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1. ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “ฟ้า-เหลือง คัพ” ครั้งที่ 1 ครั้งนี้มีชื่อว่า 
 การแข่งขันฟุตบอลประเพณี “ฟ้า-เหลือง คัพ” ครั้งที่ 1 
 

2. การรับสมัคร 
 2.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องสารบรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่           
1 กุมภาพันธ์ 2566 – 24 มีนาคม 2566 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง  www.bj.ac.th 
 2.2 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 หรือติดต่อ 

คุณสมฤกษ์  บำรุงวงษ์  093-9230155  
คุณณัฏฐวรรณ  ศรีวิจารณ์  092-6538954 

 2.3 ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  โดยแบ่งเป็นรุ่นตามอายุ ดังต่อไปนี้ 
  - รุ่นเล็ก (พรพูลวิทย์)   2552 – 2561    
(จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2549, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2552 - จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2558, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2561) 
  - รุ่นกลาง (วิภาชวิทยาสิทธิ์)   2542 – 2551   
(จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2539, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2542 - จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2548, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2551) 
  - รุ่นใหญ่ (วรศาสนดรุณกิจ)   2532 – 2541   
(จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2529, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2532 - จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2538, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2541) 

- รุ่นใหญ่พิเศษ (พรพิษณุ)   ก่อนปี  2532   
 2.4 ทีมท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องชำระค่าสมัคร 
  - สนับสนุนการแข่งขัน  จำนวน 3,000.- บาท 
 2.5 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันและประชุมผู้จัดการทีม 
  - จับสลากแบ่งสายการแข่งขันและประชุมผู้จัดการทีม ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่
เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
 

3. สถานที่แข่งขัน/วัน เวลา แข่งขัน 
 3.1 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
 3.2 แข่งขันในวันที่ 1, 2, 8 และ 9 เมษายน 2566 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.  
 

4. จำนวนนักกีฬา 
 4.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 12 คน  
 

5. คุณสมบัตินักกีฬา  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เท่านั้น 
 5.2 เป็นบุคคลที่จบการศึกษาในรุ่นของทีมเท่านั้น 
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 5.3 นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
 5.4 ประเภทและรุ่นนักกีฬาจะต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 
  - รุ่นเล็ก (พรพูลวิทย์)   2552 – 2561    
(จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2549, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2552 - จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2558, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2561) 
  - รุ่นกลาง (วิภาชวิทยาสิทธิ์)   2542 – 2551   
(จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2539, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2542 - จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2548, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2551) 
  - รุ่นใหญ่ (วรศาสนดรุณกิจ)   2532 – 2541   
(จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2529, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2532 - จบ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2538, จบ ม.ปลาย ปี พ.ศ. 2541) 

- รุ่นใหญ่พิเศษ (พรพิษณุ)   ก่อนปี  2532   
 

6. เอกสารและหลักฐานประกอบการแข่งขัน 
 6.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน 1 ชุด 
 6.2 แผงรูปถ่ายให้ติดรูปนักกีฬาให้ครบ พร้อมกับหลักฐาน ส่งคณะกรรมการภายในวันที่ 24 มีนาคม 
2566 เท่านั้น (หากไม่ส่ง คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทีมออกจากการแข่งขัน) โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

7. วิธีจัดการแข่งขัน  
 7.1 แข่งขันในวันที่ 1, 2, 8 และ 9 เมษายน 2566 
 7.2 รอบแรกจับฉลากแบ่งสายแข่งขันแบบพบกันหมด นำที่ 1 และ 2 ของสายมาพบกัน 
 7.3 ให้คิดคะแนนดังนี้ ชนะ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน 
 7.4 กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาหาทีมตามลำดับ ดังนี้ 
  - นับผลต่างประตูได้เสีย นับลูกได้ จับฉลาก 
 7.5 ตั้งแต่รอบ 2 เป็นต้นไป ใช้ระบบน็อคเอาท์ กรณีเสมอในเวลาให้เตะจุดโทษ เพ่ือหาทีมเข้าในรอบ
ต่อไป 
 

8. กติกาการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
 8.1 กติกาการแข่งขันนอกจากที่ระบุในระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 
(FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยยกเว้นการใช้ 
Video assistant referee (VAR) 
 8.2 ขณะแข่งขันทุกทีมต้องมีผู ้เล่นอย่างน้อย 5 คนในสนามถึงจะทำการแข่งขันได้ ถ้าผู้เล่นทีมใด     
น้อยกว่า 5 คน ให้ปรับแพ้ 

8.3 เวลาในการแข่งขัน ครึ่งละ 10 นาที ไม่มีพักระหว่างครึ่งในขณะทำการแข่งขัน แต่ละทีมเปลี่ยนผู้
เล่นได้ตลอด 

8.4 ทีมท่ีไม่พร้อมจะลงทำการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที , มาไม่ครบ 5 คน หรือไม่มา
ทำการแข่งขันปรับทีมเป็นแพ้ด้วยประตู (0-2) 




