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ก าหนดการพิธีเปิด-ปิด 

 การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที ่ ๑๒ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงมอน 

วัน/เวลา กิจกรรม/การปฏิบัต ิ หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 
๑๕ พ.ค. ๖๒ 
๐๘.๐๐ น. 

-นักกีฬา ตั้งขบวน พร้อมกัน 
 ณ  บริเวณสนามหน้าโรงเรียนบ้านดงมอน 

นายวรวิทย์ ไวว่อง 
นางสาวรัชนิดา  สาธุชาต ิ
นายยุทธนา จันทากูด 
นายธนพัฒน์  บุญพูล 
นางพัศดี วงศ์ศรีทา 
นายวรวิทย์ พรมพิทักษ์ 

 -ประธานในพิธี...มาถึงบริเวณงาน นายกเทศมนตรีต าบลดงมอน  
 -นักกีฬา / ผู้เข้าร่วมงาน.....ยืนท าความเคารพประธาน บรรเลง....เพลงมหาฤกษ์ 
 -พิธีกร...เชิญประธานท่ีแท่นสแตนท์  
 คณะกรรมการด าเนินงานมอบระเบียบแด่ประธานในพิธี) นางกนกวรรณ สิงห์สุด ี
 -พิธีกร...เชิญคณะกรรมการด าเนนิงานทุกท่าน แขกผู้มีเกยีรต ิ

       ....เข้าแถวหน้ากระดาน / ดา้นหน้าประธานฯ 
 

 ตัวแทนคณะกรรมการด าเนินงาน 
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ 

นางสาววัลวิสาร ยืนยั่ง 

 -ประธานในพิธี...กล่าวเปดิการแขง่ขันกีฬา 
                  ...ลั่นฆ้องเปิดงาน / ร่วมถ่ายภาพ 

 

๐๘.๓๐ น. -พิธีกร...เชิญ....ประธาน / ผู้ร่วมงาน /คณะด าเนินงานฯ  
         เข้าแถวด้านหน้า....รับการเคลื่อนขบวนนักกีฬาออกจากสนาม 

๐๙.๐๐น. -เริ่มการแข่งขันกีฬา...ตามระเบยีบรายการแข่งขันฯ 
 

วัน/เวลา กิจกรรม/การปฏิบัต ิ หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 
๑๕.๓๐ น. -นักกีฬาเข้าประจ าที่บริเวณสนามหญ้า 

หน้ากองอ านวยการกลาง 
 

 -ประธานในพิธีปิด....เดินทางมาถึงงาน /  
 สั่งนักกีฬาท าความเคารพ...(นักกฬีาตรง / นั่ง) 

 

 -พิธีกร....สรุปผลการแข่งขันกีฬา  พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬา 
ตามล าดับ 
-เชิญประธานและแขกผูม้ีเกียรติมอบรางวัลประเภทตา่งๆ 

 

 -ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ...รายงานสรุปผลการแข่งขันฯ
ต่อประธานในพิธีปิด 

นางสาววัลวิสาร  ยืนยั่ง 

 -พิธีกรสั่ง... “นักกีฬาท้ังหมดตรง” เรียนเชิญประธานกล่าวให้
โอวาท-กล่าวปิดการแข่งขัน 

 

หมายเหตุ 
  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กติกา  และระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน 
“  การแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์  เทศบาลต าบลดงมอน 

   ประจ าปีงบประมาณ  2๕๖๒ ” 
 

1.  กติกาการแข่งขัน   ใช้กติกาแบบสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกฎของฟีฟ่า 
2. คุณสมบัติของนักกีฬา  ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้  มีระเบียบการแข่งขันดังนี้ 

2.1  ประเภทประชาชนทั่วไปชายอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 
- ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   

เปลี่ยนตัวผู้เล่นไดต้ลอดเวลาผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นใหม่ได้ 
- ต้องจ่ายค่าประกันทีม เป็นเงิน ๓๐๐ บาท(รับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน) 
-  ใบเหลืองปรับครั้งละ ๓๐ บาท ใบแดง ครั้งละ ๕๐ บาท 
2.๒  ประเภทเยาวชนชายอายุ ๑๕- ๓๔ ปี 
- ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   

เปลี่ยนตัวผู้เล่นไดต้ลอดเวลา ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นใหม่ได้ 
- ค่าประกันทีม เป็นเงิน ๓๐๐ บาท(รับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน) 
- ใบเหลืองปรับครั้งละ ๓๐ บาท ใบแดง ครั้งละ ๕๐ บาท 
2.๓  ประเภทยุวชนชายอายุ ไม่เกิน ๑๓ ปี 
- ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   

เปลี่ยนตัวผู้เล่นไดต้ลอดเวลา ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นใหม่ได้ 
- ไม่มีค่าประกันทีม  
๒.๔. ประเภทประชาชนทั่วไปหญิงไม่จ ากัดอายุ  
- สัญชาติไทยและเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   
- เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา และไม่จ ากัดครั้ง 
- ไม่มีค่าประกันทีม 
- เป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   
-    เปลี่ยนตัวผู้เล่นส่งหลักฐานการสมัครของนักกีฬาทุกคนดังต่อไปนี้ 

 -      ส าเนาบัตรประชาชน    1  ใบ 
 -      ส าเนาทะเบียนบ้าน    1   ใบ 
      (ส่งหลักฐานภายในวันที่    ๑๐  พฤษภาคม 25๖๒   ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตามก าหนดจะไม่

อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่  กองการศึกษา   เทศบาลต าบลดงมอน ) 
๓.  แต่ละทีมสามารถส่งตัวผู้เล่นในแต่ละแมตท์ได้    1๔    คน    รวมทั้งผู้รักษาประตู   
๔.ก าหนดเวลาท าการแข่งขัน 

๔.1  ทุกประเภทประเภท แข่งขัน  ครึ่งละ  ๒0  นาที  พักไม่เกิน  15  นาที   
       (แต่ถ้าสภาพไม่เหมาะสมให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค) 

5. แต่ละทีมต้องมีผู้เล่นไม่ต่ ากว่า  7  คน  ถึงจะลงท าการแข่งขันได้ 
6. ถ้ามาช้าเกิน   20  นาที   จะถือว่าปรับเป็นแพ้   และเสียแต้ม    
7. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง  2  ใบ  หรือใบแดง  1  ใบ  จะต้องพักการแข่งขันในแมตท์ต่อไป  1 แมตท์ 



๔ 

 

หมายเหตุ :     ผู้ที่ได้รับใบเหลือง  ใบแดงใน  รอบแรกจะมีผลสะสมถึงรอบชิงชนะเลิศ 
                       ยกเว้นผู้ที่ได้รับใบแดงในนัดสุดท้ายของรอบแรกจะต้องพัก   1   แมตท์ 

๘.   นักกีฬาที่ถูกใบแดง   จากการแข่งขัน   ในกรณีทีมีความผิดร้ายแรง  เช่น  ชกต่อย  ท าร้ายคู่แข่งขัน  หรือผู้
ตัดสิน   จะมีการพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันและฝ่ายเทคนิคอีกครั้งหนึ่ง 

๙. นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน       ต้องแต่งกายให้สุภาพ      ชุดการแข่งขันต้องเหมือนกันทั้งทีม                          
ถุงเท้าฟุตบอลต้องดึงยาวใต้หัวเข่าพร้อมใส่สนับแข้ง 

1๐.    ทีมท่ีออกจากการแข่งขัน        ก่อนหมดเวลาจะถูกปรับแพ้     เสียคะแนนและถูกคณะกรรมการ   พิจารณา
โทษ   พร้อมพิจารณามารยาททีม 

1๑.   แต่ละทีมต้องมีหัวหน้าทีม   พร้อมเครื่องหมายแสดงชัดเจน ไม่มาแข่งปรับแมตซ์ละ  300  บาท    
1๒.  การประท้วงต้องแสดงหลักฐานด้วยลายลายลักษณ์อักษรพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ประท้วงได้

ภายใน   24   ชั่วโมง หลังจบจากการแข่งขัน  ผู้ที่จะประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชผู้ฝึกสอนเท่านั้น        
แต่ละทีมไม่มีสิทธิ์ประท้วงค าตัดสินของคณะกรรมการหรือผู้ตัดสิน 

๑๓.ให้แต่ละทีมควบคุมดูแลกองเชียร์ให้อยู่ในความเรียบร้อยถ้าปรากฎว่ากองเชียร์ทีมใดแสดงกริยาไม่สุภาพก่อกวน
การแข่งขันหรือก่อเหตุทะเลาะวิวาทท าร้ายผู้ตัดสินหรือนักฟุตบอล  ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณา
โทษโดยให้ทีมนั้นงดการแข่งขันในแมตท์ที่เหลือทั้งหมด และงดส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไป  1  
ปี   รวมทั้งนักกีฬาที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  ทั้ง ๑๔  คนด้วย 
๑๔.การนับคะแนน  ใช้ระบบนับคะแนน  ทีมชนะได้  3  คะแนน    ทีมแพ้  ไม่มีคะแนน  
                        ไม่มีเสมอ หากเสมอในเวลาปกติให้เตะจากจุดโทษหาผู้ชนะ     
15. การนับคะแนนเพื่อวัดผลการเข้ารอบและชิงชนะเลิศ 

- หากทั้งสองทีม  มีคะแนนเท่ากันให้หากคะแนนเท่ากันให้นับลูกได้เสีย 
20.   หากขณะท าการแข่งขันเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือไม่คาดคิดเกิดขึ้น     ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันและ 

ผู้ตัดสินจะพิจารณา   โดยจะยึดหลักความเป็นกลาง 
21. เวลาในการแข่งขันแต่ละวันให้ยึดถือตามเวลาในระเบียบของการแข่งขันในครั้งนี้ทุกประการหากมีการ

เปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน 
22. แต่ละหมู่บ้านต้องควบคุมดูแลนักกีฬาและมารยาทนักกีฬาของตนเองตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
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กติกา  และระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
“  การแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์   

เทศบาลต าบลดงมอน   ประจ าปีงบประมาณ  25๖๒ ” 
1.  กติกาการแข่งขันใช้ของสมาคมตระกร้อแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อยู่ปัจจุบัน 
2. คุณสมบัติของนักกีฬา  ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้  มีระเบียบการแข่งขันดังนี้ 

- ต้องเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน ไม่จ ากัดอายุของผู้เล่น 
3.   แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นดังนี้   ทีม   5  คน    พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 -      ส าเนาบัตรประชาชน    1  ใบ 
 -      ส าเนาทะเบียนบ้าน    1   ใบ 
      (ส่งหลักฐานภายในวันที่   ๑๐  พฤษภาคม  25๖๒ ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตามก าหนดจะไม่

อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่กองการศึกษา เทศบาลต าบลดงมอน ) 
4.      เวลาการแข่งขันยึดถือตามระเบียบ  ถ้ามาช้าเกิน  15  นาที  จะถือว่าปรับเป็นแพ้  และเสียแต้ม 
5.    นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน    ต้องแต่งกายให้สุภาพ     ชุดการแข่งขัน ต้องเหมือนกันทั้งทีม           ใส่รองเท้า

ผ้าใบ   และถุงเท้า ให้เรียบร้อย 
6.    การประท้วงต้องแสดงหลักฐานด้วยลายลักษณ์อักษรพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ประท้วงได้ภายใน     

24   ชั่วโมง หลังจบจากการแข่งขัน     ผู้ที่จะประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชผู้ฝึกสอนเท่านั้น     แต่ละ
ทีมไม่มีสิทธิ์ประท้วงค าตัดสินของคณะกรรมการหรือผู้ตัดสิน 
7. การนับคะแนน  ชนะได้  3 คะแนน    แพ้ได้ 0 คะแนน ใช้ระบบแข่งขัน  2 ใน 3เซต 
8. การนับคะแนนเพื่อวัดผลการเข้ารอบและชิงชนะเลิศ 

- หากทั้งสองทีม  มีคะแนนเท่ากันให้ดูผลต่างจากคะแนนในแต่ละเซต , ผลต่างจ านวนเซต , จับสลาก 
9. นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องยอมรับค าตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน  เมื่อผู้ตัดสินชี้ขาดแล้วถือว่า

สิ้นสุด  ไม่มีอุทธรณ์ใด  ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

กติกา  และระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 
“  การแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์   

เทศบาลต าบลดงมอน ประจ าปีงบประมาณ  25๖๒  ” 
 

1.  กติกาการแข่งขัน ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 
2. คุณสมบัติของนักกีฬา  ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้  มีระเบียบการแข่งขันดังนี้ 

- ต้องเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน   ไม่จ ากัดอายุของผู้เล่น 
3.   แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นได้  ทั้งหมด   12  คน  พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 -      ส าเนาบัตรประชาชน    1  ใบ 
 -      ส าเนาทะเบียนบ้าน    1   ใบ 
      (ส่งหลักฐานภายในวันที่   ๑๐  พฤษภาคม  25๖๒  ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตามก าหนดจะไม่

อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่ กองการศึกษา  เทศบาลต าบลดงมอน ) 
4.     เวลาการแข่งขันยึดถือตามระเบียบ  ถ้ามาช้าเกิน  15  นาที  จะถือว่าปรับเป็นแพ้  และเสียแต้ม 
5.    นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน    ต้องแต่งกายให้สุภาพ     ชุดการแข่งขัน ต้องเหมือนกันทั้งทีม           ใส่รองเท้า

ผ้าใบ   และถุงเท้า ให้เรียบร้อย 
6.   การประท้วงต้องแสดงหลักฐานด้วยลายลักษณ์อักษรพร้อมส าเนาบัตรประชาชน  ประท้วงได้ภายใน   24   

ชั่วโมง หลังจบจากการแข่งขัน  ผู้ที่จะประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือโค้ชผู้ฝึกสอนเท่านั้น 
7. การนับคะแนน  ชนะได้  3 คะแนน    แพ้ได้ 0 คะแนน ใช้ระบบแข่งขัน  2 ใน 3เซต 
8. การนับคะแนนเพื่อวัดผลการเข้ารอบและชิงชนะเลิศ 

- หากทั้งสองทีม  มีคะแนนเท่ากันให้ดูผลต่างจากคะแนนในแต่ละเซต , ผลต่างจ านวนเซต , จับสลาก 
9. นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องยอมรับค าตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน  เมื่อผู้ตัดสินชี้ขาดแล้วถือว่าสิ้นสุด  ไม่มี

อุทธรณ์ใด  ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 



๗ 

 

กติกา  และระเบียบการแข่งขันเปตอง 
“  การแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์   

เทศบาลต าบลดงมอน   ประจ าปีงบประมาณ  25๖๒ ” 
1.  กติกาการแข่งขันใช้ของสหพันธ์เปตองนานาชาติ ซึ่งสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยประกาศใช้อยู่ปัจจุบัน 
2. คุณสมบัติของนักกีฬา  ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ก าหนดไว้  มีระเบียบการแข่งขันดังนี้ 

- ต้องเป็นผู้เล่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลดงมอน  หรืออาศัยอยู่ในต าบลดงมอน ไม่จ ากัดอายุของผู้เล่น 
3.   แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นดังนี้   ทีม   ๓ คนผสมชายหญิง ส่งชื่อผู้เล่นได้ ๕ คน   พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 -      ส าเนาบัตรประชาชน    1  ใบ 
 -      ส าเนาทะเบียนบ้าน    1   ใบ 
      (ส่งหลักฐานภายในวันที่    ๑๐  พฤษภาคม  25๖๒ ถ้าทีมใดไม่ส่งหรือส่งหลักฐานไม่ครบตามก าหนดจะไม่

อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน   ส่งที่กองการศึกษา เทศบาลต าบลดงมอน ) 
4.      เวลาการแข่งขันยึดถือตามระเบียบ  ถ้ามาช้าเกิน  15  นาที  จะถือว่าปรับเป็นแพ้  และเสียแต้ม 
5.    นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขัน    ต้องแต่งกายให้สุภาพ     ชุดการแข่งขัน ต้องเหมือนกันทั้งทีม           ใส่รองเท้า

ผ้าใบ   และถุงเท้า ให้เรียบร้อย 

6.  การเสนอข้อประท้วงต่อผู้ตัดสินจะกระท าได้ในระหว่างการแข่งขันของแตล่ะเกมส์เท่านั้น เมื่อเกมส์
การแข่งขันนั้นๆได้สิ้นสุดลงจะไม่มีสิทธิ์ประท้วงใดๆ ท้ังสิ้น เพื่อประโยชน์ของฝ่ายตน ผู้เล่นทุกคนต้อง
คอยระวังการละเมิดกติกาของฝ่ายตรงข้าม บัตรประจ าตัวนักกีฬา รุ่นของผู้เล่น สนามแข่งขัน 
มาตรฐานของลูกเปตอง เป็นต้น 

๗.การนับคะแนนเพ่ือวัดผลการเข้ารอบและชิงชนะเลิศ การนับคะแนน  ชนะได้  3 คะแนน    แพ้ได้ 0 คะแนน ใช้
ระบบแข่งขันเกมส์หนึ่งก ำหนดให้ใช้ ๑๓ คะแนน ส ำหรับกำรแข่งขันในรอบแรกและรอบต่อๆไป  ๑๑ 
คะแนน เล่นฝ่ายละ ๖ ลูก เล่นได้คนละ ๒ ลูก 

๘.นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องยอมรับค าตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน  เมื่อผู้ตัดสินชี้ขาดแล้วถือว่าสิ้นสุด  ไม่มี
อุทธรณ์ใด  ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
รายละเอียดเงินรางวัล 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เทศบาลต าบลดงมอน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
                 วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑.เงินรางวัล เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น 
๑.๑ ฟุตบอลชาย ๗ คนประเภทเยาวชนอายุ ๑๕-๓๔ ปี เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

รางวัลชนะเลิศเป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๕๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท 

๑.๒ ฟุตบอลชาย ๗ คนประเภทประชาชนทั่วไปอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลชนะเลิศเป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๕๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท 

๑.๓ ฟุตบอลชาย ๗ คนประเภทยุวชนอายุ ไม่เกิน ๑๓ ปี เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท 
รางวัลชนะเลิศเป็นเงิน  ๑,๖๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๒๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท 

๑.๔ ฟุตบอลหญิง ๗ คน ประเภทประชาชนทั่วไปไม่จ ากัดอายุ เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
รางวัลชนะเลิศเป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๕๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท 

๑.๕ วอลเลย์บอลหญิง ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
รางวัลชนะเลิศเป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๕๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท 

๑.๖  เซปักตระกร้อชาย ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
รางวัลชนะเลิศเป็นเงิน  ๑,๗๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๓๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท  

๑.๗ เปตองทีมผสมชายหญิง ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท 
รางวัลชนะเลิศเป็นเงิน  ๑,๔๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาทพร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นเงิน ๘๐๐ บาท 

 

 



๙ 

 

 
 หมายเหตุ ......การรบัสมัครแต่ละชนิดกีฬา รับสมัครประเภทละ  ๑๐ ทีม 

ระเบียบนี้มีเพื่อให้นักกีฬาปฎิบัติตามกฎ กฎิกามารยาทของการแข่งขันกีฬา และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม 

 


