
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมการแขงขันฟุตบอลประเพณียูงทองสัมพันธ “ครัง้ที่ 9” 
วันจันทรที่ 15 กนัยายน 2557 เวลา 10.00 น. 

ณ หองเบญจมาศ  สโมสรนายทหารสัญญาบตัรดอนเมือง 
------------------------------ 

 
วาระการประชุม 

 

 วาระที่ 1  ประธาน คณก.จัดการแขงขันกลาวเปดประชุม 
- แจงวัตถุประสงคการจัดการแขงขัน และกําหนดการแขงขัน 

 วาระที่ 2 เรื่อง  การสมัครและคาใชจายในการเขารวมแขงขัน 
 วาระที่ 3 เรื่อง  ระเบียบ กติกา การแขงขันฟุตบอลยูงทองสัมพันธ “ครั้งที่ 9” 
 วาระที่ 4 เรื่อง  การแบงกลุมการแขงขัน ผงัการจัดที่น่ังเชียรและการจับสลาก และ 
    โปรแกรมการแขงขัน 
 วาระที่ 5 เรื่อง  การใหบริการของ นจอ.๓๑ ในฐานะเจาภาพจัดการแขงขัน  
    และขอหามของทีมที่เขารวมแขงขัน 
 วาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คาใชจายในการสมัครเขาแขงขัน 

 
1. คาสมัครทีมละ 10,000 บาท  แบงเปน 

- คาสมัครเขาแขงขัน  5,000 บาท 
- คาโตะจีนงานเลี้ยงวันปดการแขงขัน 2 โตะๆ ละ 2,500 บาท 

2. สั่งจองโตะจีนเพ่ิมโตะละ 2,500 บาท (ไมสงวนสิทธิ์สําหรับคนนอก เชน ญาติพ่ี
นอง เพ่ือนพอง แตตองสั่งจองในนามรุน นจอ.เทานั้น) 

3. โตะจีนมีเหลาให 1 ขวด มิกเซอร 1 ชุด พรอมชมฟรีคอนเสิรต นาหมู พงษเทพ  
กระโดนชํานาญ และศิลปนชื่อดังมากมาย 

4. สามารถสงใบสมัครพรอมชําระเงินไดต้ังแตวันนี้เปนตนไป  หรือติดตอ     

พ.อ.อ.ยุทธภูมิฯ 089-2225691 จะบริการออกไปรับใบสมัครถึงท่ีทํางานของทาน 

------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขที่...................... 

 
 
 

ใบสมัครเขารวมการแขงขัน 
ฟุตบอลประเพณียูงทองสัมพันธ “ครั้งท่ี 9” 

19 – 22 พฤศจิกายน 2557 
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 

------------------------------------- 
วันที่………เดือน………………..พ.ศ……….  

 
ขาพเจา………………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท.......................................... 

ในฐานะตัวแทนของ นจอ. รุน.........................ขอสมัครเขารวมแขงขันฟุตบอลประเพณียูงทองสัมพันธ “ครั้งที่ ๙” 
ในนามรุนของขาพเจา โดยยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดทุก
ประการ 

พรอมน้ียินดีชําระเงินคาสมัคร 
   10,000 บาท (คาสมัคร 5,000 บาท + คาโตะจีน 2 โตะ 5,000 บาท) 
   สั่งจองโตะจีนเพิ่มจํานวน ...................โตะ (ราคาโตะละ 2,500 บาท) เปนเงิน..........................บาท 
        รวมเปนเงินทั้งสิ้น......................................บาท 

 
ลงช่ือ……………………………..………………. 

                     (……………………………………………..) 
                                        ผูสมัคร 

หมายเหตุ : สงใบสมัครพรอมชําระเงินคาสมัคร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ใบเสร็จรบัเงิน 

เลขที่...................... 
 

วันที่................เดือน........................พ.ศ. ........... 

 ไดรับเงินจาก................................................................................................ในนามทีม................................ 
เปนคาสมัครเขารวมการแขงขันฟุตบอลประเพณียูงทองสมัพันธ “ครั้งที่ 9” และคาสัง่จองโตะจีน เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น ..................................................บาท (................................................................................) 
 
   ลงช่ือ.............................................................. ประธาน คณก.บรหิาร นจอ.31 
               ( ไตรรัตน  เกียรติภัทราภรณ ) 

   ลงช่ือ.............................................................. จนท.การเงิน/ผูรบัเงิน 
         ( ยุทธภูมิ  บรรเทากุล ) 
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การแบงกลุมการแขงขัน 
 
 แบงกลุมออกเปน 4 กลุม โดยใชการพิจารณาจากความอาวุโส เพื่อใหการแขงขันเปนไปดวย
ความสามัคคี สนุกสนาน มิไดหวังผลการแพชนะ รุนนองท่ียังมีพละกําลังก็แขงขันกับรุนท่ีใกลเคียงกัน 
เปนการไมเอาเปรียบรุนท่ีมีอาวุโสกวา  แบงไดดังน้ี 

 
ประเภทอาวุโส 

          สาย A    สาย B 

ลําดับ ช่ือทีม  ลําดับ ช่ือทีม 
1 นจอ.16  1 นจอ.24 
2 นจอ.17  2 นจอ.26 
3 นจอ.18  3 นจอ.27 
4 นจอ.19  4 นจอ.28 
5 นจอ.20  5 นจอ.29 
6 นจอ.21  6 นจอ.30 
7 นจอ.22  7 นจอ.31 
8 นจอ.23  8 นจอ.32 

 

ประเภทท่ัวไป 
          สาย A          สาย B 

ลําดับ ช่ือทีม  ลําดับ ช่ือทีม 
1 นจอ.33  1 นจอ.34 
2 นจอ.36  2 นจอ.35 
3 นจอ.37  3 นจอ.38 
4 นจอ.39  4 นจอ.40 
5 นจอ.41  5 นจอ.45 
6 นจอ.42  6 นจอ.46 
7 นจอ.43  7 นจอ.47 
8 นจอ.44  8 นจอ.48 
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ระเบียบ กติกาการแขงขันฟุตบอลยูงทองสัมพันธ “คร้ังท่ี 9” 

กําหนดการแขงขัน    
   1. วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2557  ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) 
   2. โปรแกรมการแขงขันขอไดที่ฝายจัดการแขงขัน และ Download ไดที่ www.atts31.com 
และจะประชาสัมพันธใหทราบทาง Facebook ชมรมคนรัก รร.จอ.   
   3.  ฝายจัดการแขงขันขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแขงขัน 

ระเบียบการใชสนามฟุตบอลธูปะเตมีย 

   1. หามลงมาบริเวณลูว่ิงโดยเด็ดขาด 

   2. หามถือแกวเหลาหรือขวดเหลาลงมาบรเิวณลูว่ิง 

   3. หามสบูบหุรีบ่รเิวณลูว่ิง 

   4. หามกางเตนทในสนามโดยเด็ดขาด 

กฎ กติกา การแขงขัน  
    ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
ไดประกาศใชแลวเปนหลัก โดยมีการเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาบางขอตามการแขงขันครั้งที่ผานมาเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาวะตาง ๆ ของการแขงขัน 

ชุดทําการแขงขัน        
   1. ทุกทีมตองมีชุดทําการแขงขันที่มเีสื้อและสีกางเกงที่มลีวดลายเหมือนกันทั้งทมี 
   2. เสื้อที่ใชทําการแขงขัน จะตองติดหมายเลขรุนหรือหมายเลขตามกติกาแขงขันฟุตบอลแตตอง
มีคําวา “นักเรียนจาอากาศ” หรือ “นจอ” หรอื “ATTS” และหมายเลขรุน 
   3. ผูเลนตองสวมรองเทาฟุตบอลหรือรองเทาผาใบเทาน้ัน 
   4. ในกรณีที่ทีมที่เขาแขงขัน แตงกายดวยชุดที่มีสีคลายคลึงกัน (ยกเวนผูรักษาประตู)   ฝาย
จัดการแขงขัน หรือ ผูตัดสินจะจัดใหทีมทีม่ีอาวุโสนอยกวาใชชุดแขงขันกลาง (เสือ้สํารอง)  

การดําเนินการแขงขัน      
  1. ใชการแขงขันประเภทฟุตบอล 11 คน 
  2. ใชเวลาแขงขัน  20 นาที ไมมีพักครึง่ 
    3. ทีมใดไมมาแขงขันตามกําหนด หรือมาชากวาเวลาการแขงขันที่กําหนดไวเกิน 10 นาที ใหถือ
วาทีมคูแขงขันที่พรอมกวาเปนฝายชนะ หากไมพรอมทั้งสองทีม ก็ใหทัง้สองทมีน้ันไมไดคะแนนการแขงขัน และให
ทําการแขงขันคูตอไป             
  4. ทีมใดเมื่อถึงเวลาการแขงขันตามกําหนด ตองมผีูเลนไมนอยกวา 7 คน   
  5.  การเปลี่ยนตัวผูเลน ใหเปลี่ยนไดตลอดเวลาโดยใหแจงกรรมการสํารองกอนทุกครัง้ ใหผูเลนที่
ถูกเปลี่ยนตัวออกสามารถออกมานอกสนามกอนโดยไมตองรอใหกรรมการยุติการเลน  ผูเลนที่เปลี่ยนออกไปแลว
จะกลับเขามาแขงขันอีกก็ได 
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   6. ตลอดเวลาการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับเปนนักกีฬาที่ดี  การเลนรุนแรง
ละเมิดกติกาการแขงขัน จะถูกผูตัดสินเชิญออกจากการแขงขันและใหผูเลนคนอื่นลงมาแขงขันแทนได 
    7. หากมีการทะเลาะวิวาท ชกตอย ในระหวางการแขงขัน ผูตัดสินมีสทิธ์ิพิจารณาใหทัง้สองทีม
ออกจากการแขงขันทันทีโดยไมมสีิทธ์ิอุทธรณใด ๆ ทั้งสิ้น  

วิธีการแขงขัน      
   1. แขงขันแบบพบกันหมด ทีมชนะได 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน และแพไมไดคะแนน  
   2. การแขงขันรอบแรก หากมีคะแนนเทากันใหพจิารณาจากกฎ Head to Head / ผลตางของ
ประตูไดและประตูเสียของแตละทีม ถาผลตางเทากัน ใหพิจารณาจากประตูได ทีมใดทีท่ําประตูไดมากกวาเปนผู
ชนะ หากยังเทากันใหใชวิธีจับสลาก  
   3. ทีมที่มีคะแนนแตละอันดับในสายการแขงขันจะไปแขงพบกับอันดับเดียวกันของอีกสายหน่ึง 
  4. รอบชิงชนะเลิศหากยังเสมอกันอยูในเวลาใหใชวิธียิงลูกโทษที่จุดโทษขางละ 3 คน หากยัง
เสมอกันอยูใหยิงลูกโทษขางละคนตอไปจนกวาจะไดผูชนะ 
   5. ปญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินกรรมการถือเปนอันยุติ ไมมีการประทวงการตัดสิน
ของผูตัดสนิ 

--------------------------------------- 
 

การใหบริการของ นจอ.31 

 ใหบรกิารนํ้าแข็งตลอดการแขงขัน  แตตองนํากระติกหรอืภาชนะมาใสเทาน้ัน  
         หามใช   ถุงกระสอบ หรอืถุงพลาสติกมาใส 

 ใหบรกิารนํ้าด่ืมถังใหญ 
 

หาม 
 

 จัดการแสดงท่ีโป เปลือย ทุกประเภท 
 เลนการพนันทุกชนิด 
 หามซอมรุนนองโดยการบังคับใหด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือบังคับสูบบุหร่ี หรือการ

กระทําอื่นใดท่ีเปนการขมขืนใจ 
 หามกระทําการใดๆ ท่ีทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของ นจอ. หรือกองทัพอากาศ 
 หามขายเคร่ืองด่ืม และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลทุกชนิด                                                  

(สงวนสิทธ์ิใหเพียงเจาภาพจัดการแขงขันเทาน้ัน) 

หมายเหตุ :  ขอความรวมมือจัดตัวแทนรุนรวมขบวนในพิธีเปด-ปด รุนละ 12 คน                    
(รวมแถวขบวน 10 คน และถือปายรุน 2 คน) 



 


