
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าเขื่อนแก้ว 
เรื่อง  รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีค าเขื่อนแก้วคัพ  ครั้งท่ี 36 ประจ าปี 2566 

--------------------------------------------------------------------------- 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลค าเขื่อนแก้ว จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเพณีค าเขื่อนแก้วคัพ  
ครั้งที่ 36 ประจ าปี 2566  ในวันที่ 16 - 17  มีนาคม  2566  โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา ออกเป็น  
4 ประเภท  ดังนี้ 

1) กีฬาฟุตบอล 7 คน ชาย 
2) กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง 
3) กีฬาเซปักตะกร้อชาย 
4) กีฬาเปตองทีมผสม 

   เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าเขื่อนแก้ว  จึงประกาศรับสมัครนักกีฬาประเพณีค าเขื่อนแก้วคัพ  ครั้งที่ 36 ประจ าปี 2566  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน 
   - รุ่นประชาชนทั่วไป 
      1.1 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

    1.1.1 ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 12 คน และไม่น้อยกว่า 7 คน 
   1.1.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ 4 คน ประกอบด้วย 
          -  ผู้จัดการทีม    1  คน 
            -  ผู้ควบคุมทีม    1  คน 
            -  ผู้ฝึกสอน   1  คน 
            -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1  คน 
      1.2 การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการจะ
เป็นผู้ก าหนดวิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน   
    1.2.1 รอบแรก จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบ
ที่ 2 
    1.2.2 รอบที่ ๒ (ก่อนรองชนะเลิศ) จะท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เอาทีมที่ชนะ
เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ตกรอบ 
        1.2.3 รอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓ ทีมท่ีชนะในรอบ
รองฯ เข้าชิงชนะเลิศ ถ้าเสมอกันในเวลาการแข่งขันให้ยิงจุดโทษ ยกเว้นรอบชิงชนะเลิ ศจะใช้วิธีต่อเวลาการ
แข่งขัน 2 ครึ่ง ครึ่ง ละ 25 นาที หากเสมอกันอีกให้ใช้วิธียิงจุดโทษ ทีมละ 3 คนหรือจนกว่าจะมีผู้ชนะ 
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   1.2.4 ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน 
   1.2.5 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 25 นาที พักครึ่ง 10 นาที 
   1.2.6 เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 4 คน รวมประตู 
   1.2.7 ไม่มีการล้ าหน้า 
   1.2.8 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขัน รองเท้าสตั๊ด

หรือรองเท้าผ้าใบ ถ้าไม่เรียบร้อยคณะกรรมการฯจะพิจารณาไม่ให้ลงสนามแข่งขัน 
      1.3 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวันและเวลาในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้  ถ้ามีเหตุจ าเป็น  โดยการตกลงกันของคู่แข่งขันในเรื่องวันและเวลา  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ด้วยจากคณะกรรมกาจัดการแข่งขัน สถานที่ท าการแข่งขันใช้สนามโรงเรียนบ้านดงแสนแก้วดงส าราญ 
     1.4 กรรมการตัดสิน   

    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
      1.5 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
     ให้ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมาท าการแข่งขันตามวันและเวลาที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนด ถ้าพ้นเวลาที่ก าหนดไว้  15  นาที  โดยไม่มีการติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ทีมใดยัง
ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมให้ปรับเป็นแพ้ 
      1.6 การประท้วง 
    ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่
กรณี 
    (หมายเหตุ)  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน (ตามข้อ  1 .7)  แล้ว
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 
      1.7 รางวัลการแข่งขัน   
     รางวัลชนะเลิศ     เป็นเงิน    8,000  บาท     พร้อมถ้วยรางวัล 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นเงิน    5,500  บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นเงิน    3,500  บาท 

  2. ประเภทการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง 
    - รุ่นประชาชนทั่วไป 
      2.1 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

    2.1.1 ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน  12  คน  
    2.1.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้  4  คน  ประกอบด้วย 
           -  ผู้จัดการทีม 1  คน 
          -  ผู้ควบคุมทีม 1  คน 
          -  ผู้ฝึกสอน 1  คน 
           -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1 คน 
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      2.2 การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการจะ
เป็นผู้ก าหนดวิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน   
    2.2.1 การแข่งขันให้แข่งขัน  2 ใน 3 เซ็ต  ในเซ็ตแรกและเซ็ตที่สองให้ใช้ระบบ  
25  คะแนน  และถ้าเสมอให้ตัดสินด้วยเซ็ตที่สามด้วยระบบ  15  คะแนน 

    2.2.1 เฉพาะในรอบชิงชนะเลิศจัดการแข่งขันแบบ  3  ใน  5  เซ็ต  (หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) 

   2.2.3 การแข่งขันรอบแรกจะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจะได้เข้าไป
แข่งขันในรอบที่ 2 

   2.2.4 ในรอบที่ ๒  (ก่อนรองชนะเลิศ) จะท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เอาทีมที่
ชนะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ตกรอบ 

   2.2.5 ในรอบรองชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓  ทีมที่ชนะใน
รอบรองฯ  เข้าชิงชนะเลิศ 

   2.2.6 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขัน รองเท้าผ้าใบ ถ้า
ไม่เรียบร้อยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาไม่ให้ลงสนามแข่งขัน 
      2.3 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวันและเวลาในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้  ถ้ามีเหตุจ าเป็น  โดยการตกลงกันของคู่แข่งขันในเรื่องวันและเวลา  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ด้วยจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สถานที่ท าการแข่งขันใช้สนามโรงเรียนบ้านดงแสนแก้วดงส าราญ 
      2.4 กรรมการตัดสิน   

    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     2.5  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

    ให้ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมาท าการแข่งขันตามวันและเวลาที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนด ถ้าพ้นเวลาที่ก าหนดไว้  15  นาที  โดยไม่มีการติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ทีมใดยัง
ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมให้ปรับเป็นแพ้ 
      2.6 การประท้วง 
    ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่
กรณ ี
    (หมายเหตุ) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน (ตามข้อ  2.7)  แล้ว
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 
      2.7 รางวัลการแข่งขัน   
    รางวัลชนะเลิศ     เป็นเงิน    5,000  บาท     พร้อมถ้วยรางวัล 
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นเงิน    3,000  บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นเงิน     2,000 บาท 
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  3. ประเภทการแข่งขันเซปักตะกร้อชาย 
    - รุ่นประชาชนทั่วไป 
      3.1 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

    3.1.1 ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน  5  คน  
    3.1.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้  4  คน  ประกอบด้วย 
            -  ผู้จัดการทีม 1  คน 
            -  ผู้ควบคุมทีม 1  คน 
            -  ผู้ฝึกสอน 1  คน 
            -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1  คน 
       3.2 การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    3.2.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาสหพันธ์ตะกร้อแห่งประเทศไทย 
    3.2.2 แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน 
    3.2.3 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดการแข่งขัน จ านวน 2 คน 
ต่อเซต็ที่ท าการแข่งขัน และผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถกลับเข้าไปเล่นในนัดได้อีกในเซ็ตต่อไป 

    3.2.4 การแข่งขันรอบแรกจะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  ทีมชนะเข้าแข่งขันใน
รอบท่ี ๒ 

   3.2.5 รอบที่ ๒  (ก่อนรองชนะเลิศ) จะท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  เอาทีมที่
ชนะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ  ทีมที่แพ้ตกรอบ 

   3.2.6 ในรอบรองชนะเลิศ  ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓  ทีมท่ีชนะใน
รอบรองฯ  เข้าชิงชนะเลิศ 

   3.2.7 การแข่งขันชนะกันในระบบ 2 ใน 3 เซ็ต พักระหว่างเซ็ต 2 นาที 
    3.2.8 การนับแต้มใช้ระบบไทร์ เบรค เซ็ตละ 21 คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 
20 : 20 ผู้ชนะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 25 คะแนน 
    3.2.9 กรณีแต่ละทีมชนะกันทีมละ 1 เซ็ต จะต้องท าการแข่งขันเซ็ตที่ 3 ใช้ระบบ
ไทร์เบรค โดยแข่งขันกัน 15 คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 14 : 14 ผู้ชนะต้องมีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน 
และคะแนนสูงสุดไม่เกิน 17 คะแนน 
    3.2.10 การประท้วงจะต้องประท้วงก่อนท าการแข่งขัน 
    3.2.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใดจะโต้แย้งมิได ้
      3.3 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวันและเวลาในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้  ถ้ามีเหตุจ าเป็น  โดยการตกลงกันของคู่แข่งขันในเรื่องวันและเวลา  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ด้วยจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สถานที่ท าการแข่งขันใช้สนามโรงเรียนบ้านดงแสนแก้วดงส าราญ 
      3.4 กรรมการตัดสิน   

    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     3.5 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

    ให้ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมาท าการแข่งขันตามวันและเวลาที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนด  ถ้าพ้นเวลาที่ก าหนดไว้  15  นาที  โดยไม่มีการติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ทีมใดยัง
ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมให้ปรับเป็นแพ้ 
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      3.6 การประท้วง 
    ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่
กรณ ี
    (หมายเหตุ) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน (ตามข้อ  3.7)  แล้วคณะ 
กรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับการประท้วงใด ๆ  ทั้งสิ้น 
      3.7 รางวัลการแข่งขัน   
    รางวัลชนะเลิศ     เป็นเงิน    2,500  บาท     พร้อมถ้วยรางวัล 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นเงิน    1,500  บาท 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นเงิน     1,000 บาท 

   4. ประเภทการแข่งขันเปตอง 
   - รุ่นประชาชนทั่วไป 
          4.1 จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

     4.1.1 ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน  5  คน  
    4.1.2 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้  4  คน  ประกอบด้วย 
            -  ผู้จัดการทีม 1  คน 
            -  ผู้ควบคุมทีม 1  คน 
             -  ผู้ฝึกสอน 1  คน 
             -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  1  คน 
      4.2 การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
    4.2.1 ใช้กฎกติกาของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย 
    4.2.2 แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ 5 คน 
    4.2.3 ผู้เล่นจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 3 คน 
    4.2.4 ในการแข่งขันแต่ละรอบ ให้แต่ละทีมส่งผู้หญิงลงแข่งขันด้วยทีมละ 1 คน 

   4.2.5 การแข่งขันในรอบแรกใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออก ทีมที่มีคะแนนถึง  
13 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะ  ทีมชนะเข้าแข่งขันในรอบที่ ๒ 

   4.2.6 ในรอบที่ ๒ (ก่อนรองชนะเลิศ) จะท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เอาทีมที่
ชนะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีแพ้ตกรอบ 

   4.2.7 ในรอบรองชนะเลิศ  ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับที่ ๓  ทีมท่ีชนะใน
รอบรองฯ  เข้าชิงชนะเลิศ 
     4.2.8  ในรอบชิงชนะเลิศ จะใช้ 15 คะแนน ทีมทีมีคะแนนถึง 15 คะแนนก่อนจะ
เป็นผู้ชนะ 

   4.2.9 ทีมใดไม่สามารถลงท าการแข่งขัน หลังจากที่ก าหนดเวลาเพ่ิมการแข่งขันไป
แล้ว ๑๕ นาที  ให้ปรับทีมนั้นแพ ้

   4.2.10 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขัน รองเท้าผ้าใบ 
ถ้าไม่เรียบร้อยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาไม่ให้ลงสนามแข่งขัน 

   4.2.11 การนับคะแนน ผู้ชนะได้ 3 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน 
4.2.12 หากมีคะแนนเท่ากันใช้วิธีจับฉลากเข้ารอบต่อไป 

    4.2.13 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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      4.3 ก าหนดเวลาการแข่งขัน 
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวันและเวลาในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้  ถ้ามีเหตุจ าเป็น  โดยการตกลงกันของคู่แข่งขันในเรื่องวันและเวลา  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ด้วยจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  สถานที่ท าการแข่งขันใช้สนามโรงเรียนบ้านดงแสนแก้วดงส าราญ 
         4.4 กรรมการตัดสิน   

    ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
   

      4.5 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

    ให้ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมาท าการแข่งขันตามวันและเวลาที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนด  ถ้าพ้นเวลาที่ก าหนดไว้  15  นาที  โดยไม่มีการติดต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ทีมใดยัง
ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมให้ปรับเป็นแพ้ 
 

      4.6 การประท้วง 
    ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่
กรณ ี
    (หมายเหตุ) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน (ตามข้อ  4.7)  แล้ว
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับการประท้วงใด ๆ  ทั้งสิ้น 
      4.7 รางวัลการแข่งขัน   
      รางวัลชนะเลิศ   เป็นเงิน    2,500  บาท     พร้อมถ้วยรางวัล 
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นเงิน    1,500  บาท 
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นเงิน     1,000 บาท 

   ***ในวันเปิดสนามให้ผู้ควบคุมน าทีมนักกีฬาไปร่วมเปิดการแข่งขันด้วย พร้อมกันทุกทีม 

การรับใบสมัคร และการยื่นหลักฐานการสมัคร 
     1) ติดต่อขอรับใบสมัครได้  ตั้งแต่วันที่   13 - 28  กุมภาพันธ์  2566  ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าเข่ือนแก้ว (ในวันและเวลาราชการ)                                                

   2) ก าหนดยื่นใบสมัครภายในวันที่   13 - 28  กุมภาพันธ์  2566  ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าเข่ือนแก้ว (ในวันและเวลาราชการ)  การประชุมผู้จัดการทีมและทีมต่าง ๆ ที่ส่งทีม
ฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน  จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่ง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด  หากทีมใดไม่มาให้ยืดถือและปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

   คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน  
    1) ไม่จ ากัดอายุ  

2) มีสัญชาติไทย 
    3) ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่เขตพ้ืนที่ในเขตต าบลค าเขื่อนแก้ว   

    4) ในกรณีข้าราชการ หรือพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานสังกัดต าบลค าเขื่อนแก้ว 
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานในเขตต าบลค าเขื่อนแก้ว 
    5) ในกรณีนักเรียนที่มาศึกษาในโรงเรียนในสังกัดต าบลค าเขื่อนแก้ว จะต้องได้รับ
ใบรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนั้นจริง 
 



-7- 

   บทลงโทษ  ทีมใดที่มีนักกีฬาผิดคุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน ให้ปรับทีม
นั้นเป็นแพ้การแข่งขันในรอบนั้น ๆ  รวมทั้งการแข่งขันท่ีผ่านมาและให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันทันที 

  เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน   
     1) ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
   2) ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 

   การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
    1) ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ในนามตัวแทนหมู่บ้าน      
     2) นักกีฬามีสิทธิ์ เข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่ งได้ เพียงทีมเดียวเท่านั้น  
(1 คน ต่อ 1 ประเภท) 

    3) ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนแปลง / แก้ไขและเพ่ิมเติมรายชื่อ
นักกีฬาอีกไม่ได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

        
 

             (นายไพรี  ทัศบุตร) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเข่ือนแก้ว 

 

 
 
 
 
 

 


