
                                                                          
 
   
 
 

                                                ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง 
 เรื่อง  การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “วังสะพุง คัพ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทประชาชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 

                                                   *********************** 
                  ด้วย เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐเอกชน          
ชมรมฟุตบอลวังสะพุง  บริษัท  ห้างร้าน  ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนชาวอ าเภอวังสะพุง ได้ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล “วังสะพุง คัพ” ประจ าปี  ๒๕๖๒   ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทประชาชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย  
ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒   ณ   สนามกีฬากลางอ าเภอวังสะพุง   อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย        
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ออกก าลังกายเล่นกีฬาที่ตนเองถนัด ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยก ารเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙  และหนังสือสั่งการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  

ก. ประเภทประชาชนทั่วไป   มีรางวัลการแข่งขันดังนี้  
                           ทีมชนะเลิศ                              เงินรางวัล จ านวน    ๔๐,๐๐๐ บาท     พร้อมถ้วยรางวัล   
                  ทีมรองชนะเลิศ อันดับ  ๑            เงินรางวลั จ านวน    ๑๕,๐๐๐  บาท     

ข. ประเภทประชาชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย    มีรางวัลการแข่งขันดังนี้  
ทีมชนะเลิศ                              เงินรางวัล จ านวน    ๒๐,๐๐๐  บาท    พร้อมถ้วยรางวัล  
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ  ๑             เงินรางวัล จ านวน    ๑๐,๐๐๐  บาท     
ทีมรองชนะเลิศ อันดับ  ๒             เงินรางวัล จ านวน      ๕,๐๐๐  บาท                          

ค. การรับสมัครและสถานที่รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
                           หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน สถานศึกษา และสโมสรกีฬา ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล “วังสะพุง คัพ” ประจ าปี  ๒๕๖๒  ประเภท ประชาชนทั่วไป และประเภทประชาชนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเลย  สมัครได้ตั้งแตว่ันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ถึง วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  งานกีฬาและนันทนาการ  
กองการศึกษา ส านักงานเทศบาลวังสะพุง  และประชุมผู้จัดการทีม วันศุกร์ที่ ๔  มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.        
ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง  ติดต่อสอบถามได้ที่  ๐๔๒-๘๔๑-๓๙๓  โทรสาร  ๐๔๒-๘๔๑-๗๒๗   

                     เทศบาลเมืองวังสะพุง ขอเชิญชวน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน สถานศึกษา และสโมสรกีฬา          
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “วังสะพุง คัพ” ประจ าปี ๒๕๖๒ ประเภท ประชาชนทั่วไป และประเภท
ประชาชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบการแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้  

              จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

                                ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๐    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                                            
 
 

                                                                    (นายเลิศศักดิ์   พัฒนชัยกุล) 
                            นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 

 
 



 

 

   ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
"วังสะพุงคัพ” ครั้งที่ ๔๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประเภทประชาชนทั่วไปชาย  และประเภทประชาชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 
*********************** 

ข้อ๑. ระเบียบข้อบังคับนี้ให้ชื่อว่าระเบียบข้อบังคับการแข่งขันฟุตบอล “วังสะพุงคัพ” ครั้งที ่๔๑          
        ประจ าปี ๒๕๖๒   
        กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA) ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้แล้ว  และให้ยึดระเบียบการแข่งขันฟุตบอล “วังสะพุงคัพ” ครั้งที่ ๔๑ ประจ าปี 
๒๕๖๒  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยอมรับ ผลการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันและการตัดสินของผู้ตัดสิน       
ในระหว่างการแข่งขันนั้น ถือเป็นความถูกต้อง ผู้เล่นจะประท้วงหรืออุทธรณ์มิได้ 
ข้อ ๒.  คณะกรรมการตัดสินและตรวจคุณสมบัติของนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขัน  มีดังนี้ 
        ๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จากสมาคมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 
        ๒.๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งของเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบการแข่งขัน

ฟุตบอล “วังสะพุง คัพ”ครั้งที่  ๔๑ ประจ าปี  ๒๕๖๒  
ข้อ ๓. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้ 
       ๓.๑ ประเภทประชาชนทั่วไป 
             -  นักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ไม่จ ากัดสัญชาติและเชื้อชาติ      

       - ส่งรายชื่อนักกีฬา ได้ไม่เกิน ๒๕ คน และไมต่่ ากว่า  ๑๕  คน  
       - ส่งรายชื่อในวันแข่งขันได้ไม่เกิน  ๒๐  คน 

             - นักกีฬาจะต้องใช้ ชื่อ- นามสกุลจริง ตามบัตรประชาชนและพาสสปอร์ต 
        ๓.๒ ประเภทประชาชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 
             -  นักกีฬาต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยเล่นฟุตบอลอาชีพไทยลีก๑, ๒, ๓ และ ๔  ปี ๒๕๖๑      

       -  ส่งรายชื่อนักกีฬา ได้ไม่เกิน ๒๕ คน และไม่ต่ ากว่า  ๑๕  คน  
           - การส่งรายชื่อ ๑๑ คนแรก  ต้องมีผู้เล่นอายุต่ ากว่า ๑๙ ปี จ านวน  ๓  คน  (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
           - ผู้เล่นในสนาม ๑๑ คน สามารถส่งผู้เล่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดเลยลงเล่นได้ไม่เกิน ๓  คน  

             -  นักกีฬาที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดเลย ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดเลย หรือก าลังศึกษาใน    
                สถานศึกษาหรือมาท างานในจังหวัดเลย  ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยต้องมีเอกสารรับรอง 
ข้อ ๔ . การรับสมัครเข้าแข่งขันและหลักฐานประกอบการสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน  
        ๔.๑ กรอกข้อมูลในใบสมัครที่ฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ให้ถูกต้อง 
        ๔.๒ รายชื่อนักกีฬาทีมละไม่เกนิ  ๒๕    คน  
       ๔.๓ ติดรูปถ่ายนักกีฬาขนาด ๑ นิ้ว  (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและจะต้องไม่สวมหมวกและแว่นตาด า)              
        ๔.๔ หลักฐานการสมัคร 
               ๔.๔.๑ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
               ๔.๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรนักศึกษา หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการ 
               ๔.๔.๓ บัญชีรายชื่อนักกีฬา 
               ๔.๔.๔ แผงรูปนกักีฬา   
        ๔.๕ ค่าสมัคร   ๕๐๐   บาท  /  ค่าประกันทีม  ๑๕๐๐  บาท 
                ๔.๕.๑ เงินค่าสมัคร เทศบาลเมืองวังสะพุง จะออกเป็นใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและจะน าเข้าฝาก

เป็นรายได้ของเทศบาลของเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นด้านต่าง ๆในการจัดการแข่งขันฯ 



  
       ๔.๖ ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานติดรูปถ่าย พร้อมเงินประกันทีมต่อคณะกรรมการรับสมัคร ตามวัน 
             และเวลา ตามประกาศที่ก าหนดไว้ 
       ๔.๗ ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานนักกีฬา   พร้อมกับจ่ายเงินค่าสมัครก่อน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ

พิจารณารับเอกสารหลักฐานนักกีฬา ไว้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ   ถ้าหากมีทีมใดยื่นเอกสารหลักฐาน
นักกีฬาแล้วไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้เมื่อก าหนดการรับสมัครสิ้นสุดลง และหากมีทีมสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    จะพิจารณาน าเอาทีมที่มีเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้องตามก าหนดเข้าแทนที่ทีมที่เอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนตามประกาศ
ก าหนดไว้ 

ข้อ ๕.  ก าหนดวันรับสมัครและระยะเวลาการแข่งขัน  ดังนี้ 
       ๕.๑ ก าหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ถึง วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๒   
       ๕.๒ ก าหนดประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน วันศุกร์ที่   ๔   มกราคม  ๒๕๖๒ 
            เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง 
       ๕.๓ สถานที่รับสมัคร  งานกีฬาและนันทนาการ  กองการศึกษา   ส านักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง  

  โทรศัพท.์ ๐-๔๒๘๔-๑๓๙๓ โทรสาร. ๐ – ๔๒๘๔ –๑๗๒๗ ในวันเวลาราชการ 
ข้อ ๖. วิธีจัดการแข่งขัน 
        ๖.๑ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการแบ่งสายและจัดการแข่งขันตามวันเวลาที่ก าหนด 
        ๖.๒ การแข่งขัน รอบแรกใช้รูปแบบวิธีการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย เอาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ          
              ที่ ๒ ของแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบต่อไป  (กรณีถ้าทีมมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อหาทีม    
             เข้าไปเล่นในรอบต่อไป)  จะไม่นับลูกได้เสียประตู         
        ๖.๓ การจัดการแข่งขันในรอบท่ีสอง (รอบ ๘ ทีม) รอบรองชนะเลิศ (รอบ ๔ ทีม) และรอบชิงชนะเลิศ    
              (ถ้าหากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาแข่งขันให้ใช้วิธีการเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ เพื่อหาทีมเข้าไปเล่น       
               ในรอบต่อไป) 
        ๖.๔  คะแนนจากผลการแข่งขันในแต่ละครั้ง ที่คู่ทีมท าการแข่งขัน มีดังนี้ 

         ๖.๕.๑    ทีมที่ชนะ  ได้  ๓    คะแนน  
                   ๖.๕.๒    ทีมที่เสมอ ได้  ๑    คะแนน  
                   ๖.๕.๓    ทีมที่แพ้  ได้   ๐     คะแนน 
ข้อ ๗. การเปลี่ยนตัวนักกีฬา 

          ๗.๑ เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้นัดละ  ๕  คน   ทั้งนีจ้ะต้องแจ้งคณะกรรมการให้ถูกระเบียบและต้องมีชื่อในใบรายชื่อ
ที่ส่งให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน นัดนั้น ๆ 

        ๗.๒ ขณะที่ทีมท าการแข่งขัน และประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักกีฬาๆที่ขอเปลี่ยนตัวนั้นจะต้องน าใบเปลี่ยนตัวที่ 
              คณะกรรมการให้ไปแจ้งที่โต๊ะผู้ตัดสินที่ ๔ ก่อนทุกครั้ง  (แต่งกายให้เรียบร้อย)  จะลงท าการแข่งขันได้

ต่อเมื่อผู้ตัดสินอนุญาต 
        ๗.๓ นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บหรือโดนคาดโทษ หรือท าผิดระเบียบการแข่งขันอย่างใดอย่างหนึ่งจะออกหรือจะเข 
              สนามแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินเท่านั้น 
ข้อ ๘. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
        ๘.๑ ทีมท่ีไม่มาท าการแข่งขันตามวันเวลาที่ก าหนด โดยไม่ทราบสาเหตุเกิน  ๑๕  นาที จะถูกปรับทีม 
              เป็นแพใ้นนัดนั้นและจะต้องมาท าการแข่งขันตามปกติในนัดต่อไปตามโปรแกรมการแข่งขัน 
        ๘.๒ ทีมท่ีเจตนาไม่ท าการแข่งขันหรือออกจากการแข่งขันก่อนหมดเวลา จะถูกถอนสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

ฟุตบอล “วังสะพุงคัพ” ครั้งที่ ๔๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
        ๘.๓ ในการแข่งขันในแต่ละนัด หากมนีักกีฬาของทีมเข้าลงแข่งขันน้อยกว่า  ๗  คน จะถูกปรับเป็นแพ้ 
              ในนัดนั้นทันที 
 



 
        ๘.๔ นักกีฬาที่ลงแข่งขันแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เหมือนกัน  (ยกเว้นผู้รักษาประตู) เครื่องแต่งกาย เสื้อ,กางเกง  

ต้องติดหมายเลขประจ าตัว ทางด้านหน้า และด้านหลังเสื้อ หมายเลขที่กางเกงชุดแข่งขัน ให้ชัดเจน 
หมายเลขเสื้อ,กางเกง ให้ตรงกับ ใบส่งรายชื่อนักกีฬาและแผงรูปนักกีฬา  ชายเสื้อของนักกีฬาต้องอยู่ด้าน
ในกางเกง  ตลอดระยะเวลาขณะท าการแข่งขันในแต่ละครั้ง 

        ๘.๕ นักกีฬาต้องสวมใส่รองเท้าฟุตบอล ถุงเท้ายาวพร้อมสนับแข้ง ลงท าการแข่งขันทุกครั้งและตลอดเวลาการ
แข่งขัน 

        ๘.๖ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน จะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อน 
              ท าการแข่งขนั ๒๐ นาที 
        ๘.๗ นักกีฬาที่ไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๘.๔ – ข้อ ๘.๕ จะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขันในนัดนั้นๆ 
        ๘.๘ หัวหน้าทีมที่ลงท าการแข่งขันแต่ละครั้งให้ติดเครื่องหมายหัวหน้าทีม (ปลอกแขน)  

ข้อ ๙.  เวลาใช้ท าการแข่งขัน   แข่งขันครึ่งละ ๔๕ นาที พักไม่เกิน ๑๕ นาที  
ข้อ ๑๐. มารยาทของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม 
  ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมต้องยอมรับการตัดสิน  ไม่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม    
           แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ และก่อเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ในหมู่นักกีฬาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้งนี้  
           ถ้ากระท าผิดมารยาทให้เพิกถอนรายชื่อออกจากทีมท่ีสังกัดและไม่สามารถแข่งขันในรอบต่อไป พร้อมติดคาด  
           โทษไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “วังสะพุงคัพ” ครั้งต่อไปเป็น เวลา ๑ ปี หากมีเหตุการณ์นอกเหนือจาก 
           การแข่งขันในสนามให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  
ข้อ ๑๑. บทลงโทษนักกีฬาถูกคาดโทษ  
        ๑๑.๑ นักกีฬาของทีมใดที่ถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) มาแล้ว ๒ ครั้ง   จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามหรือใบแดง ๑ ครั้ง 

จะถูกห้ามลงแข่งขันในนัดต่อไป ๑ นัด   และนักกีฬาถูกคาดโทษ (ใบแดง) ขณะการแข่งขันก าลังด าเนิน
อยู่จะต้องออกจากการแข่งขันทันที และห้ามลงแข่งขันในนัดต่อไปอีก ๑ นัด  

        ๑๑.๒ นักกีฬาที่โดนใบเหลือง  ใบแดง  จะมีผลไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
        ๑๑.๓ ทีมที่จะท าการแข่งขันในแต่ละวันตามโปรแกรมการจัดการแข่งขัน  จะต้องเดินทางถึงสนามก่อนเวลาท า

การแข่งขันอย่างน้อย  ๓๐  นาที  เพ่ือส่งรายชื่อนักกีฬาและพบผู้ตัดสิน โดยให้ส่งรายชื่อนักกีฬาในวันท า
แข่งขันได้จ านวน  ๒๐  คน 

๑๑.๔ ที่นั่งนักกีฬาส ารองมีสิทธิ์นั่งได้ไม่เกิน  ๒๐  คน (รวมผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม) 
๑๑.๕ ที่นั่งนักกีฬาส ารองทีมที่มีชื่อแรกของโปรแกรมการแข่งขันจะต้องนั่งฝั่งซ้ายของสนาม ทีมท่ีมีชื่ออยู่หลังให้  
        นั่งฝั่งขวาของสนาม 
๑๑.๖ กรณีสีเสื้อของทีมแข่งขันซ้ ากันหรือใกล้เคียงกันทีมที่มีชื่ออยู่หลังต้องเป็นทีมเปลี่ยนเสื้อของคณะกรรมการ   
       จดัการแข่งขันจัดไว้ให้ (กรณีที่ทีมไม่ได้เตรียมชุดส ารองมาและผู้เล่นจะต้องใส่เสื้อ ให้ตรงกับหมายเลขที่   
       แจ้งไว้ตามแผงรูป) 
๑๑.๗ อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนออกไปยืนสอนในเขตเทคนิคได้ครั้งละ ๑ คน  
๑๑.๘ นักกีฬาที่ได้รับใบแดงในนัดนั้นหรือถูกให้พักการแข่งขันไม่มีสิทธิ์มานั่งในที่นั่งนักกีฬาส ารอง 
๑๑.๙ นักกีฬาที่ไม่สวมสนับแข้ง  จะไม่มีสิทธิ์ลงท าการแข่งขัน 

ข้อ ๑๒. การประท้วง 
       ๑๒.๑ กรณีท่ีมีการขัดแย้งเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาให้คู่กรณีท าหนังสือประท้วงยื่นต่อคณะกรรมการจัดการ  
               แข่งขันภายในเวลา  ๒๔ ชัว่โมง  หลังจากเสรจ็สิ้นการแข่งขันในนัดนั้นๆ  
               (หากพ้นระยะเวลาทีก่ าหนด จะไม่พิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ) 
       ๑๒.๒ การประท้วงแต่ละครั้งทีมที่ยื่นประท้วงต้องแนบเงินประกันการประท้วง จ านวน  ๒,๐๐๐  บาทหากเรื่อง

ที่ยื่นประท้วงเป็นผล ทางคณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้และจะตัดสิทธิทีมคู่กรณ ีเป็นแพ้ ในนัดนั้น 
       ๑๒.๓ หากเรื่องประท้วงไม่เป็นผลตามที่ยื่นประท้วง ทางคณะกรรมการจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 



 
       ๑๒.๔ ผู้ที่ยื่นหนังสือประท้วง จะต้องเป็นผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ไม่รับพิจารณาการ

ประท้วงดังกล่าว 
       ๑๒.๕ การประท้วงเป็นผล  อันมีสาเหตุเนื่องจากเอกสารประกอบคุณสมบัติของผู้เล่นที่ปลอมแปลงหรือแก้ไข  
              เอกสาร  ต้องคาดโทษผู้ฝึกสอน  และผู้จัดการทีม  ห้ามน าทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล“วังสะพุงคัพ” 
              ทุกประเภทในครั้งต่อไปเป็นเวลา ๒  ปี 
ข้อ.๑๓. รางวัลการแข่งขันฟุตบอล“วังสะพุงคัพ”  ครั้งที่  ๔๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒  
            ประเภทประชาชนทั่วไป มีรางวัล ดังนี้. 
                   ทีมชนะเลิศ                     เงินรางวัล  จ านวน   ๔๐,๐๐๐  บาท  พรอ้มถ้วยรางวัล   
          ทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๑     เงินรางวัล  จ านวน   ๑๕,๐๐๐  บาท   
            ประเภทประชาชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย  มีรางวัล ดังนี้. 
                   ทีมชนะเลิศ                     เงินรางวัล   จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล   
          ทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๑     เงินรางวัล  จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท   

         ทีมรองชนะเลิศ อันดับ  ๒    เงินรางวัล  จ านวน     ๕,๐๐๐  บาท                                                                                                                               
 ข้อ.๑๔. ในการแข่งขันฟุตบอล “วังสะพุงคัพ” ครั้งที่ ๔๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  
           การแข่งขันฉบับนี้  และผลการพิจารณาอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  ของฝ่ายจัดการแข่งขัน ถือเป็น 
            สิทธิของเทศบาลเมืองวังสะพุง ที่จะพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตาม 
            ระเบียบการแข่งขันและมิอาจอ้างได้ว่าไม่รับทราบระเบียบนี้ 

                                                                                                 
                                                
 

                                                       (นายเลิศศักดิ์   พัฒนชัยกุล) 
   นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง 

                                        ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล“วังสะพุงคัพ” 
                                           ครั้งที่  ๔๑  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


