
 

 
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา 

เรื่อง  รับสมัครทีมกีฬาเขาแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส” ครั้งท่ี ๒๓ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลเทพรักษากําหนดจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส” 

ครั้งท่ี ๒๓  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหวางวันท่ี ๑๘ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ สนามกีฬา

โรงเรยีนบานตาพรามและสนามกีฬาสถานีตํารวจภธูรดม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  ประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขัน 

 จัดการแขงขันกีฬา  จํานวน  ๕  ประเภท  รวม  ๑๓  รายการ  ดังนี้ 

๑.๑  กีฬาฟุตบอล   

 ๑.๑.๑  ฟุตบอลทีมชาย 

 ๑.๑.๒  ฟุตบอลทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปข้ึนไป) 

 ๑.๑.๓  ฟุตบอลทีมหญิง 

๑.๒  กีฬาวอลเลยบอล 

 ๑.๒.๑  วอลเลยบอลทีมชาย 

 ๑.๒.๒  วอลเลยบอลทีมหญิง 

๑.๓  กีฬาเซปกตะกรอ 

 ๑.๓.๑  เซปกตะกรอทีมชาย 

 ๑.๓.๒  เซปกตะกรอทีมหญิง 

๑.๔  กีฬาเปตอง 

 ๑.๔.๑  เปตองทีมผสม 

๑.๕  กีฬาพ้ืนบาน 

 ๑.๕.๑  วิ่งกระสอบทีมผสม 

 ๑.๕.๒  วิ่งสามขาทีมชาย 

 ๑.๕.๓  วิ่งสามขาทีมหญิง 

 ๑.๕.๔  เตะปป (๖๐ ปข้ึนไป) 

 ๑.๕.๕  หวานแหบนบก 

๒.  คุณสมบัติของนักกีฬาและหลักเกณฑท่ัวไป 

  ผูเขารวมการแขงขันตองเปนผูท่ีมีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรงระยะท่ีเปนอันตราย

ตอผูอ่ืนหรือเปนท่ีรังเกียจแกสังคม และมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในระเบียบการแขงขันกีฬา

เยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส” ครั้งท่ี ๒๓ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

/๓. การรับสมัคร... 



- ๒ - 
 

๓.  การรับสมัคร 

 ๓.๑  กําหนดรับสมัคร 

        กําหนดรับสมัคร  ระหวางวันท่ี  ๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ ท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลเทพรักษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ในวันและเวลาราชการ 

 ๓.๒  เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

       ๓.๒.๑ ใบสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาท่ีกรอกขอมูลสมบูรณ   
       ๓.๒.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ใหใชหลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาขอใดขอหนึ่ง 
ดังนี้ 
                กรณีเปนผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตตําบลเทพรักษา 
                - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูในเขตตําบลเทพรักษา ใชเฉพาะสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา 
                - กรณีท่ีอยูในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเปนท่ีอยูนอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากยาย
ท่ีอยูเขามาอยูในตําบลเทพรักษาแตไมไดถายบัตรประจําตัวประชาชนใหม ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐานประกอบการสมัคร 
               กรณีเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ให
ใชสําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใชสําเนาทะเบียนบานหนาท่ี
มีการแจงยายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบานฉบับปจจุบัน (รับรองสําเนาถูกตอง) เปนหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
        นักกีฬาตองนําบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประตําทหารกองประจําการและทะเบียนบานฉบับ

จริงมาแสดงตอคณะกรรมการ/เจาหนาท่ีประจําสนามในการแขงขันทุกนัดท่ีลงแขงขัน 

 ๓.๓.  การจับสลากแบงสาย 

         กําหนดจับสลากแบงสายและประชุมผูควบคุมทีม  ในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

เปนตนไป  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา 
 

๔.  รางวัลการแขงขัน 

 การจัดการแขงขันกีฬาครั้งนี้  ผูชนะการแขงขันท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒  

ของกีฬาทุกประเภท (ยกเวนกีฬาพ้ืนบาน) จะไดรับเงินรางวัลพรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร  ทีมรองชนะเลิศ 

อันดับ ๓ และผูชนะการแขงขันกีฬาพ้ืนบานจะไดรับเฉพาะเงินรางวัลและเกียรติบัตร โดยกําหนดเงินรางวัล ดังนี้ 

 ๔.๑  กีฬาฟุตบอล   

  ๔.๑.๑  ฟุตบอลทีมชาย   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๓,๘๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๘๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๘๐๐.-  บาท 

           รวม  ๑๐,๖๐๐.-  บาท 

 

/๔.๑.๒ ฟุตบอล... 
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  ๔.๑.๒  ฟุตบอลทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปข้ึนไป)   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๓,๖๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๖๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๐๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๖๐๐.-  บาท 

              รวม  ๙,๘๐๐.-  บาท 

  ๔.๑.๓  ฟุตบอลทีมหญิง   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๓,๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๗๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๕๐๐.-  บาท 

              รวม  ๘,๖๐๐.-  บาท 

 ๔.๒  กีฬาวอลเลยบอล 

  ๔.๒.๑  วอลเลยบอลทีมชาย   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๘๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๕๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท 

              รวม  ๕,๑๐๐.-  บาท 

  ๔.๒.๒  วอลเลยบอลทีมหญิง   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๘๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๕๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท 

              รวม  ๕,๑๐๐.-  บาท 

 ๔.๓  กีฬาเซปกตะกรอ  

  ๔.๓.๑  เซปกตะกรอทีมชาย   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๖๐๐.-  บาท 

              รวม  ๓,๖๐๐.-  บาท 

 

/๔.๓.๒ เซปกตะกรอ... 
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  ๔.๓.๒  เซปกตะกรอทีมหญิง   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๖๐๐.-  บาท 

              รวม  ๓,๖๐๐.-  บาท 

 ๔.๔  กีฬาเปตอง 

  ๔.๔.๑  เปตองทีมผสม   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๖๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๔๐๐.-  บาท 

              รวม  ๒,๘๐๐.-  บาท 

 ๔.๕  กีฬาพ้ืนบาน 

  ๔.๕.๑  ว่ิงกระสอบทีมผสม   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน     ๔๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๓๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๒๐๐.-  บาท 

              รวม     ๙๐๐.-  บาท 

  ๔.๕.๒  ว่ิงสามขาทีมชาย   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน     ๓๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๑๐๐.-  บาท 

              รวม     ๖๐๐.-  บาท 

  ๔.๕.๓  ว่ิงสามขาทีมหญิง   

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน     ๓๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๑๐๐.-  บาท 

              รวม     ๖๐๐.-  บาท 

  ๔.๕.๔  เตะปป (๖๐ ปข้ึนไป)  

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน     ๓๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๑๐๐.-  บาท 

              รวม     ๖๐๐.-  บาท 

/๔.๕.๕  หวานแห.. 
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. 

  ๔.๕.๕  หวานแหบนบก  

   ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน     ๓๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๒๐๐.-  บาท 

   รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๑๐๐.-  บาท 

              รวม     ๖๐๐.-  บาท 
 

๕.  กําหนดจัดการแขงขัน 

 กําหนดจัดการแขงขันกีฬา ระหวางวันท่ี ๑๘ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบาน

ตาพรามและสนามกีฬาสถานีตํารวจภูธรดม  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรนิทร   
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

         

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 (นายเต็ม  สามสี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา 


