
    

ประกาศศูนย์กีฬาต าบลเดื่อศรีคันไชย 
      เรื่อง  ระเบียบการแข่งขัน “โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี  ๒๕๖๖” 

************************ 
 ด้วยศูนย์กีฬาต าบลเด่ือศรีคันไชย จะจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี  ๒๕๖๖  เพื่อ
ประสานความร่วมมือ ผนึกก าลังราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคี ความเข้มแข็งใน
ชุมชน เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
ระหว่างวันท่ี  ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเด่ือศรีคันไชย โดยศูนย์กีฬาต าบลเด่ือศรีคัน
ไชย ได้ก าหนดรายละเอียดการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

๑. แบ่งโซนการแข่งขันออกเป็น ๔ โซน คือ 
  ๑) โซนตะวันออก ประกอยด้วย บ้านหมู่ท่ี ๔,๘,๑,๑๖,๑๓ 
  ๒) โซนกลาง  ประกอบด้วย บ้านหมู่ท่ี ๒,๙,๑๐,๑๑,๑๕ 
  ๓) โซนขุนภูมิ  ประกอบด้วย บ้านหมู่ท่ี ๕,๑๒,๑๗ 
  ๓) โซนตะวันตก  ประกอบด้วย บ้านหมู่ท่ี ๓,๖,๗,๑๔ 

๒. ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬา จ านวน ๕ ชนิดกีฬา พร้อมเงินรางวัล ดังนี ้
  ๑) ฟุตบอล ๑๑ คน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่   
   ๑.๑ ประเภทฟุตบอลชาย  ๑๑ คน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี (เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ขึ้นไป)  
รับสมัคร โซนละ ๑ ทีม 

๑.๒ ประเภทฟุตบอลชาย  ๑๑ คน อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป รับสมัครโซนละ ๑ ทีม 
  ๒) วอลเล่ย์บอล แบ่งเป็น ๒ ประเภท  ได้แก่  
   ๒.๑ ประเภททีมชายล้วน   รับสมัคร โซนละ ๑ ทีม 
   ๒.๒ ประเภททีมหญิงล้วน  รับสมัคร โซนละ ๑ ทีม 

  ๓) ตะกร้อ แบ่งเป็น ๒ ประเภท  ได้แก่ 

๓.๑ ประเภททีมชายล้วน รับสมัคร โซนละ ๑ ทีม 

๓.๒ ประเภททีมหญิงล้วน รับสมัคร โซนละ ๑ ทีม 

  ๔) เปตองแบ่งเป็น ๒ ประเภท  ได้แก่ 

๓.๑ ประเภททีมชายล้วน รับสมัคร โซนละ ๑ ทีม 

๓.๒ ประเภททีมหญิงล้วน รับสมัคร โซนละ ๑ ทีม 

๕) กีฬาพื้นบ้าน   ได้แก่  
๕.๑ ชักเย่อ โซนละ ๑ ทีม ทีมละ ๒๐ คน ประกอบด้วยชาย ๑๐ คน หญิง ๑๐ คน 

   ๕.๒ วิ่งกระสอบ โซนละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คนประกอบด้วยชาย ๕ คนหญิง ๕ คน 
   ๕.๓ วิ่งสามขา โซนละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คนประกอบด้วยชาย ๕ คนหญิง ๕ คน 
 
 



๓. คุณสมบัติของนักกีฬาทุกประเภท 
นักกีฬาทุกประเภท ต้องมีสัญชาติไทยและช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลเด่ือศรีคันไชย อ าเภอ

วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักฐานตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือแสดงอยู่     
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เอกสารที่ใช้ในการสมัครกีฬาทุกประเภท ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

เพื่อให้การจัดท าโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์กีฬาต าบลเด่ือศรีคันไชย ขอ
ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน  สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ได้ในระหว่างวันท่ี ๒๐ ก.พ. – ๒ มี.ค. 
๒๕๖๖  ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเด่ือศรีคันไชย ในวันและเวลา
ราชการ รายละเอียดระเบียบการแข่งขันต่างๆ ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ และจะจับฉลากแบ่งสายการ
แข่งขันกีฬาสากลรวมท้ังเชิญประชุมหัวหน้าทีมกีฬา ในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเด่ือศรีคันไชย  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

         ร้อยตรี   

          (พลชัย โยควัฒน์) 
    ประธานคณะกรรมการศูนย์กีฬาต าบลเด่ือศรีคันไชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ๑. กีฬาทุกประเภทหากสมัครไม่ถึง ๓ ทีม จะไม่มีการแข่งขัน 
๒. กรณีเกิดการบาดเจ็บจากการแข่งขันหรือเสียหายต่อทีม ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่       
    รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน  



ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลชาย ๑๑ คน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี (เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ึนไป)   
“โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี  ๒๕๖๖” 

๑. การรับสมัคร 
ระหว่างวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ

บริหารส่วนต าบลเด่ือศรีคันไชย ในวันและเวลาราชการ   
๒. คณุสมบตัิของทีมและผู้เลน่ที่เข้าร่วมแข่งขัน 
  ๒.๑ ส่งรายช่ือนักกีฬาได้โซนละ ๑ ทีม ฯ ละไม่เกิน ๒๒ คน ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน  

๒.๒ นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี นับปี พ.ศ.เกิดต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นไป 
๒.๓ นักกีฬาทุกคนต้องมีสัญชาติไทยและช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลเด่ือศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักฐานตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือแสดงอยู่ ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วัน 

๒.๓ ให้มีผู้จัดการทีม ๑ คน เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมเพื่อติดต่อประสานงานในการแข่งขัน 
๓. หลักฐานการสมคัรเข้าร่วมแข่งขัน 
 ๓.๑ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ ฉบับ 

๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  คนละ 1 ฉบับ 
๔. เงินรางวัลและถ้วยรางวัล 

๔.๑ รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

๕. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๕.๑ นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหน่ึงได้เพียงทีมเดียวเท่าน้ัน 
 ๕.๒ ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมรายช่ือนักกีฬาอีกไม่ได้ 
๖. ระเบียบการแข่งขัน 

๖.๑ ใช้กติกาแข่งขันฟุตบอล ๑๑ คน ของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
๖.๒ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุด 

๗. วิธีจัดการแข่งขนั 
๗.๑ ส่งผู้เล่นได้ ๒๒ คน ( เมื่อส่งรายช่ือแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในกรณีใดท้ังสิ้น ) 
๗.๒ ส่งรายช่ือและตรวจคุณสมบัติผู้เล่นก่อน ๑๕ นาที  
๗.๓ เวลาท าการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๓๐ นาที พักไม่เกิน ๑๐ นาที,รอบรองชนะเลิศและรอบ

ชิงชนะเลิศ จะด าเนินการแข่งขัน ครึ่งละ ๓๕ นาที พักไม่เกิน ๑๐ นาที 
๗.๔ การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ ๖ คน รวมผู้รักษาประตู 
๗.๕ การแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมชนะได้ ๓ คะแนน เสมอได้ ๑ คะแนน แพ้ได้ ๐ คะแนน ทีมท่ีมีคะแนน

เป็นอันดับท่ี ๑ และ ๒ เข้ามาชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับ ๓ และ ๔ เข้ามาชิงท่ี ๓ กรณีคะแนนเท่ากันให้
หาผู้เข้ารอบต่อไปโดยการจับฉลาก 

๗.๖ การคาดโทษใบเหลืองสะสม ๒ ครั้ง ห้ามแข่งขันในนัดถัดไป ๑ ครั้ง ใบแดง ห้ามท าการแข่งขันในนัด
ถัดไป ๑ ครั้ง และใบเหลืองจะถูกตัดเงินประกันทีม ใบละ ๕๐ บาท ใบแดงจะถูกตัดเงินประกันทีม ใบละ ๑๐๐ บาท 

 
 



ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลชาย ๑๑ คน อายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป  
“โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี  ๒๕๖๖” 

๑. การรับสมัคร 
ระหว่างวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ

บริหารส่วนต าบลเด่ือศรีคันไชย ในวันและเวลาราชการ   
๒. คณุสมบตัิของทีมและผู้เลน่ที่เข้าร่วมแข่งขัน 
  ๒.๑ ส่งรายช่ือนักกีฬาได้โซนละ ๑ ทีม ๆ ละ ๒๒ คน ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน  

๒.๒ นักกีฬาต้องมีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 
๒.๓ นักกีฬาทุกคนต้องมีสัญชาติไทยและช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลเด่ือศรีคันไชย อ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักฐานตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือแสดงอยู่ ไม่น้อยกว่า 
๖๐ วัน 

๒.๓ ให้มีผู้จัดการทีม ๑ คน เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมเพื่อติดต่อประสานงานในการแข่งขัน 
๓. หลักฐานการสมคัรเข้าร่วมแข่งขัน 
 ๓.๑ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ ฉบับ 

๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  คนละ 1 ฉบับ 
๔. เงินรางวัลและถ้วยรางวัล 

๔.๑ รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

๕. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๕.๑ นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหน่ึงได้เพียงทีมเดียวเท่าน้ัน 
 ๕.๒ ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมรายช่ือนักกีฬาอีกไม่ได้ 
๖. ระเบียบการแข่งขัน 

๖.๑ ใช้กติกาแข่งขันฟุตบอล ๑๑ คน ของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
๖.๒ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุด 

๗. วิธีจัดการแข่งขนั 
๗.๑ ส่งผู้เล่นได้ ๒๒ คน ( เมื่อส่งรายช่ือแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในกรณีใดท้ังสิ้น ) 
๗.๒ ส่งรายช่ือและตรวจคุณสมบัติผู้เล่นก่อน ๑๕ นาที  
๗.๓ เวลาท าการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๓๐ นาที พักไม่เกิน ๑๐ นาที,รอบรองชนะเลิศและรอบ

ชิงชนะเลิศ จะด าเนินการแข่งขัน ครึ่งละ ๓๕ นาที พักไม่เกิน ๑๐ นาที 
๗.๔ การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ ๖ คน รวมผู้รักษาประตู 
๗.๕ การแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมชนะได้ ๓ คะแนน เสมอได้ ๑ คะแนน แพ้ได้ ๐ คะแนน ทีมท่ีมีคะแนน

เป็นอันดับท่ี ๑ และ ๒ เข้ามาชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับ ๓ และ ๔ เข้ามาชิงท่ี ๓ กรณีคะแนนเท่ากันให้
หาผู้เข้ารอบต่อไปโดยการจับฉลาก 

๗.๖ การคาดโทษใบเหลืองสะสม ๒ ครั้ง ห้ามแข่งขันในนัดถัดไป ๑ ครั้ง ใบแดง ห้ามท าการแข่งขันในนัด
ถัดไป ๑ ครั้ง และใบเหลืองจะถูกตัดเงินประกันทีม ใบละ ๕๐ บาท ใบแดงจะถูกตัดเงินประกันทีม ใบละ ๑๐๐ บาท 

 
 



ระเบียบการแข่งขันวอลเล่ย์บอล  
“โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี  ๒๕๖๖” 

๑. การรับสมัคร 
ระหว่างวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ

บริหารส่วนต าบลเด่ือศรีคันไชย ในวันและเวลาราชการ   

๒. คณุสมบตัิของทีมและผู้เลน่ที่เข้าร่วมแข่งขัน 
  ๒.๑ ส่งรายช่ือนักกีฬาได้โซนละ ๑ ทีม ๆ ละไม่น้อยกว่า ๖ คน และไม่เกิน ๑๐ คน  
 ๒.๒ ให้มีผู้จัดการทีม ๑ คน เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมเพื่อติดต่อประสานงานในการแข่งขัน 

๒.๓ นักกีฬาทุกคนต้องมีสัญชาติไทยและช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลเด่ือศรีคันไชย โดยยึดหลักฐาน
ตามบัตรประจ าตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือแสดงอยู่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

๒.๔ ประเภททีมชายล้วน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
๒.๕  ประเภททีมหญิงล้วน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 

๓. หลักฐานการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 ๓.๑ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ ฉบับ 

๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  คนละ 1 ฉบับ 

๔. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๔.๑ นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
 ๔.๒ ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมรายช่ือนักกีฬาอีกไม่ได้ 

๕. วิธีจัดการแข่งขนั 
 ๕.๑ กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่น
แห่งประเทศไทยและท่ีกรมพลศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน  
 ๕.๒ หมายเลขประจ าตัวนักกีฬา ก าหนดหมายเลข ๑ – ๑๘ และให้ติดหมายเลขประจ าตัวให้ตรงกับ
ในบัญชีรายช่ือท่ีสมัครไว้  และหัวหน้าทีมต้องติดแถบท่ีกลางอกเส้ือให้ตรงกับหมายเลขด้วย 
 ๕.๓ การแข่งขันแบบพบกันหมด ให้ถือเกณฑ์แพ้ ชนะ ๒ ใน ๓ เกม ทีมชนะได้ ๒ คะแนน แพ้ได้ ๑ 
คะแนน ทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี ๑ และ ๒ เข้ามาชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับ ๓ และ ๔ เข้ามาชิงท่ี ๓ 
กรณีคะแนนเท่ากันให้หาผู้เข้ารอบต่อไปโดยการจับฉลาก 
 ๕.๕ ใช้กติกาสากล  และการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือว่าเป็นการส้ินสุด 

๖. เงินรางวัลและถ้วยรางวัล 
๓.๑ รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  เงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 
 
 



ระเบียบการแข่งขันตะกร้อ 

“โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี  ๒๕๖๖” 
๑. การรับสมัคร 

ระหว่างวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่ือศรีคันไชย ในวันและเวลาราชการ   
๒. คณุสมบตัิของทีมและผู้เลน่ที่เข้าร่วมแข่งขัน 
  ๒.๑ ส่งรายช่ือนักกีฬาได้โซนละ ๑ ทีม ๆ ละไม่เกิน ๕ คน 
 ๒.๒ ให้มีผู้จัดการทีม ๑ คน เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมเพื่อติดต่อประสานงานในการแข่งขัน 

๒.๓ นักกีฬาทุกคนต้องมีสัญชาติไทยและช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลเด่ือศรีคันไชย โดยยึดหลักฐาน
ตามบัตรประจ าตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือแสดงอยู่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

๒.๔ ประเภททีมชายล้วน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
๒.๕  ประเภททีมหญิงล้วน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 

๓. หลักฐานการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 ๓.๑ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ ฉบับ 

๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  คนละ ๑ ฉบับ 
๔. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๔.๑ นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
 ๔.๒ ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมรายช่ือนักกีฬาอีกไม่ได้ 
๕. วิธีจัดการแข่งขัน 
 ๕.๑ กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาของสหพันธ์เซปักตะกร้อแห่งเอเชีย ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศ
ไทยหรือส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 ๕.๒ ในวันแข่งขัน ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องน านักกีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีควบคุมการ
แข่งขัน ณ สนามแข่งขันก่อนเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที  เมื่อถึงก าหนดเวลาการแข่งขัน ทีมใดมีผู้เล่น
น้อยกว่า ๓ คน จะถือว่าทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และระหว่างการแข่งขันในแต่ละทีม ทีมใดมีผู้เล่นน้อย
กว่า ๓ คน ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ตามกติกาการแข่งขัน  
 ๕.๓ การแข่งขันแบบพบกันหมด ให้ถือเกณฑ์แพ้ ชนะ ๒ ใน ๓ เกม ทีมชนะได้ ๒ คะแนน แพ้ได้ ๑ 
คะแนน ทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี ๑ และ ๒ เข้ามาชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับ ๓ และ ๔ เข้ามาชิงท่ี ๓ 
กรณีคะแนนเท่ากันให้หาผู้เข้ารอบต่อไปโดยการจับฉลาก  
 ๕.๔ การนับคะแนนแต่ละเกมใช้กฎกติกาของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ใช้ปัจจุบัน และการ
ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือว่าเป็นการส้ินสุด 
๖. เงินรางวัลและถ้วยรางวัล 

๓.๑ รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  เงินรางวัล   ๘๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  เงินรางวัล   ๖๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 
 
 



ระเบียบการแข่งขันเปตอง 

“โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี  ๒๕๖๖” 
๑. การรับสมัคร 

ระหว่างวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่ือศรีคันไชย ในวันและเวลาราชการ   

๒. คณุสมบตัิของทีมและผู้เลน่ที่เข้าร่วมแข่งขัน 
  ๒.๑ ส่งรายช่ือนักกีฬาได้โซนละ ๑ ทีม ๆ ละไม่เกิน ๕ คน 
 ๒.๒ ให้มีผู้จัดการทีม ๑ คน เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมเพื่อติดต่อประสานงานในการแข่งขัน 

๒.๓ นักกีฬาทุกคนต้องมีสัญชาติไทยและช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลเด่ือศรีคันไชย โดยยึดหลักฐาน
ตามบัตรประจ าตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือแสดงอยู่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 

๒.๔ ประเภททีมชายล้วน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
๒.๕  ประเภททีมหญิงล้วน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 

๓. หลักฐานการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 ๓.๑ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ ฉบับ 

๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  คนละ ๑ ฉบับ 

๔. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๔.๑ นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
 ๔.๒ ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมรายช่ือนักกีฬาอีกไม่ได้ 

๕. วิธีจัดการแข่งขัน 
 ๕.๑ ให้ใชกติกาสากลการแข่งขันเปตองของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.L.P) ท่ีสมาคมกีฬาเปตอง
ใช้อยูใ่นปัจจุบนั  
 ๕.๒ การแข่งขันในรอบแรกใช้ ๑๑ คะแนน และรอบงชนะเลิศใช้ ๑๓ คะแนน 
 ๕.๓ การแข่งขันแบบพบกันหมด ให้ถือเกณฑ์แพ้ ชนะ ๒ ใน ๓ เกม ทีมชนะได้ ๒ คะแนน แพ้ได้ ๑ 
คะแนน ทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี ๑ และ ๒ เข้ามาชิงชนะเลิศ และทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับ ๓ และ ๔ เข้ามาชิงท่ี ๓ 
กรณีคะแนนเท่ากันให้หาผู้เข้ารอบต่อไปโดยการจับฉลาก 
 ๕.๔ ใหใ้ช้กติกาสากลและการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือว่าเป็นการส้ินสุด 

๖. เงินรางวัลและถ้วยรางวัล 
๓.๑ รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล   ๗๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  เงินรางวัล   ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  เงินรางวัล   ๓๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ 

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โซน…………………………………..…….หมู่ที่..................... 

สมคัรกีฬาประเภท............................................................................................................ 

ท่ี ชื่อ - สกุล บ้านเลขที ่ หมู่ที ่ เบอร์เสือ้ หมายเหตุ 
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