
        ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา เรื่อง  รับสมัครทีมกีฬาเข!าแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส
” ครั้งท่ี ๒๒ ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา กําหนดจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส	” ครั้งท่ี ๒๒  ประจําป)งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ระหว�างวันท่ี  ๑๙ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรยีนบ�านตาพรามและสนามกีฬาสถานีตํารวจภธูรดม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  ๑.  ประเภทกีฬาท่ีจัดการแข�งขัน  จัดการแข�งขันกีฬา  จํานวน  ๕  ประเภท  รวม  ๑๓  รายการ  ดังนี้ ๑.๑  กีฬาฟุตบอล    ๑.๑.๑  ฟุตบอลทีมชาย  ๑.๑.๒  ฟุตบอลทีมอาวุโสชาย (๓๕ ป)ข้ึนไป)  ๑.๑.๓  ฟุตบอลทีมหญิง ๑.๒  กีฬาวอลเลย	บอล  ๑.๒.๑  วอลเลย	บอลทีมชาย  ๑.๒.๒  วอลเลย	บอลทีมหญิง ๑.๓  กีฬาเซปAกตะกร�อ  ๑.๓.๑  เซปAกตะกร�อทีมชาย  ๑.๓.๒  เซปAกตะกร�อทีมหญิง ๑.๔  กีฬาเปตอง  ๑.๔.๑  เปตองทีมผสม ๑.๕  กีฬาพ้ืนบ�าน  ๑.๕.๑  วิ่งกระสอบทีมผสม  ๑.๕.๒  วิ่งสามขาทีมชาย  ๑.๕.๓  วิ่งสามขาทีมหญิง  ๑.๕.๔  เตEะป)Fป (๖๐ ป)ข้ึนไป)  ๑.๕.๕  หว�านแหบนบก  ๒.  คุณสมบัติของนักกีฬาและหลักเกณฑ
ท่ัวไป   ผู�เข�าร�วมการแข�งขันต�องเปHนผู�ท่ีมีร�างกายสมบูรณ	แข็งแรง ไม�เปHนโรคติดต�อร�ายแรงระยะท่ีเปHนอันตรายต�อผู�อ่ืนหรือเปHนท่ีรังเกียจแก�สังคม และมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ	ท่ีกําหนดในระเบียบการแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส	” ครั้งท่ี ๒๒ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   /๓. การรับสมัคร... 



- ๒ -  ๓.  การรับสมัคร  ๓.๑  กําหนดรับสมัคร         กําหนดรับสมัคร  ระหว�างวันท่ี  ๔ – ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ท่ีทําการองค	การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  ในวันและเวลาราชการ  ๓.๒  หลักฐานประกอบการรับสมัคร         ๑. ใบสมัคร (กรอกข�อความสมบูรณ	) และบัญชีรายชื่อนักกีฬา   จํานวน ๑  ชุด         ๒. ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและผู�ควบคุมทีมพร�อมติดรูปถ�ายขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน ๑  ชุด                      (ถ�ายไม�เกิน  ๖  เดือน)         ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของนักกีฬาทุกคน คนละ  ๑  ชุด   (รับรองสําเนาถูกต�อง)    นักกีฬาต�องนําบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ�านฉบับจริงมาแสดงต�อคณะกรรมการ/เจ�าหน�าท่ีประจําสนามในการแข�งขันทุกนัดท่ีลงแข�งขัน  ๓.๓.  การจับสลากแบ�งสาย          กําหนดจับสลากแบ�งสายและประชุมผู�ควบคุมทีม  ในวันท่ี  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  เปHนต�นไป  ณ  ห�องประชุมองค	การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา  ๔.  รางวัลการแข�งขัน  การจัดการแข�งขันกีฬาครั้งนี้  ผู�ชนะการแข�งขันท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒  ของกีฬาทุกประเภท (ยกเว�นกีฬาพ้ืนบ�าน) จะได�รับเงินรางวัลพร�อมถ�วยรางวัลและเกียรติบัตร  ทีมรองชนะเลิศ อันดับ ๓ และผู�ชนะการแข�งขันกีฬาพ้ืนบ�านจะได�รับเฉพาะเงินรางวัลและเกียรติบัตร 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  ฟุตบอลทีมอาวุโสชาย (๓๕ ป*ข้ึนไป)      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 กีฬาวอลเลย	บอล... 



- ๓ -   ๔.๒  กีฬาวอลเลย
บอล   ๔.๒.๑  วอลเลย
บอลทีมชาย      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  วอลเลย
บอลทีมหญิง      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  กีฬาเซปDกตะกร!อ    ๔.๓.๑  เซปDกตะกร!อทีมชาย      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  เซปDกตะกร!อทีมหญิง      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  กีฬาพ้ืนบ!าน   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  วิ่งสามขา... 



- ๔ –    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  เตFะป*Gป (๖๐ ป*ข้ึนไป)     ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน     ๓๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๒๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๑๐๐.-  บาท               รวม     ๖๐๐.-  บาท   ๔.๕.๕  หว�านแหบนบก     ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน     ๓๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๒๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๑๐๐.-  บาท               รวม     ๖๐๐.-  บาท  ๕.  กําหนดจัดการแข�งขัน  กําหนดจัดการแข�งขันกีฬา ระหว�างวันท่ี ๑๙ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ�านตาพรามและสนามกีฬาสถานีตํารวจภูธรดม  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรนิทร	      จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน        ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                       
 (นายเต็ม  สามสี) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา 



 ระเบียบการแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส�” คร้ังท่ี ๒๒  ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ .................................................  ๑. ช่ือการแขงขัน  การแข�งขันครั้งนี้เรียกว�า  การแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส�” ครั้งท่ี ๒๒     ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ใช�ระเบียบการนี้  ต้ังแต�วันท่ีประกาศเป*นต+นไป ๓. กําหนดการรับสมัคร  วันท่ี ๔ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ กองการศึกษาฯ ในวันและเวลาราชการ ๔. หลักฐานการสมัคร  ๔.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข'อมูลสมบูรณ)  บัญชีรายชื่อนักกีฬาและทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและผู'ควบคุมทีม พร'อมภาพถ2ายขนาด ๑ นิ้ว  ๔.๒  หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ให'ใช'หลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาข'อใดข'อหนึ่ง ดังนี้         กรณีเป9นผู'ท่ีมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2ในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'เฉพาะสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2นอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากย'ายท่ีอยู2เข'ามาอยู2ในตําบลเทพรักษาแต2ไม2ได'มีการถ2ายบัตรประจําตัวประชาชนใหม2 ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ'าน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร         กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใช'สําเนาทะเบียนบ'านหน'าท่ีมีการแจ'งย'ายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบ'านฉบับปCจจุบัน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร ๕. กําหนดการจับสลากแบ�งสาย วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห'องประชุมองค)การบริหาร     ส2วนตําบลเทพรักษา ๖. กําหนดการจัดการแข�งขันกีฬา วันท่ี ๑๙ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ระเบียบการแข�งขันกีฬาฟุตบอล  ๑. สถานท่ีจัดการแข�งขัน  ประเภทฟุตบอลทีมชายและทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปIข้ึนไป)  ใช'สนามกีฬาโรงเรียนบ'านตาพรามในการแข2งขันทุกนัด สําหรับประเภทฟุตบอลทีมหญิง รอบแรก (รอบคัดเลือก) ใช'สนามกีฬาสถานีตํารวจภูธรดมในการแข2งขันทุกนัด ส2วนรอบต2อไปใช'สนามกีฬาโรงเรียนบ'านตาพราม ๒. จํานวนทีมท่ีเข4าร�วมการแข�งขัน  ใช'วิธีการรับสมัครทีมเข'าร2วมการแข2งขัน โดยสามารถส2งทีมเข'าร2วมการแข2งขันได'หมู2บ'านละ ๑ ทีม/ประเภท ๓. คุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาต'องมีคุณสมบัติครบถ'วน ดังนี้ ๓.๑ นักกีฬาต'องเป9นผู'มีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา โดยต'องมีชื่อในทะเบียนบ'านก2อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒       กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษาและได'ย'ายทะเบียนบ'านไปอยู2 ณ ศูนย)ฝMกทหารท่ีรับราชการ ได'รับยกเว'นคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง๑ 
 ๑ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา เป9นนักกีฬาได' 



- ๒ –  ๓.๒ นักกีฬาท่ีลงแข2งขันต'องมีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาเท2านั้น ห'ามมิให'ผู'ท่ีไม2มีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาลงแข2งขัน โดยแต2ละทีมส2งรายชื่อนักกีฬาเข'าแข2งขันได'ไม2เกิน ๒๒ คน  และมีผู'ควบคุมทีมไม2เกิน ๓ คน   ๓.๓ นักกีฬาสามารถเล2นกีฬาให'แก2ทีมหมู2บ'านใดหมู2บ'านหนึ่งเท2านั้น การยืมตัวนักกีฬาจากหมู2บ'านอ่ืน ๆ ในตําบลเทพรักษา ให'ถือว2านักกีฬาผู'นั้นขาดจากหมู2บ'านเดิมโดยสิ้นเชิงไม2สามารถเล2นกีฬาประเภทอ่ืนให'หมู2บ'านเดิมหรือหมู2บ'านอ่ืน ๆ ได'อีก เช2น นายแดง เป9นผู'มีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'าน หมู2 ๑ ตําบลเทพรักษา หากนายแดงเป9นนักกีฬาฟุตบอลทีมชายของหมู2 ๒ แล'ว นายแดง สามารถเป9นนักกีฬาประเภทอ่ืนของหมู2ท่ี ๒ ได' แต2ไม2สามารถเป9นนักกีฬาประเภทใด ๆ ของหมู2ท่ี ๑ และหมู2อ่ืน ๆ ได'อีก เป9นต'น ๓.๔ สมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบล กํานัน ผู'ใหญ2บ'าน สารวัตรกํานัน ผู'ช2วยผู'ใหญ2บ'านสามารถเป9นนักกีฬาได'ทุกประเภทโดยไม2มีข'อจํากัด ๓.๕ ข'าราชการ๒/เจ'าหน'าท่ีของรัฐเป9นนักกีฬาได'ทีมละไม2เกิน ๓ คน (ข'าราชการ/เจ'าหน'าท่ีของรัฐมีชื่อในใบสมัครทีมละไม2เกิน ๓ คน) ท้ังนี้ ข'าราชการ/เจ'าหน'าท่ีของรัฐข'างต'นไม2รวมถึงสมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบล กํานัน ผู'ใหญ2บ'าน สารวัตรกํานัน ผู'ช2วยผู'ใหญ2บ'าน  ๓.๖ กีฬาฟุตบอลทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปIข้ึนไป) นักกีฬาต'องเป9นผู'ท่ีเกิดก2อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ ๔. การแต�งกายของนักกีฬา  นักกีฬาต'องแต2งกายตามท่ีกําหนด ดังนี้ ๔.๑ นักกีฬาท่ีลงทําการแข2งขันจะต'องสวมเสื้อทีมท่ีมีสีเดียวกัน และมีหมายเลขด'านหลังเสื้อ ยกเว'นผู'รักษาประตูต'องแต2งกายให'แตกต2างจากนักกีฬาท่ัวไป ๔.๒ นักกีฬาท่ีลงทําการแข2งขันจะต'องนุ2งกางเกงขาสั้นทุกคน ท้ังประเภททีมชาย ทีมอาวุโสชาย  (๓๕ ปIข้ึนไป) และทีมหญิง  ยกเว'นผู'รักษาประตูต'องแต2งกายให'แตกต2างจากนักกีฬาท่ัวไป ๔.๓ นักกีฬาท่ีลงทําการแข2งขันในประเภททีมชายและทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปIข้ึนไป) จะต'องสวมถุงเท'ายาวทุกคน มิฉะนั้นจะไม2อนุญาตให'ลงทําการแข2งขัน ๔.๔ นักกีฬาท่ีลงทําการแข2งขันจะต'องสวมรองเท'าสตัททุกคน  ท้ังประเภททีมชาย ทีมอาวุโสชาย  (๓๕ ปIข้ึนไป) และทีมหญิง กรณีการแต2งกายของนักกีฬาไม2เป9นไปตามท่ีกําหนดข'างต'นให'อยู2ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินในครั้งนั้น ๆ โดยถือหลักสากลท่ีถือปฏิบัติเป9นเกณฑ) ๕. การดําเนินการแข�งขัน  ๕.๑ กําหนดการแข2งขันกีฬา ต้ังแต2วันท่ี  ๑๙ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ'านตาพราม หมู2ท่ี ๘  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร)  และสนามกีฬาสถานีตํารวจภูธรดม  หมู2ท่ี ๑๑  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร)   ๕.๒ กติกาการแข2งขัน นอกจากท่ีระบุในระเบียบนี้ ให'ใช'กติกาของสหพันธ)ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)             ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแห2งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ)ใช'อยู2ในปCจจุบัน   ๕.๓ ก2อนทําการแข2งขันอย2างน'อย ๒๐ นาที ในแต2ละนัด ให'ส2งใบส2งตัวนักกีฬาท่ีจะลงทําการแข2งขันแก2คณะกรรมการตัดสิน/เจ'าหน'าท่ีประจําสนาม  (ใบส2งตัวต'องลงนามโดยผู'ควบคุมทีม) ท้ังนี้รายชื่อนักกีฬาในใบส2งตัวต'องตรงกับรายชื่อในใบสมัคร พร'อมท้ังให'นักกีฬามารายงานตัวต2อคณะกรรมการตัดสิน/เจ'าหน'าท่ีประจําสนามโดยนําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงประกอบการรายงานตัวทุกนัดท่ีแข2งขัน กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนไม2ตรงกับท่ีอยู2ตามทะเบียนบ'านให'นําทะเบียนบ'าน (ฉบับจริง) มาแสดงด'วย  ๕.๔ ทีมใดไม2พร'อมทําการแข2งขัน เม่ือผู'ตัดสินให'สัญญาณเรียกให'ลงทําการแข2งขัน ภายใน ๑๕ นาที  ให'ปรับทีมนั้นเป9นแพ'ด'วยแต'ม ๒ : ๐ และทีมท่ีสามารถลงแข2งขันได'จะต'องมีผู'เล2นอย2างน'อย ๗ คน   ๒ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) เป9นข'าราชการทหาร   อาสาสมัครทหารพรานเป9นประชาชนท่ัวไป (ไม2ได'เป9นข'าราชการทหาร) และไม2ได'อยู2ในเง่ือนไขข'อ ๓.๕ 



- ๓ –   ๕.๕ การประท'วง  ประท'วงได'เฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท2านั้น โดยสามารถประท'วงได'ต้ังแต2พบความผิดปกติของนักกีฬา (ความผิดปกติในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา)  ท้ังก2อนการแข2งขัน ระหว2างการแข2งขัน และภายใน ๑๐ นาที หลังจบสิ้นการแข2งขัน โดยหากพ'นระยะเวลาดังกล2าว ถือว2าการแข2งขันกีฬาในนัดนั้น ๆ มีผลสมบูรณ)           ทีมท่ีประท'วงต'องส2งหนังสือประท'วงท่ีลงนามโดยผู'จัดการทีม หรือผู'ช2วยผู'จัดการทีมของทีมนั้น ๆ พร'อมเงินประกันการประท'วง จํานวน ๕๐๐ บาท (ห'าร'อยบาทถ'วน) ณ กองอํานวยการตามระยะเวลาท่ีกําหนดข'างต'น โดยหากการประท'วงเป9นผลจะคืนเงินประกันการประท'วงให'ทีมท่ีประท'วง และตัดสินให'ทีมท่ีทําผิด (ทีมท่ีถูกประท'วง) เป9นฝUายแพ'ด'วยแต'ม ๐ : ๒ (ทีมท่ีชนะการประท'วงชนะด'วยแต'ม ๒ : ๐) พร'อมท้ังทีมท่ีถูกประท'วงต'องเสียค2าปรับให'แก2ทีมท่ีประท'วง จํานวน ๕๐๐ บาท (ห'าร'อยบาทถ'วน) แต2หากการประท'วงไม2เป9นผลจะริบเงินประกันการประท'วงท้ังจํานวนเพ่ือมอบให'ทีมท่ีถูกประท'วงต2อไป  ๕.๖ กําหนดเวลาการแข2งขัน    - ประเภททีมชายและทีมอาวุโสชาย (๓๕ ปI ข้ึนไป) ในรอบแรก แข2งขันครึ่งละ ๓๐ นาที พัก ๑๐ นาที และในรอบต2อไปแข2งขันครึ่งละ ๓๕ นาที  พัก ๑๐ นาที     - ประเภททีมหญิง ในรอบแรก แข2งขันครึ่งละ ๒๕ นาที  พัก ๑๐ นาที และในรอบต2อไปแข2งขันครึ่งละ ๓๐ นาที  พัก ๑๐ นาที      ท้ังนี้ เวลาทําการแข2งขันกีฬาแต2ละนัด หากไม2เป9นไปตามท่ีกําหนดข'างต'น ให'อยู2ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินในนัดนั้น ๆ  และโดยความเห็นชอบของผู'จัดการทีมของคู2ท่ีลงทําการแข2งขันนัดนั้น ๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเป9นหลัก  ๕.๗ การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนได'ทีมละ ๕ คน รวมผู'รักษาประตู  โดยผู'ท่ีถูกเปลี่ยนตัวออกแล'วจะเปลี่ยนตัวเข'าไปแข2งขันในนัดนั้นอีกไม2ได'  ๕.๘ การให'คะแนนในการแข2งขันรอบแรก    - ทีมชนะ  ได' ๓ คะแนน    - ทีมเสมอ ได' ๑ คะแนน    - ทีมแพ'    ได' ๐ คะแนน ๖. วิธีการแข�งขัน  ๖.๑ การแข2งขันรอบแรก จะแข2งขันแบบพบกันหมดในสาย โดยทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และ ๒ ของแต2ละสายเข'าสู2รอบ ๘ ทีมสุดท'าย กรณีคะแนนเท2ากันใช'วิธีการนับประตูได'-เสียเพ่ือหาทีมเข'ารอบต2อไป แต2หากเท2ากันอีกใช'วิธีการจับสลากหาผู'รอบ  ๖.๒ การแข2งขันรอบ ๘ ทีมสุดท'าย ใช'การจับคู2สายบนพบสายล2าง ดังนี้ (A) ๑A-๒C, (B) ๑B-๒D,  (C) ๑C-๒A, (D) ๑D-๒B โดยทีมท่ีชนะเท2านั้นท่ีจะเข'าสู2รอบรองชนะเลิศ ถ'าผลการแข2งขันในเวลาเสมอกัน   จะหาทีมชนะโดยวิธีการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษทันที  ๖.๓ รอบรองชนะเลิศ ใช'วิธีการจับคู2สายบนพบสายล2าง โดยผู'ชนะ (A) พบ ผู'ชนะ (B) และผู'ชนะ (C) พบ ผู'ชนะ (D) เพ่ือหาทีมชนะเข'าสู2รอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ'ชิงอันดับท่ี ๓  ถ'าผลการแข2งขันในเวลาเสมอกัน  จะหาทีมชนะโดยวิธีการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษทันที  ๖.๔ รอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท้ัง ๒ ทีมมาแข2งขันกัน เพ่ือหาทีมท่ีได'อันดับ ๑ และทีมแพ' ได'อันดับท่ี ๒ และทีมท่ีแพ'ในรอบรองชนะเลิศ ท้ัง ๒ ทีม แข2งขันกันเพ่ือหาทีมอันดับ ๓ และ ๔ ตามลําดับ ถ'าผลการแข2งขันในเวลาเสมอกัน จะหาทีมชนะโดยวิธีการยิงลูกโทษ ณ จุดโทษทันที 



- ๔ –  ๗. การรักษามารยาทของนักกีฬาและผู4ควบคุมทีม   ๗.๑ นักกีฬาท่ีถูกผู'ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ   - ถูกคาดโทษได'รับใบเหลืองรวม ๒ ใบ ให'พักการแข2งขันในนัดต2อไป ๑ นัด (ใบเหลือง ใบละ ๕๐ บาท)   - ถูกลงโทษได'รับใบแดง ๑ ใบ ให'พักการแข2งขันในนัดต2อไปอย2างน'อย ๑ นัด (ใบแดง ใบละ ๑๐๐ บาท)   - กรณีท่ีนักกีฬามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคู2แข2ง หรือทําร'ายผู'ตัดสิน จะถูกลงโทษตัดชื่อออกจากการแข2งขันทันที  (ตัดสิทธิ์การแข2งขันในรายการ อบต.เทพรักษา เป9นเวลา ๒ ปI เฉพาะรายการนั้นๆ)  ๗.๒ ผู'เล2นใดถูกคาดโทษสะสม (ใบเหลือง) ครบ ๒ ใบ จะถูกห'ามลงทําการแข2งขันในครั้งต2อไป ๑ นัด โดยให'นับการสะสมคาดโทษ (ใบเหลือง) ในรอบแรก (รอบแบ2งกลุ2ม) แต2การลงโทษมีผลห'ามทําการแข2งขันต2อเนื่องไปถึงรอบ ๘ ทีม เม่ือเสร็จสิ้นการแข2งขันในรอบแรก (รอบแบ2งกลุ2ม) ให'สิ้นสุดการนับสะสมคาดโทษ (ใบเหลือง) ผู'เล2นคนใดถูกคาดโทษในรอบ ๘ ทีม  ให'นับการคาดโทษ (ใบเหลือง) รวมกับรอบรองชนะเลิศ ผู'ท่ีโดนคาดโทษ (ใบเหลือง) ในรอบ ๘ ทีม และรอบรองชนะเลิศครบ ๒ ครั้ง ให'ห'ามลงทําการแข2งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือชิงอันดับ ๓    ๗.๓ ทีมใดฝUาฝ\นส2งนักกีฬาท่ีถูกลงโทษให'พักการแข2ง หรือผิดระเบียบท่ีกําหนดนี้ลงทําการแข2งขัน                    ให'ปรับทีมนั้นเป9นแพ' ด'วยประตู ๒ : ๐ ในการแข2งขันในนัดนั้น โดยจะแย'งว2าคณะกรรมการจัดการแข2งขันไม2แจ'งให'ทราบไม2ได' (ทุกทีมจะต'องตรวจสอบทีมของตนเองด'วย)  ๗.๔ นักกีฬา หรือผู'ควบคุมทีม ไม2ปฏิบัติตามระเบียบการแข2งขัน หรือประพฤติตนไม2เหมาะสมไม2ว2ากรณีใดๆ ท้ังภายในและภายนอกสนามแข2งขัน คณะกรรมการจัดการแข2งขันสามารถลงโทษได'ตามควรแต2ละกรณี  ๗.๕ หากมีปCญหาอ่ืนใดท่ีไม2ได'ระบุไว'ในระเบียบนี้ ให'อยู2ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข2งขัน ๘. การสมัครเข4าร�วมแข�งขัน  ๘.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข'อมูลสมบูรณ)  บัญชีรายชื่อนักกีฬาและทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและผู'ควบคุมทีม พร'อมภาพถ2ายขนาด ๑ นิ้ว  ๘.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ให'ใช'หลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาข'อใดข'อหนึ่ง ดังนี้         กรณีเป9นผู'ท่ีมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2ในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'เฉพาะสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2นอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากย'ายท่ีอยู2เข'ามาอยู2ในตําบลเทพรักษาแต2ไม2ได'มีการถ2ายบัตรประจําตัวประชาชนใหม2 ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ'าน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร         กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใช'สําเนาทะเบียนบ'านหน'าท่ีมีการแจ'งย'ายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบ'านฉบับปCจจุบัน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร   



- ๕ –  ระเบียบการแข�งขันกีฬาวอลเล�ย�บอล 
 ๑. สถานท่ีจัดการแข�งขัน  กีฬาวอลเล2ย)บอลชาย – หญิง  ใช'สนามกีฬาโรงเรียนบ'านตาพราม  ๒. จํานวนทีมท่ีเข4าร�วมการแข�งขัน  ใช'วิธีการรับสมัครทีมเข'าร2วมการแข2งขัน โดยสามารถส2งทีมเข'าร2วมการแข2งขันได'หมู2บ'านละ ๑ ทีม/ประเภท ๓. คุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาต'องมีคุณสมบัติครบถ'วน ดังนี้ ๓.๑ นักกีฬาต'องเป9นผู'มีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา โดยต'องมีชื่อในทะเบียนบ'านก2อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒       กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษาและได'ย'ายทะเบียนบ'านไปอยู2 ณ ศูนย)ฝMกทหารท่ีรับราชการ ได'รับยกเว'นคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง๓ 

๓.๒ นักกีฬาท่ีลงแข2งขันต'องมีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาเท2านั้น ห'ามมิให'ผู'ท่ีไม2มีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาลงแข2งขัน โดยแต2ละทีมส2งรายชื่อนักกีฬาเข'าแข2งขันได'ไม2เกิน ๑๒ คน  และมีผู'ควบคุมทีมไม2เกิน ๒ คน   ๓.๓ นักกีฬาสามารถเล2นกีฬาให'แก2ทีมหมู2บ'านใดหมู2บ'านหนึ่งเท2านั้น การยืมตัวนักกีฬาจากหมู2บ'านอ่ืน ๆ ในตําบลเทพรักษา ให'ถือว2านักกีฬาผู'นั้นขาดจากหมู2บ'านเดิมโดยสิ้นเชิงไม2สามารถเล2นกีฬาประเภทอ่ืนให'หมู2บ'านเดิมหรือหมู2บ'านอ่ืน ๆ ได'อีก เช2น นายแดง เป9นผู'มีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'าน หมู2 ๑ ตําบลเทพรักษา หากนายแดงเป9นนักกีฬาวอลเลย)บอลทีมชายของหมู2 ๒ แล'ว นายแดง สามารถเป9นนักกีฬาประเภทอ่ืนของหมู2ท่ี ๒ ได' แต2ไม2สามารถเป9นนักกีฬาประเภทใด ๆ ของหมู2ท่ี ๑ และหมู2อ่ืน ๆ ได'อีก เป9นต'น ๓.๔ สมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบล กํานัน ผู'ใหญ2บ'าน สารวัตรกํานัน ผู'ช2วยผู'ใหญ2บ'านสามารถเป9นนักกีฬาได'ทุกประเภทโดยไม2มีข'อจํากัด ๓.๕ ข'าราชการ๔/เจ'าหน'าท่ีของรัฐเป9นนักกีฬาได'ทีมละไม2เกิน ๒ คน (ข'าราชการ/เจ'าหน'าท่ีของรัฐมีชื่อในใบสมัครทีมละไม2เกิน ๒ คน) ท้ังนี้ ข'าราชการ/เจ'าหน'าท่ีของรัฐข'างต'นไม2รวมถึงสมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบล กํานัน ผู'ใหญ2บ'าน สารวัตรกํานัน ผู'ช2วยผู'ใหญ2บ'าน ๔. การดําเนินการจัดการแข�งขัน   ๔.๑ นอกเหนือจากท่ีระบุไว'ในระเบียบนี้  ให'ใช'กติกาของสหพันธ)วอลเล2ย)บอลนานาชาติท่ีสมาคมวอลเลย)บอลแห2งประเทศไทยใช'อยู2ในปCจจุบัน  ๔.๒ ก2อนทําการแข2งขันอย2างน'อย ๑๐ นาที ในแต2ละนัด ให'ส2งใบส2งตัวนักกีฬาท่ีจะลงทําการแข2งขันแก2คณะกรรมการตัดสิน/เจ'าหน'าท่ีประจําสนาม  (ใบส2งตัวต'องลงนามโดยผู'ควบคุมทีม) ท้ังนี้รายชื่อนักกีฬาในใบส2งตัวต'องตรงกับรายชื่อในใบสมัคร พร'อมท้ังให'นักกีฬามารายงานตัวต2อคณะกรรมการตัดสิน/เจ'าหน'าท่ีประจําสนามโดยนําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงประกอบการรายงานตัวทุกนัดท่ีแข2งขัน กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนไม2ตรงกับท่ีอยู2ตามทะเบียนบ'านให'นําทะเบียนบ'าน (ฉบับจริง) มาแสดงด'วย  ๔.๓ ทีมใดไม2พร'อมลงทําการแข2งขัน หลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแข2งขันแล'ว ๑๕ นาที โดยไม2มีเหตุผลอันสมควรให'ปรับทีมนั้นแพ'ในนัดนั้น (ยกเว4นกรณีท่ีมีตารางแข�งขันตรงกับการแข�งขันกีฬาประเภทอ่ืนอยู�  ให4ผู4ควบคุมทีมหรือตัวแทนแจ4งต�อคณะกรรมการจัดการแข�งขัน หรือกรรมการตัดสินประจําสนามแข�งขันทราบโดยทันที ท้ังนี้ ภายในกําหนด ๑๕ นาที นับจากเวลาเริ่มทําการแข�งขันท่ีปรากฏในตารางการแข�งขันท่ีคณะกรรมการจัดการแข�งขันกําหนด)  ๓ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา เป9นนักกีฬาได' ๔ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) เป9นข'าราชการทหาร    อาสาสมัครทหารพรานเป9นประชาชนท่ัวไป (ไม2ได'เป9นข'าราชการทหาร) และไม2ได'อยู2ในเง่ือนไขข'อ ๓.๕ 



- ๖ -    ๔.๔ การประท'วง  ประท'วงได'เฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท2านั้น โดยสามารถประท'วงได'ต้ังแต2พบความผิดปกติของนักกีฬา (ความผิดปกติในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา)  ท้ังก2อนการแข2งขัน ระหว2างการแข2งขัน และภายใน ๑๐ นาที หลังจบสิ้นการแข2งขัน โดยหากพ'นระยะเวลาดังกล2าว ถือว2าการแข2งขันกีฬาในนัดนั้น ๆ มีผลสมบูรณ)        ทีมท่ีประท'วงต'องส2งหนังสือประท'วงท่ีลงนามโดยผู'จัดการทีม หรือผู'ช2วยผู'จัดการทีมของทีมนั้น ๆ พร'อมเงินประกันการประท'วง จํานวน ๕๐๐ บาท (ห'าร'อยบาทถ'วน) ณ กองอํานวยการตามระยะเวลาท่ีกําหนดข'างต'น โดยหากการประท'วงเป9นผลจะคืนเงินประกันการประท'วงให'ทีมท่ีประท'วง และตัดสินให'ทีมท่ีทําผิด (ทีมท่ีถูกประท'วง) เป9นฝUายแพ'ด'วยคะแนน ๐ : ๒ เซต (ทีมท่ีชนะการประท'วงชนะด'วยคะแนน ๒ : ๐ เซต) พร'อมท้ังทีมท่ีถูกประท'วงต'องเสียค2าปรับให'แก2ทีมท่ีประท'วง จํานวน ๕๐๐ บาท (ห'าร'อยบาทถ'วน) แต2หากการประท'วงไม2เป9นผลจะริบเงินประกันการประท'วงท้ังจํานวนเพ่ือมอบให'ทีมท่ีถูกประท'วงต2อไป ๔.๕ กําหนดเวลาการแข2งขัน ระบบ ๓ เซต  ผู'ชนะ ๒ ใน ๓ เซต จะเป9นผู'ชนะในการแข2งขันครั้งนั้น โดยทีมชนะ ได' ๒ คะแนน ทีมแพ'ได' ๐ คะแนน ๕. วิธีการแข�งขัน  ๕.๑ การแข2งขันรอบแรก จะแข2งขันแบบพบกันหมดในสาย โดยทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และ ๒ ของแต2ละสายเข'าสู2รอบ ๘ ทีมสุดท'าย กรณีมีคะแนนเท2ากันให'นับจํานวนเซต ได' - เสีย  ถ'าจํานวนเซตเท2ากันนับแต'ม ได' - เสีย หากแต'มได' – เสียเท2ากัน ใช'วิธีจับสลาก เพ่ือหาทีมเข'ารอบต2อไป  ๕.๒ การแข2งขันรอบ ๘ ทีมสุดท'าย ใช'การจับคู2สายบนพบสายล2าง ดังนี้ (A) ๑A-๒C, (B) ๑B-๒D,  (C) ๑C-๒A, (D) ๑D-๒B โดยทีมท่ีชนะเท2านั้นท่ีจะเข'าสู2รอบรองชนะเลิศ   ๕.๓ รอบรองชนะเลิศ ใช'วิธีการจับคู2สายบนพบสายล2าง โดยผู'ชนะ (A) พบ ผู'ชนะ (B) และผู'ชนะ (C) พบ ผู'ชนะ (D) เพ่ือหาทีมชนะเข'าสู2รอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ'ชิงอันดับท่ี ๓    ๕.๔ รอบชิงชนะเลิศ  ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท้ัง ๒ ทีมมาแข2งขันกันเพ่ือหาทีมท่ีได'อันดับ ๑ และทีมแพ' ได'อันดับท่ี ๒ และทีมท่ีแพ'ในรอบรองชนะเลิศ ท้ัง ๒ ทีม แข2งขันกันเพ่ือหาทีมอันดับ ๓ และ ๔ ตามลําดับ ๖. การรักษามารยาทของนักกีฬาและผู4ควบคุมทีม  ๖.๑ นักกีฬาสํารองและผู'ควบคุมทีมจะต'องนั่งอยู2บริเวณท่ีคณะกรรมการจัดการแข2งขันจัดไว'ให'เท2านั้น  ๖.๒ ตลอดเวลาทําการแข2งขันนักกีฬาและผู'ควบคุมทีมทุกคนต'องปฏิบัติตามระเบียบของการแข2งขันและปฏิบัติตนตามวินัยของนักกีฬาท่ีดีอย2างเคร2งครัด ๗. การสมัครเข4าร�วมแข�งขัน  ๗.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข'อมูลสมบูรณ)  บัญชีรายชื่อนักกีฬาและทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและผู'ควบคุมทีม พร'อมภาพถ2ายขนาด ๑ นิ้ว  ๗.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ให'ใช'หลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาข'อใดข'อหนึ่ง ดังนี้         กรณีเป9นผู'ท่ีมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2ในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'เฉพาะสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2นอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากย'ายท่ีอยู2เข'ามาอยู2ในตําบลเทพรักษาแต2ไม2ได'มีการถ2ายบัตรประจําตัวประชาชนใหม2 ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ'าน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร         กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใช'สําเนาทะเบียนบ'านหน'าท่ีมีการแจ'งย'ายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบ'านฉบับปCจจุบัน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร 



- ๗ -  ระเบียบการแข�งขันกีฬาเซปCกตะกร4อ  ๑. สถานท่ีจัดการแข�งขัน  กีฬาเซปCกตะกร'อชาย – หญิง ใช'สนามกีฬาโรงเรียนบ'านตาพราม  ๒. จํานวนทีมท่ีเข4าร�วมการแข�งขัน  ใช'วิธีการรับสมัครทีมเข'าร2วมการแข2งขัน โดยสามารถส2งทีมเข'าร2วมการแข2งขันได'หมู2บ'านละ ๑ ทีม/ประเภท ๓. คุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาต'องมีคุณสมบัติครบถ'วน ดังนี้ ๓.๑ นักกีฬาต'องเป9นผู'มีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา โดยต'องมีชื่อในทะเบียนบ'านก2อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒       กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษาและได'ย'ายทะเบียนบ'านไปอยู2 ณ ศูนย)ฝMกทหารท่ีรับราชการอยู2 ได'รับยกเว'นคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง๕ 
๓.๒ นักกีฬาท่ีลงแข2งขันต'องมีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาเท2านั้น ห'ามมิให'ผู'ท่ีไม2มีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาลงแข2งขัน โดยแต2ละทีมส2งรายชื่อนักกีฬาเข'าแข2งขันได'ไม2เกิน ๕ คน  และมีผู'ควบคุมทีมไม2เกิน ๒ คน   ๓.๓ นักกีฬาสามารถเล2นกีฬาให'แก2ทีมหมู2บ'านใดหมู2บ'านหนึ่งเท2านั้น การยืมตัวนักกีฬาจากหมู2บ'านอ่ืน ๆ ในตําบลเทพรักษา ให'ถือว2านักกีฬาผู'นั้นขาดจากหมู2บ'านเดิมโดยสิ้นเชิงไม2สามารถเล2นกีฬาประเภทอ่ืนให'หมู2บ'านเดิมหรือหมู2บ'านอ่ืน ๆ ได'อีก เช2น นายแดง เป9นผู'มีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'าน หมู2 ๑ ตําบลเทพรักษา หากนายแดงเป9นนักกีฬาเซปCกตะกร'อทีมชายของหมู2 ๒ แล'ว นายแดง สามารถเป9นนักกีฬาประเภทอ่ืนของหมู2ท่ี ๒ ได' แต2ไม2สามารถเป9นนักกีฬาประเภทใด ๆ ของหมู2ท่ี ๑ และหมู2อ่ืน ๆ ได'อีก เป9นต'น ๓.๔ สมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบล กํานัน ผู'ใหญ2บ'าน สารวัตรกํานัน ผู'ช2วยผู'ใหญ2บ'านสามารถเป9นนักกีฬาได'ทุกประเภทโดยไม2มีข'อจํากัด ๓.๕ ข'าราชการ๖/เจ'าหน'าท่ีของรัฐเป9นนักกีฬาได'ทีมละไม2เกิน ๑ คน (ข'าราชการ/เจ'าหน'าท่ีของรัฐมีชื่อในใบสมัครทีมละไม2เกิน ๑ คน) ท้ังนี้ ข'าราชการ/เจ'าหน'าท่ีของรัฐข'างต'นไม2รวมถึงสมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบล กํานัน ผู'ใหญ2บ'าน สารวัตรกํานัน ผู'ช2วยผู'ใหญ2บ'าน ๔. การดําเนินการจัดการแข�งขัน ๔.๑ นอกเหนือจากท่ีระบุไว'ในระเบียบนี้ ให'ใช'กติกาของสหพันธ)เซปCกตะกร'อนานาชาติซ่ึงสมาคมเซปCกตะกร'อแห2งประเทศไทยใช'อยู2ในปCจจุบัน  ๔.๒ ก2อนทําการแข2งขันอย2างน'อย ๑๐ นาที ในแต2ละนัด ให'ส2งใบส2งตัวนักกีฬาท่ีจะลงทําการแข2งขันแก2คณะกรรมการตัดสิน/เจ'าหน'าท่ีประจําสนาม  (ใบส2งตัวต'องลงนามโดยผู'ควบคุมทีม) ท้ังนี้รายชื่อนักกีฬาในใบส2งตัวต'องตรงกับรายชื่อในใบสมัคร พร'อมท้ังให'นักกีฬามารายงานตัวต2อคณะกรรมการตัดสิน/เจ'าหน'าท่ีประจําสนามโดยนําบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงประกอบการรายงานตัวทุกนัดท่ีแข2งขัน กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนไม2ตรงกับท่ีอยู2ตามทะเบียนบ'านให'นําทะเบียนบ'าน (ฉบับจริง) มาแสดงด'วย ๔.๓ ทีมใดไม2พร'อมลงทําการแข2งขัน หลังจากเลยกําหนดเวลาเริ่มการแข2งขันแล'ว ๑๕ นาที โดยไม2มีเหตุผลอันสมควรให'ปรับทีมนั้นแพ'ในครั้งนั้น (ยกเว4นกรณีท่ีมีตารางแข�งขันตรงกับการแข�งขันกีฬาประเภทอ่ืนอยู�  ให4ผู4จัดการทีม ผู4ควบคุมทีมหรือตัวแทนแจ4งต�อคณะกรรมการจัดการแข�งขัน หรือกรรมการตัดสินประจําสนามแข�งขันทราบโดยทันที ท้ังนี้ ภายในกําหนด ๑๕ นาที นับจากเวลาเริ่มทําการแข�งขันท่ีปรากฏในตารางการแข�งขันท่ีคณะกรรมการจัดการแข�งขันกําหนด) 
 ๕ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา เป9นนักกีฬาได' ๖ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) เป9นข'าราชการทหาร    อาสาสมัครทหารพรานเป9นประชาชนท่ัวไป (ไม2ได'เป9นข'าราชการทหาร) และไม2ได'อยู2ในเง่ือนไขข'อ ๓.๕ 



- ๘ –    ๔.๔ การประท'วง  ประท'วงได'เฉพาะเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท2านั้น โดยสามารถประท'วงได'ต้ังแต2พบความผิดปกติของนักกีฬา (ความผิดปกติในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา)  ท้ังก2อนการแข2งขัน ระหว2างการแข2งขัน และภายใน ๑๐ นาที หลังจบสิ้นการแข2งขัน โดยหากพ'นระยะเวลาดังกล2าว ถือว2าการแข2งขันกีฬาในนัดนั้น ๆ มีผลสมบูรณ)        ทีมท่ีประท'วงต'องส2งหนังสือประท'วงท่ีลงนามโดยผู'จัดการทีม หรือผู'ช2วยผู'จัดการทีมของทีมนั้น ๆ พร'อมเงินประกันการประท'วง จํานวน ๕๐๐ บาท (ห'าร'อยบาทถ'วน) ณ กองอํานวยการตามระยะเวลาท่ีกําหนดข'างต'น โดยหากการประท'วงเป9นผลจะคืนเงินประกันการประท'วงให'ทีมท่ีประท'วง และตัดสินให'ทีมท่ีทําผิด (ทีมท่ีถูกประท'วง) เป9นฝUายแพ'ด'วยคะแนน ๐ : ๒ เซต (ทีมท่ีชนะการประท'วงชนะด'วยคะแนน ๒ : ๐ เซต) พร'อมท้ังทีมท่ีถูกประท'วงต'องเสียค2าปรับให'แก2ทีมท่ีประท'วง จํานวน ๕๐๐ บาท (ห'าร'อยบาทถ'วน) แต2หากการประท'วงไม2เป9นผลจะริบเงินประกันการประท'วงท้ังจํานวนเพ่ือมอบให'ทีมท่ีถูกประท'วงต2อไป  ๔.๕ กําหนดเวลาการแข2งขัน ระบบ ๓ เซต  ผู'ชนะ ๒ ใน ๓ เซต จะเป9นผู'ชนะในการแข2งขันครั้งนั้น โดยทีมชนะ ได' ๒ คะแนน ทีมแพ'ได' ๐ คะแนน ๕. วิธีการแข�งขัน  ๕.๑ การแข2งขันรอบแรก จะแข2งขันแบบพบกันหมดในสาย โดยทีมท่ีมีคะแนนอันดับท่ี ๑ และ ๒ ของแต2ละสายเข'าสู2รอบ ๘ ทีมสุดท'าย กรณีมีคะแนนเท2ากันให'นับจํานวนเซต ได' - เสีย  ถ'าจํานวนเซทเท2ากันนับแต'ม ได' - เสีย หากแต'มได' – เสียเท2ากัน ใช'วิธีจับสลาก เพ่ือหาทีมเข'ารอบต2อไป  ๕.๒ การแข2งขันรอบ ๘ ทีมสุดท'าย ใช'การจับคู2สายบนพบสายล2าง ดังนี้ (A) ๑A-๒C, (B) ๑B-๒D,  (C) ๑C-๒A, (D) ๑D-๒B โดยทีมท่ีชนะเท2านั้นท่ีจะเข'าสู2รอบรองชนะเลิศ   ๕.๓ รอบรองชนะเลิศ ใช'วิธีการจับคู2สายบนพบสายล2าง โดยผู'ชนะ (A) พบ ผู'ชนะ (B) และผู'ชนะ (C) พบ ผู'ชนะ (D) เพ่ือหาทีมชนะเข'าสู2รอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ'ชิงอันดับท่ี ๓    ๕.๔ รอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท้ัง ๒ ทีมมาแข2งขันกันเพ่ือหาทีมท่ีได'อันดับ ๑ และทีมแพ' ได'อันดับท่ี ๒ และทีมท่ีแพ'ในรอบรองชนะเลิศ ท้ัง ๒ ทีม แข2งขันกันเพ่ือหาทีมอันดับ ๓ และ ๔ ตามลําดับ ๖. การรักษามารยาทของนักกีฬาและผู4ควบคุมทีม  ๖.๑ นักกีฬาสํารองและผู'ควบคุมทีมจะต'องนั่งอยู2บริเวณท่ีคณะกรรมการจัดการแข2งขันจัดไว'ให'เท2านั้น  ๖.๒ ตลอดเวลาทําการแข2งขันนักกีฬาและผู'ควบคุมทีมทุกคนต'องปฏิบัติตามระเบียบของการแข2งขันและปฏิบัติตนตามวินัยของนักกีฬาท่ีดีอย2างเคร2งครัด ๗. การสมัครเข4าร�วมแข�งขัน  ๗.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข'อมูลสมบูรณ)  บัญชีรายชื่อนักกีฬาและทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและผู'ควบคุมทีม พร'อมภาพถ2ายขนาด ๑ นิ้ว  ๗.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ให'ใช'หลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาข'อใดข'อหนึ่ง ดังนี้         กรณีเป9นผู'ท่ีมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2ในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'เฉพาะสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2นอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากย'ายท่ีอยู2เข'ามาอยู2ในตําบลเทพรักษาแต2ไม2ได'มีการถ2ายบัตรประจําตัวประชาชนใหม2 ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ'าน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร         กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใช'สําเนาทะเบียนบ'านหน'าท่ีมีการแจ'งย'ายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบ'านฉบับปCจจุบัน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร 



- ๙ –  ระเบียบการแข�งขันกีฬาเปตอง  ๑. สถานท่ีจัดการแข�งขัน  กีฬาเปตองทีมผสม ใช'สนามกีฬาโรงเรียนบ'านตาพราม หมู2ท่ี ๘ ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร)    ๒. จํานวนทีมท่ีเข4าร�วมการแข�งขัน  ใช'วิธีการรับสมัครทีมเข'าร2วมการแข2งขัน โดยสามารถส2งทีมเข'าร2วมการแข2งขันได'หมู2บ'านละ ๑ ทีม ๓. คุณสมบัติของนักกีฬา นักกีฬาต'องมีคุณสมบัติครบถ'วน ดังนี้ ๓.๑ นักกีฬาต'องเป9นผู'มีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา โดยต'องมีชื่อในทะเบียนบ'านก2อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒       กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษาและได'ย'ายทะเบียนบ'านไปอยู2 ณ ศูนย)ฝMกทหารท่ีรับราชการ ได'รับยกเว'นคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง๗ 
 ๓.๒ นักกีฬาท่ีลงแข2งขันต'องมีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาเท2านั้น ห'ามมิให'ผู'ท่ีไม2มีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาลงแข2งขัน  โดยแต2ละทีมส2งรายชื่อนักกีฬาเข'าแข2งขันได'ไม2เกิน ๕ คน (ชาย ๓ คน และหญิง ๒ คน) และมีผู'ควบคุมทีมไม2เกิน ๒ คน และในการแข2งขันแต2ละนัด  นักกีฬาเป9นทีมผสมมีผู'เล2น ๓  คน เป9นชาย ๒ คน หญิง ๑ คน หรือชาย ๑ คน หญิง ๒ คน ๓.๓ นักกีฬาสามารถเล2นกีฬาให'แก2ทีมหมู2บ'านใดหมู2บ'านหนึ่งเท2านั้น การยืมตัวนักกีฬาจากหมู2บ'านอ่ืน ๆ ในตําบลเทพรักษา ให'ถือว2านักกีฬาผู'นั้นขาดจากหมู2บ'านเดิมโดยสิ้นเชิงไม2สามารถเล2นกีฬาประเภทอ่ืนให'หมู2บ'านเดิมหรือหมู2บ'านอ่ืน ๆ ได'อีก เช2น นายแดง เป9นผู'มีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'าน หมู2 ๑ ตําบลเทพรักษา หากนายแดงเป9นนักกีฬาเปตองของทีมหมู2 ๒ แล'ว นายแดง สามารถเป9นนักกีฬาประเภทอ่ืนของหมู2ท่ี ๒ ได' แต2ไม2สามารถเป9นนักกีฬาประเภทใด ๆ ของหมู2ท่ี ๑ และหมู2อ่ืน ๆ ได'อีก เป9นต'น ๓.๔ สมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบล กํานัน ผู'ใหญ2บ'าน สารวัตรกํานัน ผู'ช2วยผู'ใหญ2บ'านสามารถเป9นนักกีฬาเปตองได'โดยไม2มีข'อจํากัด ๓.๕ ข'าราชการ๘/เจ'าหน'าท่ีของรัฐเป9นนักกีฬาได'ทีมละไม2เกิน ๑ คน (ข'าราชการ/เจ'าหน'าท่ีของรัฐมีชื่อในใบสมัครทีมละไม2เกิน ๑ คน) ท้ังนี้ ข'าราชการ/เจ'าหน'าท่ีของรัฐข'างต'นไม2รวมถึงสมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบล กํานัน ผู'ใหญ2บ'าน สารวัตรกํานัน ผู'ช2วยผู'ใหญ2บ'าน ๔. วิธีการแข�งขัน      ๔.๑ แบ2งสายเป9น ๒ สาย โดยวิธีจับฉลาก กรณีจํานวนทีมท่ีสมัครเป9นเลขค่ีให'สาย A มีจํานวนทีมมากกว2าสาย B การแข2งขันรอบแรกทีมท่ีชนะเท2านั้นท่ีจะเข'าสู2รอบต2อไป ๔.๒ รอบรองชนะเลิศ โดยผู'ชนะ (A) พบผู'ชนะ (B) เพ่ือหาทีมชนะเข'าสู2รอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ' ชิงอันดับท่ี ๓  ๔.๓ รอบชิงชนะเลิศ เอาทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท้ัง ๒ ทีมมาแข2งขันกันเพ่ือหาทีมท่ีได'อันดับ ๑  และทีมแพ' ได'อันดับท่ี  ๒  และทีมท่ีแพ'ในรอบรองชนะเลิศ ท้ัง ๒ ทีม แข2งขันกันเพ่ือหาทีมอันดับ ๓ และ ๔ ตามลําดับ  ๔.๔ คะแนนการแข2งขัน แข2งขันระบบ ๓ เกม ทีมท่ีได' ๒ ใน ๓ เกม จะเป9นทีมท่ีชนะ   - เกมการแข2งขันรอบแรก ถึง รอบรองชนะเลิศ ใช'คะแนน ๑๑ แต'ม - รอบชิงชนะเลิศ ใช'คะแนน ๑๓ แต'ม  ๗ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงเดิมมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา เป9นนักกีฬาได' ๘ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) เป9นข'าราชการทหาร    อาสาสมัครทหารพรานเป9นประชาชนท่ัวไป (ไม2ได'เป9นข'าราชการทหาร) และไม2ได'อยู2ในเง่ือนไขข'อ ๓.๕ 



- ๑๐ –  ๕. การรักษามารยาทของนักกีฬาและผู4ควบคุมทีม  ๕.๑ การแต2งกายจะต'องแต2งกายให'เหมาะสม โดยสวมรองเท'าผ'าใบ เสื้อยืด และกางเกงขายาว  (ห'ามสวมรองเท'าแตะ ใส2กางเกงขาสั้น และห'ามถอดเสื้อ ระหว2างการแข2งขัน)  ๕.๒ นักกีฬาสํารองและผู'ควบคุมทีม จะต'องนั่งอยู2บริเวณท่ีคณะกรรมการจัดการแข2งขันจัดไว'ให'เท2านั้น   ๕.๓ ตลอดเวลาทําการแข2งขันนักกีฬาและผู'ควบคุมทีมทุกคนต'องปฏิบัติตามระเบียบของการแข2งขันและปฏิบัติตนตามวินัยของนักกีฬาท่ีดีอย2างเคร2งครัด ๖. การสมัครเข4าร�วมแข�งขัน  ๖.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข'อมูลสมบูรณ)  บัญชีรายชื่อนักกีฬาและทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและผู'ควบคุมทีม พร'อมภาพถ2ายขนาด ๑ นิ้ว  ๖.๒ หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา ให'ใช'หลักฐานแสดงตัวตนของนักกีฬาข'อใดข'อหนึ่ง ดังนี้         กรณีเป9นผู'ท่ีมีชื่ออยู2ในทะเบียนบ'านในเขตตําบลเทพรักษา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2ในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'เฉพาะสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬา         - กรณีท่ีอยู2ในบัตรประจําตัวประชาชนระบุเป9นท่ีอยู2นอกเขตตําบลเทพรักษา  เนื่องจากย'ายท่ีอยู2เข'ามาอยู2ในตําบลเทพรักษาแต2ไม2ได'มีการถ2ายบัตรประจําตัวประชาชนใหม2 ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ'าน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร         กรณีเป9นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)) ซ่ึงมีภูมิลําเนาเดิมในเขตตําบลเทพรักษา ให'ใช'สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใช'สําเนาทะเบียนบ'านหน'าท่ีมีการแจ'งย'ายออกจากตําบลเทพรักษาแทนสําเนาทะเบียนบ'านฉบับปCจจุบัน (รับรองสําเนาถูกต'อง) เป9นหลักฐานประกอบการสมัคร 



- ๑๑ –  ระเบียบการแข�งขันกีฬาพ้ืนบ4าน  ๑. ประเภทกีฬาท่ีจัดการแข�งขัน  ๑.๑ วิ่งกระสอบ ประเภททีมผสม  ๑.๒ วิ่งสามขา ประเภททีมชาย  ๑.๓ วิ่งสามขา ประเภททีมหญิง  ๑.๔.เต̂ะปI_ป (๖๐ ปIข้ึนไป)  ๑.๕ หว2านแหบนบก ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของนักกีฬา  ๒.๑ นักกีฬาท่ีมีชื่อในใบสมัครและใบส2งตัวนักกีฬาเท2านั้นจึงจะมีสิทธิลงทําการแข2งขัน   ๒.๒ ผู'ท่ีลงทําการแข2งขันจะต'องอาศัยอยู2ในหมู2บ'านนั้น โดยสามารถตรวจสอบได'ว2าได'อาศัยอยู2จริง ๓. วิธีการแข�งขัน  ๓.๑ วิ่งกระสอบทีมผสม ใช'ผู'เล2น ๕ คน (ชาย/หญิง)  ๓.๒ วิ่งสามขา ประเภททีมชาย ใช'ผู'เล2นชาย ๒ คน   ๓.๓ วิ่งสามขา ประเภททีมหญิง ใช'ผู'เล2นหญิง ๒ คน   ๓.๔ เต̂ะปI_ป (๖๐ ปIข้ึนไป) ใช'ผู'เล2นชาย ซ่ึงมีอายุ ๖๐ ปIข้ึนไป จํานวน ๑ คน   ๓.๕ หว2านแหบนบก ใช'ผู'เล2นชาย ๑ คน  ทังนี้ ใช'กติกาท่ัวไปของกีฬาพ้ืนบ'านแต2ละประเภท ๔. การจัดการแข�งขัน  กําหนดจัดการแข2งขันในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลังเสร็จสิ้นพิธีเป̀ดการแข2งขันกีฬาหรือช2วงเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข2งขัน ๕. การสมัครเข4าร�วมแข�งขัน  ๕.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข'อมูลสมบูรณ)และบัญชีรายชื่อนักกีฬา ซ่ึงกํานัน/ผู'ใหญ2บ'าน หรือสมาชิกสภาองค)การบริหารส2วนตําบลรับรองการอาศัยอยู2จริงในหมู2บ'านนั้น     ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒          

 (นายเต็ม  สามสี) นายกองค)การบริหารส2วนตําบลเทพรักษา 


