
        ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา เรื่อง  รับสมัครทีมกีฬาเข!าแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส
” ครั้งท่ี ๒๑ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒      ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา กําหนดจัดการแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส	” ครั้งท่ี ๒๑  ประจําป*งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว�างวันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๒ – ๔  เมษายน  ๒๕๖๒            ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ�านตาพรามและสนามกีฬาสถานีตํารวจภธูรดม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  ๑.  ประเภทกีฬาท่ีจัดการแข�งขัน  จัดการแข�งขันกีฬา  จํานวน  ๕  ประเภท  รวม  ๑๔  รายการ  ดังนี้ ๑.๑  กีฬาฟุตบอล    ๑.๑.๑  ฟุตบอลทีมชาย  ๑.๑.๒  ฟุตบอลทีมหญิง  ๑.๑.๓  ฟุตบอลทีมอาวุโสชาย (๓๕ ป*ข้ึนไป) ๑.๒  กีฬาวอลเลย	บอล  ๑.๒.๑  วอลเลย	บอลทีมชาย  ๑.๒.๒  วอลเลย	บอลทีมหญิง ๑.๓  กีฬาเซป@กตะกร�อ  ๑.๓.๑  เซป@กตะกร�อทีมชาย  ๑.๓.๒  เซป@กตะกร�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  เตCะป*Dป (๖๐ ป*ข้ึนไป)  ๑.๕.๕  หว�านแหบนบก  ๒.  คุณสมบัติของนักกีฬาและหลักเกณฑ
ท่ัวไป   ผู�เข�าร�วมการแข�งขันต�องเปFนผู�ท่ีมีร�างกายสมบูรณ	แข็งแรง ไม�เปFนโรคติดต�อร�ายแรงระยะท่ีเปFนอันตรายต�อผู�อ่ืนหรือเปFนท่ีรังเกียจแก�สังคม และมีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ	ท่ีกําหนดในระเบียบการแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส	” ครั้งท่ี ๒๑ ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  /๓. การรับสมัคร... 



 - ๒ -  ๓.  การรับสมัคร  ๓.๑  กําหนดรับสมัคร         กําหนดรับสมัคร  ระหว�างวันท่ี  ๖ – ๑๕  มีนาคม  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  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปFนต�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  ๓,๕๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๕๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๕๐๐.-  บาท               รวม  ๙,๕๐๐.-  บาท   ๔.๑.๒  ฟุตบอลทีมหญิง      ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๓,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๕๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๒๐๐.-  บาท               รวม  ๗,๗๐๐.-  บาท   ๔.๑.๓  ฟุตบอลทีมอาวุโสชาย (๓๕ ป+ข้ึนไป)      ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๓,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๒,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๕๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๒๐๐.-  บาท               รวม  ๗,๗๐๐.-  บาท  /๔.๒ กีฬาวอลเลย	บอล... 



 - ๓ -   ๔.๒  กีฬาวอลเลย
บอล   ๔.๒.๑  วอลเลย
บอลทีมชาย      ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๕๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๖๐๐.-  บาท               รวม  ๓,๙๐๐.-  บาท   ๔.๒.๒  วอลเลย
บอลทีมหญิง      ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๕๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๖๐๐.-  บาท               รวม  ๓,๙๐๐.-  บาท  ๔.๓  กีฬาเซปDกตะกร!อ    ๔.๓.๑  เซปDกตะกร!อทีมชาย      ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๖๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๕๐๐.-  บาท               รวม  ๒,๙๐๐.-  บาท   ๔.๓.๒  เซปDกตะกร!อทีมหญิง      ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๖๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๕๐๐.-  บาท               รวม  ๒,๙๐๐.-  บาท  ๔.๔  กีฬาเปตอง   ๔.๔.๑  เปตองทีมผสม      ชนะเลิศ    เงินรางวัล  จํานวน  ๑,๐๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๑     เงินรางวัล  จํานวน     ๘๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๒     เงินรางวัล  จํานวน     ๕๐๐.-  บาท    รองชนะเลิศอันดับ  ๓     เงินรางวัล  จํานวน     ๔๐๐.-  บาท               รวม  ๒,๗๐๐.-  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 ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒          ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ�านตาพรามและสนามกีฬาสถานีตํารวจภูธรดม  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร	      จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน        ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ	  พ.ศ. ๒๕๖๒                       

 (นายเต็ม  สามสี) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเทพรักษา 


