ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬา “นามาลาคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๕
ประจาปีงบประมาณ 25๖๒”
************************************
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนามาลา อ าเภอนาแห้ ว ได้ จั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ า
“นามาลาคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ ๒๕ ประจาปีงบประมาณ 25๖๒ กาหนดให้มีการแข่งขันกีฬา ๖ ชนิด
กีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาท้องถิ่น พัฒนาทักษะของนักกีฬาไปสู่ระดั บที่
สูงขึ้น ทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักความมีน้าใจนักกีฬา ห่ างไกลยาเสพติด ดาเนินการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม 25๖๑ ณ สนามที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
เพื่อให้การจัดการแข่งขัน ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม แก่ทุกฝ่าย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงประกาศระเบียบการแข่งขันฯ เพื่อให้ถือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ชื่อการแข่งขัน การแข่งขันกีฬานามาลาคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๕ ประจาปีงบประมาณ
25๖๒
ข้อ 2 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน
2.๑ กีฬาฟุตบอลประชาชนชาย 7 คน (OPEN)
- รุ่นประชาชนชายทั่วไป
- รุ่นอาวุโส ๔๐ ปี ขึ้นไป
- รุ่นระดับชั้นประถมศึกษาชาย
2.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง (OPEN)
- รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป
2.๓ กีฬาวอลเลย์บอลชาย (OPEN)
- รุ่นประชาชนชายทั่วไป
๒.๔ กีฬาเซปักตะกร้อ (OPEN)
- รุ่น 3 วัย
- รุ่นประชาชนชายทั่วไป
2.๕ กีฬาเปตองชาย (OPEN)
- รุ่นเยาวชนชายทั่วไป
๒.๖ กีฬาเปตองหญิง (OPEN)
- รุ่นเยาวชนหญิงทั่วไป
หมายเหตุ : กีฬาเซปักตะกร้อชายทุกชนิดห้ามไม่ให้นักกีฬาสังกัดลีก สโมสร หรือ ทีมชาติลงแข่งขัน
: กีฬาเซปักตะกร้อรุ่นประชาชนทั่วไป ถ้ามีผู้สมัครไม่ถึง ๑๒ ทีม ถือว่ายกเลิกการแข่งขัน
: กีฬาเซปักตะกร้อรุ่น ๓ วัย ถ้ามีผู้สมัครไม่ถึง ๘ ทีม ถือว่ายกเลิกการแข่งขัน
: กีฬาเปตองหญิง ถ้ามีผู้สมัครไม่ถึง ๑๖ ทีม ถือว่ายกเลิกการแข่งขัน
: กีฬาแต่ละประเภทใช้ระเบียบการแข่งขันของกีฬาแห่งประเทศไทย
/ ข้อ ๓...

-๒ข้อ 3 ชนิดกีฬาและรุ่นที่จัดการแข่งขัน จานวน ๖ ชนิด
๓.๑. กีฬาฟุตบอลชาย ๗ คน จัดการแข่งขัน ๓ รุ่น
๓.๑.๑ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นประชาชนทั่วไปชาย (OPEN)
1) คุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขันรุ่นเยาวชนชายทั่วไป ต้องเป็นชายเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) การดาเนินการแข่งขัน
การนับคะแนน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ทีมที่ชนะได้ 3
คะแนน
ทีมที่เสมอได้ 1
คะแนน
ทีมที่แพ้ได้
0
คะแนน
- ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๘ ทีม จะจัดการแข่งขันดังนี้
รอบแรก
1) แบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่ม แข่งขันแบบพบกันหมด ในกลุ่ม
2) ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 และอันดับที่ 2 ในกลุ่มเป็นทีมที่ได้เข้าแข่งขันใน
รอบรองชนะเลิศ
3) ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ทีมที่ชนะโดยการจับสลาก
4) แข่งขันครึ่งละ ๒๐ นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที
รอบรองชนะเลิศ
1) แข่งขันแบบคัดออก
2) คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1 ที่ 1 สาย A พบที่
ที่ 2 สาย B
คู่ที่ 2 ที่ 1 สาย B พบที่
ที่ 2 สาย A
3) แข่งขันครึ่งละ ๒๐ นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้ต่อ
เวลาการแข่งขันพิเศษออกไปครึ่งละ 1๐ นาที และไม่มีการพักครึ่งเวลา หากยังเสมอกันอยู่อีก ให้หาทีมชนะ
โดยการเตะจากจุดโทษ
รอบชิงชนะเลิศ
1) ทีมที่ชนะในรอบ รองชนะเลิศ เป็นทีมที่ได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ้ในรอบ
รองชนะเลิศ เป็นทีมที่ได้เข้าชิงรองชนะเลิศอันดับ 2
2) คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1 ชิงชนะเลิศ อันดับ 2
คู่ที่ 2 ชิงชนะเลิศ
3) แข่งขันครึ่งละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้ต่อ
เวลาการแข่งขันพิเศษออกไปครึ่งละ 1๐ นาที และไม่มีการพักครึ่งเวลา หากยังเสมอกันอยู่อีก ให้หาทีมชนะ
โดยการเตะจากจุดโทษ
/ ๓) กติกา...

-๓3) กติกาการแข่งขัน
ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว ยกเว้น
1) ส่งรายชื่อผู้เล่นสารอง ไม่เกิน 5 คน ผู้เล่นสารองที่เปลี่ยนตัวลงแข่งขันได้ต้องมีรายชื่อใน
7 คน และเปลี่ยนตัวผู้เล่นสารองได้ไม่เกิน 4 คนในแต่ละเกมส์การแข่งขัน
2) จานวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 12 คน และเมื่อส่งรายชื่อแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่งขัน
3) การแข่งขันแบ่ง 2 ครึ่ง ๆ ละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
4) การจัดกาหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการ
แข่งขัน เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันภาคได้ประกาศไปแล้วทุกทีม
จะต้องปฏิบัติตามทุกประการ
5) หากมีปั ญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกาหนดการแข่งขันให้ อยู่ดุล พินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันภาค เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติ จะอุทรณ์มิได้
6) ทุกทีมต้องมีชุดการแข่งขันเหมือนกันทั้งทีมยกเว้นผู้ รักษาประตู (เสื้อ-กางเกง-ถุงเท้า)
หากชุดการแข่งขันของผู้แข่งขันคล้ายกัน ให้จับสลากเปลี่ยนชุดการแข่งขันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ไห้
7) เสื้อทีมต้องมีหมายเลขที่ด้านหลังเสื้อและผู้เล่นจะต้องใส่หมายเลขเดิมตลอดการแข่งขัน
8) เจ้าหน้าที่ทีมต้องนาผู้เล่น พร้อมทะเบียนรายชื่อผู้เล่นรายงานตัวต่อผู้ตัดสิน ณ ที่กาหนด
ตามตารางการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที หากเดินทางมาแข่งขันช้าเกินตารางการแข่งขัน 15 นาที ให้ปรับ
เป็นทีมที่แพ้ในการแข่งขันคู่นั้น ในสกอร์ 0-3
๙) ทีมที่มีเจตนาไม่ลงแข่งขันนัดหนึ่งนัดใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือไม่แข่งขันต่อให้สิ้นสุดเวลาใน
การแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะริบเงินประกันทีมทั้งหมด หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ฝ่ายจัดการแข่งขันเห็นว่า
การกระทาดังกล่าวอาจสร้างความเสียหาย ความเสื่อมเสียต่อ การจัดการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะรายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันให้ลงโทษผู้เล่น เจ้าหน้าที่ทีมที่เกี่ยวข้องให้ตัดสิทธิลงแข่งขัน
ในการแข่งขันฟุตบอลรายการใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลาจัดขึ้น
1๐) ใบเหลือง ๑๐0 บาท ใบแดง ๒00 บาท หักจากค่าประกันทีม
4) ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- รุ่นเยาวชนทั่วไป ชาย ค่าสมัคร ๑,๐00 บาท ค่าประกันทีม ๑,๐00 บาท
5) หลักฐานการสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าที่
3) ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
4) เอกสารไม่ครบ ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขัน
/ ๖) มารยาท...

-๔6) มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติ ตากติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแข่งขัน
ฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข่งขัน หรือระเบียบการแข่งขันจนถึงกับผู้
ตัดสินสั่งหยุดการแข่งขันให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง
๗) การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการ
แข่งขัน ผู้ลงนามการประท้วง ต้องเป็นผู้จัดการทีมนั้น ๆ
๓.๑.๒ กีฬาฟุตบอลรุ่นอาวุโส (OPEN)
๑) คุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขันรุ่นอาวุโส ๔๐ ปี ขึ้นไป ต้องเป็นชายเป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒) การดาเนินการแข่งขัน
การนับคะแนน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ทีมที่ชนะได้ 3
คะแนน
ทีมที่เสมอได้ 1
คะแนน
ทีมที่แพ้ได้
0
คะแนน
- ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๘ ทีม จะจัดการแข่งขันดังนี้
รอบแรก
๑) แบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่ม แข่งขันแบบพบกันหมด ในกลุ่ม
๒) ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 และอันดับที่ 2 ในกลุ่มเป็นทีมที่ได้เข้าแข่งขันในรอบรอง
ชนะเลิศ
๓) ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ทีมที่ชนะโดยการจับสลาก
๔) แข่งขันครึ่งละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที หากเสมอกันในเวลาปกติมี
การต่อเวลา
รอบรองชนะเลิศ
๑) แข่งขันแบบคัดออก
๒) คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1 ที่ 1 สาย A พบที่
ที่ 2 สาย B
คู่ที่ 2 ที่ 1 สาย B พบที่
ที่ 2 สาย A
๓) แข่งขันครึ่งละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้ต่อ
เวลาการแข่งขันพิเศษออกไปครึ่งละ 15 นาที และไม่มีการพักครึ่งเวลา หากยังเสมอกันอยู่อีก ให้หาทีมชนะ
โดยการเตะจากจุดโทษ
รอบชิงชนะเลิศ
๑. ทีมที่ชนะในรอบ รองชนะเลิศ เป็นทีมที่ได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และทีมแพ้ในรอบ
รองชนะเลิศ เป็นทีมที่ได้เข้าชิงรองชนะเลิศอันดับ 2
/ ๒. คู่แข่ง...

-๕๒. คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1 ชิงชนะเลิศ อันดับ 2
คู่ที่ 2 ชิงชนะเลิศ
๓. แข่งขันครึ่งละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้ต่อ
เวลาการแข่งขันพิเศษออกไปครึ่งละ 15 นาที และไม่มีการพักครึ่งเวลา หากยังเสมอกันอยู่อีก ให้หาทีมชนะ
โดยการเตะจากจุดโทษ
3) กติกาการแข่งขัน
ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว ยกเว้น
๑) รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี ส่งรายชื่อได้ ๙ คน อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ส่งรายชื่อได้ ๓ คน
ลงแข่งขันอยู่ในสนามอย่างน้อย ๒ คน
๒) ผู้รักษาประตู อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป
๓) จ านวนนั ก กี ฬาที ม ละไม่ เ กิน 12 คน และเมื่ อ ส่ งรายชื่อ แล้ ว ไม่ อ นุญ าตให้
เปลี่ยนแปลง นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่งขัน
๔) การแข่งขันแบ่ง 2 ครึ่ง ๆ ละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
๕) การจัดกาหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิด
ระเบียบการแข่งขัน เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันภาคได้ประกาศไป
แล้วทุกทีมจะต้องปฏิบัติตามทุกประการ
๖) หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกาหนดการแข่งขันให้อยู่ดุลพินิจ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันภาค เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติ จะอุทรณ์มิได้
๗) ทุกทีมต้องมีชุดการแข่งขันเหมือนกันทั้งทีมยกเว้นผู้รักษาประตู (เสื้อ-กางเกง-ถุง
เท้า) หากชุดการแข่งขันของผู้แข่งขันคล้ายกันให้จับสลากเปลี่ยนชุดการแข่งขันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ไห้
๘) เสื้อทีมต้องมีหมายเลขที่ด้านหลังเสื้อและผู้เล่นจะต้องใส่หมายเลขเดิมตลอดการ
แข่งขัน
๙) เจ้าหน้าที่ทีมต้องนาผู้เล่น พร้อมทะเบียนรายชื่อผู้เล่นรายงานตัวต่อผู้ตัดสิน ณ
ที่กาหนด ตามตารางการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที หากเดินทางมาแข่งขันช้าเกินตารางการแข่งขัน 15
นาที ให้ปรับเป็นทีมที่แพ้ในการแข่งขันคู่นั้น ในสกอร์ 0-3
๑๐) ทีมที่มีเจตนาไม่ลงแข่งขันนัดหนึ่งนัดใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือไม่แข่งขันต่อให้
สิ้นสุดเวลาในการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะริบเงินประกันทีมทั้งหมด หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ฝ่ายจัดการ
แข่งขันเห็นว่าการกระทาดังกล่าวอาจสร้างความเสียหาย ความเสื่อมเสียต่อการจัดการแข่งขัน ฝ่ายจัดการ
แข่งขันจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันให้ลงโทษผู้เล่น เจ้าหน้าที่ทีมที่เกี่ยวข้องให้
ตัดสิทธิลงแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลรายการใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลาจัดขึ้น
๑๑) ใบเหลือง ๑๐0 บาท ใบแดง ๒00 บาท หักจากค่าประกันทีม

/ ๔) ค่าสมัคร...

-๖๔) ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- ค่าสมัคร ๑,๐00 บาท ค่าประกันทีม ๑,๐00 บาท
๕) หลักฐานการสมัคร
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๒. แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าที่
๓. ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
6) มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติ ตากติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแข่งขัน
ฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข่งขัน หรือระเบียบการแข่งขันจนถึงกับผู้
ตัดสินสั่งหยุดการแข่งขันให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง
๗) การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการ
แข่งขัน ผู้ลงนามการประท้วง ต้องเป็นผู้จัดการทีมนั้น ๆ
๓.๑.๓ กีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษาชาย (OPEN)
๑. คุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน
ต้องเป็นนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาชาย
๒. การดาเนินการแข่งขัน การนับคะแนน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ทีมที่ชนะได้ 3
คะแนน
ทีมที่เสมอได้ 1
คะแนน
ทีมที่แพ้ได้
0
คะแนน
- ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๘ ทีม จะจัดการแข่งขันดังนี้
รอบแรก
๑) แบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่ม แข่งขันแบบพบกันหมด ในกลุ่ม
๒) ทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 และอันดับที่ 2 ในกลุ่มเป็นทีมที่ได้เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
๓) ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ทีมที่ชนะโดยการจับสลาก
๔) แข่งขันครึ่งละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที หากเสมอกันในเวลาปกติมีการต่อเวลา
รอบรองชนะเลิศ
๑) แข่งขันแบบคัดออก
๒) คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1 ที่ 1 สาย A พบที่
คู่ที่ 2 ที่ 1 สาย B พบที่

ที่ 2 สาย B
ที่ 2 สาย A
/ ๓) แข่งขัน...

-๗๓) แข่งขันครึ่งละ ๒๐ นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้ต่อเวลาการ
แข่งขันพิเศษออกไปครึ่งละ 15 นาที และไม่มีการพักครึ่งเวลา หากยังเสมอกันอยู่อีก ให้หาทีมชนะโดยการเตะ
จากจุดโทษ
รอบชิงชนะเลิศ
๑) ทีมที่ช นะในรอบ รองชนะเลิศ เป็นทีมที่ได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิ ศ และทีมแพ้ในรอบ รอง
ชนะเลิศ เป็นทีมที่ได้เข้าชิงรองชนะเลิศอันดับ 2
๒) คู่แข่งขัน
คู่ที่ 1 ชิงชนะเลิศ อันดับ 2
คู่ที่ 2 ชิงชนะเลิศ
๓) แข่งขันครึ่งละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งเวลา 10 นาที หากเสมอกันในเวลาปกติ ให้ต่อเวลาการ
แข่งขันพิเศษออกไปครึ่งละ 15 นาที และไม่มีการพักครึ่งเวลา หากยังเสมอกันอยู่อีก ให้หาทีมชนะโดยการเตะ
จากจุดโทษ
3. กติกาการแข่งขัน
ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้แล้ว ยกเว้น
๑) ส่งรายชื่อผู้เล่นสารอง ไม่เกิน 5 คน ผู้เล่นสารองที่เปลี่ยนตัวลงแข่งขันได้ต้องมี รายชื่อใน
7 คน และเปลี่ยนตัวผู้เล่นสารองได้ไม่เกิน 4 คนในแต่ละเกมส์การแข่งขัน
๒) จานวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน 12 คน และระดับชั้นไม่เกินประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อส่งรายชื่อ
แล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่งขัน
๓) การแข่งขันแบ่ง 2 ครึ่ง ๆ ละ ๒0 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 10 นาที
๔) การจัดกาหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการ
แข่งขัน เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันภาคได้ประกาศไปแล้วทุกทีม
จะต้องปฏิบัติตามทุกประการ
๕) หากมีปั ญหานอกเหนือจากที่ร ะบุไว้ ในเรื่องของก าหนดการแข่ง ขันให้ อยู่ดุ ล พินิ จของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันภาค เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติ จะอุทรณ์มิได้
๖) ทุกทีมต้องมีชุดการแข่งขันเหมือนกั นทั้งทีมยกเว้นผู้รักษาประตู (เสื้อ-กางเกง-ถุงเท้า)
หากชุดการแข่งขันของผู้แข่งขันคล้ายกัน ให้จับสลากเปลี่ยนชุดการแข่งขันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ไห้
๗) เสื้อทีมต้องมีหมายเลขที่ด้านหลังเสื้อและผู้เล่นจะต้องใส่หมายเลขเดิมตลอดการแข่งขัน
๘) เจ้าหน้าที่ทีมต้องนาผู้เล่น พร้อมทะเบียนรายชื่อผู้เล่นรายงานตัวต่อผู้ตัดสิน ณ ที่กาหนด
ตามตารางการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที หากเดินทางมาแข่งขันช้าเกินตารางการแข่งขัน 15 นาที ให้ปรับ
เป็นทีมที่แพ้ในการแข่งขันคู่นั้น ในสกอร์ 0-3
/ ๙) ทีมที่...

-๘๙) ทีมที่มีเจตนาไม่ลงแข่งขันนัดหนึ่งนัดใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือไม่แข่งขันต่อให้สิ้นสุดเวลาใน
การแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะริบเงินประกันทีมทั้งหมด หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ฝ่ายจัดการแข่งขันเห็นว่า
การกระทาดังกล่าวอาจสร้างความเสียหาย ความเสื่อมเสียต่อการจัดการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขันจะรายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันให้ลงโทษผู้เล่น เจ้าหน้าที่ทีมที่เกี่ยวข้องให้ตัดสิทธิลงแข่งขัน
ในการแข่งขันฟุตบอลรายการใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลาจัดขึ้น
๔. ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- ไม่มี
๕. หลักฐานการสมัคร
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๒) แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าที่
๓) ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
6. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติ ตากติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และระเบียบการแข่งขัน
ฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การละเมิดกติกาการแข่งขัน หรือระเบียบการแข่งขันจนถึงกับผู้
ตัดสินสั่งหยุดการแข่งขันให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง
๗. การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการ
แข่งขัน ผู้ลงนามการประท้วง ต้องเป็นผู้จัดการทีมนั้น ๆ
๓.๒ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง จัดการแข่งขัน ๑ รุ่น
๓.๒.๑ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นประชาชนทั่วไป (OPEN)
1) รุ่นและคุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน
รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้กติกาการแข่งขัน ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
- สนาม / อุปกรณ์ ในการแข่งขันตามระเบียบสากล
- ความสูงของตาข่าย
- รุ่นประชาชนทั่วไป (หญิง) ความสูงของตาข่าย 2.24 เมตร
- การแข่งขันให้ถือเกณฑ์การแข่งขัน 2 ใน 3 และในแต่ละรอบหากมีคะแนนเท่ากัน
ให้จับสลากเข้าแข่งขันในรอบต่อไป
- จ านวนนั ก กีฬาทีมละไม่ เกิน 12 คน และเมื่อส่ งรายชื่อ แล้ ว ไม่อ นุญาตให้
เปลี่ยนแปลง นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่งขัน
- หมายเลขประจาตัวนักกีฬา กาหนด 1-12 เท่านั้น
/ ๓) ค่าสมัคร...

-๙3) ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง ค่าสมัคร 300 บาท ค่าประกันทีม 300 บาท
4) หลักฐานการสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าที่
3) ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
6) มารยาทของนักกีฬา
1. แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการเล่นวอลเลย์บอล ในการแข่งขันนั้นผู้เล่นต้องแต่ง
กายตามกติกา แต่ในการเล่นทั่วไปเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อออกกาลังกาย ควรจะแต่งกายให้เหมาะสม
2. ไม่แสดงกิริยาเสียดสี ล้อเลียนหรือกล่าวถ้อยคาที่ไม่สุภาพ ต่อผู้เล่นฝ่ายเดียวกันหรือ
ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ชม
3. ในระหว่างการแข่งขัน ไม่จงใจฟังคาสอนจากผู้หนึ่งผู้ใดนอกสนาม
4. มีความสุภาพเรียบร้อยแสดงความเป็นมิตรและให้เกียรติแก่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ก่อน
และหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นลง ควรจับมือผู้เล่นของทีมตรงข้ามไม่ว่าทีมจะแพ้หรือชนะก็ตาม
5. ไม่โต้เถียงหรือแสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสม แก่ผู้ตัดสินในการตัดสินและปฏิบัติ
ตามระเบียบกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด
6. มีใจคอหนักแน่น อดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ถึงแม้ว่าผู้
เล่นฝ่ายเดียวกันผิดพลาดก็ไม่ควรแสดงอาการไม่พอใจ
๗) การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการ
แข่งขัน ผู้ลงนามการประท้วง ต้องเป็นผู้จัดการทีมนั้น ๆ
๓.๓ กีฬาวอลเลย์บอลชาย จัดการแข่งขัน ๑ รุ่น
๓.๓.๑ กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นประชาชนทั่วไป (OPEN)
1) รุ่นและคุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน
รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้กติกาการแข่งขัน ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
- สนาม / อุปกรณ์ ในการแข่งขันตามระเบียบสากล
- ความสูงของตาข่าย
- รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) ความสูงของตาข่าย 2.๔๓ เมตร
- การแข่งขันให้ถือเกณฑ์การแข่งขัน 2 ใน 3 และในแต่ละรอบหากมีคะแนนเท่ากัน
ให้จับสลากเข้าแข่งขันในรอบต่อไป
/ -จานวน...

-๑๐- จ านวนนั ก กีฬาทีมละไม่ เกิน 12 คน และเมื่อส่ งรายชื่อ แล้ ว ไม่อ นุญาตให้
เปลี่ยนแปลง นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่งขัน
- หมายเลขประจาตัวนักกีฬา กาหนด 1-12 เท่านั้น
3) ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ค่าสมัคร 300 บาท ค่าประกันทีม 300 บาท
4) หลักฐานการสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าที่
3) ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
6) มารยาทของนักกีฬา
1. แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการเล่นวอลเลย์บอล ในการแข่งขันนั้นผู้เล่นต้องแต่ง
กายตามกติกา แต่ในการเล่นทั่วไปเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อออกกาลังกาย ควรจะแต่งกายให้เหมาะสม
2. ไม่แสดงกิริยาเสียดสี ล้อเลียนหรือกล่าวถ้อยคาที่ไม่สุภาพ ต่อผู้เล่นฝ่ายเดียวกันหรือ
ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ชม
3. ในระหว่างการแข่งขัน ไม่จงใจฟังคาสอนจากผู้หนึ่งผู้ใดนอกสนาม
4. มีความสุภาพเรียบร้อยแสดงความเป็นมิตรและให้เกียรติแก่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ก่อน
และหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นลง ควรจับมือผู้เล่นของทีมตรงข้ามไม่ว่าทีมจะแพ้หรือชนะก็ตาม
5. ไม่โต้เถียงหรือ แสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสม แก่ผู้ตัดสินในการตัดสินและปฏิบัติ
ตามระเบียบกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด
6. มีใจคอหนักแน่น อดทน อดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ถึงแม้ว่าผู้
เล่นฝ่ายเดียวกันผิดพลาดก็ไม่ควรแสดงอาการไม่พอใจ
๗) การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการ
แข่งขัน ผู้ลงนามการประท้วง ต้องเป็นผู้จัดการทีมนั้น ๆ
๓.๔ กีฬาเซปักตะกร้อ (OPEN) จัดการแข่งขัน ๒ รุ่น
๓.๔.๑ กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น ๓ วัย
1) คุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน
- รุ่น ๓ วัย ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย
- อายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ๑ คน
- อายุ ๔๐ – ๔๙ ปี ๑ คน
- อายุ ๓๐ – ๓๙ ปี ๑ คน
/ ๒) การดา...

-๑๑2) การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้กติกาการแข่งขัน ของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
- สนาม / อุปกรณ์ ในการแข่งขันตามระเบียบสากล
- ความสูงของตาข่าย
- รุ่น ๓ วัย ความสูงของตาข่าย ๑.๕๒ เมตร
- การแข่งขันให้ถือเกณฑ์การแข่งขัน 2 ใน 3 และในแต่ละรอบหากมีคะแนนเท่ากัน
ให้จับสลากเข้าแข่งขันในรอบต่อไป
- จานวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน ๕ คน เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน ๑ คน และเมื่อส่ง
รายชื่อแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่ง
ขัน
- ในการแข่งขันต้องมีผู้เล่นในสนามที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ทีมที่ได้เสิร์ฟ จะต้องให้ผู้เล่นที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เป็นผู้เสิร์ฟเท่านั้น
3) ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ค่าสมัคร 300 บาท ค่าประกันทีม 300 บาท
4) หลักฐานการสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
3) ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
6) มารยาทของนักกีฬา
1. ผู้เล่นทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
2. ในระหว่ า งการแข่ ง ขั น จะอนุ ญ าตให้ หั ว หน้ า ที ม เท่ า นั้ น ที่ จ ะเป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ กั บ
กรรมการผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับผู้เล่นในทีม หรือเรื่องต้องการซักถามเพื่อ
ขอคาอธิบายในการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่ งกรรมการผู้ตัดสินต้องอธิบายหรือชี้แจงตามที่หัวหน้าทีม
ซักถาม
3. ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจาทีม จะไม่ได้รับอนุญาตให้
ประท้วงต่อการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินในระหว่า งการแข่งขัน หรือแสดงปฏิกิริยาที่ จะเป็นผลเสียต่อการ
แข่งขัน หากมีการกระทาดังกล่าวถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๗) การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการ
แข่งขัน ผู้ลงนามการประท้วง ต้องเป็นผู้จัดการทีมนั้น ๆ
๓.๔.๒ กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนชายทั่วไป
1) คุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน
รุ่นประชาชนชายทั่วไป ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย
/ ๒) การดา...

-๑๒2) การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้กติกาการแข่งขัน ของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
- สนาม / อุปกรณ์ ในการแข่งขันตามระเบียบสากล
- ความสูงของตาข่าย
- รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย) ความสูงของตาข่าย ๑.๕๒ เมตร
- การแข่งขันให้ถือเกณฑ์การแข่งขัน 2 ใน 3 และในแต่ละรอบหากมีคะแนนเท่ากัน
ให้จับสลากเข้าแข่งขันในรอบต่อไป
- จานวนนักกีฬาทีมละไม่เกิน ๕ คน เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่เกิน ๑ คน และเมื่อส่ง
รายชื่อแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง นักกีฬาคนใดแต่งกายไม่เรียบร้อย กรรมการจะไม่อนุญาตให้ลงสนามแข่ง
ขัน
3) ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ค่าสมัคร 300 บาท ค่าประกันทีม 300 บาท
4) หลักฐานการสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
3) ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
6) มารยาทของนักกีฬา
1. ผู้เล่นทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
2. ในระหว่ า งการแข่ ง ขั น จะอนุ ญ าตให้ หั ว หน้ า ที ม เท่ า นั้ น ที่ จ ะเป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ กั บ
กรรมการผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับผู้เล่นในทีม หรือเรื่องต้องการซักถามเพื่อ
ขอคาอธิบายในการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งกรรมการผู้ตัดสินต้องอธิบายหรือชี้แจงตามที่หัวหน้าทีม
ซักถาม
3. ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจาทีม จะไม่ได้รับอนุญาตให้
ประท้วงต่อการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินในระหว่า งการแข่งขัน หรือแสดงปฏิกิริยาที่ จะเป็นผลเสียต่อการ
แข่งขัน หากมีการกระทาดังกล่าวถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๗) การประท้วง
ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคการกีฬาภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่หมดเวลาการ
แข่งขัน ผู้ลงนามการประท้วง ต้องเป็นผู้จัดการทีมนั้น ๆ
3.๕

กีฬาเปตองชาย (OPEN) จัดการแข่งขัน 1 รุ่น
1) รุ่นและคุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน
รุ่นประชาชนทั่วไป (ทีมชาย) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

/ ๒) การดา...

-๑๓2) การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้ ก ติ ก าการแข่ ง ขั น ของสมาคมเปตองแห่ ง ประเทศไทย โดยอนุ โ ลม การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อความเหมาะสมในการแข่งขันให้ถือสิทธิ์ของคณะกรรมการแข่งขัน การแข่งขันให้ผู้
แข่งขันตัดสินกันเอง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- การแข่งขันให้ถือการแข่งขัน 1 เกมส์ คะแนนในการแข่งขันใช้ 11 คะแนนการ
แข่งขันรอบ 8 ทีม รองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศให้ถือเกณฑ์ ใช้ 13 คะแนน
- สนาม / อุปกรณ์ ในการแข่งขันตามระเบียบสากล นักกีฬาจะต้องจัดหาลูกเปตอง
ลูกเป้า และเทปวัดระยะมาเอง
- ในวันแข่งขันแต่ละทีมนานักกีฬาไปรายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที
ทีมไหนที่มาแข่งขันเลยกาหนด หรือหลังจากเจ้าหน้าที่เรียกลงสนาม 15 จะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันคราวนั้น
- การแข่งขันไม่มีการพัก ห้ามเปลี่ยนตัวนักกีฬาเมื่อผ่านการแข่งขันรอบแรกไปแล้ว
3) ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- ค่าสมัคร 200 บาท
4) มารยาทของนักกีฬา
1) ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ
2) ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการยั่วยุ หรือทาลายสมาธิของการแข่งขัน ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ
3) ห้ามแสดงกริยามารยาทไม่สุภาพ ต่อกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน หรือ
ผู้ชม ถ้ามีข้อสงสัยหรือคัดค้านประการใด ให้ทาหนังสือประท้วงเป็นลายลักษรเสนอที่กรรมการผู้ตัดสิน
4) การตัดสิน ชี้ขาด ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
5) หลักฐานการสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าที่
3) ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
3.๖ กีฬาเปตองหญิง (OPEN) จัดการแข่งขัน 1 รุ่น
๑) รุ่นและคุณสมบัติ ผู้เข้าแข่งขัน
รุ่นประชาชนทั่วไป (ทีมหญิง) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) การดาเนินการแข่งขัน
- ใช้ ก ติ ก าการแข่ ง ขั น ของสมาคมเปตองแห่ ง ประเทศไทย โดยอนุ โ ลม การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อความเหมาะสมในการแข่งขันให้ถือสิทธิ์ของคณะกรรมการแข่งขัน การแข่งขันให้ผู้
แข่งขันตัดสินกันเอง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- การแข่งขันให้ถือการแข่งขัน 1 เกมส์ คะแนนในการแข่งขันใช้ 11 คะแนนการ
แข่งขันรอบ 8 ทีม รองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศให้ถือเกณฑ์ ใช้ 13 คะแนน
/ -สนาม...

-๑๔- สนาม / อุปกรณ์ ในการแข่งขันตามระเบียบสากล นักกีฬาจะต้องจัดหาลูกเปตอง
ลูกเป้า และเทปวัดระยะมาเอง
- ในวันแข่งขันแต่ละทีมนานักกีฬาไปรายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที
ทีมไหนที่มาแข่งขันเลยกาหนด หรือหลังจากเจ้าหน้าที่เรียกลงสนาม 15 จะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันคราวนั้น
- การแข่งขันไม่มีการพัก ห้ามเปลี่ยนตัวนักกีฬาเมื่อผ่านการแข่งขันรอบแรกไป
3) ค่าสมัครและค่าประกันทีม
- ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท
4) มารยาทของนักกีฬา
1) ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
นักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ
2) ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการยั่วยุ หรือทาลายสมาธิของการแข่งขัน ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ
3) ห้ามแสดงกริยามารยาทไม่สุภาพ ต่อกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน หรือผู้ชม
ถ้ามีข้อสงสัยหรือคัดค้านประการใด ให้ทาหนังสือประท้วงเป็นลายลักษรเสนอที่กรรมการผู้ตัดสิน
4) การตัดสิน ชี้ขาด ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
5) หลักฐานการสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักกีฬาทุกคน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2) แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าที่
3) ใบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

/ ข้อ ๔...

-๑๕ข้อ 4 รางวัลการแข่งขัน (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
ข้อ 5 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ๒ – ๑๐ ตุลาคม 25๖๑ เว้นวันหยุดราชการ
- ปิดรับสมัครวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 1๒.๐๐ น.
- ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลาโทรศัพท์ 0-4281-0901-๒
ข้อ 6 วันจับสลากแบ่งสาย
- ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม 25๖๑ เวลา 1๓.00 น
- ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
ข้อ 7 วันแข่งขัน
1) กีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม 25๖๑
2) กีฬาวอลเลย์บอล หญิง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม 25๖๑
๓) กีฬาวอลเลย์บอล ชาย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม 25๖๑
๔) กีฬาเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม 25๖๑
๕) กีฬาเปตอง ชาย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม 25๖๑
๖) กีฬาเปตอง หญิง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม 25๖๑
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน 25๖๑

(นายสุรพล กมลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา

รางวัลการแข่งขัน
1. ฟุตบอลชาย 7 คน (รุ่นเยาวชนทั่วไป)
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

๒0,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
๑๐,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
๕,000 บาท
๓,000 บาท

๒. ฟุตบอลชาย 7 คน (รุ่นอาวุโส)
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

๖,000
๓,000
๒,000
๑,000

บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัล

๓. ฟุตบอลชาย 7 คน (รุ่นระดับชั้นประถมศึกษา)
รางวัลชนะเลิศ
๑,๕00
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
๑,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
๗00
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
๕00

บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมถ้วยรางวัล

๔. วอลเลย์บอลหญิง
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

5,000 บาท
๓,000 บาท
๒,๐00 บาท
1,000 บาท

พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัล

๕. วอลเลย์บอลชาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

5,000 บาท
๓,000 บาท
๒,๐00 บาท
1,000 บาท

พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัล

๖. เซปักตะกร้อ (รุ่น ๓ วัย)
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

5,000 บาท
๓,000 บาท
๒,๐00 บาท
1,000 บาท

พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัล

๗. เซปักตะกร้อ (รุ่นประชาชนทั่วไป)
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

5,000 บาท
๓,000 บาท
๒,๐00 บาท
1,000 บาท

พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัล

๘. เปตอง (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

3,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท

พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัล

๙. เปตอง (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

2,000 บาท
1,000 บาท
700 บาท
500 บาท

พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัล

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ๒ – ๑๐ ตุลาคม 25๖๑ เว้นวันหยุดราชการ
- วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ปิดรับสมัคร เวลา 1๒.๐๐ น.
- วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
- ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
วันแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา โทรศัพท์ 0 – 4281 – 0901 – ๒
- นางสาวอรชา ขันติโก
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๕๗๖ – ๖๕๙๖
- นางสาวกัญญารัตน์ สมัยคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๒๐๗ – ๓๕๙๖
- นางสาวนิภารัช เพชรกอง ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙ – ๕๓๒ – ๔๐๙๖

