ระเบียบการแข่ งขัน
การแข่ งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรี ยน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ
ถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2015
เพือ่ ให้ การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรี ยน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ ถ้ วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2015 ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามวัตถุประสงค์จึง
ขอใช้ ระเบียบดังนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่าระเบียบการจัดการแข่งขัน “นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์ คัพ 2015” ซึง่ บัญญัติโดย
บริ ษัท เจเนอรัล โปรดัคชัน่ ดีไซน์ จากัด โดยจะใช้ ในการจัดการแข่งขันแข่งขัน ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั การแข่งขันเท่านัน้
ข้ อ 2 บรรดาระเบียบที่โต้ แย้ งกับระเบียบนีใ้ ห้ ใช้ ระเบียบนีแ้ ทน
ข้ อ 3 คารับรองของผู้เข้ าแข่ งขัน
ผู้เข้ าแข่งขันแต่ละราย ณ ที่นี ้ จะต้ องรับรองว่าเป็ นผู้ที่มีสขุ ภาพแข็งแรงดี เข้ าร่ วมการแข่งขันครัง้ นี ้ด้ วยความ
สมัครใจ และมีความรับผิดชอบตนเอง พร้ อมใบสมัครนี ้ ผู้สมัครตกลงที่จะถือตามกฎ กติกา และเงื่อนไขทุกประการที่
ทางผู้จดั การแข่งขัน รวมทังเอกชน
้
หรื อองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทังทางตรงและทางอ้
้
อมกับการจัดการแข่งขันครัง้ นี ้ ในอัน
ที่จะยอมรับสภาพการบาดเจ็บถึงแก่กรรม หรื อสูญเสียทรัพย์สิน ในระหว่างการแข่งขัน หรื อขณะเดินทางไปหรื อกลับ
เพื่อการแข่งขัน
ข้ อ 4 กฎกติกาทั่วไปของการแข่ งขัน
ในวันทาการแข่งขันผู้เข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องนาบัตรประชาชนหรื อพาสปอร์ ตหรื อสูติบตั รตัวจริ งหรื อ
เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกมาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ถ้ าไม่สามารถแสดงเอกสารได้ จะถูกตัดสิทธ์ ออกจากการ
แข่งขันทันที
ข้ อ 5 คุณสมบัติและสิทธิของทีมที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
เพื่อให้ การแข่งขันครัง้ นี ้เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอกาหนดคุณสมบัติและทีมเข้ าร่วมการแข่งขันดังนี ้
1. นักกีฬามีสทิ ธิลงแข่งขันได้ เพียงทีมเดียวเท่านัน้
2. จานวนนักกีฬาแต่ละทีมมีจานวนนักกีฬา 5 คน ลงในสนาม 4 คน
3. นักกีฬาทุกคนต้ องนาบัตรประชาชนตัวจริ งมาแสดงในวันแข่งขันพร้ อม สาเนา หากนักกีฬาคนใดไม่นามาจะไม่มี
สิทธิลงแข่งขัน
3.1. ประเภทเยาวชนอายุ 12 ปี เป็ นผู้ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546
3.2. ประเภทเยาวชนอายุ 15 ปี เป็ นผู้ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543
3.3. ประเภทเยาวชนอายุ 18 ปี เป็ นผู้ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540
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3.4. ประเภทเยาวชนอายุ 18 ปี หญิง เป็ นผู้ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540
4. ต้ องเป็ นนักกีฬาสมัครเล่น
5. ต้ องสวมรองเท้ าผ้ าใบนันยาง ลงทาการแข่งขันเท่านัน้
6. ต้ องใส่เครื่ องแบบนักเรี ยน ชุดลูกเสือหรื อชุดพละ / นักศึกษาของสถาบันที่สงั กัด ลงทาการแข่งขัน
7. นักกีฬาทุกคนต้ องนาเสื ้อนักเรี ยน และ เสื ้อพละมาด้ วยทุกครัง้ ทีม่ ีการแข่งขัน(ในกรณีที่ผ้ เู ล่นสองทีมมีเครื่ องแบบ
นักเรี ยนใกล้ เคียงกัน ต้ องมีหนึง่ ทีมใส่เสื ้อพละแทน)
ข้ อ 6 หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (เอกสารเป็ นชุด)
2. รูปถ่าย 2 นิ ้ว สีหรื อขาวดา ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป เขียนชื่อและนามสกุลหลังรูปให้ ชดั เจน (รูปถ่าย
หน้ าตรง ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตาดา)
3. สาเนาสูติบตั ร หรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายพร้ อม
ประทับตราหน่วยงานและมีลายเซ็นผู้มีอานาจลงนาม) ถ่ายเอกสารหน้ าหลัง พร้ อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง
จานวน 1 ใบ และนาบัตรหรื อเอกสารฉบับจริ งมาแสดงในวันแข่งขัน โดยนักกีฬาต้ องแสดงบัตรหรื อ
เอกสารดังกล่าวต่อเจ้ าหน้ าที่ประจาสนามและตรวจหลักฐานก่อนลงทาการแข่งขันอย่างน้ อย 30 นาทีนกั กีฬาคน
ใดไม่สามารถนาบัตรมาแสดงได้ คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธ์ ในการห้ ามไม่ให้ นกั กีฬาคนนันลง
้
ทาการแข่งขัน
4. หลักฐานการโอนเงินประกันทีม จานวน 500 บาท เพื่อยืนยันการเข้ าแข่งขันโดยโอนเข้ าบัญชีชื่อ
………………………..เลขที่บญ
ั ชี …………………………………………………………………..
หมายเหตุ ค่าประกันทีมจะคืนให้ หลังจากเสร็ จสิ ้นการแข่งขันของแต่ละทีม
*** กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินให้ ดีและนามาแสดงในวันแข่งขัน ***
ข้ อ 7 ระเบียบและกติกาการแข่ งขัน
1. ให้ ยดึ หลักการเล่ นแบบมีนา้ ใจนักกีฬาเป็ นสาคัญ การแข่งขันฟุตบอลโกลหนู เป็ นการแข่งขันฟุตบอลพ
ลาสติค 4 ต่อ 4 ประกอบด้ วยผู้เล่น 5 คน / 1 ทีมสามารถกระทาการเปลีย่ นตัวได้ ตลอดเวลา ที่ลกู เสียหรื อ
ออกนอกสนาม โดยนาฬิกาจับเวลาจะไม่หยุดเดินแม้ จะมีการเปลีย่ นตัวผู้เล่นในการแข่งขัน ยกเว้ นการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในช่วง 2 นาทีสดุ ท้ าย นาฬิกาจับเวลาจะหยุดทุกครัง้ ที่มีการฟาล์วและการเตะบอล
เข้ าโกลหนู
2. ขนาดสนามการแข่งขัน กว้ าง 13.5 เมตร ยาว 20 เมตร (ฝ่ ายจัดการแข่งขันสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามความ
เหมาะสม)
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3. ประตูให้ ใช้ ขนาด 0.8 x 1.5 เมตร (ฝ่ ายจัดการแข่งขันสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม)
4. เวลาในการแข่งขันรอบแรก จนถึงคูช่ ิงชนะเลิศ จะใช้ เวลาการแข่ งขัน 8 นาที ไม่มีการพักครึ่งเวลา และไม่
มีการขอเวลานอกในการแข่งขัน หรื อหากทีมใดทาประตูได้ 3 ประตูก่อน (ก่อน 8 นาที) ถือว่าเป็ นผู้ชนะ
5. เมื่อหมดเวลา 8 นาทีเกมยังเสมอ ให้ ดาเนินการแข่งขันต่อไป โดยไม่มีการหยุดเกมการแข่งขัน โดยใช้ “กฎ 2
ออก” (เมื่อมีการทาลูกบอลออกเขตหลังประตูหรื อเขตข้ างสนามทุกกรณี 2 ครัง้ ถือว่าสิ ้นสุดช่วงเวลาการต่อ
เวลาพิเศษนี ้) แต่หากทาประตูได้ ในเวลาดังกล่าวก็ถือว่าเป็ นผู้ชนะทันทีเหมือนกับ “ กฎ Golden goal”
6. หากเกมยังเสมออยูห่ ลังจากครบกาหนดการต่อเวลาพิเศษด้ วย “กฎ 2 ออก” ให้ ตดั สินด้ วยการ ยิงลูกโทษ
แบบSudden Death (1:1) โดยให้ ทีมคัดเลือกผู้เล่นที่อยูใ่ นสนามจานวน 1 คน ผลัดกันยิงลูกโทษแบบคนต่อ
คนจนกว่าจะมีผลแพ้ ชนะ (ใช้ การเป่ ายิงฉุบ เพื่อเลือกการยิงก่อนหรื อหลัง)
7. ส่งรายชื่อผู้เล่นได้ ทีมละไม่เกิน 5 คน
8. การแข่งขันจะเริ่ มต้ น ต้ องมีผ้ เู ล่นในสนาม 4 คนรวมผู้ป้องกันประตูแล้ ว 1 คน และในขณะทาการแข่งขัน
จะต้ องมีผ้ เู ล่นอยูใ่ นสนามอย่างน้ อย 2 คน
9. ในการแข่งขัน ให้ มีผ้ รู ักษาประตูได้ เพียง 1 คนเท่านัน้ แต่ ห้ามใช้ มือ หากฝ่ ายรับเข้ าเขตประตูมากกว่า 1 คน
และสัมผัสลูกฟุตบอลถือว่าเป็ นลูกจุดโทษทันที
10. การเลือกทีมเปิ ดบอลให้ ใช้ วิธี เป่ ายิงฉุบ
11. ลูกจุดโทษเขตจุดโทษห่างจากประตู 10 เมตร (จุดด้ านซ้ ายและด้ านขวาของกลางสนาม) ไม่มีผ้ ปู ้ องกันประตู
12. ไม่มีการฟาล์วรวม
13. การเปลีย่ นตัวให้ เปลีย่ นตัวผู้เล่นได้ ตลอดเวลา ที่ลกู ตาย
14. ไม่มีการล ้าหน้ า
15. การตัดสินของผู้ตดั สินถือเป็ นเด็ดขาด
16. กติกาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ ใช้ กติกาฟุตซอล ตามกติกาของสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ ( FIFA ) ที่สมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศใช้
17. นักกีฬาทัง้ 5 ตัวผู้เล่นทุกคนจะต้ องเตรียมชุดนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันที่ตนสังกัด และชุดพละ รวมคน
ละ 2 ชุดเพื่อใช้ ในการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธ์ ในการห้ ามไม่ให้ นกั กีฬาที่ไม่ใช่เสื ้อ
ดังกล่าวลงทาการแข่งขัน
18. ผู้เข้ าแข่งขันคนใดละเมิดกติกาการแข่งขัน ซึง่ ผู้ตดั สินได้ ตกั เตือนเป็ นทางการ โดยแสดงใบเหลืองถูกปรับเป็ น
เงินใบละ 50 บาท และ ใบแดงใบละ 100 บาท โดยหักจากเงินรางวัลประกันทีมหรื อเงินรางวัล
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ข้ อ 8 รางวัล
รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ใต้ , กลาง/ตะวันออก) รุ่นอายุ18 ปี และรุ่นอายุ15 ปี
ทีมชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท
ถ้ วยเกียรติยศและเกียรติบตั ร
ทีมรองชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ทีมละ 3,000 บาท
และเกียรติบตั ร
ทีมอันดับ 3
ทุนการศึกษา ทีมละ 1,500 บาท และเกียรติบตั ร
หมายเหตุ ทีมทัง้ 2 ทีมในแต่ละภูมิภาค จะได้ สทิ ธิ์เข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ

รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ใต้ , กลาง/ตะวันออก) รุ่นอายุ 12 ปี
ทีมชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท
และเกียรติบตั ร
ทีมรองชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ทีมละ 3,000 บาท
และเกียรติบตั ร
ทีมอันดับ 3
ทุนการศึกษา ทีมละ 1,500 บาท และเกียรติบตั ร
หมายเหตุ ทีมทัง้ 2 ทีมในแต่ละภูมิภาค จะได้ สทิ ธิ์เข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ
รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ใต้ , กลาง/ตะวันออก) รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ทีมชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท
และเกียรติบตั ร
ทีมรองชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ทีมละ 3,000 บาท
และเกียรติบตั ร
ทีมอันดับ 3
ทุนการศึกษา ทีมละ 1,500 บาท และเกียรติบตั ร
หมายเหตุ ทีมทัง้ 2 ทีมในแต่ละภูมิภาค จะได้ สทิ ธิ์เข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ
รอบคัดเลือก (ภาคนครหลวง) รุ่นอายุ 18 ปี รุ่นอายุ 15 ปี รุ่นอายุ 12 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี หญิง
แข่งขันคัดเลือก 4 ทีมสุดท้ าย เข้ าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย
รุ่ นอายุ 18 ปี
ทีมชนะเลิศ
ถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษา
20,000 บาท และเกียรติบตั ร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา
10,000 บาท และเเกียรติบตั ร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และเกียรติบตั ร
รุ่ นอายุ 15 ปี
ทีมชนะเลิศ
ถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษา
20,000 บาท ถ้ วยเกียรติยศและเกียรติบตั ร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา
10,000 บาท และเกียรติบตั ร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และเกียรติบตั ร
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รุ่ นอายุ 12 ปี
ทีมชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
10,000 บาท และเกียรติบตั ร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา
7,000 บาท และเกียรติบตั ร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และเกียรติบตั ร
รุ่ นอายุ 18 ปี หญิง
ทีมชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
10,000 บาท และเกียรติบตั ร
ทีมรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา
7,000 บาท และเกียรติบตั ร
ทีมอันดับ 3 (ร่วม) ทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท และเกียรติบตั ร
หมายเหตุ
1. เงินรางวัลจะต้ องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%ของจานวนเงินที่ได้
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจ่ายเงินรางวัลเป็ นเช็คล่วงหน้ า สัง่ จ่ายในนามตัวแทนทีม ซึง่ สามารถรับได้
หลังจากสิ ้นสุด การแข่งขันโดยผู้แทนทีมจะต้ องนาสาเนาบัตรประชาชนมาเป็ นหลักฐานการรับเงิน
ข้ อ 9 กรณีมีการบาดเจ็บในระหว่ างการแข่ งขัน
แพทย์สนามที่จดั โดยผู้จดั การแข่งขัน จะดูแลปฐมพยาบาลขันต้
้ นตามควรแก่กรณี หากการรักษาพยาบาล
อยูน่ อกเหนือความสามารถของแพทย์สนาม ทีมหรื อผู้เล่นจะต้ องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง และหากเกิดการ
เจ็บป่ วยระหว่างการแข่งขัน จะต้ องยื่นหลักฐานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนวันเริ่ มแข่งขันไม่น้อย 3 วัน
ข้ อ 10 การพิจารณามารยาท วินัย และข้ อประท้ วง
1. ฝ่ ายพิจารณา มารยาท วินยั และข้ อประท้ วง จะทาหน้ าที่รับข้ อประท้ วงของทีมที่เข้ าแข่งขัน และประชุม
พิจารณา ร่วมกับทีมต่างๆ ที่ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยงข้ องกับการประท้ วงในครัง้ นันพร้
้ อมนาบทสรุป แล้ วให้ ทีมที่
เกี่ยวข้ องในการประท้ วงได้ ทราบ
2. การประท้ วงจะต้ องทาหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมเงินค่าประกันการประท้ วง จานวน 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้ วน) โดยมีผ้ เู ซ็นหนังสือประท้ วงเป็ นผู้จดั การทีมที่สง่ ชื่อไว้ หรื อผู้รับมอบอานาจ ส่วนเงินค่า
ประกันการประท้ วงนันจะคื
้ นให้ การเมื่อการประท้ วงเป็ นผลหากการประท้ วงไม่เป็ นผล ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะ
ยึดเงินประกันการประท้ วงทันที
3. หนังสือที่ประท้ วงจะต้ องส่งถึงมือคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 24 ชัว่ โมง หลังจาก การแข่งขันสิ ้นสุด
ลง พร้ อมหลักฐานอย่างครบถ้ วน
4. เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันรับหนังสือข้ อประท้ วงแล้ ว จะส่งหนังสือข้ อประท้ วงไปยังทีมที่ถกู ประท้ วง
ภายในเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อแก้ ข้อประท้ วงเป็ นลายลักษณ์และหลักฐานพร้ อมส่งคืนมายังฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ภายใน 24 ชัว่ โมงเช่นเดียวกัน
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5. การประท้ วงไม่วา่ กรณีใดๆ จะต้ องทาการประท้ วงคูแ่ ข่งขันในการแข่งขันรอบแรกนี ้เท่านัน้ การแข่งขันตังแต่
้
รอบสองห้ ามมิให้ ทาการประท้ วงและทักท้ วงโดยเด็ดขาด ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. ผลการตัดสินชี ้ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือเป็ นสิ ้นสุดไม่สามารถยกขึ ้นมาเป็ น
ข้ อโต้ แย้ ง ฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายและอุทธรณ์ใดๆ ทังสิ
้ ้น
7. ในระหว่างการแข่งขัน ถ้ าทีมนักกีฬาหรื อผู้ฝึกสอนหรื อผู้จดั การทีมหรื อผู้ควบคุมทีมทีมใดมีเจตนาไม่ลงทา
การแข่งขัน หรื อเจตนาถ่วงการแข่งขันถือว่าผิดมารยาทอย่างร้ ายแรง ผลจากการแข่งขันที่ดาเนินอยูใ่ ห้ ปรับ
ทีมนักกีฬานัน้ แพ้ ให้ ริบเงินสนับสนุนทีมหรื อเงินค่าประกันทีมและห้ ามลงทาการแข่งขันในทุกๆ แม็ชที่มี
โปรแกรมการแข่งขันในรายการนี ้ตลอดไป พร้ อมทังปรั
้ บให้ แพ้ ทุกๆทีมโดยไม่มขี ้ อโต้ แย้ ง กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
8. ในระหว่างการแข่งขัน กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทถือว่าผิดมารยาทอย่างร้ ายแรง คูก่ รณี ทัง้ 2 ทีม จะถูกตัด
สิทธิออกจากการแข่งขัน หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมจัดการแข่งขันได้ ตดั สิน ให้ ริบเงินสนับสนุนทีมหรื อเงิน
ค่าประกันทีมทัง้ 2 ทีม และห้ ามลงทาการแข่งขันในทุกๆ แม็ชที่มโี ปรแกรมการแข่งขันในรายการนี ้ตลอดไป
หรื อเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9. ผู้จดั การทีม , ผู้ฝึกสอน , ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอลที่สมัครเข้ าร่วมทาการแข่งขันทุกประเภทต้ อง
ยอมรับและถือเอาคาตัดสินของ กรรมการผู้ตดั สิน โดยเด็ดขาด
10. หากมีเหตุสดุ วิสยั ใด ๆ เกิดขึ ้นก่อนหรื อขณะแข่งขันให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการแข่งขันเป็ นผู้ชี ้ขาด โดย
ถือเป็ นมติที่ ทุกทีมที่เข้ าร่วมแข่งขันจะต้ องยอมรับและจะอุทธรณ์มิได้
ข้ อ 11 การถือปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่ งขัน และข้ อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอื่นใด ทีไ่ ด้ แจ้ งและประกาศ
ให้ ทราบ ผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน และผู้เข้ าแข่งขันทุกคน จะต้ องทราบและถือปฏิบตั ิทกุ ประการ จะอ้ างว่าได้ ดาเนินการ
ไปโดยไม่ทราบมิได้
ข้ อ 12 เรื่ องอื่นใดทีม่ ิได้ ระบุไว้ ในระเบียบการนี ้ ผู้จดั การแข่งขันขอสงวนสิทธ์ ในการพิจารณาและดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ กับทังขอสงวนสิ
้
ทธ์ ในการที่จะมีอานาจในการแก้ ไข เปลีย่ นแปลง เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันฯ และข้ อ
ถือปฏิบตั ิอื่นใดได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และให้ ถือผลการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวแล้ วนัน้
เป็ นที่สิ ้นสุดจะอุทธรณ์หรื อฟ้ องร้ องต่อที่อื่นใดอีกมิได้
ข้ อ 13 ติดต่ อสอบถาม
สานักงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นันยางโกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คพั
เลขที่ 136 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศธ์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 086-369-5547, 086-369-5548, 02-950-4064-5 www.NanyangGoalnu.com
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