
 
 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ 
เรื่อง   การรับสมัครนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

****************************************** 
 

ดวย องคการบริหารสวนตําบลหัวโพ ไดดําเนินการจัดโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีความประสงคจะรับสมัครนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ประจําป                  
พ.ศ.๒๕60 ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑.  ประเภทกีฬาท่ีจัดทําการแขงขัน 
   1.1  ฟุตบอล 5 คน  แบงการแขงขันออกเปน 3 รุน คือ 

-  รุนบุคคลท่ัวไป    (ชาย)  
-  รุนบุคคลท่ัวไป    (หญิง) 
-  รุนเยาวชน อายุไมเกิน 14 ป (ชาย) 

๑.2 วอลเลยบอล  แบงการแขงขันออกเปน  2  รุน  คือ 
-  รุนบุคคลท่ัวไป    (ชาย)  
-  รุนบุคคลท่ัวไป    (หญิง) 

                ๒.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 นักกีฬาฟุตบอล 5 คน รุนบุคคลท่ัวไป  (ชาย)  จํานวน ไมเกิน 12 คน 
       -  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในตําบลหัวโพ 
       -  นักกีฬา  ๑  คน  สามารถลงทําการแขงขันได ๑ ประเภท 
2.๒ นักกีฬาฟุตบอล 5 คน รุนบุคคลท่ัวไป  (หญิง)  จํานวน ไมเกิน 12 คน 
       -  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในตําบลหัวโพ 
       -  นักกีฬา  ๑  คน  สามารถลงทําการแขงขันได ๑ ประเภท 
2.3 นักกีฬาฟุตบอล 5 คน รุนเยาวชน อายุไมเกิน 14 ป  (ชาย)  จํานวน ไมเกิน 12 คน 
       -  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในตําบลหัวโพ 
       -  นักกีฬา  ๑  คน  สามารถลงทําการแขงขันได ๑ ประเภท 
๒.4  นักกีฬาวอลเลยบอล  รุนบุคคลท่ัวไป  (ชาย)   จํานวนไมเกิน 12 คน 
       -  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในตําบลหัวโพ 
       -  นักกีฬา  ๑  คน  สามารถลงทําการแขงขันได ๑ ประเภท 
๒.5  นักกีฬาวอลเลยบอล  รุนบุคคลท่ัวไป  (หญิง)   จํานวนไมเกิน 12 คน 
       -  มีชื่ออยูในทะเบียนบานในตําบลหัวโพ 
       -  นักกีฬา  ๑  คน  สามารถลงทําการแขงขันได ๑ ประเภท 

 

  ๓.  การสมัครเขาแขงขัน 
             ๓.๑ กําหนดการรับสมัครเขาแขงขัน เปดรับสมัครต้ังแตวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ ๒๕60                    
ถึงวันศุกรท่ี 3 มีนาคม ๒๕60 ในเวลาราชการ เม่ือพนกําหนดเวลารับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไมครบ ใหถือวาทีม
นั้นสละสิทธิ์การสมัคร 
 

                                                                                                         /3.2 สามารถ.......... 



- 2 - 
 
                               ๓.2  สามารถสงใบสมัครไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ ตามวันเวลาท่ีไดกําหนด 
 

                   ๔.  สถานท่ีรับสมัคร 
        สมัครไดท่ี  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี
 

  ๕.  เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการรับสมัคร 
         ผูสมัครตองกรอกใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด พรอมแนบหลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 
        ๕.1 ผูสมัครเขาแขงขันในกีฬาแตละประเภท ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน คนละ ๑ ฉบับ 
                  

๖.  กําหนดการแขงขัน   
                  ๖.๑ สถานท่ีแขงขัน แขงขัน ณ สนามกีฬาหญาเทียม และลานกีฬาเอนกประสงค องคการ
บริหารสวนตําบลหัวโพ 
                           ๖.๒  จับสลากแบงสายการแขงขันในวันอังคารท่ี 7 มีนาคม ๒๕60  เวลา 1๐.๐๐  น.   
                  ๖.๓  วัน/เวลาท่ีจัดการแขงขัน จะประกาศใหทราบหลังจากการจับสลากแบงสาย    
                                                                                                                                                 

  ๗.  วิธีจัดการแขงขัน 
         ฟุตบอล 5 คน และวอลเลยบอล จัดแบงสายตามจํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขัน 
                                   

  ๘.  เวลาในการแขงขัน 
        ๘.1  ฟุตบอล 5 คน  ตามกฎกติกาสากลการแขงขันกีฬาฟุตบอล  

8.๒  วอลเลยบอล  ตามกฎกติกาสากลการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล 
                 

๙.  การแตงกาย 
   จะตองแตงกายใหเรียบรอย โดยถือกฎกติกาสากลวาดวยการแขงขันของนักกีฬาฟุตบอล และ
นักกีฬาวอลเลยบอล 
 

  ๑0. รางวัลการแขงขัน 
ฟุตบอล 5 คน  รุนบุคคลท่ัวไป  (ชาย) 

    รางวัลชนะเลิศ   ถวยรางวัลและเงินรางวัล 1,500.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ถวยรางวัลและเงินรางวัล  1,000.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ถวยรางวัลและเงินรางวัล     700.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 ถวยรางวัลและเงินรางวัล     500.-บาท 
 

   ฟุตบอล 5 คน  รุนบุคคลท่ัวไป  (หญิง) 
    รางวัลชนะเลิศ   ถวยรางวัลและเงินรางวัล 1,500.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ถวยรางวัลและเงินรางวัล  1,000.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ถวยรางวัลและเงินรางวัล     700.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 ถวยรางวัลและเงินรางวัล     500.-บาท 
 

ฟุตบอล 5 คน  รุนเยาวชน อายุไมเกิน 12 ป (ชาย) 
    รางวัลชนะเลิศ   ถวยรางวัลและเงินรางวัล 1,500.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ถวยรางวัลและเงินรางวัล  1,000.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ถวยรางวัลและเงินรางวัล     700.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 ถวยรางวัลและเงินรางวัล     500.-บาท 

                                                                                                         /วอลเลยบอล.......... 
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วอลเลยบอล รุนบุคคลท่ัวไป  (ชาย)  
    รางวัลชนะเลิศ   ถวยรางวัลและเงินรางวัล 1,500.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ถวยรางวัลและเงินรางวัล  1,000.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ถวยรางวัลและเงินรางวัล     700.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 ถวยรางวัลและเงินรางวัล     500.-บาท 
 

วอลเลยบอล รุนบุคคลท่ัวไป  (หญิง)  
    รางวัลชนะเลิศ   ถวยรางวัลและเงินรางวัล 1,500.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ถวยรางวัลและเงินรางวัล  1,000.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ถวยรางวัลและเงินรางวัล     700.-บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 ถวยรางวัลและเงินรางวัล     500.-บาท 
 

๑1. กฎและกติกาการแขงขัน 
   การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ประจําป ๒๕60 ขององคการบริหารสวนตําบลหัวโพ ใชกฎ
กติกาสากล การแขงขันกีฬาฟุตบอล และการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล โดยมติคําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ใหถือเปนเด็ดขาด การจัดการแขงขันในครั้งนี้มุงเนนใหผูเขารวมการแขงขันมีความสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา กรณีท่ี
ผูเขารวมการแขงขันมีเหตุวิวาทในระหวางการแขงขัน ทางคณะกรรมการจัดการแขงขันจะตัดสิทธิ์ในการเขารวมการ
แขงขันในครั้งตอไป 
   

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕60  
 
   
 
 
 

   ( นายนริส   จอกลอย ) 
                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวโพ 
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