แตนั่กกฬีา
คนแรกจนถงึนักกฬีาคนสดุทา้ย)
- สามารถดผัูงต าแหน่งการยนื ไดจ้าก Slide หนา้ 30
หมายเหต ุ
• จะเริม่เดาะบอลดว้ย ทา่ที ่1, ทา่ที ่2, ทา่ที่ 3, ทา่ที ่4 ตามล าดับ
• สามารถโยนลกูบอลได ้1 ครัง้ / 1 ทา่ ในกรณีลกูบอลตกพืน้ขณะปฎบิตัไิมว่า่
กรณีใดๆ ถอืวา่ไมไ่ดค้ะแนน

• ระหวา่งเปลีย่นทา่ สามารถพักได ้
• ทา่ที ่1-3 หากมกีารเปลีย่นทา่ขณะปฎบิตัทิา่น ัน้ๆ อยู ่โดยทีย่งัไมค่รบจ านวน
จะถอืวา่ไมไ่ดค้ะแนนในทา่น ัน้

• ในทา่ที ่4 ผูเ้ดาะบอลคนที ่1-4 จะไดค้ะแนนก็ตอ่เมือ่เดาะบอลตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป 
แลว้สง่บอลไปสมัผัสผูเ้ลน่คนถัดไป (สามารถสมัผสัทกุสว่นของรา่งกาย ยกเวน้
แขนและมอื) 

• ในทา่ที ่4 ผูเ้ดาะบอลคนสดุทา้ย (คนที ่5) จะไดค้ะแนนก็ตอ่เมือ่เดาะบอลตัง้แต ่2 
ครัง้ขึน้ไป แลว้เดาะบอลลงถังทีก่ าหนด (ต าแหน่งของถังสามารถด ูไดจ้าก Slide 
หนา้ 30)

• กรณีเดาะบอลของทกุทา่ นกักฬีาจะตอ้งเดาะใหอ้ยูภ่ายในกรอบพืน้ทีท่ ี่
ก าหนด 
(ถา้ออกนอกกรอบทัง้ 2 เทา้ จะไมไ่ดค้ะแนนในทา่นัน้ทันท)ี

• ในทา่ที ่4 หากหมดเวลาการแขง่ขนัระหวา่งทีนั่กกฬีาในทมีปฏบิตัไิมค่รบทกุคน ถอืวา่
จบการแขง่ขันในทา่นี้ทนัที

หมายเหตุ
ในทา่ที ่4 ผูเ้ดาะบอลคนสดุทา้ย (คนที ่5) จะไดค้ะแนนก็ตอ่เมือ่
เดาะบอลต ัง้แต ่2 คร ัง้ข ึน้ไป แลว้เดาะบอลลงถงัทีก่ าหนด 
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1 m.

1 m. A

B

C E

1 m.1 m. 1 m.
1 m.

D

สถานทีี่ 4 เดาะบอล

แผนผงัต าแหนง่การยนืของนกักฬีา

ถงั  :   ถงัขนาด 200 ลติร

3 m.
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ปี 6 ปี 7

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(แขง่ขนั 5 คน / คนละ 20 คะแนน) 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(แขง่ขนั 5 คน / คนละ 20 คะแนน) 

นักกฬีาตอ้งเดาะบอลตามทา่ทีก่ าหนดตอ่เนือ่งกันโดยลกูบอลไมต่ก
พืน้

นักกฬีาตอ้งเดาะบอลตามทา่ทีก่ าหนดตอ่เนือ่งกันโดยลกูบอลไมต่ก
พืน้

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ทา่ที่ 1 เดาะดว้ยหวั                     จ านวน 30 ครัง้ ได ้ 6 คะแนน
ทา่ที่ 2 เดาะดว้ยเขา่ซา้ย-ขวา        จ านวน 30 ครัง้    ได ้ 5 คะแนน
ทา่ที ่3 เดาะดว้ยหลังเทา้ซา้ย-ขวา   จ านวน 30 ครัง้    ได ้ 5 คะแนน
ทา่ที ่4  เดาะบอลดว้ยทกุสว่นของรา่งกาย ยกเวน้แขนและมอื ภายในกรอบ
พืน้ทีข่นาด 1×1 m. โดยเดาะตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป แลว้สง่บอลใหนั้กกฬีา
คนตอ่ไปปฏบิตัแิบบเดมิจนครบทัง้ทมี ภายในระยะเวลา 20 วนิาท ี

หมายเหตุ
• ในทา่ที ่4 ผูเ้ดาะบอลคนที ่1-4 จะไดค้ะแนนก็ตอ่เมือ่เดาะบอลตัง้แต ่2 
ครัง้ขึน้ไป แลว้สง่บอลไปสมัผัสผูเ้ลน่คนถดัไป (สามารถสมัผสัทกุสว่น
ของรา่งกาย ยกเวน้แขนและมอื) 

• ในทา่ที ่4 ผูเ้ดาะบอลคนสดุทา้ย (คนที ่5) จะไดค้ะแนนก็ตอ่เมือ่เดาะบอล
ตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป แลว้เดาะบอลลงถงัทีก่ าหนด

ได ้ 4 คะแนน

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ทา่ที่ 1 เดาะดว้ยหวั                     จ านวน 30 ครัง้ ได ้ 6 คะแนน
ทา่ที่ 2 เดาะดว้ยเขา่ซา้ย-ขวา        จ านวน 30 ครัง้    ได ้ 5 คะแนน
ทา่ที ่3 เดาะดว้ยหลังเทา้ซา้ย-ขวา   จ านวน 30 ครัง้    ได ้ 5 คะแนน
ทา่ที ่4  เดาะบอลดว้ยทกุสว่นของรา่งกาย ยกเวน้แขนและมอื ภายในกรอบ
พืน้ทีข่นาด 1×1 m. โดยเดาะตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป แลว้สง่บอลใหนั้กกฬีา
คนตอ่ไปปฏบิตัแิบบเดมิจนครบทัง้ทมี ภายในระยะเวลา 20 วนิาท ี

หมายเหตุ
• ในทา่ที ่4 ผูเ้ดาะบอลคนที ่1-4 จะไดค้ะแนนก็ตอ่เมือ่เดาะบอลตัง้แต ่2 
ครัง้ขึน้ไป แลว้สง่บอลไปสมัผัสผูเ้ลน่คนถดัไป (สามารถสมัผสัทกุสว่น
ของรา่งกาย ยกเวน้แขนและมอื) 

• ในทา่ที ่4 ผูเ้ดาะบอลคนสดุทา้ย (คนที ่5) จะไดค้ะแนนก็ตอ่เมือ่เดาะ
บอลตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไป แลว้เดาะบอลลงถงัทีก่ าหนด (ต าแหน่งของถัง
สามารถด ูไดจ้าก Slide หนา้ 30)

ได ้ 4 คะแนน

สถานทีี่ 4 เดาะบอล

เปรยีบเทยีบระหวา่ง HRCP#6 VS HRCP#7 

31



สถานทีี่ 5 เลีย้งบอล

การเลีย้งบอลเป็นการครอบครองลูกบอลใหเ้คลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้หรอืกลับหลังโดยใช ้

เทา้ หรือเพื่อท าการหลบหลีกคู่ต่อสู ้ซึง่จะตอ้งอาศัยความว่องไวของร่างกายที่ไดจ้ากการ

ฝึกฝนจนรา่งกายซมึซบัเอาความรูส้กึและปฎกิริยิาโตต้อบทีว่อ่งไวไว ้ซึง่นักกฬีาทีม่คีวามวอ่งไว

และความคลอ่งตัวสงูก็จะไดเ้ปรยีบนักกฬีาคนอืน่

การแข่งขันในปีที7่นี้ ยังคงเป็นการเลีย้งบอลดว้ยเทา้ทัง้สองขา้งในแนวเสน้ตรงไป-

กลับ โดยมอีุปกรณ์ (บันไดลงิ) ใหนั้กกฬีาไดฝึ้กซอยเทา้ก่อน-หลัง จากการเลีย้งบอลผ่าน

กรวย ซึง่หากนักกฬีาฝึกฝนการซอยเทา้ และเลี้ยงบอลดว้ยเทา้ทัง้สองขา้งจนช านาญแลว้ 

เวลาในสถานการณ์จรงิทีจ่ะตอ้งเผชญิกับผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มแบบตัวตอ่ตัว หรอืโดนรุม ทักษะนี้

จะสามารถชว่ยใหนั้กกฬีาเอาตัวรอดจากสภาวะคับขัน ดว้ยการเลีย้งบอลหลบหลกีดว้ยความเร็ว 

และสามารถหลอกลอ่ฝ่ายตรงขา้มในการเลีย้งบอลไปท าประตูไดอ้กีดว้ย เป็นตน้ รวมถงึในปีนี้

ยังคงมีการแข่งขันโดยจับเวลารวมเป็นทีม เพื่อเสริมในเรื่องของทีมเวริ์ค ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาทักษะฟตุบอลตอ่ไป

วตัถปุระสงคข์องสถานกีารเลีย้งบอล

ความมุง่หวงัของ บรษิทั เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั
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สถานทีี่ 5 เลีย้งบอล

หลกัเกณฑก์ารแขง่ขนั
ซอยเทา้ผา่นอปุกรณ์และหลังจากนัน้ครอบครองลกูบอลใหเ้คลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้ 
(โดยสลบัใหใ้ชท้ ัง้ 2 เทา้ ตลอดระยะเสน้ทาง ไป-กลบั) ในระยะ 50 เมตร 

กตกิาการแขง่ขนั
นกักฬีาจะตอ้งว ิง่ซอยเทา้ท ัง้สองขา้งผา่นบนัไดลงิทกุชอ่ง (ระยะ 2 
เมตร) เพือ่เขา้ไปทีจ่ดุต ัง้บอล แลว้เริม่เลีย้งบอลแบบสลาลมผา่นกรวยยาง
ทีต่ัง้วางหา่งชว่งละ 1 เมตร จ านวน 18 กรวยยาง อยา่งตอ่เนือ่ง และกลับมายัง
จดุเดมิแลว้หยดุบอลใหห้ยดุนิง่ภายในกรอบขนาด 0.35 × 0.35 เมตร จากนัน้วิง่
ผา่นชอ่งบันไดลงิกลับมาทีจ่ดุเริม่ตน้ ระยะทางรวมทัง้หมด 50 เมตร (ไป 25
เมตร กลับ 25 เมตร) ท าจนครบทกุคนในทมี ภายในเวลา 2 นาท ี40 วนิาท ี
(เวลาเริม่เดนิตัง้แตนั่กกฬีาคนแรกออกตัว และจะสิน้สดุการจับเวลา เมือ่นักกฬีา
คนสดุทา้ยกลับมาทีจ่ดุเริม่ตน้อกีครัง้) 
หมายเหตุ
1. การเลีย้งบอล ไป - กลบั  นักกฬีาจะตอ้งสลับใชเ้ทา้ทัง้ 2 ขา้ง และใช ้

ขา้งเทา้ทัง้ดา้นนอกและดา้นใน ในการเลีย้งบอลผา่นสิง่กดีขวางตลอด
เสน้ทาง กรณีไมป่ฏบิัตติาม หรอืผดิขอ้ก าหนด จะถอืเป็นผดิกตกิา และจะ
ไมไ่ดค้ะแนน

2. การพาบอลผดิกตกิา (ลักษณะของการพาบอล คอืใชข้า้งเทา้ดา้นในเลน่
บอลจังหวะเดยีว เพือ่ผา่นสิง่กดีขวาง โดยในแตล่ะชอ่งใชเ้ทา้เพยีงขา้งเดยีว
ในการพาบอลไปขา้งหนา้)

3. ในการซอยเทา้ผา่นบนัไดลงิท ัง้ขาไป-ขากลบั  หากนักกฬีาซอยเทา้
ผดิเงื่อนไขจากที่ระบุในขา้งตน้ ตอ้งกลับไปเริ่มท าใหม่ที่จุดเริ่มตน้ของ
บันไดลงิ แตเ่วลาจะไมห่ยดุเดนิ

4. กรณีดงัตอ่ไปนีถ้อืวา่ผดิกตกิา (กลบัไปเร ิม่เลน่จดุเดมิทีผ่ดิกตกิา)
• ในกรณีเลีย้งบอลไมไ่ปในทศิทางทีก่ าหนด หรอืลัดเสน้ทาง 

5. กรณีดงัตอ่ไปนีถ้อืวา่ผดิกตกิา (กลบัไปเร ิม่เลน่จดุเร ิม่ตน้ ฝั่งขาไปหรอื
ขากลบั)
• ชนกรวยยางลม้
• ใชม้อืสมัผัสโดนกรวยยาง หรอืใชเ้ทา้เตะกรวยยางใหข้ยับไปในทศิทางอืน่
• การพาบอล

เวลาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั คะแนน

- ท าไดภ้ายใน 2 นาท ี40 วนิาที ได ้100 คะแนน

- ตัง้แต่ 2 นาท ี40 วนิาท ีขึน้ไป  –
2 นาท ี45 วนิาที

ได ้80 คะแนน 

- ตัง้แต ่ 2 นาท ี45 วนิาท ีขึน้ไป –
2 นาท ี50 วนิาที

ได ้60 คะแนน 

- ตัง้แต่ 2 นาท ี50 วนิาท ีขึน้ไป –
2 นาท ี55 วนิาที

ได ้40 คะแนน

- ตัง้แต ่ 2 นาท ี55 วนิาท ีขึน้ไป –
3 นาที

ได ้20 คะแนน

- ใชเ้วลาตัง้แต่ 3 นาท ีขึน้ไป ได ้0 คะแนน

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
(1 ทมี แขง่ขนั 5 คน / ใหค้ะแนนเป็นทมี / 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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สถานทีี่ 5 เลีย้งบอล
34

กรอบส าหรบัหยดุบอล
ขนาด 0.35 × 0.35 เมตร

0.35 เมตร

0.35 เมตร

2 เมตร

50 cm. 

บนัไดลงิ



สถานทีี่ 5 เลีย้งบอล

ปี 6 ปี 7

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ใหค้ะแนนเป็นทมี)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(ใหค้ะแนนเป็นทมี)

นักกฬีาวิง่ซอยเทา้ทัง้สองขา้งผา่นบนัไดลงิทกุชอ่ง (ระยะ 2 เมตร)  เพือ่เขา้ไปที่
จดุตัง้บอล แลว้เริม่เลีย้งบอลหลบหลกีกรวยยางทีว่างหา่งกนัชว่งละ 1 เมตร 
จ านวน 18 กรวยยาง และกลับมาทีจ่ดุเดมิแลว้หยดุบอลใหห้ยดุนิง่ภายในกรอบ
ขนาด 0.35 × 0.35 เมตร  จากนัน้วิง่ผา่นชอ่งบนัไดลงิกลับมาทีจ่ดุเริม่ตน้ 
ระยะทางรวมทัง้หมด 50 เมตร (ไป 25 เมตร กลับ 25 เมตร) จากนัน้นักกฬีาคน
ตอ่ไปปฏบิตัแิบบเดมิ ท าจนครบทกุคนในทมี ภายในเวลา 2 นาท ี40 วนิาที
(เฉลีย่คนละ 32 วนิาท)ี
หมายเหต ุเวลาจะหยดุเดนิก็ตอ่เมือ่นักกฬีาคนสดุทา้ยในทมีกลับมาถงึจุดเริม่ตน้

การเลีย้งบอล ไป - กลบั  นกักฬีาจะตอ้งสลบัใชท้ ัง้ 2 เทา้ ในการเลีย้ง
บอลจากจดุเร ิม่ตน้ – จดุส ิน้สดุ (ไป-กลบั)
กรณีไมป่ฏบิตัติาม หรอืผดิขอ้ก าหนด จะถอืเป็นผดิกตกิา และจะไมไ่ด้
คะแนน

ในการซอยเทา้ผา่นบนัไดลงิท ัง้ขาไป-ขากลบั  หากนกักฬีาซอยเทา้ผดิ

เงือ่นไขจากทีร่ะบใุนขา้งตน้ ตอ้งกลบัไปเร ิม่ท าใหมท่ ีจ่ดุเร ิม่ตน้ของ
บนัไดลงิ แตเ่วลาจะไมห่ยดุเดนิ

นักกฬีาวิง่ซอยเทา้ทัง้สองขา้งผา่นบนัไดลงิทกุชอ่ง (ระยะ 2 เมตร)  เพือ่เขา้ไปที่
จดุตัง้บอล แลว้เริม่เลีย้งบอลหลบหลกีกรวยยางทีว่างหา่งกนัชว่งละ 1 เมตร 
จ านวน 18 กรวยยาง และกลับมาทีจ่ดุเดมิแลว้หยดุบอลใหห้ยดุนิง่ภายในกรอบ
ขนาด 0.35 × 0.35 เมตร  จากนัน้วิง่ผา่นชอ่งบนัไดลงิกลับมาทีจ่ดุเริม่ตน้ 
ระยะทางรวมทัง้หมด 50 เมตร (ไป 25 เมตร กลับ 25 เมตร) จากนัน้นักกฬีาคน
ตอ่ไปปฏบิตัแิบบเดมิ ท าจนครบทกุคนในทมี ภายในเวลา 2 นาท ี40 วนิาที
(เฉลีย่คนละ 32 วนิาท)ี
หมายเหต ุเวลาจะหยดุเดนิก็ตอ่เมือ่นักกฬีาคนสดุทา้ยในทมีกลับมาถงึจุดเริม่ตน้

การเลีย้งบอล ไป - กลบั  นกักฬีาจะตอ้งสลบัใชท้ ัง้ 2 เทา้ ในการเลีย้ง
บอลจากจดุเร ิม่ตน้ – จดุส ิน้สดุ (ไป-กลบั)
กรณีไมป่ฏบิตัติาม หรอืผดิขอ้ก าหนด จะถอืเป็นผดิกตกิา และจะไมไ่ด้
คะแนน

การพาบอลผดิกตกิา (ลักษณะของการพาบอล คอืใชข้า้งเทา้ดา้นในเลน่บอล
จังหวะเดยีว เพือ่ผา่นสิง่กดีขวาง โดยในแตล่ะชอ่งใชเ้ทา้เพยีงขา้งเดยีวในการพา
บอลไปขา้งหนา้)

ในการซอยเทา้ผา่นบนัไดลงิท ัง้ขาไป-ขากลบั  หากนกักฬีาซอยเทา้ผดิ

เงือ่นไขจากทีร่ะบใุนขา้งตน้ ตอ้งกลบัไปเร ิม่ท าใหมท่ ีจ่ดุเร ิม่ตน้ของ
บนัไดลงิ แตเ่วลาจะไมห่ยดุเดนิ

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน (คะแนนเป็นทมี)
- ท าไดภ้ายใน 2 นาท ี40 วนิาที ได ้100 คะแนน
- ตัง้แต่ 2 นาท ี40 วนิาท ีขึน้ไป  – 2 นาท ี45 วนิาที ได ้ 80 คะแนน
- ตัง้แต ่ 2 นาท ี45 วนิาท ีขึน้ไป – 2  นาท ี50 วนิาที ได ้ 60 คะแนน
- ตัง้แต่ 2 นาท ี50 วนิาที ขึน้ไป – 2 นาที 55 วนิาท ี      ได ้ 40 คะแนน
- ตัง้แต ่ 2 นาท ี55 วนิาท ีขึน้ไป – 3 นาท ี                    ได ้ 20 คะแนน
- ใชเ้วลาตัง้แต่ 3 นาท ีขึน้ไป ได ้ 0 คะแนน

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน (คะแนนเป็นทมี)
- ท าไดภ้ายใน 2 นาท ี40 วนิาที ได ้100 คะแนน
- ตัง้แต่ 2 นาท ี40 วนิาท ีขึน้ไป  – 2 นาท ี45 วนิาที ได ้ 80 คะแนน
- ตัง้แต ่ 2 นาท ี45 วนิาท ีขึน้ไป – 2  นาท ี50 วนิาที ได ้ 60 คะแนน
- ตัง้แต่ 2 นาท ี50 วนิาที ขึน้ไป – 2 นาที 55 วนิาท ี      ได ้ 40 คะแนน
- ตัง้แต ่ 2 นาท ี55 วนิาท ีขึน้ไป – 3 นาท ี                    ได ้ 20 คะแนน
- ใชเ้วลาตัง้แต่ 3 นาท ีขึน้ไป ได ้ 0 คะแนน

เปรยีบเทยีบระหวา่ง HRCP#6 VS HRCP#7 
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เกณฑก์ารตดัสนิทมีทีจ่ะไดเ้ป็นตวัแทนจงัหวดัเขา้ไปแขง่ขนัรอบ
ชงิชนะเลศิระดบัภาคตอ่ไป

การตดัสนิของคณะกรรมการ หรอืผูจ้ดัการแขง่ขนัถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ

1. ทมีทีม่ผีลรวมของคะแนนการแขง่ขนัแบบทกัษะพืน้ฐาน 5 สถาน ีอนัดบัที ่1-5 

2. กรณีทมีมคีะแนนรวมเทา่กนั จะดจูากทมีทีม่คีะแนนดทีีส่ดุในแตล่ะสถาน ีดงันี้

ล าดับที1่ สถานโีหมง่บอลท าประตู

ล าดับที2่ สถานยีงิบอลท าประตู

ล าดับที3่             สถานรัีบ-สง่บอล

ล าดับที4่ สถานเีดาะบอล

ล าดับที5่ สถานเีลีย้งบอล

ตัวอยา่งเชน่ ทมี A และ ทมี B ไดอ้นัดับที ่5 เทา่กนั ใหม้าดคูะแนนแตล่ะสถาน ีตามล าดับ เชน่ 

ทมี A มคีะแนนในสถานโีหมง่บอลท าประต ู50 คะแนน, ทมี B มคีะแนนในสถานโีหมง่บอลท าประต ู40

คะแนน >>> ทมี A จะไดเ้ป็นตัวแทนจังหวดัเขา้ไปแขง่ในรอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค// ทมี B ตกรอบ

3. กรณีคะแนนแตล่ะสถานยีงัเทา่กนัอกี ผูจ้ดัการแขง่ขนั จะเรยีกทมีทีม่คีะแนนเทา่กนัมาท าการ

แขง่ขนัใหมเ่พยีงแค ่1 สถาน ีเพือ่หาผูเ้ขา้รอบ โดยไลส่ถานตีามล าดบั ดงันี้

ล าดับที1่ สถานโีหมง่บอลท าประตู

ล าดับที2่ สถานยีงิบอลท าประตู

ล าดับที3่             สถานรัีบ-สง่บอล

ล าดับที4่ สถานเีดาะบอล

ล าดับที5่ สถานเีลีย้งบอล
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กตกิาการแขง่ขนั
รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค

(จดัแขง่ขนั 5 ภาค / คดัเลอืกแชมป์ภาคละ 1 ทมี)
ด าเนนิการจดัโดย บรษิทั เอ.พ.ี ฮอนดา้ จ ากดั
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รอบคดัเลอืก
ระดบั สพม.

รอบชงิชนะเลศิ
ระดบัภมูภิาค

ทมีชนะเลศิ 
5 ทมี จาก 5 ภาค 

ไปอบรมทกัษะฟุตบอล
ทีป่ระเทศองักฤษ

แขง่ขนัทกัษะพืน้ฐานฟุตบอล 
5 สถาน ี

และรวมคะแนน
ทมีทีท่ าคะแนนไดส้งูสดุอนัดบั 

1-5 ในจงัหวดั
เขา้รอบตอ่ไป

แขง่ขนั 2 สว่น
1. ภาคเชา้ : แขง่ขนัทกัษะ

พืน้ฐานฟุตบอล 5 สถานี
และรวมคะแนน โดยทมีที่
ท าคะแนนไดส้งูสดุ 8 ทมี
เขา้รอบเพือ่แขง่ภาคบา่ย
ตอ่ (กตกิาการแขง่ขนั
เหมอืนกบัรอบ สพม.)

2.  ภาคบา่ย : แขง่ขนั 
Basic Skills Battle จน
ไดผู้ช้นะเลศิระดบัภาค

กระบวนการคดัเลอืกทมีแชมป์

ด าเนนิการโดย สพม. ด าเนนิการโดย
เอ.พ.ีฮอนดา้

ด าเนนิการโดย
เอ.พ.ีฮอนดา้

เพือ่หาแชมป์ 5 ทมีจาก 5 ภาค
- ภาคเหนอื
- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
- ภาคใต ้
- ภาคกลาง
- กรงุเทพฯ และปรมิณฑล

โดยแชมป์จาก 5 ภาค
ทมีใดท าคะแนนแขง่ขนั
ทกัษะพืน้ฐานฟตุบอล 
(ภาคเชา้) ทีแ่ขง่ในรอบชงิ
ชนะเลศิระดบัภาค ไดส้งูทีส่ดุ
จะเป็นแชมป์ประเทศไทย 
ไดร้บัถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ
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คัดเลอืกเพือ่หาตัวแทน
จังหวดัละ 5 ทมี และ
จ.กรงุเทพฯ 60 ทมี เขา้ไป
แขง่ขนัในรอบภมูภิาคตอ่ไป



การแบง่เขตแขง่ขนั
รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค 

(หลงัจากทีใ่นแตล่ะจังหวัดไดท้มีตวัแทน 5 ทมี)

การคดัเลอืกรอบภมูภิาค

ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคใต้ ภาคกลาง กทม.และปรมิณฑล

โดยแบง่จงัหวดัทีค่ดัเลอืกในรอบภมูภิาค ดงันี้

สพม. เขต 1 กทม.

สพม. เขต 2 กทม.

สพม. เขต 3 นนทบรุี

สพม. เขต 3 อยธุยา

สพม. เขต 4 ปทมุธานี

สพม. เขต 4 สระบรุี

สพม. เขต 6 ฉะเชงิเทรา 

สพม. เขต 6 สมทุรปราการ

สพม. เขต 5 สงิหบ์รุี

สพม. เขต 5 ลพบรุ ี

สพม. เขต 5 ชยันาท

สพม. เขต 5 อา่งทอง

สพม. เขต 7 ปราจนีบรุี

สพม. เขต 7 นครนายก

สพม. เขต 7 สระแกว้

สพม. เขต 8 ราชบรุี

สพม. เขต 8 กาญจนบรุี

สพม. เขต 9 สพุรรณบรุี

สพม. เขต 9 นครปฐม

สพม. เขต 10 เพชรบรุี

สพม. เขต 10 ประจวบครีขีันธ์

สพม. เขต 10 สมทุรสงคราม

สพม. เขต 10 สมทุรสาคร

สพม. เขต 17 จันทบรุี

สพม. เขต 17 ตราด

สพม. เขต 18 ชลบรุี

สพม. เขต 18 ระยอง

สพม. เขต 19 เลย

สพม. เขต 19 หนองบัวล าภู

สพม. เขต 20 อดุรธานี

สพม. เขต 21 หนองคาย

สพม. เขต 21 บงึกาฬ

สพม. เขต 22 นครพนม 

สพม. เขต 22 มกุดาหาร

สพม. เขต 23 สกลนคร

สพม. เขต 24 กาฬสนิธุ์

สพม. เขต 25 ขอนแกน่

สพม. เขต 26 มหาสารคาม

สพม. เขต 27 รอ้ยเอ็ด

สพม. เขต 28 ศรสีะเกษ

สพม. เขต 28 ยโสธร

สพม. เขต 29 อบุลราชธานี

สพม. เขต 29 อ านาจเจรญิ

สพม. เขต 30 ชยัภมูิ

สพม. เขต 31 นครราชสมีา

สพม. เขต 32 บรุรีัมย์

สพม. เขต 33 สรุนิทร์

สพม. เขต 11 สรุาษฎรธ์าน ี

สพม. เขต 11 ชมุพร

สพม. เขต 12 นครศรธีรรมราช

สพม. เขต 12 พัทลงุ

สพม. เขต 13 ตรัง 

สพม. เขต 13 กระบี่

สพม. เขต 14 พังงา

สพม. เขต 14 ภเูก็ต

สพม. เขต 14 ระนอง

สพม. เขต 15 นราธวิาส

สพม. เขต 15 ปัตตานี

สพม. เขต 15 ยะลา

สพม. เขต 16 สงขลา

สพม. เขต 16 สตลู

สพม. เขต 34 เชยีงใหม่

สพม. เขต 34 แมฮ่อ่งสอน

สพม. เขต 35 ล าปาง

สพม. เขต 35 ล าพนู

สพม. เขต 36 เชยีงราย 

สพม. เขต 36 พะเยา

สพม. เขต 37 แพร่

สพม. เขต 37 น่าน

สพม. เขต 38 สโุขทัย

สพม. เขต 38 ตาก

สพม. เขต 39 พษิณุโลก

สพม. เขต 39 อตุรดติถ์

สพม. เขต 40 เพชรบรูณ์

สพม. เขต 41 ก าแพงเพชร 

สพม. เขต 41 พจิติร

สพม. เขต 42 นครสวรรค์

สพม. เขต 42 อทุัยธานี
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ก าหนดการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค
ส าหรบัทมีทีเ่ป็นตวัแทนจงัหวดั

ทมีตวัแทนจากรา้นผู ้
จ าหนา่ยจะท าการ
แขง่ขนัแบบทกัษะ
พืน้ฐาน (ภาคเชา้)
100% (500 คะแนน) 

รอบ
ภมูภิาค

ทีมที่เข ้ารอบชิงชนะเลศิ และ
แข่งขนัชนะ จะได้เป็นแชมป์
ของการแข่งขนัในภูมภิาคน ัน้
แล ะ ได้ส ิท ธิ์ไ ปอบรมท ักษ ะ
ฟตุบอล ณ ประเทศองักฤษ

ทมีทีท่ าคะแนนรวมการแขง่ขนั
ทกัษะพืน้ฐานไดอ้นัดบัที ่1-8 
เขา้รอบแขง่ขนั Battle (ภาค
บา่ย) ตามตารางทีก่ าหนด

หมายเหตุ ทมีทีเ่ป็นตวัแทนของจงัหวดัทีจ่ะเขา้ไปแขง่ขนัในรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค จะตอ้งศกึษากฎ 
กตกิา การแขง่ขนั ในคูม่อืการแขง่ขนักจิกรรม สพฐ.-เอ.พ.ีฮอนดา้ แขง่ขนัทกัษะฟตุบอลชงิแชมป์ไป
องักฤษ ปี 7 รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค อกีคร ัง้
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รอบที ่2  รอบชงิชนะเลศิ ระดบัภมูภิาค (5 ภาค)

ภาคกลาง (BLK.5-6)               วนัที ่ 26 ส.ค. 60 สนามกฬีาธูปะเตมยี ์ จ.กรงุเทพฯ

ภาคกทม.และปรมิณฑล (BLK.7) วนัที่ 27 ส.ค. 60 สนามกฬีาธูปะเตมยี ์ จ.กรงุเทพฯ

ภาคใต้ (BLK.4) วนัที ่ 2 ก.ย. 60    สนามกฬีา ม.สงขลานครนิทร ์        จ.สงขลา

ภาคเหนอื (BLK.1) วนัที ่ 9 ก.ย. 60 สนามกฬีา ม.ราชภฏัพบิลูสงคราม  จ.พษิณุโลก

ภาคอสีาน (BLK.2-3) วนัที ่ 16 ก.ย. 60 สนามกฬีากลางจงัหวดัขอนแกน่    จ.ขอนแกน่

หมายเหตุ สถานทีแ่ละวนัจดักจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม



เอกสารทีท่มีแขง่ขนัตอ้งน ามาแสดง 
ณ จดุลงทะเบยีนในวนัท าการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค มดีงันี้

1.) ใบสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั (ทีต่ดิรปูนกักฬีา, ผูจ้ดัการทมี พรอ้มลงลายมอืชือ่ของ

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหรอืผูม้อี านาจแทน พรอ้มประทบัตราโรงเรยีน รวมถงึลงนามลายมอืชือ่

เจา้ของรา้นผูจ้ าหนา่ยฯ หรอืผูจ้ดัการรา้น พรอ้มประทบัตรารา้นผูจ้ าหนา่ยฯ อยา่งชดัเจน) (A)

2.) ใบรบัรองผลการศกึษา (ป.พ.7) ของนกักฬีาทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคน

3.) ส าเนาบตัรประชาชนของนกักฬีาทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคน

4.) ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรขา้ราชการของผูจ้ดัการทมี (ครผููฝึ้กสอน)

5.) บตัรประชาชนตวัจรงิของนกักฬีาท ัง้ทมีและผูจ้ดัการทมี

** หมายเหต:ุ นกักฬีาทกุคนทีเ่ขา้รว่มแขง่ขนัตอ้งน าบตัรประชาชนตวัจรงิ และใบรบัรองผล
การศกึษา (ปพ.7) มาแสดง ณ จดุลงทะเบยีนในวนัท าการแขง่ขนัเพือ่ยนืยนัตวัตน

เอกสารเหมอืนในรอบคดัเลอืกระดบัเขต สพม.
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กตกิา
รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค

(ภาคเชา้ :  การแขง่ขนัทกัษะพืน้ฐาน)

กตกิาภาคเชา้เหมอืนในรอบคดัเลอืกระดบั สพม.
ด ูSlide หนา้ 14 – 35
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Floor Plan สถานแีขง่ขนัทกัษะพืน้ฐาน

Stage สนามทีใ่ชใ้นการแขง่ขนัทกัษะพืน้ฐาน ขนาด 70 ×100 
เมตร

กรอบ 
5×5 
m.

6 m.

70 m.

กรอบ 
5×5 
m.

สถาน ี4
เดาะบอล

สถาน ี1 รบั-สง่บอล

สถาน ี2 โหมง่บอลท าประตู

สถานี
วอรม์อพั

25 m.

สถาน ี5 เล ีย้งบอล

บ
นั
ไ
ด
ล
งิ

บ
นั
ไ
ด
ล
งิ

บ
นั
ไ
ด
ล
งิ

10 m.

2 m.

2 m.

100 m.

สถานี
วอรม์อพั

10 m.

2 m.

2 m.

10 m. 10 m.
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15m.

15m.

15m.

15m.

15m.

15m.

สถาน ี3 ยงิบอลท าประตู



1. ทมีทีม่ผีลรวมของคะแนนการแขง่ขนัแบบทกัษะพืน้ฐาน 5 สถาน ีอนัดบัที ่1-8 

2. กรณีทมีมคีะแนนรวมเทา่กนัผูจ้ดัการแขง่ขนัจะดจูากทมีทีม่คีะแนนดทีีส่ดุในแตล่ะสถาน ีดงันี้

ล าดับที1่ สถานโีหมง่บอลท าประตู

ล าดับที2่ สถานยีงิบอลท าประตู

ล าดับที3่             สถานรัีบ-สง่บอล

ล าดับที4่ สถานเีดาะบอล

ล าดับที5่ สถานเีลีย้งบอล

ตัวอยา่งเชน่ ทมี A และ ทมี B ไดอ้นัดับที ่8 เทา่กนั ใหม้าดคูะแนนแตล่ะสถาน ีตามล าดับ เชน่ 

ทมี A มคีะแนนในสถานโีหมง่บอลท าประต ู50 คะแนน, ทมี B มคีะแนนในสถานโีหมง่บอลท าประต ู40

คะแนน >>> ทมี A ไดเ้ขา้รอบ

3. กรณีคะแนนแตล่ะสถานยีงัเทา่กนัอกี ผูจ้ดัการแขง่ขนั จะเรยีกทมีทีม่คีะแนนเทา่กนัมาท าการ

แขง่ขนัใหมเ่พยีงแค ่1 สถาน ีเพือ่หาผูเ้ขา้รอบ โดยไลส่ถานตีามล าดบั ดงันี้

ล าดับที1่ สถานโีหมง่บอลท าประตู

ล าดับที2่ สถานยีงิบอลท าประตู

ล าดับที3่             สถานรัีบ-สง่บอล

ล าดับที4่ สถานเีดาะบอล

ล าดับที5่ สถานเีลีย้งบอล

เกณฑก์ารตดัสนิ
ทมีทีไ่ดส้ทิธิเ์ขา้ไปแขง่ตอ่ในภาคบา่ย (Basic Skills Battle)
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ในรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค
ทมีทีท่ าคะแนนแขง่ขนัทกัษะพืน้ฐานในภาคเชา้ ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ 8 ทมี
จะไดส้ทิธิเ์ขา้ไปแขง่ขนัตอ่ในภาคบา่ย ในรปูแบบ Basic Skills Battle

รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค
(ภาคบา่ย :  แขง่ขนั Basic Skills Battle)
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5

6

7

8

1

2

3

4 หมายเหตุ รอบที ่1 ใชว้ธิจีบัฉลากหมายเลขทมี

สาย B

รอบ 1 รอบ 1รอบ 2 รอบ 2

VS

รอบชงิชนะเลศิ

B

A

D

สาย A

C

ผงัประกบคู ่Basic Skills Battle 8 ทมี (รอบ 8 ทมีสดุทา้ย)
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ตารางก าหนดสถานแีขง่ขนั

5

6

7

8

1

2

3

4 หมายเหตุ รอบที ่1 ใชว้ธิจีบัฉลากหมายเลขทมี

สาย B

รอบ 1 รอบ 1รอบ 2 รอบ 2

VS

รอบชงิชนะเลศิ

เดาะบอล

ยงิบอล

โหมง่บอล

รบั-สง่บอล

สถานเีลีย้งบอล

B เลอืก 1 สถานี

A เลอืก 1 สถานี

B

A

D

สาย A

C

ผูช้นะ จะตอ้งชนะ
2 ใน 3 สถานี

ผูช้นะ จะตอ้งชนะ
2 ใน 3 สถานี

ผูช้นะ จะตอ้งชนะ 
3 ใน 5 สถานี

รบั-สง่บอล
โหมง่บอลท าประตู
ยงิบอลท าประตู

เดาะบอล
เลีย้งบอล

D เลอืก 1 สถานี

C เลอืก 1 สถานี

สถานเีลีย้งบอล

หมายเหต ุจบัฉลากเรยีงสถานี
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เกณฑก์ารตดัสนิ การแขง่ขนัรอบ Basic Skills Battle (8 ทมีสดุทา้ย)

ในแตล่ะทมี นกักฬีาแขง่ขนัตามกตกิาทีก่ าหนด โดยมเีงือ่นไขเพิม่เตมิ ดงันี้

1. ใน 1 ทมี นกักฬีาแขง่ขนัท ัง้ 5 คน 

2. กตกิาการแขง่ขนัเหมอืนการแขง่ขนั (ภาคเชา้) ทกุสถาน ีทมีไหนท าคะแนนไดส้งูกวา่ จะเป็นผูช้นะในสถานนี ัน้ 

เชน่    ทมี M จบัฉลากไดห้มายเลข 7 และ ทมี E จบัฉลากไดห้มายเลข 8

ในรอบแรกตอ้งมาเจอกนัในสถานรีบั-สง่บอล 

โดยทมี M ท าคะแนนได ้90 คะแนน สว่นทมี E ท าคะแนนได ้70 คะแนน

ดงัน ัน้ ทมี M เป็นผูช้นะ / ทมี E เป็นผูแ้พ้

3. รอบ 8 ทมี   : แขง่ขนั 1 สถาน ี (ตามตารางการแขง่ขนัทีก่ าหนด) // กรณีแพต้กรอบทนัที

4. รอบ 4 ทมี :  แขง่ขนั 3 สถาน ี // ผูช้นะตอ้งชนะ 2 ใน 3 สถานี // ก าหนดสถานแีขง่ขนั ดงันี ้

1). ทมี A เลอืก 1 สถาน ี     2). ทมี B เลอืก 1 สถาน ี        3). สถานเีลีย้งบอล

(เร ิม่แขง่ขนัทีส่ถานที ี ่A หรอื B เลอืก และปิดทา้ยดว้ยสถานเีลีย้งบอล)

5. รอบ Final  : แขง่ขนั 5 สถาน ี/ทมีใดชนะ 3 สถานกีอ่นเป็นแชมป์ของการแขง่ขนั  (จบัฉลากเรยีงสถาน)ี

หมายเหตุ

1. กรณีการแขง่ขนัในสถานใีดๆ ไดค้ะแนนเสมอกนั จะแขง่แบบ Sudden Death จนไดผู้ช้นะในสถานนี ัน้ๆ ในทกุ 

รอบการแขง่ขนั

2. สถานเีลีย้งบอล : จะวดัผลทมีชนะจากนกักฬีาคนสดุทา้ยของทมีทีเ่ล ีย้งบอลกลบัมาทีจ่ดุเร ิม่ตน้ไดเ้ร็วกวา่

การตดัสนิของคณะกรรมการ หรอืผูจ้ดัการแขง่ขนัถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ
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1. รางวลัชนะเลศิ
ไดร้บั - แพ็คเกจทัวรป์ระเทศองักฤษ 

- อบรมทักษะฟตุบอลกบัสโมสรฟตุบอลในประเทศองักฤษ จ านวน 5 วัน 
- ถว้ยรางวัล สพฐ.-เอ.พ.ีฮอนดา้ แขง่ขนัทักษะฟตุบอล Soccer Skills (Red Champion Season 7)
- เหรยีญรางวัล
- ประกาศนยีบตัร 

รางวลัและของทีร่ะลกึ

โดยผูไ้ดร้บัสทิธิเ์ดนิทางไปประเทศองักฤษ ดงันี้

- นกักฬีา 5 คน

- ผูจ้ดัการทมี (ครผููส้อน) 1 ทา่น 

- เจา้หนา้ทีร่า้นผูจ้ าหนา่ยตน้สงักดั 1 ทา่น

**รายชือ่อา้งองิจากเอกสารใบสมคัร ตอนลงทะเบยีน

หมายเหตุ : สโมสรฟตุบอลในประเทศองักฤษ ทีจ่ะเดนิทางไป
อบรมทกัษะฟตุบอลน ัน้ จะแจง้ใหท้ราบอกีคร ัง้
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รางวลัและของทีร่ะลกึ
2. รางวลัส าหรบั 4 ทมีสดุทา้ย ในรอบ Battle

- ทมีทีเ่ขา้รอบชงิชนะเลศิ แตไ่มไ่ดเ้ป็นแชมป์                     ไดรั้บ  เงนิรางวัล 10,000 บาท

- ทมีทีเ่ขา้รอบ 4 ทมีสดุทา้ย แตไ่มไ่ดเ้ขา้รอบชงิชนะเลศิ       ไดรั้บ  เงนิรางวลั  ทมีละ 5,000 บาท

หมายเหตุ 1. ทมีทีเ่ขา้รอบ 4 ทมีสดุทา้ย แตไ่มไ่ดเ้ขา้รอบชงิชนะเลศิ (ต าแหน่งรองชนะเลศิอนัดบั 2 กบัรอง

ชนะเลศิอนัดบั 3) จะใชค้ะแนนการแขง่ขนัทกัษะพืน้ฐานภาคเชา้เป็นตวัตดัสนิ โดยทมีใดท าคะแนนไดส้งูกวา่จะได ้

ต าแหน่งรองชนะเลศิอนัดบั 2

2. ผูไ้ดรั้บเงนิรางวลัจะตอ้งเสยีภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยรอ้ยละ 5 ตามระเบยีบ กรมสรรพากร

3. นกักฬีาและผูจ้ดัการทมี (ทกุทมีทีเ่ขา้รว่มแขง่ขนัรอบภมูภิาค)

- ไดร้ับประกาศนยีบตัรเขา้รว่มกจิกรรม “สพฐ.-เอ.พ.ีฮอนดา้ แขง่ขนัทักษะฟตุบอล Soccer Skills

(Red Champion Season 7)
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รางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ
นอกเหนอืจากรางวลัแพ็คเกจทวัร ์และอบรมทกัษะฟตุบอลกบัสโมสรฟตุบอลในประเทศองักฤษ พรอ้มถว้ย สพฐ.-เอ.

พ.ีฮอนดา้ แขง่ขนัทกัษะฟตุบอล Soccer Skills (Red Champion Season 7)  และเหรยีญรางวลัแลว้ ทมีชนะเลศิจากท ัง้ 5

ภาค (ภาคกลาง, กทม. และปรมิณฑล, ภาคเหนอื, ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต)้ จะมสีทิธิล์ุน้ทีจ่ะเป็นสดุยอดทมีที่

เป็นทีส่ดุของประเทศ ไดร้บัถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยมเีกณฑก์ารตดัสนิ ดงันี้

ทมีทีจ่ะไดเ้ป็นแชมป์ระดบัประเทศ 

ไดแ้ก ่

“ทมีแชมป์ประจ าภมูภิาคทีท่ าคะแนนแขง่ขนัทกัษะ

พืน้ฐานภาคเชา้ไดส้งูทีส่ดุ จากแชมป์ 5 ทมี ใน 5 ภาค”

หมายเหตุ

กรณีคะแนนรวมในภาคเชา้เทา่กนั จะตดัสนิจากคะแนนสถานี

หากทมีใดท าคะแนนไดส้งูกวา่จะไดเ้ป็นแชมป์ (โดยเรยีงล าดบัสถานตีาม Slide หนา้ 44 ขอ้ 2)
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ลกูบอลทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั
ในรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค

ลกูบอล FBT หนงัเย็บ เบอร ์5

FIVE STAR No.8100

หมายเหตุ 1. ผูจ้ดักจิกรรมเป็นผูจ้ดัเตรยีม
2. ลกูบอลไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพจาก F.I.F.A ส าหรบัใชใ้นการแขง่ขนัระดบัโลก (อา้งองิขอ้มลูจาก FBT)
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ทมีเตรยีมชดุทมีส าหรับแขง่ขนั พรอ้มสกรนีบอรผ์ูเ้ลน่ทีด่า้นหลังใหก้บันักกฬีา

- ไมอ่นญุาตใหใ้ชชุ้ดสโมสรฟตุบอลใดๆท ัง้ไทย และตา่งประเทศ

- ไมอ่นญุาตใหม้ตีราสนิคา้ประเภทรถจกัรยานยนต ์ยกเวน้ ฮอนดา้

- เนือ่งจากกจิกรรมมผีูส้นบุสนนุ ไดแ้ก ่FBT ดงัน ัน้จงึขอใหน้กักฬีาหลกีเลีย่งตรา

สญัลกัษณ์ของอปุกรณ์กฬีาอืน่ๆ รวมถงึตราของสนิคา้อืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่FBT 

อปุกรณ์ทีน่กักฬีาจะตอ้งมทีกุคน

• เส ือ้กฬีา 1 ตวั

• กางเกงกฬีา 1  ตวั

• ถงุเทา้ยาว 1 คู่

• รองเทา้สต ัด๊ 1 คู่

หรอืรองเทา้ทีเ่หมาะสมกบั

พืน้แขง่ขนัทีเ่ป็นสนามหญา้จรงิ

หมายเหตุ

ทางทมีฝ่ายจดัการแขง่ขนัขอสงวนสทิธิไ์มใ่หน้กักฬีาทีไ่มจ่ดัเตรยีมชุดกฬีาตาม

ขอ้ตกลงดงักลา่วลงท าการแขง่ขนั

ตวัอยา่งชุดทีถ่กูตอ้ง
ในการรว่มการแขง่ขนั

เสือ้ไมม่ตีราสโมสรใดๆ

กางเกงฟตุบอล

รองเทา้สตั๊ด

ถงุเทา้ยาว

ชุดท าการแขง่ขนั

ในกรณีฝนตก เจา้หนา้ทีจ่ดักจิกรรมฯ อาจจะปรบัใหม้กีารแขง่ขนัทกัษะพืน้ฐาน
บรเิวณลูว่ ิง่ หรอืพืน้ทีร่อบๆ สนามหญา้ตามความเหมาะสม ดงัน ัน้นกักฬีาจะตอ้ง
เตรยีมรองเทา้ส ารองใหเ้หมาะสมกบัสภาพสนามตามดลุยพนิจิของอาจารยห์รอืโคช้
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ขอ้แนะน าชุดท าการแขง่ขนั

1. ตอ้งมโีลโกปี้กนกสแีดงบรเิวณหนา้อกดา้นซา้ยหรอืหนา้อกดา้นขวา

(ถกูตอ้งตามหลกั CI บรษิทั)

2. ตอ้งมโีลโกก้จิกรรม Honda Red Champion Season 7 บรเิวณหนา้อก   

ดา้นซา้ยหรอืหนา้อกดา้นขวา (คนละฝั่งกบัโลโกปี้กนกฮอนดา้)

3.  ตอ้งสกรนีเบอรผ์ูเ้ลน่ดา้นหลงัตวัเสือ้

4.  ตอ้งสกรนีชือ่รา้นผูจ้ าหนา่ยไวด้า้นหนา้ตวัเสือ้ เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธร์า้น

5.  ตอ้งสกรนีชือ่โรงเรยีนไวบ้รเิวณดา้นหลงั เหนอืเบอรผ์ูเ้ลน่

ชื่อร้านผู้จ าหน่าย

ช่ือโรงเรียน
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แนะน าสิง่ทีท่มีนกักฬีาตอ้งเตรยีมมาหนา้งาน

ในการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค

1. ชุดกฬีา (เสือ้, กางเกง, ถงุเทา้, รองเทา้สต ัด๊)

2. ลกูฟตุบอลส าหรบัฝึกซอ้ม

3. อาหารเชา้ และอาหารกลางวนั

4. กระตกิน า้แข็ง, น า้แข็งพรอ้มน า้ดืม่ 
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1. เมือ่ไดท้มีผูช้นะการแขง่ขัน ทางคณะกรรมการจะท าการตรวจสอบรายชือ่นักกฬีาวา่ถกูตอ้งตามกฎ กตกิา ขอ้ก าหนดตา่งๆ 

หรอืไม่ ในชว่งกอ่นเดนิทางไปองักฤษ กรณีตรวจสอบพบวา่นักกฬีาผดิตามกฎ กตกิา การแขง่ขนัตามทีก่ าหนด เพยีงแค ่

1 คน ทางผูจั้ดขอตดัสทิธิท์มีทันท ีโดยถกูรบิเหรยีญรางวลั, ถว้ยรางวลั, ประกาศนยีบตัร ฯลฯ ยอ้นหลัง 

2. นักกฬีาตอ้งมรีายชือ่ และเป็นบคุคลคนเดยีวกนั โดยยดึจากวนัทีย่ืน่ใบสมัครรอบคัดเลอืกระดับภาคเป็นเกณฑ์

3. ผูจั้ดการทมี หรอืครผููฝึ้กสอน ตอ้งมรีายชือ่และเป็นบคุคลคนเดยีวกันกับฐานขอ้มลู ทีผ่า่นการคดัเลอืกตัง้แตร่อบระดับ

ภาค  (ชนะเลศิระดับภาค) 

4. เมือ่ไดรั้บรางวลัชนะเลศิแลว้ ทางคณะผูจั้ดไมอ่นุญาตใิหม้กีารเปลีย่นแปลงรายชือ่นักกฬีาทัง้ 5 คน และครผููฝึ้กสอน 1 

คน  ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. กรณีนักกฬีาทีช่นะเลศิการแขง่ขันเป็นผูเ้ยาวต์อ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครองใหเ้ดนิทางไปประเทศองักฤษ

6. หากมกีารเปลีย่นแปลงรายชือ่ดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์มีใน รางวลั Short Training Course และ ทวัร์

ตา่งประเทศ และอืน่ๆ ทัง้ส ิน้ 

7.  นักกฬีาตอ้งเตรยีมเอกสารส าหรับท าวซีา่ใหพ้รอ้มตามทีก่ าหนด และกรณีนักกฬีาขอวซีา่ไมผ่า่นไมว่า่กรณีใดๆ   

ทางผูจั้ดการแขง่ขนัถอืวา่ทา่นไมม่สีทิธิเ์ขา้รว่มเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

8.  รางวลัชนะเลศิไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดและกรณีผูช้นะเลศิไมส่ามารถเดนิทางไปประเทศองักฤษใหถ้อืวา่

สละสทิธิ ์และไมส่ามารถโอนสทิธิใ์หผู้อ้ ืน่ได ้

9. บรษัิท เอ.พ.ีฮอนดา้ จ ากดั จะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของภาษีมลูคา่เพิม่รอ้ยละ 7 และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยรอ้ยละ 5 

ของมลูคา่รางวลั รวมถงึคา่ธรรมเนยีมการท าวซีา่พรอ้มแพ็คเกจทวัรเ์ทา่นัน้

10. ผูไ้ดรั้บรางวลัจะตอ้งน ามลูคา่ของรางวลัไปรวมค านวณภาษีเงนิไดเ้พือ่เสยีภาษีตอนสิน้ปี

11. ผูไ้ดรั้บรางวลัจะรว่มเดนิทางพรอ้มคณะสือ่มวลชนและหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมในครัง้นี้

12. ส าหรับผูไ้ดส้ทิธิเ์ดนิทางไปประเทศองักฤษจะตอ้งปฏบิัตติามกฏและขอ้บงัคับของคณะผูจั้ดอยา่งเครง่ครัดตลอดการ

เดนิทาง

*****การตดัสนิของคณะกรรมการ หรอื ผูจ้ดัการแขง่ขนัถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ*****

ขอ้ก าหนดและรบัทราบส าหรบันกักฬีา ครผููฝึ้กสอน ทีช่นะเลศิจากท ัง้ 5 ภาค
(รางวลั แพ็คเกจทวัร ์และอบรมทกัษะฟตุบอลกบัสโมสรฟตุบอลในประเทศองักฤษ)
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กรณีตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ 

กรณี สพม. / โรงเรยีน มขีอ้สงสยัใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายจัดกจิกรรมการแขง่ขนั

บรษิทั เค พลสั เวริค์ จ ากดั

ฝ่ายกฬีา ตดิตอ่ คณุทศพล  ยงสวัสดิ ์ 096-8802232

ฝ่ายประสานงานกจิกรรมฯ

- คณุประกายดาว   โพทา   094-6846153

- คณุภัทราพร        กาญจนกณุฑล        094-6956419
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ขอบคณุครบั

Enjoy the Game
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