
 

ระเบียบการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส” ครั้งท่ี ๒๓ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................. 
 

๑. ช่ือการแขงขัน  การแขงขันครั้งนี้เรียกวา  การแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส” ครั้งท่ี ๒๓ 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. ใชระเบียบการนี้  ตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 

๓. กําหนดการรับสมัคร  วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ กองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา  ในวันและเวลาราชการ 
๔. หลักฐานการสมัคร 
 ๔.๑  ใบสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาท่ีกรอกขอมูลสมบูรณ   
 ๔.๒  หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ใหใชหลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
        กรณีเปนผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูในเขตตําบลเทพรักษา ใหใชเฉพาะสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูนอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากยายท่ีอยู
เขามาอยูในตําบลเทพรักษาแตไมไดมีการถายบัตรประจําตัวประชาชนใหม ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัคร 
        กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ใหใช
สําเนาบตัรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใชสําเนาทะเบียนบานหนาท่ี
มีการแจงยายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
๕. กําหนดการจับสลากแบงสาย วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหาร 
    สวนตําบลเทพรักษา 
๖. กําหนดการจดัการแขงขันกีฬา วันท่ี ๑๘ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตบอล 
 

๑. สถานท่ีจัดการแขงขัน 
 ประเภทฟุตบอลทีมชายและทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปข้ึนไป)  ใชสนามกีฬาโรงเรียนบานตาพรามในการ
แขงขันทุกนัด สําหรับประเภทฟุตบอลทีมหญิง รอบแรก (รอบคัดเลือก) ใชสนามกีฬาสถานีตํารวจภูธรดมใน
การแขงขันทุกนัด สวนรอบตอไปใชสนามกีฬาโรงเรียนบานตาพราม 
๒. จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขัน 
 ใชวิธีการรับสมัครทีมเขารวมการแขงขัน โดยสามารถสงทีมเขารวมการแขงขันไดหมูบานละ ๑ ทีม/
ประเภท 
๓. คุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

๓.๑ นักกีฬาตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา โดยตองมีชื่อในทะเบียนบานกอน
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ยายเขามาภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

      กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา
และไดยายทะเบียนบานไปอยู ณ ศูนยฝกทหารท่ีรับราชการ ไดรับยกเวนคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง๑ 

 

๑ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา เปนนักกีฬาได 
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๓.๒ นักกีฬาท่ีลงแขงขันตองมีชื่อในใบสมัครและใบสงตวันักกีฬาเทานั้น หามมิใหผูท่ีไมมีชื่อในใบสมัคร
และใบสงตัวนักกีฬาลงแขงขัน โดยแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๒๒ คน  และมีผูควบคุมทีม
ไมเกิน ๓ คน   

๓.๓ นักกีฬาสามารถเลนกีฬาใหแกทีมหมูบานใดหมูบานหนึ่งเทานั้น การยืมตัวนักกีฬาจากหมูบานอ่ืน ๆ 
ในตําบลเทพรักษา ใหถือวานักกีฬาผูนั้นขาดจากหมูบานเดิมโดยสิ้นเชิงไมสามารถเลนกีฬาประเภทอ่ืนใหหมูบาน
เดิมหรือหมูบานอ่ืน ๆ ไดอีก เชน นายแดง เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หมู ๑ ตําบลเทพรักษา หากนายแดง
เปนนักกีฬาฟุตบอลทีมชายของหมู ๒ แลว นายแดง สามารถเปนนักกีฬาประเภทอ่ืนของหมูท่ี ๒ ได แตไมสามารถ
เปนนักกีฬาประเภทใด ๆ ของหมูท่ี ๑ และหมูอ่ืน ๆ ไดอีก เปนตน 

๓.๔ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานสามารถ
เปนนักกีฬาไดทุกประเภทโดยไมมีขอจํากัด 

๓.๕ ขาราชการ๒/เจาหนาท่ีของรัฐเปนนักกีฬาไดทีมละไมเกิน ๓ คน (ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐมีชื่อ
ในใบสมัครทีมละไมเกิน ๓ คน) ท้ังนี้ ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐขางตนไมรวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน  

๓.๖ กีฬาฟุตบอลทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปข้ึนไป) นักกีฬาตองเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
๓.๗ ผูท่ีมีรายชื่อเปนนักกีฬาฟุตบอล ประเภททีมอาวุโสชาย (๓๕ ปข้ึนไป) ไมสามารถเขาแขงขันกีฬา

ประเภททีมชาย และผูท่ีมีรายชื่อเปนนักกีฬาฟุตบอล  ประเภททีมชาย  ไมสามารถเขาแขงขันกีฬาประเภททีม
อาวุโสชาย (๓๕ ปข้ึนไป) 
๔. การแตงกายของนักกีฬา  นักกีฬาตองแตงกายตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

๔.๑ นักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันจะตองสวมเสื้อทีมท่ีมีสีเดียวกัน และมีหมายเลขดานหลังเสื้อ ยกเวน
ผูรักษาประตูตองแตงกายใหแตกตางจากนักกีฬาท่ัวไป 

๔.๒ นักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันจะตองนุงกางเกงขาสั้นทุกคน ท้ังประเภททีมชาย ทีมอาวุโสชาย  
(๓๕ ปข้ึนไป) และทีมหญิง  ยกเวนผูรักษาประตูตองแตงกายใหแตกตางจากนักกีฬาท่ัวไป 

๔.๓ นักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันในประเภททีมชายและทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปข้ึนไป) จะตองสวมถุงเทา
ยาวทุกคน มิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหลงทําการแขงขัน 

๔.๔ นักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันทุกคนจะตองสวมรองเทาฟุตบอล (รองเทาสตั๊ด) ท้ังประเภททีมชาย 
ทีมอาวุโสชาย  (๓๕ ปข้ึนไป) และทีมหญิง 

กรณีการแตงกายของนักกีฬาไมเปนไปตามท่ีกําหนดขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
ในครั้งนั้น ๆ โดยถือหลักสากลท่ีถือปฏิบัติเปนเกณฑ 
๕. การดําเนินการแขงขัน 
 ๕.๑ กําหนดการแขงขันกีฬา ตั้งแตวันท่ี  ๑๘ - ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบาน
ตาพราม หมูท่ี ๘  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร  และสนามกีฬาสถานีตํารวจภูธรดม  หมูท่ี ๑๑  
ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร  
 ๕.๒ กติกาการแขงขัน นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้ ใหใชกติกาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)             
ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภใชอยูในปจจุบัน 
  ๕.๓ กอนทําการแขงขันอยางนอย ๒๐ นาที ในแตละนัด ใหสงใบสงตัวนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขัน
แกคณะกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ีประจําสนาม  (ใบสงตัวตองลงนามโดยผูควบคุมทีม) ท้ังนี้รายชื่อนักกีฬาใน
ใบสงตัวตองตรงกับรายชื่อในใบสมัคร พรอมท้ังใหนักกีฬามารายงานตัวตอคณะกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ี
ประจาํสนามโดยนําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงประกอบการรายงานตัวทุกนัดท่ีแขงขัน กรณี
ท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนไมตรงกับท่ีอยูตามทะเบียนบานใหนําทะเบียนบาน (ฉบับจริง) มาแสดงดวย 

 

๒ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) เปนขาราชการทหาร  
 อาสาสมัครทหารพรานเปนประชาชนท่ัวไป (ไมไดเปนขาราชการทหาร) และไมไดอยูในเง่ือนไขขอ ๓.๕ 
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 ๕.๔ ทีมใดไมพรอมทําการแขงขัน เม่ือผูตัดสินใหสัญญาณเรียกใหลงทําการแขงขัน ภายใน ๑๕ นาที  
ใหปรับทีมนั้นเปนแพดวยแตม ๒ : ๐ และทีมท่ีสามารถลงแขงขันไดจะตองมีผูเลนอยางนอย ๗ คน  
 ๕.๕ การประทวง  ประทวงไดเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเทานั้น โดยสามารถประทวงได
ตั้งแตพบความผิดปกติของนักกีฬา (ความผิดปกติในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา)  ท้ังกอนการแขงขัน ระหวาง
การแขงขัน และภายใน ๑๐ นาที หลังจบสิ้นการแขงขัน โดยหากพนระยะเวลาดังกลาว ถือวาการแขงขันกีฬา
ในนัดนั้น ๆ มีผลสมบูรณ  

         ทีมท่ีประทวงตองสงหนังสือประทวงท่ีลงนามโดยผูจัดการทีม หรือผูชวยผูจัดการทีมของทีมนั้น ๆ 
พรอมเงินประกันการประทวง จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ณ กองอํานวยการตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ขางตน โดยหากการประทวงเปนผลจะคืนเงินประกันการประทวงใหทีมท่ีประทวง และตัดสินใหทีมท่ีทําผิด 
(ทีมท่ีถูกประทวง) เปนฝายแพดวยแตม ๐ : ๒ (ทีมท่ีชนะการประทวงชนะดวยแตม ๒ : ๐) พรอมท้ังทีมท่ีถูก
ประทวงตองเสียคาปรับใหแกทีมท่ีประทวง จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) แตหากการประทวงไมเปน
ผลจะริบเงินประกันการประทวงท้ังจํานวนเพ่ือมอบใหทีมท่ีถูกประทวงตอไป 
 ๕.๖ กําหนดเวลาการแขงขัน 
   - ประเภททีมชายและทีมอาวุโสชาย (๓๕ ป ข้ึนไป) ในรอบแรก แขงขันครึ่งละ ๓๐ นาที พัก 
๑๐ นาที และในรอบตอไปแขงขันครึ่งละ ๓๕ นาที  พัก ๑๐ นาที 
    - ประเภททีมหญิง ในรอบแรก แขงขันครึ่งละ ๒๕ นาที  พัก ๑๐ นาที และในรอบตอไป
แขงขันครึ่งละ ๓๐ นาที  พัก ๑๐ นาที   
   ท้ังนี้ เวลาทําการแขงขันกีฬาแตละนัด หากไมเปนไปตามท่ีกําหนดขางตน ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตัดสินในนัดนั้น ๆ  และโดยความเห็นชอบของผูจัดการทีมของคูท่ีลงทําการแขงขันนัดนั้น ๆ 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเปนหลัก 
 ๕.๗ การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนไดทีมละ ๕ คน รวมผูรักษาประตู  โดยผูท่ีถูกเปลี่ยนตัวออกแลว
จะเปลี่ยนตัวเขาไปแขงขันในนัดนั้นอีกไมได 
 ๕.๘ การใหคะแนนในการแขงขันรอบแรก 
   - ทีมชนะ  ได ๓ คะแนน 
   - ทีมเสมอ ได ๑ คะแนน 
   - ทีมแพ    ได ๐ คะแนน 
๖. วิธีการแขงขัน 
 ๖.๑ การแขงขันรอบแรก จะแขงขันแบบพบกันหมดในสาย โดยทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และ ๒ 
ของแตละสายเขาสูรอบ ๘ ทีมสุดทาย กรณีคะแนนเทากันใชวิธีการนับประตูได-เสียเพ่ือหาทีมเขารอบตอไป 
แตหากเทากันอีกใชวิธีการจับสลากหาผูรอบ 
 ๖.๒ การแขงขันรอบ ๘ ทีมสุดทาย ใชการจับคูสายบนพบสายลาง ดังนี้ (A) ๑A-๒C, (B) ๑B-๒D,  
(C) ๑C-๒A, (D) ๑D-๒B โดยทีมท่ีชนะเทานั้นท่ีจะเขาสูรอบรองชนะเลิศ ถาผลการแขงขันในเวลาเสมอกัน   
จะหาทีมชนะโดยวิธีการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษทันที 
 ๖.๓ รอบรองชนะเลิศ ใชวิธีการจับคูสายบนพบสายลาง โดยผูชนะ (A) พบ ผูชนะ (B) และผูชนะ (C) 
พบ ผูชนะ (D) เพ่ือหาทีมชนะเขาสูรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพชิงอันดับท่ี ๓  ถาผลการแขงขันในเวลาเสมอกัน  
จะหาทีมชนะโดยวิธีการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษทันที 
 ๖.๔ รอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท้ัง ๒ ทีมมาแขงขันกัน เพ่ือหาทีมท่ีไดอันดับ ๑ 
และทีมแพ ไดอันดับท่ี ๒ และทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ท้ัง ๒ ทีม แขงขันกันเพ่ือหาทีมอันดับ ๓ และ ๔ 
ตามลําดับ ถาผลการแขงขันในเวลาเสมอกัน จะหาทีมชนะโดยวิธีการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษทันที 
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๗. การรักษามารยาทของนักกีฬาและผูควบคุมทีม 
  ๗.๑ นักกีฬาท่ีถูกผูตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 

  - ถูกคาดโทษไดรับใบเหลืองรวม ๒ ใบ ใหพักการแขงขันในนัดตอไป ๑ นัด (ใบเหลือง ใบละ 
๕๐ บาท) 
  - ถูกลงโทษไดรับใบแดง ๑ ใบ ใหพักการแขงขันในนัดตอไปอยางนอย ๑ นัด (ใบแดง ใบละ 
๑๐๐ บาท) 
  - กรณีท่ีนักกีฬามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคูแขง หรือทํารายผูตัดสิน จะถูกลงโทษตัดชื่อออกจาก
การแขงขันทันที  (ตัดสิทธิ์การแขงขันในรายการ อบต.เทพรักษา เปนเวลา ๒ ป เฉพาะรายการนั้นๆ) 
 ๗.๒ ผูเลนใดถูกคาดโทษสะสม (ใบเหลือง) ครบ ๒ ใบ จะถูกหามลงทําการแขงขันในครั้งตอไป ๑ นัด 
โดยใหนับการสะสมคาดโทษ (ใบเหลือง) ในรอบแรก (รอบแบงกลุม) แตการลงโทษมีผลหามทําการแขงขัน
ตอเนื่องไปถึงรอบ ๘ ทีม เม่ือเสร็จสิ้นการแขงขันในรอบแรก (รอบแบงกลุม) ใหสิ้นสุดการนับสะสมคาดโทษ 
(ใบเหลือง) ผูเลนคนใดถูกคาดโทษในรอบ ๘ ทีม  ใหนับการคาดโทษ (ใบเหลือง) รวมกับรอบรองชนะเลิศ ผูท่ี
โดนคาดโทษ (ใบเหลือง) ในรอบ ๘ ทีม และรอบรองชนะเลิศครบ ๒ ครั้ง ใหหามลงทําการแขงขันในรอบชิง
ชนะเลิศหรือชิงอันดับ ๓   
 ๗.๓ ทีมใดฝาฝนสงนักกีฬาท่ีถูกลงโทษใหพักการแขง หรือผิดระเบียบท่ีกําหนดนี้ลงทําการแขงขัน                    
ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ดวยประตู ๒ : ๐ ในการแขงขันในนัดนั้น โดยจะแยงวาคณะกรรมการจัดการแขงขันไม
แจงใหทราบไมได (ทุกทีมจะตองตรวจสอบทีมของตนเองดวย) 
 ๗.๔ นักกีฬา หรอืผูควบคุมทีม ไมปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมไมวา
กรณีใดๆ ท้ังภายในและภายนอกสนามแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันสามารถลงโทษไดตามควรแตละ
กรณี 
 ๗.๕ หากมีปญหาอ่ืนใดท่ีไมไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
๘. การสมัครเขารวมแขงขัน 
 ๘.๑ ใบสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาท่ีกรอกขอมูลสมบูรณ 
 ๘.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ใหใชหลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
        กรณีเปนผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูในเขตตําบลเทพรักษา ใหใชเฉพาะสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูนอกเขตตําบลเทพรกัษา  เนื่องจากยายท่ีอยู
เขามาอยูในตําบลเทพรักษาแตไมไดมีการถายบัตรประจําตัวประชาชนใหม ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัคร 
        กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ใหใช
สําเนาบตัรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใชสําเนาทะเบียนบานหนาท่ี
มีการแจงยายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
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ระเบียบการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล 
 

๑. สถานท่ีจัดการแขงขัน 
 กีฬาวอลเลยบอลชาย – หญิง  ใชสนามกีฬาโรงเรียนบานตาพราม  
๒. จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขัน 
 ใชวิธีการรับสมัครทีมเขารวมการแขงขัน โดยสามารถสงทีมเขารวมการแขงขันไดหมูบานละ ๑ ทีม/
ประเภท 
๓. คุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

๓.๑ นักกีฬาตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา โดยตองมีชื่อในทะเบียนบานกอน
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ยายเขามาภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

      กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา
และไดยายทะเบียนบานไปอยู ณ ศูนยฝกทหารท่ีรับราชการ ไดรับยกเวนคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง๓ 

๓.๒ นักกีฬาท่ีลงแขงขันตองมีชื่อในใบสมัครและใบสงตัวนักกีฬาเทานั้น หามมิใหผูท่ีไมมีชื่อในใบสมัคร
และใบสงตัวนักกีฬาลงแขงขัน โดยแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๑๒ คน  และมีผูควบคุมทีม
ไมเกิน ๒ คน   

๓.๓ นักกีฬาสามารถเลนกีฬาใหแกทีมหมูบานใดหมูบานหนึ่งเทานั้น การยืมตัวนักกีฬาจากหมูบานอ่ืน ๆ 
ในตําบลเทพรักษา ใหถือวานักกีฬาผูนั้นขาดจากหมูบานเดิมโดยสิ้นเชิงไมสามารถเลนกีฬาประเภทอ่ืนใหหมูบาน
เดิมหรือหมูบานอ่ืน ๆ ไดอีก เชน นายแดง เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หมู ๑ ตําบลเทพรักษา หากนายแดง
เปนนักกีฬาวอลเลยบอลทีมชายของหมู ๒ แลว นายแดง สามารถเปนนักกีฬาประเภทอ่ืนของหมูท่ี ๒ ได แตไม
สามารถเปนนักกีฬาประเภทใด ๆ ของหมูท่ี ๑ และหมูอ่ืน ๆ ไดอีก เปนตน 

๓.๔ สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานสามารถ
เปนนักกีฬาไดทุกประเภทโดยไมมีขอจํากัด 

๓.๕ ขาราชการ๔/เจาหนาท่ีของรัฐเปนนักกีฬาไดทีมละไมเกิน ๒ คน (ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐมีชื่อ
ในใบสมัครทีมละไมเกิน ๒ คน) ท้ังนี้ ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐขางตนไมรวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน 
๔. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
  ๔.๑ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในระเบียบนี้  ใหใชกติกาของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติท่ีสมาคม
วอลเลยบอลแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบนั 
 ๔.๒ กอนทําการแขงขันอยางนอย ๑๐ นาที ในแตละนัด ใหสงใบสงตัวนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขัน
แกคณะกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ีประจําสนาม  (ใบสงตัวตองลงนามโดยผูควบคุมทีม) ท้ังนี้รายชื่อนักกีฬาใน
ใบสงตัวตองตรงกับรายชื่อในใบสมัคร พรอมท้ังใหนักกีฬามารายงานตัวตอคณะกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ี
ประจําสนามโดยนําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงประกอบการรายงานตัวทุกนัดท่ีแขงขัน กรณี
ท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนไมตรงกับท่ีอยูตามทะเบียนบานใหนําทะเบียนบาน (ฉบับจริง) มาแสดงดวย 
 ๔.๓ ทีมใดไมพรอมลงทําการแขงขัน หลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันแลว ๑๕ นาที โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรใหปรบัทีมนั้นแพในนัดนั้น (ยกเวนกรณีท่ีมีตารางแขงขันตรงกับการแขงขันกีฬาประเภทอ่ืน
อยู  ใหผูควบคุมทีมหรือตัวแทนแจงตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือกรรมการตัดสินประจําสนามแขง
ขันทราบโดยทันที ท้ังนี้ ภายในกําหนด ๑๕ นาที นับจากเวลาเริ่มทําการแขงขันท่ีปรากฏในตารางการ
แขงขันท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด) 

 

๓ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา เปนนักกีฬาได 
๔ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) เปนขาราชการทหาร  
  อาสาสมัครทหารพรานเปนประชาชนท่ัวไป (ไมไดเปนขาราชการทหาร) และไมไดอยูในเง่ือนไขขอ ๓.๕ 
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  ๔.๔ การประทวง  ประทวงไดเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเทานั้น โดยสามารถประทวงไดตั้งแต
พบความผิดปกติของนักกีฬา (ความผิดปกติในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา)  ท้ังกอนการแขงขัน ระหวางการ
แขงขัน และภายใน ๑๐ นาที หลังจบสิ้นการแขงขัน โดยหากพนระยะเวลาดังกลาว ถือวาการแขงขันกีฬาในนัด
นั้น ๆ มีผลสมบูรณ  

      ทีมท่ีประทวงตองสงหนังสือประทวงท่ีลงนามโดยผูจัดการทีม หรือผูชวยผูจัดการทีมของทีมนั้น ๆ 
พรอมเงินประกันการประทวง จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ณ กองอํานวยการตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ขางตน โดยหากการประทวงเปนผลจะคืนเงินประกันการประทวงใหทีมท่ีประทวง และตัดสินใหทีมท่ีทําผิด 
(ทีมท่ีถูกประทวง) เปนฝายแพดวยคะแนน ๐ : ๒ เซต (ทีมท่ีชนะการประทวงชนะดวยคะแนน ๒ : ๐ เซต) 
พรอมท้ังทีมท่ีถูกประทวงตองเสียคาปรับใหแกทีมท่ีประทวง จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) แตหากการ
ประทวงไมเปนผลจะรบิเงินประกันการประทวงท้ังจํานวนเพ่ือมอบใหทีมท่ีถูกประทวงตอไป 

๔.๕ กําหนดเวลาการแขงขัน ระบบ ๓ เซต  ผูชนะ ๒ ใน ๓ เซต จะเปนผูชนะในการแขงขันครั้งนั้น 
โดยทีมชนะ ได ๒ คะแนน ทีมแพได ๐ คะแนน 
๕. วิธีการแขงขัน 
 ๕.๑ การแขงขันรอบแรก จะแขงขันแบบพบกันหมดในสาย โดยทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และ ๒ 
ของแตละสายเขาสูรอบ ๘ ทีมสุดทาย กรณีมีคะแนนเทากันใหนับจํานวนเซต ได - เสีย  ถาจํานวนเซตเทากัน
นับแตม ได - เสีย หากแตมได – เสียเทากัน ใชวิธีจับสลาก เพ่ือหาทีมเขารอบตอไป 
 ๕.๒ การแขงขันรอบ ๘ ทีมสุดทาย ใชการจับคูสายบนพบสายลาง ดังนี้ (A) ๑A-๒C, (B) ๑B-๒D,  
(C) ๑C-๒A, (D) ๑D-๒B โดยทีมท่ีชนะเทานั้นท่ีจะเขาสูรอบรองชนะเลิศ  
 ๕.๓ รอบรองชนะเลิศ ใชวิธีการจับคูสายบนพบสายลาง โดยผูชนะ (A) พบ ผูชนะ (B) และผูชนะ (C) 
พบ ผูชนะ (D) เพ่ือหาทีมชนะเขาสูรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพชิงอันดับท่ี ๓   
 ๕.๔ รอบชิงชนะเลิศ  ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท้ัง ๒ ทีมมาแขงขันกันเพ่ือหาทีมท่ีไดอันดับ ๑ 
และทีมแพ ไดอันดับท่ี ๒ และทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ท้ัง ๒ ทีม แขงขันกันเพ่ือหาทีมอันดับ ๓ และ ๔ 
ตามลําดับ 
๖. การรักษามารยาทของนักกีฬาและผูควบคุมทีม 
 ๖.๑ นักกีฬาสํารองและผูควบคุมทีมจะตองนั่งอยูบริเวณท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดไวใหเทานั้น 
 ๖.๒ ตลอดเวลาทําการแขงขันนักกีฬาและผูควบคุมทีมทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบของการแขงขัน
และปฏิบัติตนตามวินยัของนักกีฬาท่ีดีอยางเครงครัด 
๗. การสมัครเขารวมแขงขัน 
 ๗.๑ ใบสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาท่ีกรอกขอมูลสมบูรณ 
 ๗.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ใหใชหลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
        กรณีเปนผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูในเขตตําบลเทพรักษา ใหใชเฉพาะสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูนอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากยายท่ีอยู
เขามาอยูในตําบลเทพรักษาแตไมไดมีการถายบัตรประจําตัวประชาชนใหม ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัคร 
        กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ใหใช
สําเนาบตัรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใชสําเนาทะเบียนบานหนาท่ี
มีการแจงยายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
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ระเบียบการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ 
 

๑. สถานท่ีจัดการแขงขัน 
 กีฬาเซปกตะกรอชาย – หญิง ใชสนามกีฬาโรงเรียนบานตาพราม  
๒. จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขัน 
 ใชวิธีการรับสมัครทีมเขารวมการแขงขัน โดยสามารถสงทีมเขารวมการแขงขันไดหมูบานละ ๑ ทีม/
ประเภท 
๓. คุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

๓.๑ นักกีฬาตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา โดยตองมีชื่อในทะเบียนบานกอน
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ยายเขามาภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

      กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา
และไดยายทะเบียนบานไปอยู ณ ศูนยฝกทหารท่ีรับราชการอยู ไดรับยกเวนคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง๕ 

๓.๒ นักกีฬาท่ีลงแขงขันตองมีชื่อในใบสมัครและใบสงตัวนักกีฬาเทานั้น หามมิใหผูท่ีไมมีชื่อในใบสมัคร
และใบสงตัวนักกีฬาลงแขงขัน โดยแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๕ คน  และมีผูควบคุมทีมไม
เกิน ๒ คน   

๓.๓ นักกีฬาสามารถเลนกีฬาใหแกทีมหมูบานใดหมูบานหนึ่งเทานั้น การยืมตัวนักกีฬาจากหมูบานอ่ืน ๆ 
ในตําบลเทพรักษา ใหถือวานักกีฬาผูนั้นขาดจากหมูบานเดิมโดยสิ้นเชิงไมสามารถเลนกีฬาประเภทอ่ืนใหหมูบาน
เดิมหรือหมูบานอ่ืน ๆ ไดอีก เชน นายแดง เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หมู ๑ ตําบลเทพรักษา หากนายแดง
เปนนักกีฬาเซปกตะกรอทีมชายของหมู ๒ แลว นายแดง สามารถเปนนักกีฬาประเภทอ่ืนของหมูท่ี ๒ ได แตไม
สามารถเปนนักกีฬาประเภทใด ๆ ของหมูท่ี ๑ และหมูอ่ืน ๆ ไดอีก เปนตน 

๓.๔ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานสามารถ
เปนนักกีฬาไดทุกประเภทโดยไมมีขอจํากัด 

๓.๕ ขาราชการ๖/เจาหนาท่ีของรัฐเปนนักกีฬาไดทีมละไมเกิน ๑ คน (ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐมีชื่อ
ในใบสมัครทีมละไมเกิน ๑ คน) ท้ังนี้ ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐขางตนไมรวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน 
๔. การดําเนินการจัดการแขงขัน 

๔.๑ นอกเหนือจากท่ีระบุไวในระเบียบนี้ ใหใชกติกาของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติซ่ึงสมาคม
เซปกตะกรอแหงประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน 
 ๔.๒ กอนทําการแขงขันอยางนอย ๑๐ นาที ในแตละนัด ใหสงใบสงตัวนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขัน
แกคณะกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ีประจําสนาม  (ใบสงตัวตองลงนามโดยผูควบคุมทีม) ท้ังนี้รายชื่อนักกีฬาใน
ใบสงตัวตองตรงกับรายชื่อในใบสมัคร พรอมท้ังใหนักกีฬามารายงานตัวตอคณะกรรมการตัดสิน/เจาหนาท่ี
ประจําสนามโดยนําบตัรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงประกอบการรายงานตัวทุกนัดท่ีแขงขัน กรณี
ท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนไมตรงกับท่ีอยูตามทะเบียนบานใหนําทะเบียนบาน (ฉบับจริง) มาแสดงดวย 

๔.๓ ทีมใดไมพรอมลงทําการแขงขัน หลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแขงขันแลว ๑๕ นาที โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรใหปรับทีมนั้นแพในครั้งนั้น (ยกเวนกรณีท่ีมีตารางแขงขันตรงกับการแขงขันกีฬาประเภท
อ่ืนอยู  ใหผูจัดการทีม ผูควบคุมทีมหรือตัวแทนแจงตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือกรรมการตัดสิน
ประจําสนามแขงขันทราบโดยทันที ท้ังนี้ ภายในกําหนด ๑๕ นาที นับจากเวลาเริ่มทําการแขงขันท่ีปรากฏ
ในตารางการแขงขันท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด) 

 

๕ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา เปนนักกีฬาได 
๖ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) เปนขาราชการทหาร  
  อาสาสมัครทหารพรานเปนประชาชนท่ัวไป (ไมไดเปนขาราชการทหาร) และไมไดอยูในเง่ือนไขขอ ๓.๕ 
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  ๔.๔ การประทวง  ประทวงไดเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเทานั้น โดยสามารถประทวงไดตั้งแต
พบความผิดปกติของนักกีฬา (ความผิดปกติในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา)  ท้ังกอนการแขงขัน ระหวางการ
แขงขัน และภายใน ๑๐ นาที หลังจบสิ้นการแขงขัน โดยหากพนระยะเวลาดังกลาว ถือวาการแขงขันกีฬาในนัด
นั้น ๆ มีผลสมบูรณ  

      ทีมท่ีประทวงตองสงหนังสือประทวงท่ีลงนามโดยผูจัดการทีม หรือผูชวยผูจัดการทีมของทีมนั้น ๆ 
พรอมเงินประกันการประทวง จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ณ กองอํานวยการตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ขางตน โดยหากการประทวงเปนผลจะคืนเงินประกันการประทวงใหทีมท่ีประทวง และตัดสินใหทีมท่ีทําผิด 
(ทีมท่ีถูกประทวง) เปนฝายแพดวยคะแนน ๐ : ๒ เซต (ทีมท่ีชนะการประทวงชนะดวยคะแนน ๒ : ๐ เซต) 
พรอมท้ังทีมท่ีถูกประทวงตองเสียคาปรับใหแกทีมท่ีประทวง จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) แตหากการ
ประทวงไมเปนผลจะริบเงินประกันการประทวงท้ังจํานวนเพ่ือมอบใหทีมท่ีถูกประทวงตอไป 
 ๔.๕ กําหนดเวลาการแขงขัน ระบบ ๓ เซต  ผูชนะ ๒ ใน ๓ เซต จะเปนผูชนะในการแขงขันครั้งนั้น 

โดยทีมชนะ ได ๒ คะแนน ทีมแพได ๐ คะแนน 

๕. วิธีการแขงขัน 
 ๕.๑ การแขงขันรอบแรก จะแขงขันแบบพบกันหมดในสาย โดยทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และ ๒ 
ของแตละสายเขาสูรอบ ๘ ทีมสุดทาย กรณีมีคะแนนเทากันใหนับจํานวนเซต ได - เสีย  ถาจํานวนเซทเทากัน
นับแตม ได - เสีย หากแตมได – เสียเทากัน ใชวิธีจับสลาก เพ่ือหาทีมเขารอบตอไป 
 ๕.๒ การแขงขันรอบ ๘ ทีมสุดทาย ใชการจับคูสายบนพบสายลาง ดังนี้ (A) ๑A-๒C, (B) ๑B-๒D,  
(C) ๑C-๒A, (D) ๑D-๒B โดยทีมท่ีชนะเทานั้นท่ีจะเขาสูรอบรองชนะเลิศ  
 ๕.๓ รอบรองชนะเลิศ ใชวิธีการจับคูสายบนพบสายลาง โดยผูชนะ (A) พบ ผูชนะ (B) และผูชนะ (C) 
พบ ผูชนะ (D) เพ่ือหาทีมชนะเขาสูรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพชิงอันดับท่ี ๓   
 ๕.๔ รอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท้ัง ๒ ทีมมาแขงขันกันเพ่ือหาทีมท่ีไดอันดับ ๑ 
และทีมแพ ไดอันดับท่ี ๒ และทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ท้ัง ๒ ทีม แขงขันกันเพ่ือหาทีมอันดับ ๓ และ ๔ 
ตามลําดับ 
๖. การรักษามารยาทของนักกีฬาและผูควบคุมทีม 
 ๖.๑ นักกีฬาสํารองและผูควบคุมทีมจะตองนั่งอยูบริเวณท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดไวใหเทานั้น 
 ๖.๒ ตลอดเวลาทําการแขงขันนักกีฬาและผูควบคุมทีมทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบของการแขงขัน
และปฏิบัติตนตามวินยัของนักกีฬาท่ีดีอยางเครงครัด 
๗. การสมัครเขารวมแขงขัน 
 ๗.๑ ใบสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาท่ีกรอกขอมูลสมบูรณ 
 ๗.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ใหใชหลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
        กรณีเปนผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูในเขตตําบลเทพรักษา ใหใชเฉพาะสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูนอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากยายท่ีอยู
เขามาอยูในตําบลเทพรักษาแตไมไดมีการถายบัตรประจําตัวประชาชนใหม ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัคร 
        กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ใหใช
สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใชสําเนาทะเบียนบานหนาท่ี
มีการแจงยายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
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ระเบียบการแขงขันกีฬาเปตอง 
 

๑. สถานท่ีจัดการแขงขัน 
 กีฬาเปตองทีมผสม ใชสนามกีฬาโรงเรียนบานตาพราม หมูท่ี ๘ ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร    
๒. จํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขัน 
 ใชวิธีการรับสมัครทีมเขารวมการแขงขัน โดยสามารถสงทีมเขารวมการแขงขันไดหมูบานละ ๑ ทีม 
๓. คุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

๓.๑ นักกีฬาตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา โดยตองมีชื่อในทะเบียนบานกอน
วันท่ี ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ (ยายเขามาภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

      กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา
และไดยายทะเบียนบานไปอยู ณ ศูนยฝกทหารท่ีรับราชการ ไดรับยกเวนคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง๗ 

 ๓.๒ นักกีฬาท่ีลงแขงขันตองมีชื่อในใบสมัครและใบสงตัวนักกีฬาเทานั้น หามมิใหผูท่ีไมมีชื่อในใบสมัคร
และใบสงตัวนักกีฬาลงแขงขัน  โดยแตละทีมสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๕ คน (ชาย ๓ คน และหญิง 
๒ คน) และมีผูควบคุมทีมไมเกิน ๒ คน และในการแขงขันแตละนัด  นักกีฬาเปนทีมผสมมีผูเลน ๓  คน เปนชาย 
๒ คน หญิง ๑ คน หรือชาย ๑ คน หญิง ๒ คน 

๓.๓ นักกีฬาสามารถเลนกีฬาใหแกทีมหมูบานใดหมูบานหนึ่งเทานั้น การยืมตัวนักกีฬาจากหมูบานอ่ืน ๆ 
ในตําบลเทพรักษา ใหถือวานักกีฬาผูนั้นขาดจากหมูบานเดิมโดยสิ้นเชิงไมสามารถเลนกีฬาประเภทอ่ืนใหหมูบาน
เดิมหรือหมูบานอ่ืน ๆ ไดอีก เชน นายแดง เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หมู ๑ ตําบลเทพรักษา หากนายแดง
เปนนักกีฬาเปตองของทีมหมู ๒ แลว นายแดง สามารถเปนนักกีฬาประเภทอ่ืนของหมูท่ี ๒ ได แตไมสามารถเปน
นักกีฬาประเภทใด ๆ ของหมูท่ี ๑ และหมูอ่ืน ๆ ไดอีก เปนตน 

๓.๔ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานสามารถ
เปนนักกีฬาเปตองไดโดยไมมีขอจํากัด 

๓.๕ ขาราชการ๘/เจาหนาท่ีของรัฐเปนนักกีฬาไดทีมละไมเกิน ๑ คน (ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐมีชื่อ
ในใบสมัครทีมละไมเกิน ๑ คน) ท้ังนี้ ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐขางตนไมรวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบาน 
๔. วิธีการแขงขัน    
  ๔.๑ แบงสายเปน ๒ สาย โดยวิธีจับฉลาก กรณีจํานวนทีมท่ีสมัครเปนเลขค่ีใหสาย A มีจํานวนทีม
มากกวาสาย B การแขงขันรอบแรกทีมท่ีชนะเทานั้นท่ีจะเขาสูรอบตอไป 

๔.๒ รอบรองชนะเลิศ โดยผูชนะ (A) พบผูชนะ (B) เพ่ือหาทีมชนะเขาสูรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ 
ชิงอันดับท่ี ๓ 
 ๔.๓ รอบชิงชนะเลิศ เอาทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท้ัง ๒ ทีมมาแขงขันกันเพ่ือหาทีมท่ีไดอันดับ ๑  
และทีมแพ ไดอันดับท่ี  ๒  และทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ท้ัง ๒ ทีม แขงขันกันเพ่ือหาทีมอันดับ ๓ และ ๔ 
ตามลําดับ 
 ๔.๔ คะแนนการแขงขัน แขงขันระบบ ๓ เกม ทีมท่ีได ๒ ใน ๓ เกม จะเปนทีมท่ีชนะ 
  - เกมการแขงขันรอบแรก ถึง รอบรองชนะเลิศ ใชคะแนน ๑๑ แตม 

- รอบชิงชนะเลิศ ใชคะแนน ๑๓ แตม 
 

๗ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา เปนนักกีฬาได 
๘ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) เปนขาราชการทหาร  
  อาสาสมัครทหารพรานเปนประชาชนท่ัวไป (ไมไดเปนขาราชการทหาร) และไมไดอยูในเง่ือนไขขอ ๓.๕ 



- ๑๐ – 
 

๕. การรักษามารยาทของนักกีฬาและผูควบคุมทีม 
 ๕.๑ การแตงกายจะตองแตงกายใหเหมาะสม โดยสวมรองเทาผาใบ เสื้อยืด และกางเกงขายาว  
(หามสวมรองเทาแตะ ใสกางเกงขาสั้น และหามถอดเสื้อ ระหวางการแขงขัน) 
 ๕.๒ นักกีฬาสํารองและผูควบคุมทีม จะตองนั่งอยูบริเวณท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดไวให
เทานั้น 

  ๕.๓ ตลอดเวลาทําการแขงขันนักกีฬาและผูควบคุมทีมทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบของการแขงขัน
และปฏิบัติตนตามวินยัของนักกีฬาท่ีดีอยางเครงครัด 

๖. การสมัครเขารวมแขงขัน 
 ๖.๑ ใบสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาท่ีกรอกขอมูลสมบูรณ 
 ๖.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ใหใชหลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
        กรณีเปนผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูในเขตตําบลเทพรักษา ใหใชเฉพาะสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา 
        - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูนอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากยายท่ีอยู
เขามาอยูในตําบลเทพรักษาแตไมไดมีการถายบัตรประจําตัวประชาชนใหม ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัคร 
        กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ใหใช
สําเนาบตัรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใชสําเนาทะเบียนบานหนาท่ี
มีการแจงยายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
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ระเบียบการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน 
 

๑. ประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขัน 

 ๑.๑ วิง่กระสอบ ประเภททีมผสม 

 ๑.๒ วิ่งสามขา ประเภททีมชาย 

 ๑.๓ วิ่งสามขา ประเภททีมหญิง 

 ๑.๔.เตะปป (๖๐ ปข้ึนไป) 
 ๑.๕ หวานแหบนบก 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของนักกีฬา 

 ๒.๑ นักกีฬาท่ีมีชื่อในใบสมัครและใบสงตัวนักกีฬาเทานั้นจึงจะมีสิทธิลงทําการแขงขัน  
 ๒.๒ ผูท่ีลงทําการแขงขันจะตองอาศัยอยูในหมูบานนั้น โดยสามารถตรวจสอบไดวาไดอาศัยอยูจริง 

๓. วิธีการแขงขัน 

 ๓.๑ วิ่งกระสอบทีมผสม ใชผูเลน ๕ คน (ชาย/หญิง) 
 ๓.๒ วิ่งสามขา ประเภททีมชาย ใชผูเลนชาย ๒ คน  
 ๓.๓ วิ่งสามขา ประเภททีมหญิง ใชผูเลนหญิง ๒ คน  
 ๓.๔ เตะปป (๖๐ ปข้ึนไป) ใชผูเลนชาย ซ่ึงมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป จํานวน ๑ คน  
 ๓.๕ หวานแหบนบก ใชผูเลนชาย ๑ คน 

 ทังนี้ ใชกติกาท่ัวไปของกีฬาพ้ืนบานแตละประเภท 
๔. การจัดการแขงขัน 

 กําหนดจัดการแขงขันในวันท่ี ๑๘ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ เปนไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬากําหนด โดยจะประชาสัมพันธกําหนดการจัดการแขงขันกีฬา
พ้ืนบานแตละรายการใหทราบกอนจัดการแขงขันอยางนอย ๑ วัน 
๕. การสมัครเขารวมแขงขัน 
 ๕.๑ ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลสมบูรณและบัญชีรายชื่อนักกีฬา ซ่ึงกํานัน/ผูใหญบาน หรือสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลรับรองการอาศัยอยูจริงในหมูบานนั้น 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
 

 
 
 
 
 
 

 (นายเต็ม  สามสี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา 


