
ระเบียบการแขงขันกีฬาฟุตซอล ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

--------------------------------------------------
๑. ประเภทการแขงขัน

๑.๑ ประเภทประชาชนชายท่ัวไป
๑.๒ ประเภทยุวชนชาย อายุไมเกิน ๑3 ป

๒. การสมัครเขารวมการแขงขัน
๒.๑ ทีมท่ีเขารวมการแขงขันตองมีใบสมัครท่ีทางคณะกรรมการจัดการแขงขัน กําหนดไว จํานวน ไม

เกิน 12 ทีม โดยสามารถติดตอขอรับ ใบสมัครไดท่ีเทศบาลตําบลดงมอน โทรศัพท ๐๔๒-๖๖๑๕๐๖
๒.๒ ทุกทีมตองชําระเงินประกันทีม ดังนี้
๒.๒.๑ คาประกันทีมๆ ๓๐๐ บาท
๒.๒.๒ พรอมท้ังสงหลักฐานใหครบกอนลงทําการแขงขัน
๒.๒.๓ คณะกรรมการจัดแขงขันขอสงวนสิทธิ์รับสมัครทีมท่ีหลักฐานครบเทานั้น

๒.๓ วันเวลาและสถานท่ีจัดการแขงขัน
๒.๓.๑ คณะกรรมการจัดการแขงขัน กําหนดเปดรับสมัครวันท่ี ๒๗ ธ.ค. ๖๑ – ๑5 มกราคม ๒๕๖๒
๒.๓.๒ การดําเนินการจัดการแขงขัน ทําการแขงขันท่ีสนามฟุตซอลเทศบาลตําบลดงมอน
๒.๓.๓ การจับฉลากแบงสายวันท่ี ๑5 มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมเทศบาลตําบลดงมอนพรอมแจงสี

ประจําทีม (โปรดสงผูจัดการทีมหรือผูแทนเขารวมประชุมและใหถือตามมติท่ีประชุม)
๒.๓.๔ เริ่มการแขงขันวันท่ี ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

๓. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๓.๑ รุนประชาชนท่ัวไป เพศชายอายุ ๑4 ปข้ึนไป รุนเด็กและเยาวชนชายอายุไมเกิน ๑3 ป
๓.๒ ตองนําบัตรประชาชน หรือสูจิบัตรตัวจริงมาแสดงทุกครั้งในวันแขงขัน
๓.๓ นักกีฬา ๑ คน มีสิทธิ์สงชื่อเขาแขงขัน ไดเพียงทีมเดียวเทานั้น หากมีชื่อสมัครซ้ําซอนจะตัดสิทธิไมให

ลงแขงขันตลอดรายการ
๔. หลักฐานการรับสมัครทีมเขารวมการแขงขัน
๔.๑ ทีมท่ีประสงคเขารวมการแขงขัน โดยกรอกใบสมัครใหครบถวนตามแบบฟอรมของใบสมัครเขาแขงขันของ

คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ โดยมีผูจัดการทีมเปนผูลงนามทีมเขาแขงขัน ในใบสมัครดังกลาวพรอมหลักฐาน
ดังนี้

๔.๑.๑ ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาตามคุณสมบัติในขอ ๓ จํานวน ๑4 คน
เรียงลําดับตามหมายเลขท่ีสงเขาแขงขัน พรอมท้ังชื่อทีม และสีประจําทีมท่ีสงเขาแขงขัน และหมายเลขเสื้อของ
นักกีฬาท่ีจะเขาแขงขัน (ตองตรงกับทะเบียนนักกีฬา)

๔.๑.๒ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว ของนักกีฬา จํานวน ๑ แผน เปนรูปถายไวไมเกิน ๖ เดือน โดยถายหนาตรง
ไมสวมหมวกและแวนตาดํา

๔.๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีรูปถายตัวจริง พรอมสําเนามาดวย เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบถูกตองแลว
จะคืนบัตรตัวจริงให

๔.๑.๔ ทีมท่ีเขารวมการแขงขันจะตองระบุแจงหมายเลขโทรศัพท และโทรสาร ของผูจัดการทีมหรือ
เจาหนาท่ีของทีมท่ีสงเขาแขงขัน เพ่ือใชในการติดตอกรณีเรงดวน
๕. การสงรายชื่อนักกีฬาและหลักฐาน



๕.๑ เพ่ือยืนยันการเขารวมแขงขัน ทีมท่ีสงเขารวมการแขงขันตองแจงรายชื่อนักกีฬา ๑4 คนพรอมแจง
บัญชี รายชื่อ ทะเบียนรูปถาย พรอมหลักฐานของนักกีฬาทุกคนและสีประจําทีม ภายในวันท่ี 15 มกราคม ๒๕๖2
เทานั้น
๖. สนามและอุปกรณ

๖.๑ สนามท่ีใชทําการแขงขัน ใชสนามฟุตซอลเทศบาลตําบลดงมอน
๖.๒ อุปกรณของผูเลน ตองประกอบดวยเสื้อ กางเกงขาสั้น ถุงเทายาว สนับแขง และรองเทา รองเทาท่ี

อนุญาตใหใชไดเปนรองเทาผาใบ หรือรองเทาแบบหนังนิ่ม หรือรองเทาออกกําลังกายท่ีสนทําดวยยาง หรือวัสดุท่ี
คลายคลึง การสวมรองเทาเปนขอบังคับในการแขงขัน

๖.๓ อนุญาตใหผูรักษาประตูใสกางเกงขายาวได และตองสวมชุดท่ีแตกตางจากผูเลนอ่ืนๆ
๖.๔ สนับแขงจะตองใสภายในถุงเทาในสวนของหนาแขง และจะตองทําจากกวัสดุท่ีเหมาะสมตามสมควร
๖.๕ ชุดแขงขัน เสื้อกางเกง ถุงเทา ตองใสใหเหมือนกันท้ังทีม
๖.๖ เสื้อแขงขันท่ีจะใชเลนในระบบเพาเวอรเพลย ทีมนั้นๆจะตองจัดหาเสื้อท่ีจะใชแขงขันมาเอง โดยตอง

ไมเปนสีเดียวกับเสื้อของผูเลนท้ัง ๒ ฝง และผูรักษาประตูฝงตรงขาม ในการแขงขันครั้งนั้น พรอมหมายเลขเสื้อ
ตามท่ีไดข้ึนทะเบียนไวหากเกิดปญหา ในกรณีของขุดแขงขัน ท่ีไมสามารถหาขอสรุปได ใหคณะกรรมการการ
จัดการแขงขันฯเปนผูตัดสินชี้ขาด
๗. การดําเนินการแขงขัน

๗.๑ คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินการและรับผิดชอบในการจัดการแขงขัน
ฟุตซอล ตลอดจนควบคุมการดําเนินการแขงขัน ใหเปนไปตามกติกาการแขงขัน และระเบียบการแขงขันนี้ และ
หากมีปญหาใดนอกจากท่ีไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณา และดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นไป และรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการแขงขัน ทราบตอไป

๗.๒ คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีอํานาจในการพิจารณาในการงดรับสมัครทีม หรือการตัดสิทธิ์ทีมท่ีไม
ดําเนินการตามระเบียบการแขงขันฯนี้ เชน ไมสงรายชื่อและรูปถายของผูเลนตามกําหนด ไมจัดทีมเขาทําการ
แขงขันตามรายการ หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับเปนเงินในการท่ีทีมใดๆ ปฏิบัติการฝาฝนระเบียบการแขงขันนี้
จนเปนเหตุใหผลเสียหายตอการจัดการแขงขัน

๗.๓ คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการแขงขัน หรือกําหนดเวลาในการ
แขงขัน หรือการแขงขันในวิธีอ่ืนๆ เพ่ือความเหมาะสมกับระยะเวลา ท่ีกําหนดใหทําการแขงขันก็ได แตจะทําใหทีม
หนึ่งทีมใดไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนไมได

๗.๔ กําหนดเวลาการแขงขันแบงออกเปน ดังนี้
๗.๔.๑ ทําการแขงขัน ๒ ครึ่งเวลาๆละ ๒๐ นาที (เวลาตอเนื่อง) พักระหวางครึ่งไมเกิน ๑๐ นาที
๗.๕.๒ การแขงขันใชระบบพบกันหมดในสาย ทีมท่ีมีคะแนน อันดับ ๑ และ ๒ เขารอบตอไป โดยมีเกณฑ

การใหคะแนน ดังนี้ ทีมชนะ ได ๓ คะแนน
ทีมแพ ได ๐ คะแนน

หากเสมอกันในเวลา ใชการเตะลูกในจุดโทษ เพ่ือหาผูชนะ โดยยึดกฎกติกาท่ีเปลี่ยนแปลงของสมาคมฟุตบอลแหง
ประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ

๗.๖ กรณีการนับคะแนน เพ่ือหาทีมชนะเขาไปเลนในรอบตอไป และทีมท่ีมีคะแนนเทากัน ใหใชวิธีการจับ
ฉลากหาผูเขารอบตอไป

๗.๗ ใหนําระเบียบการลงโทษ ตามขอบังคับลักษณะปกครองสมาคมฯและระเบียบการลงโทษของ
คณะกรรมการ พิจารณามารยาท วินัยและขอประทวงของสมาคม ท่ีประกาศใชแลว โดยใชรวมกับระเบียบการ
แขงขันครั้งนี้

๗.๘ ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน หากมีความจําเปนท่ีตองเลื่อนการแขงขัน เพราะเหตุจําเปนใดๆ จะพึง
กระทําไดตอเม่ือผูจัดการทีม ยื่นคํารองขอเลื่อนการแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนการแขงขันนัด



ตอไป ๑ วัน โดยท่ีคูแขงขันตามรายการตองยินยอมเลื่อนรายการแขงขัน และคณะกรรมการแขงขันพิจารณาให
เลื่อน และเปลี่ยนการแขงขันของคูอ่ืนใด ก็ตอเม่ือมีเหตุผลในการขอเลื่อน มีสนามวาง โดยเฉพาะจะทําใหทีมหนึ่ง
ทีมใดไดรับประโยชน หรือเสียประโยชนมิได
๗.๙ อนุญาตใหขอเวลานอกไดครึ่งเวลาละ ๑ ครั้ง(ไมเกิน ๑ นาที) หากไมใชสิทธิการขอเวลานอกในครึ่งเวลาแรก
จะไมสามารถนํามาใชในครึ่งเวลาหลังได
๗.๑๐ หากเกิดเหตุการณใดๆข้ึนนอกเหนือจากท่ีระบุไว อันถือวาเปนการปฎิบัติท่ีไมเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา
ฟุตซอลหรือ เจาหนาท่ีทีมท่ีดี ตามรายงานของผูตัดสินหรือผูควบคุมการแขงขัน(ไมถูกใบเหลือง- ใบแดง) ให
รายงานความผิดนั้นตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน และคณะกรรมการพิจารณามารยาทฯพิจารณาโทษหัก
คะแนนหรือปรับเปนเงินแลวแตกรณี
๘. กติกาการแขงขัน

๘.๑ กติกาการแขงขันใชกติกาการแขงขันฟุตซอล ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฯได
ประกาศใชอยูในปจจุบัน

๘.๒ ใหคณะกรรมการผูตัดสิน หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการผูตัดสินตาม วัน เวลา และสถานท่ีท่ี
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กําหนด
๘.๓ ผูตัดสินทําบันทึกรายงานการแขงขันของแตละคูท่ีทําการตัดสินไปแลวตอคณะกรรมการจัดการแขงขันหรือ
เจาหนาท่ีจัดการแขงขันทันที หากบันทึกรายงานของผูตัดสินมีตุการณไมปกติ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
หรือเจาหนาท่ีจัดการแขงขันดําเนินการใหคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัยและขอประทวง หรือ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของทราบและตําเนินการตอไป ท้ังนี้โดยใหคณะกรรมการผูตัดสิน และพยานท่ีเห็นเหตุการณ
ท่ีผิดปกติใหความรวมมือ และรายงานเหตุการณ นั้นๆ ตอคะกรรมการ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของดังกลาว ถือวาสิ้นสุดจะอุทธรณมิได
๙. การแขงขัน

๙.๑ ทีมท่ีไดเขารวมทําการแขงขัน จะตองนํานักกีฬามาถึงสนามท่ีแขงขันกอนเวลาการแขงขัน ๑ ข่ัวโมง
และทําการแขงขันตามวัน เวลา และสนามแขงขันตามกําหนด ทีมใดท่ีลงสนามแขงขันโดยมีผูเลนนอยกวา ๕ คน
ใหปรับทีมนั้นเปนแพ และตัดคะแนน ๓ คะแนน พรอมยึดเงินคาประกันทีม สวนคูแขงขันเปนผูชนะดวยผลการ
แขงขัน ๒ : ๐ และได ๓ คะแนน

๙.๒ ทีมใดมาถึงสนามแขงขันแลว แตไมพรอมท่ีจะลงแขงชัน ภายในเวลาท่ีกําหนด จะถูกปรับเปนแพและ
ถูกหัก๓ คะแนน หรือไมพรอมท่ีจะลงแขงชันท้ัง ๒ ทีม ใหปรับเปนแพท้ังคู และถูกหักคะแนนทีมละ ๓ คะแนน
พรอมยึดเงินคาประกันทีม

๙.๓ ทีมใดท่ีไมมาแขงขันตามกําหนดโดยมิไดดําเนินการตามขอ ๗.๘ จะตองถูกยึดเงินประกันทีม และถูก
ตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน

๙.๔ ผูเลนแตละทีมตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกัน(ยกเวนผูรักษาประตู) ติดหมายเลขประจําตัว
ทางดานหลังเสื้อ ดวยสีท่ีมองเห็นไดชัดเจน ผูเลนท่ีไมติดหมายเลข หรือติดหมายเลขท่ีไมตรงกับหมายเลขทะเบียน
แขงขัน จะตองไดรับอนุญาตจากผูตัดสินกอน

๙.๕ ใหผูจัดการทีมท่ีเขาแขงขัน สงบัญชีรายชื่อของนักกีฬาทีจะลงแขงขันในแตละครั้ง ตามแบบฟอรม
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯโดยมีผูเลน ๕ คนแรก และผูเลนสํารองไมเกิน 9 คน

๙.๖ ถาปรากฏวาทีมใดสงชื่อหรือนามสกุล ผูเลนปลอม หรือสงนักกีฬาท่ีมีลายเซ็นผูเลนปลอม หรือจัดผู
ไมมีสิทธิตามระเบียบการแขงขันนี้ ใหปรับทีมนั้นเปนแพในการแขงขันครั้งนั้น และตัดสิทธิ์ออกจารขันทันที

๙.๗ ทีมใดเจตนาไมลงสนามแขงขัน ซึ่งกําลังดําเนินการแขงขันอยู หรือแสดงเจตนาไมรวมการแขงขัน
ตอไป จนหมดเวลาแขงขัน ใหปรับทีมนนั้นเปนแพ และถูกหัก ๓ คะแนน โดยจะถูกยึดเงินประกันทีมพรอมตัดสิทธิ์
ออกจากการแขงขันทันที



๙.๘ ตั้งแตเริ่มเขาสูสนามจนสิ้นสุดการแขงขัน ผูตัดสินมีอํานาจในการตักเตือนผูเลนใดๆดหรือมีพฤติกรรม
ท่ีแสดงถึงความไมมีน้ําใจเปนนักกีฬา ผูตัดสินมีอํานาจสั่งใหผูเลนคนนั้นออกจากสนามได

๙.๙ ในกรณีชุดแขงขันมีสีคลายคลึงกันอยูหลังคูแขงขัน เปลี่ยนชุดแขงขันท้ังนี้โดยพิจารณาชองผูตัดสินท่ี
ทําหนาท่ีในคูนั้นๆ

๙.๑๐ ผูท่ีเปนหัวหนาชุดตองติดเครื่องหมาย(ปลอกแขน) ท่ีแขนเสื้อดานซายใหชัดเจน โดยเครื่องหมายนี้
จะตองหามาเอง

๙.๑๑ ท่ีนั่งผูเลนสํารองอนุญาตใหมีเจาหนาท่ีประจําทีม ๓ คนและผูเลนสํารอง 9 ตน
๙.๑๒ ผูมีชื่อเปนผูจัดการทีมผูชวยผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน หรือเจาหนาท่ีของทีม  ท่ีสงเขา

รวมการแขงขันติดตอประสานงานกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน กอนถึงวันท่ีจะเริ่มการแขงขันแตละครั้งและ
เม่ือสิ้นสุดการแขงขันในแตละนดั เพ่ือตรวจสอบการแขงขันในนัดตอไป

๙.๑๓ การคาดโทษนักกีฬา นักกีฬาจะถูกคาดโทษจามเกณฑตอไปนี้
๙.๑๓.๑ ไดรับใบเหลืองครบครบ ๒ ใบ ตางนัด (นัด ละ ๑ ใบ) จะถูกพัก ๑ นัด
๙.๑๓.๒ ไดรับใบแดงจากการไดรับใบเหลือง ๒ ใบ ภายใน ๑ นัด จะถูกพัก ๑ นัด
๙.๑๓.๓ ไดรับใบแดงทันที (เลนผิดกติกามารยาทอยางรายแรง จะถูกพัก ๒ นัด
๙.๑๓.๔ ไดรับใบเหลือแลวไดรับใบแดง ในทันที ใน ๑ นัด จะถูกพัก ๒ นัดโดยท่ียังติดใบเหลืองอยู
๙.๑๓.๕ ไดรับใบแดง(กอเหตุทะเลาะวิวาทชกตอยกัน) จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขัน
๙.๑๓.๖ ไดรับคาดโทษใบเหลือง จะถูกหักเงนิประกันทีม ๓๐ บาท ใบแดง จะถูกหักเงินประกัน ๕๐ บาท
๙.๑๓.๗ นักกีฬาท่ีไดรับใบเหลืองหรือใบแดงจะมีผลติดตอกันจนจบการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ

๙.๑๔ การลงโทษใดๆแกนักกีฬาหรือเจาหนาท่ีทีมท่ีปฏิบัติผิดระเบียบการแขงขัน ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ไดประกาศไปแลวนั้น นักกีฬาหรือเจาหนาท่ีทีมจะตองปฏิบัติตามทุกประการ และถือเปนสิ้นสุดจะอุทธรณใดๆมิได
๑๐. การประทวง

๑๐.๑ ใหนําระเบียบการวาดวยการพิจารณามารยาท วินัย และขอประทวงพรอมบทลงโทษของสมาคมฯ
ท่ีประกาศใชแลว มาเปนบทลงโทษในการแขงขันดวย

๑๐.๒ เม่ือประสงคจะประทวงเรื่องสิทธิของผูเลน หรือเรื่องอ่ืนๆท่ีไมไดระบุในระเบียบนี้ ใหผูจัดการทีม
เปนผูยื่นประทวงโดยยื่นหนังสือประทวงเปนลายลักษณอักษร คําประทวงตองมีขอความชัดเจน และมีหลักฐาน
ประกอบตอฝายจัดการแขงขัน ท่ีไดรับมอบอํานาจใหมีการควบคุมการแขงขัน พรอมท้ังวางเงินประกัน จํานวน
๕๐๐ บาท

๑๐.๓ เม่ือคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ไดรับหนังสือประทวง แลวผูยื่นประทวงตองเปนผูจัดสงสําเนา
หนังสือประทวงนั้นใหทีมท่ีถูกประทวงทราบทันทีท่ีไดยื่นประทวง และใหทีมท่ีถูกประทวงนั้น ชี้แจงลายลักษณ
อักษรตอคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ หากทีมท่ีถูกประทวงนั้นไมชี้แจงได ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
ตัดสินคําประทวงตามระเบียบการพิจารณา หรือหากคณะกรรมการเห็นวาคําประทวงนั้นไมสามารถดําเนินการ
พิจารณาเองได ก็จะสงใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ พิจารณา มารยาท วินัย และขอประทวง
ดําเนินการพิจารณา และเม่ือประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตัดสินอยางใดแลวจะแจงใหคณะกรรมการ
แขงขันฯ ดําเนินการตามคําตัดสิน และถือวาคําตัดสินนั้นเปนท่ีสิ้นสุด จะอุทธรณใดๆ หรือนําไปฟองรองตอศาล
มิไดโดยทีมท่ีประทวง และทีมประทวงจะตองปฏิบัติตาม

ขอ ๑๑ รางวัลการแขงขัน
๑๑.๑ รุนประชาชนชายท่ัวไป

รางวลัชนะเลิศ -เงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท  และถวยรางวัล
รองชนะเลิศระดับท่ี๑ -เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท และถวยรางวัล
รองชนะเลิศระดับท่ี๒ -เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท



๑๑.๒ รุนยุวชนชาย
รางวลัชนะเลิศ -เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  และถวยรางวัล
รองชนะเลิศระดับท่ี๑ -เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท และถวยรางวัล
รองชนะเลิศระดับท่ี๒ -เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ  ในการรับรางวัล ผูรับรางวัลตองนําสําเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อมาดวย
ทางเจาหนาท่ีขอสงวนสิทธิ์ในการจายเงินรางวัลใหเฉพาะผูท่ีจัดเตรียมเอกสารครบถวนเทานั้น

ขอ ๑๒ การถือปฏิบัติตามระเบียบการแขงขัน
การถือปฏิบัติตามระเบียบการแขงขันฯ และขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการจัดการ

แขงขันฯไดแจงและประกาศใหทราบแลว ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาทุกคน
จะตองทราบ และถือปฏิบัติทุกประการ จะอางวาไดดําเนินการไปโดยไมทราบมิได และหากมีเหตุการณใดๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนโดยระเบียบฯนี้ มิไดระบุถือปฏิบัติไวใหเปนดุลยพินิจและอํานาจของคณะกรรมการแขงขันฯพิจารณาตัดสิน
ชี้ขาด

ขอ ๑๓ การใชระเบียบนี้
ใหใชระเบียบการแขงขันฯ ฉบับนี้ ตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป จนเสร็จสิ้นการแขงขัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ..........................................................ประธานจัดการแขงขัน
(นายประดิษฐ  บุญเลิศ)

นายกเทศมนตรีตําบลดงมอน


