
 

 

การแขงขันฟุตบอล 6 คน    รายการ “ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE ARENA” 

“SIX’S PLAYER CHALLENGE # 1” 

 

 

ขอ 1. ชื่อการแขงขัน การแขงขันน้ีเรียกวา  การแขงขันฟุตบอล 6 คน 

“ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE ARENA” 

“SIX’S PLAYER CHALLENGE # 1” 

 

 

ขอ 2. ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน   

ทีมรุ่นประชาชนทัว่ไป  

 

 

ขอ 3. คุณสมบัติ นักกีฬา   

3.1 นกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนั ตอ้งเป็นนกักีฬาท่ีลงทะเบียนสมคัรในรายการน้ีเท่านั้น หา้มนาํผูเ้ล่นท่ี

นอกเหนือจากรายช่ือท่ีลงทะเบียนร่วมทาํการแข่งขนั 

3.2 นกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัท่ีอยูใ่นระหวา่งการแข่งขนั การกีฬาแห่งประเทศไทย  (SAT)  หรือสมาคม 

         ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (FAT)  ปีปัจจุบนั 2559 อาทิฟุตบอล PLT ดิวชิัน่ 1 ดิวชิัน่ 2 

ฟุตซอลไทยลีก ฟุตซอลดิวชิัน่ 1 อนุญาตใหส่้งช่ือนกักีฬา ลงทาํการแข่งขนัได ้ 1 คน ต่อ 1 ทีม  

(หากตรวจสอบวา่ส่งเกินโควตา้ท่ีกาํหนด จะถูกปรับแพ ้ทนัที 2-0) 

3.3  นกัเตะผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั มีสิทธิส่งช่ือเขา้ร่วมการแข่งขนัไดเ้พียงทีมเดียวเท่านั้น   

3.4 ชุดของนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการน้ีทุกคน ตอ้งมี อาร์มสัญลกัษณ์ประจาํการแข่งขนั “ASIA 

SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE ARENA” -  “SIX’S PLAYER CHALLENGE 

# 1” (ถา้ชุดผูเ้ล่นคนไหนไม่มีอาร์มสัญลกัษณ์  ตามท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัฯ กาํหนด หา้มลงทาํการ

แข่งขนัโดยเด็ดขาด) 
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ขอ 4.  การสงรายชื่อ  และหลักฐานนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม 

4.1  ทีมท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัใหส่้งรายช่ือผูเ้ล่นไดไ้ม่เกิน 12 คน และไม่นอ้ยกวา่ 10 คน 

(สามารถส่งผูเ้ล่นต่างชาติไดที้มละ 1 คน) 

4.2  เงินค่าสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัทีมละ 3,000 บาท เงินประกนัทีม 1,000 บาท ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั

รายการน้ี (สามารถไปสั่งชุดแข่งขนั ท่ีร้าน ASIA SPORT จะไดรั้บสิทธ์ิในราคาพิเศษ) 

4.3  หลกัฐานประกอบการส่งรายช่ือผูเ้ล่นและเจา้หนา้ท่ีทีมประกอบดว้ย 

4.3.1  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แวน่ตาดาํ  ขนาด 1น้ิว จาํนวนคนละ 1 รูป เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 

60 วนั บตัรประชาชนตวัจริง และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมลงรายมือช่ือรับรอง กรณีท่ี

เป็นชาวต่างชาติ แนบเอกสาร passport ตวัจริงและสาํเนา passport พร้อมลงรายมือช่ือรับรอง 

และแสดงบตัรประชาชน หรือ passport ตวัจริงก่อนลงทาํการแข่งขนัทุกคร้ัง (กรณีไม่นาํบตัร

ประชาชน หรือ passport ตวัจริง มาแสดงในวนัแข่งขนั ไม่สามารถลงแข่งขนัเด็ดขาด) 

 

 

ขอ 5. กําหนดการแขงขัน  

5.1 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเป็นผูจ้ดัทาํโปรแกรมการแข่งขนั  

5.2 ประชุมผูจ้ดัการทีมจบัฉลากแบ่งสาย ท่ีสนามฟุตบอลหญา้เทียม THE BLUE ARENA  

ในวนัเสาร์ท่ี 8 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.  

 

 

ขอ 6. สนามแขงขัน  

สนามฟุตบอลหญา้เทียม THE BLUE ARENA ถ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ 

 

 

ขอ 7. ลูกฟุตบอล  

ลูกฟุตบอลท่ีใชแ้ข่งขนัเป็นลูกฟุตบอล No.5 ท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนักาํหนด 
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ขอ 8. การดําเนินการแขงขัน 

8.1 คณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนัฯ เป็นผูจ้ดัการแข่งขนั และรับผดิชอบเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินการจดัการแข่งขนัทั้งหมด 

8.2 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการ และรับผดิชอบในการ จดัการแข่งขนั ตลอดจน

ควบคุมการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการแข่งขนัน้ี หากมีปัญหาใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้น

ระเบียบการน้ี ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณาตดัสิน และนาํผลการตดัสินไปดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบ การแข่งขนัรายการน้ี 

 

ขอ 9. กติกาการแขงขัน และการตัดสิน 

9.1 กติกาการแข่งขนั ใชก้ติกาการแข่งขนัตามฝ่ายจดัการแข่งขนักาํหนด 

9.2  ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ เป็นผูจ้ดัหา ทีมผูต้ดัสิน ไปทาํหนา้ท่ีตดัสินตามวนั เวลา และสนาม

แข่งขนัท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนักาํหนด 

9.3 ผูต้ดัสินตอ้งทาํบนัทึกรายงานการแข่งขนัของแต่ละคู่ท่ีทาํการตดัสินไปแลว้ ต่อคณะกรรมการฝ่าย

จดัการแข่งขนัทนัที หากบนัทึกรายงานของผูต้ดัสินมี เหตุการณ์ไม่ปกติ ทางฝ่ายจดัการแข่งขนั 

พิจารณามารยาทวนิยั และขอ้ประทว้งโดยเร็ว ทั้งน้ีใหค้ณะกรรมการผูต้ดัสิน และพยานท่ีเห็น 

เหตุการณ์ท่ีผดิปกติใหค้วามร่วมมือโดยการใหข้อ้มูลประกอบ ผลการพิจารณาของฝ่ายจดัการแข่งขนั

ถือวา่ยติุ จะอุทธรณ์มิได ้

9.4 การตดัสินของผูต้ดัสินในระหวา่งการแข่งขนัถือเป็นส้ินสุด   จะอุทธรณ์มิได ้ 

9.5 ชุดของนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการน้ีทุกคน ตอ้งมี อาร์มสัญลกัษณ์ประจาํการแข่งขนั “ASIA 

SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE ARENA” -  “SIX’S PLAYER CHALLENGE 

# 1” (ถา้ชุดผูเ้ล่นคนไหนไม่มีอาร์มสัญลกัษณ์  ตามท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัฯ กาํหนด หา้มลงทาํการ

แข่งขนัโดยเด็ดขาด) 

9.6 กรณีทะเลาะววิาทร้ายแรง จะถูกตดัสิทธิจากการแข่งขนัรายการน้ีทนัที ดุลพินิจของผูต้ดัสินคือส้ินสุด 

และถูกตดัสิทธ์ิในการสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั “ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE 

BLUE ARENA” -  “SIX’S PLAYER CHALLENGE # 1” ในคร้ังต่อไป 

9.7 ในกรณีท่ีทีมท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัไม่สามารถควบคุมแฟนบอลนอกสนามได ้ จะถูกปรับแพ ้ และถูกตดั

สิทธ์ิออกจากการแข่งขนัทนัที 
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ขอ 10. วิธีการแขงขัน และระบบการแขงขัน 

10.1 การแข่งขนัรอบแรกแบ่งเป็นสาย (สายละ 3 ทีม จาํนวน 16 สาย) ทีมท่ีชนะได ้3 คะแนน เสมอได ้ 1 

คะแนน  แพไ้ด ้ 0 คะแนน  เอาทีมอนัดบัท่ี 1 ในแต่ละสายเขา้รอบ ในกรณีท่ีทีมในสายมีคะแนน

เท่ากนัจะจบัฉลาก เพื่อหาทีมเขา้รอบ   ต่อไป โดยรอบต่อไปจะเตะแบบน็อคเอาท ์ จนถึงรอบชิง

ชนะเลิศ (หากเสมอในเวลา ยงิจุดโทษช้ีขาดเพื่อหาทีมผา่นสู่รอบต่อไปทนัที) 

10.2 การแข่งขนัแข่งคร่ึงละ 10 นาที พกั 5 นาที ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่เก่ียวขอ้งกบัลูกออก เกิดจากการ

บาดเจบ็ หรือ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน จะทดเวลาตามดุลยพินิจของผูต้ดัสิน  

(รอบชิงชนะเลิศ และชิงอนัดบั 3 จะแข่งคร่ึงละ 15 นาที พกั 5 นาที) 

10.3 ทีมท่ีไม่มาแข่งขนัตามวนั เวลา และสนามท่ีกาํหนด หรือทีมท่ีมาถึงสนามแลว้ แต่ไม่พร้อมท่ีจะลง  

สนามแข่งขนัภายในเวลา 10 นาที จะถูกปรับแพ ้2-0 ทนัที การตดัสินใจของผูต้ดัสินถือเป็นส้ินสุด 

10.4 ในวนัท่ีกาํหนดให้แต่ละทีมทาํการแข่งขนั ทีมท่ีเขา้แข่งขนัจะตอ้งพร้อมท่ีจะลงแข่งขนัตามวนั เวลา  

และสนามแข่งขนัท่ีกาํหนด ทีมใดท่ีลงสนามแข่งขนัแลว้เหลือผูเ้ล่นในสนามนอ้ยกวา่ 3 คน ใหป้รับ

ทีมนั้นเป็นแพ ้2-0 ทนัที 

10.5 ในวนัแข่งขนัให้ผูจ้ดัการทีมส่งบญัชีรายช่ือ พร้อมทั้งลาํดบัหมายเลขใหต้รงตามหมายเลขท่ีสมคัรไว้

ตามแบบของคณะกรรมการ โดยใหมี้ผูเ้ล่นไม่เกิน 6 คน และผูเ้ล่นสาํรองไม่เกิน 6 คน ก่อนเวลาการ

แข่งขนั 1 ชัว่โมงของวนัท่ีลงทาํการแข่งขนั โดยใหส่้งรายช่ือน้ี ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั หรือ

เจา้หนา้ท่ีจดัการแข่งขนัของคณะกรรมการฯท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ปดาํเนินการแข่งขนั                                               

10.6  ถา้ปรากฏวา่ทีมใดจดันกักีฬาท่ีไม่มีสิทธ์ิตามระเบียบการแข่งขนัน้ี ลงแข่งขนัใหป้รับทีมนั้นเป็นแพ ้ 

2-0 ทนัที 

10.7 การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นในการแข่งขนัแต่ละนดัสามารถเปล่ียนตวัไดต้ลอด ผูเ้ล่นท่ีจะ เขา้เปล่ียนตวัตอ้ง  

อยูใ่นผูเ้ล่นสาํรอง 6 คน ตามบญัชีรายช่ือท่ีส่งเขา้ร่วมแข่งขนั ผูท่ี้เปล่ียนตวัออกไปแลว้สามารถ       

กลบัเขา้มาลงทาํการแข่งขนัไดอี้ก  (ยกเวน้ กรณีท่ีผูเ้ล่นถูกใบแดงออกจากสนามในเกมนั้นๆ ไม่

สามารถลงทาํการแข่งขนัไดอี้ก)     

10.8 ทาํการแข่งขนัรอบแรก วนัเสาร์ท่ี 15 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.-22.00 น. โดยประมาณ  

  ทาํการแข่งขนัรอบน็อคเอาท ์วนัอาทิตยท่ี์ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น.-20.00 น. โดยประมาณ 
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ขอ 11.   การแจงโทษนักกีฬา นักกีฬาจะถูกแจงโทษตามเกณฑตอไปน้ี 

11.1 ไดรั้บใบเหลือง  หกัเงิน 200 บาท / คน  

11. 2     ไดรั้บใบแดงจากการไดรั้บใบเหลือง 2 ใบ ในเกม หกัเงิน 300 บาท / คน 

ไดรั้บใบแดง เล่นผดิกติการ้ายแรง (กระทาํฝ่ายเดียว)  หกัเงิน  500 บาท / คน 

ไดรั้บใบแดง เล่นผดิกติการ้ายแรง(ก่อเหตุทะเลาะววิาททาํร้ายร่างกาย) หกัเงิน 1,000 บาท / คน อยูใ่น

ดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั (พร้อมดาํเนินคดีตามกฎหมาย) 

ไดรั้บใบเหลือง 3 ใบ พกัการแข่งขนั 1 คร้ัง  

ไดรั้บใบแดง พกัการแข่งขนั 1 คร้ัง (ลา้งใบเหลืองรอบรองชนะเลิศ) 

11.3 กรณีท่ีผูเ้ล่นไดรั้บใบเหลือง 2 ใบ เป็น ใบแดง หรือ ใบแดงโดยตรง ออกจากสนาม ใหผู้เ้ล่นคน

ดงักล่าวออกจากการแข่งขนัในเกมนั้นๆ ทนัที โดยใหที้มแข่งขนัต่อดว้ยผูเ้ล่นท่ีเหลือเท่านั้น 

 

ขอ 12.  ชุดแขงขัน 

12.1  ผูเ้ล่นแต่ละทีมท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการ “ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE 

BLUE ARENA” - “SIX’S PLAYER CHALLENGE # 1”  ตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อยเหมือนกนั 

(ยกเวน้ผูรั้กษาประตู) ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัร หรือแจง้ในการประชุมผูจ้ดัการทีมก่อนการแข่งขนั 

ตอ้งติดหมายเลขประจาํตวัทางดา้นหลงัเส้ือ พร้อมทั้งหมายเลขท่ีขากางเกงแข่งขนัให้ชดัเจนตามท่ีได้

ระบุหมายเลขของผูเ้ล่นแต่ละคนไวใ้นใบสมคัร 

12.2 ชุดของนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัในรายการน้ีทุกคน ตอ้งมี อาร์มสัญลกัษณ์ประจาํการแข่งขนั “ASIA 

SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE ARENA” -  “SIX’S PLAYER CHALLENGE 

# 1” 12.3 หากทีมท่ีเขา้แข่งขนั มีปัญหาในเร่ืองชุดการแข่งขนั หรือส่งผูเ้ล่นไม่ตรงตามท่ี

ลงทะเบียน หรือกรณีอ่ืนๆ จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัโดยอุทธรณ์มิได ้ และจะถูกปรับแพ ้

2-0 ทนัที 

12.3  กรณีชุดแข่งขนัมีสีคลา้ยคลึงกนั ใหท้าํการโยนเหรียญในการใส่เส้ือกลางท่ีฝ่ายจดัฯ เตรียมไว ้ ทั้งน้ี 

โดยการพิจารณาของผูต้ดัสินท่ีทาํหนา้ท่ีในคู่นั้นๆ รวมทั้งผูรั้กษาประตูท่ีใส่เส้ือสีเหมือนกนัดว้ย 
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ขอ 13. การพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวง 

13.1  ใหน้าํระเบียบวา่ดว้ยการพิจารณามารยาท วนิยั และขอ้ประทว้งของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั การ-

แข่งขนั “ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE ARENA” - “SIX’S PLAYER 

CHALLENGE # 1” และท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นบทลงโทษ   ในการแข่งขนัดว้ย 

13.2  ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ พิจารณามารยาท วนิยั และขอ้ประทว้งต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณา

พฤติกรรมของผูเ้ล่นท่ีทาํให้ เกิดความเส่ือมเสียในการแข่งขนั ตามระเบียบการพิจารณามารยาท วนิยั 

ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นบทลงโทษ   และใหสิ้ทธิพิจารณาปรับเป็นเงินตามท่ีเกิดความเสียหายจริงในการ

พิจารณาโทษต่างๆ ดว้ย 

13.3  การประทว้งจะตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลกัฐานประกอบ พร้อมเงิน ประกนัการประทว้ง

จาํนวน 1,000 - บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) เงินน้ีจะคืนใหเ้ม่ือการประทว้งเป็นผล หนงัสือประทว้ง

จะตอ้งส่งถึงฝ่ายจดัการแข่งขนั ภายใน 20 นาที หลงัจากการแข่งขนัส้ินสุดลง โดยผูล้งนามประทว้ง

จะตอ้งเป็นผูจ้ดัการทีมเท่านั้น 

13.4  เม่ือคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ไดรั้บหนงัสือประทว้งแลว้ใหจ้ดัส่งสาํเนาหนงัสือประทว้งนั้นให้

ทีมท่ีถูกประทว้ง และใหที้มท่ีถูกประทว้งนั้นช้ีแจง ต่อฝ่ายจดัการแข่งขนั ณ ท่ีทาํการคณะกรรมการฯ 

ภายใน 20 นาทีนบัตั้งแต่ท่ีไดรั้บสาํเนาหนงัสือประทว้ง และถือวนัเวลาท่ีปรากฏในเอกสารดงักล่าว

แลว้แต่กรณีหากทีมผูถู้กประทว้งมิไดช้ี้แจง อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการ

ทราบ ใหถื้อวา่ทีมท่ีถูกประทว้งไม่ประสงคท่ี์จะช้ีแจงใดๆ ทั้งส้ินคณะกรรมการฯจะพิจารณาตดัสินคาํ

ประทว้งนั้นตามกรณีคาํตดัสินของคณะกรรมการฯถือเป็นส้ินสุดจะอุทธรณ์ใดๆ มิไดห้รือนาํไป

ฟ้องร้องมิได ้

 

ขอ 14. รางวัลการแขงขัน  

14.1 ทีมชนะเลิศจะไดรั้บเงินรางวลั 50,000 บาท พร้อมถว้ยเกียรติยศจากผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ 

14.2 ทีมรองชนะเลิศไดรั้บเงินรางวลั 20,000 บาท พร้อมถว้ยเกียรติยศ 

14. 3 ทีมอนัดบัท่ี 3 ร่วมไดรั้บเงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมถว้ยเกียรติยศ 

14.4 ทีมอนัดบัท่ี 4 รับถว้ยเกียรติยศ  
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ขอ 15. การถือปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน  

15.1 การถือปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัฯและขอ้แกไ้ขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมอ่ืนใดท่ี 

คณะกรรมการฯแจง้ และประกาศใหท้ราบ ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน เจา้หนา้ท่ีประจาํทีม และนกักีฬา

ฟุตบอลทุกคนจะตอ้งทราบ และถือปฏิบติัทุกประการจะอา้งวา่ไดด้าํเนินการไปโดยไม่ทราบมิได ้และ

หากมีเหตุการณ์ใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนโดยระเบียบการแข่งขนัน้ีมิไดร้ะบุ ถือปฏิบติัไว ้ ใหเ้ป็น-ดุลยพินิจ 

และอาํนาจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯพิจารณาตดัสินช้ีขาด      

 

ขอ 16.  การใชระเบียบการแขงขันน้ี 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนั “ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE 

ARENA” -  “SIX’S PLAYER CHALLENGE # 1” รักษาระเบียบการแข่งขนัน้ี ตั้งแต่วนัท่ีแจง้ และประกาศ

เป็นตน้ไป จนเสร็จส้ินการแข่งขนั 

 

ขอ 17.  รายการเสริม 

คณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขนัฟุตบอล “ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE 

ARENA” -   “SIX’S PLAYER CHALLENGE # 1” ไดจ้ดักิจกรรม “ลูกโทษวดัใจ”  เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม

ระหวา่งรอแข่งขนัรายการหลกั หรือทีมท่ีตกรอบจากรายการหลกั โดยทีมท่ีสนใจสามารถสมคัรได ้ ในวนั

แข่งขนั โดยมีระเบียบการแข่งขนัดงัน้ี (รับสมคัรรอบละ 16 ทีม) สามารถลงสมคัรไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  

โดยผูช้นะการแข่งขนั  “ลูกโทษวดัใจ”  รับรางวลัชนะเลิศ 10,000 บาท ทนัที 

17.1 ค่าสมคัร 1,000 บาท / ทีม  ส่งช่ือไดที้มละ 6 คน โดยทีมท่ีสมคัรตอ้งเขา้ร่วมแข่งขนัฟุตบอลรายการ 

“ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE ARENA” -  “SIX’S PLAYER 

CHALLENGE # 1” 

17.2 แข่งขนัประกบคู่ตามลาํดบัทีมสมคัร แข่งขนัยงิจุดโทษ 5 คน แบบน็อคเอาท ์ (กรณีท่ีไม่สามารถหาผู ้

ชนะในการแข่งขนัปกติได ้ใหย้งิแบบ ซดัเดน เดธ (sudden death) หาผูช้นะผา่นเขา้รอบต่อไป) 

17.3 ใหดุ้ลยพินิจของผูต้ดัสินถือเป็นอนัส้ินสุด 

 

                       ประกาศ  ณ  วนัท่ี 8 ตุลาคม 2559 

 

           คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฟุตบอลรายการ  

   “ASIA SPORT SAMUTPRAKAN FC CUP @ THE BLUE ARENA” 

  “SIX’S PLAYER CHALLENGE # 1” 
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