
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 

  เร่ือง การรับสมัครนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา 

โครงการ แข่งขันกฬีา เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลค าครั่ง  

ประจ าปงีบประมาณ   256๕ 

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

        ด้วย   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  จะ

ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการ แข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลค าครั่ง 

ประจ าปีงบประมาณ   256๕ ในวันเสาร์ที่ 6  สิงหาคม  2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านค าครั่ง  

ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬา  เป็นเวทีใน

การแสดงความสามารถด้านกฬีา  พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลแกเ่ด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป  

และที่ส าคัญเพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดตี่อชุมชน สังคมในต าบลค าครั่งให้มีความรักสามัคคี  อันเป็นพื้นฐานก่อเกิดความ

ร่วมมือในการพัฒนาต าบลค าครั่งในทุกๆด้านให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  โดยในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จะจัดการ

แขง่ขันจ านวน  ๓ ชนิดกีฬา และ  10 ประเภท  ดังนี ้  

 

/ทีมกีฬา…….. 

 

๑.ชนิดกฬีาฟุตบอล  

๑.๑  ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี

๑.๒  ประเภทฟตุบอลชาย 7  คน รุ่นอายุเกิน 15 ปีข้ึนไป(ทั่วไป) 

๑.๓  ประเภทฟุตบอลชายประชาชนทั่วไป 7  คน (สังกดัหน่วยงานในเขตพื้นทีต่ าบลค าครัง่)  

๑.๔  ประเภทฟุตบอลหญงิ 7 คน รุน่อายุไม่เกนิ 15 ป ี

๑.๕  ประเภทฟุตบอลหญงิ 7 คน รุน่อายุเกนิ 15 ปี(ทั่วไป) 

๒. ชนิดกฬีาวอลเล่ย์บอล 

๒.๑  ประเภทวอลเลยบ์อลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี

๒.๒  ประเภทวอลเลยบ์อลหญิง รุ่นอายุเกนิ 15 ปีข้ึนไป(ทั่วไป) 

๓.  ชนิดกฬีาเปตอง 

๓.๑  ประเภทเปตองคูผ่สมชาย-หญิง รุน่อายุไม่เกิน 15 ป ี

๓.๒  ประเภทเปตองคูผ่สมชาย-หญิง รุ่นอายุเกิน 15 ปี (ทั่วไป) 

๓.๓ ประเภทเปตองคูผ่สมชาย-หญิงประชาชนทั่วไป(สังกัดหน่วยงานในเขตพื้นที่ต าบลค าครั่ง) 
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   ทีมกีฬาแต่ละชนิดและประเภท  ทั้งเด็ก  เยาวชน  ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ

หรือทีมหน่วยงานภาคเอกชน  ทีมกลุ่ม  องคก์ร  ชมรมต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ต าบลค าครั่ง  อ าเภอเดชอุดม  

จังหวัดอุบลราชธานี  สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตาม

แบบฟอร์มใบสมัครที่แนบท้ายประกาศนี ้ ได้ทีก่องการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลค าครั่ง  ได้ตั้งแต่ วันที่  21 -   29  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  “วันและเวลาราชการ” ส าหรับ    

“วันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์”  “ส่งเอกสารการสมัครนักกีฬาได้ท่ี นายกฤตนัย  

ไปแดน นักวชิาการศึกษาช านาญการเจ้าหน้าที่โครงการ “ณ บ้านสวนบ่อปลาหมอบ้านนวล  หมู่ 4 

ต าบลค าคร่ัง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  เบอร์

โทรศัพท์  087-4527435  หรือดาวโหลดเอกสารการรับสมัครได้ท่ีท่ีเว็บไชต์องค์การบริหาร

ส่วนต าบลค าคร่ังท่ี  https://www.khamkhrang.go.th/index/  

 
 
   ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

 

                                                           

           (นางทัศนีย์  สดีา) 

       นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลค าครั่ง 
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ใบสมัครเข้าแข่งขันกฬีา 

โครงการ แข่งขันกฬีา เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลค าครั่ง 

ประจ าปงีบประมาณ    256๕ 
 

วันที่ ………..เดือน.................……………พ.ศ....………… 
 

เรื่อง ขอสมัครเข้าแขง่ขันกีฬาโครงการ แขง่ขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลค าครั่ง 

          ประจ าปงีบประมาณ    256๕ 
 

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
 

   ขา้พเจ้า ช่ือทีม........................................................บ้านเลขที่ .................. หมู่ที่ ………

ถนน......................... ต าบล/แขวง………………….... อ าเภอ/เขต………..….………….จังหวัด……….………..…….....

โทรศัพท์ ……..………...................  โดยขอสมัครเข้าร่วมการแขง่ขันกฬีา  (ฟุตบอลชาย 7 คน  /  ฟุตบอล

หญงิ 7 คน/เปตองผสมชายหญงิ) รุ่น...............................................................ตาม โครงการแข่งขัน

กีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลค าครั่ง ประจ าปีงบประมาณ    256๕ ซ่ึงได้จัดให้มีขึ้นโดย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  ในการแขง่ขันกีฬาดังกล่าวที่ขา้พเจ้าส่งทีมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้

แนบเอกสาร ดังนี้ 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของนักกีฬาทุกคน  และผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน(โค้ช) 

จ านวนคนละ ๑ ฉบับแนบมาพร้อมรายช่ือดังต่อไปนี้ 

  ๑. รายช่ือนักกีฬาตัวจริง 

๑.  ช่ือ-สกุล.........................................................(วัน/เดือน/ปี/เกิด).................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล...................อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

2.  ช่ือ-สกุล.......................................................... (วัน/เดือน/ปี/เกิด)................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล.....................อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

3.  ช่ือ-สกุล.......................................................... (วัน/เดือน/ปี/เกิด).............................. อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล..................... อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

4.  ช่ือ-สกุล............................................................. (วัน/เดือน/ปี/เกิด).............................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล.................... อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

5.  ช่ือ-สกุล......................................................... (วัน/เดือน/ปี/เกิด).................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล...................... อ าเภอ..................จังหวัด................... 

6.  ช่ือ-สกุล......................................................... (วัน/เดือน/ปี/เกิด).................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล....................... อ าเภอ..................จังหวัด................... 

7.  ช่ือ-สกุล.....................................................(วัน/เดือน/ปี/เกิด).................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล................... อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

/๒.รายช่ือนักกีฬา............ 

. 

เลขท่ี................./2565 
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   ๒.รายช่ือนักกีฬาตัวส ารองจ านวนไม่เกิน 5 คน(ตัวส ารองได้ไม่เกนิ 5 คน) ดังนี้ 

๑.  ช่ือ-สกุล.........................................................(วัน/เดือน/ปี/เกิด).................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล...................อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

2.  ช่ือ-สกุล.......................................................... (วัน/เดือน/ปี/เกิด)................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล.....................อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

3.  ช่ือ-สกุล.......................................................... (วัน/เดือน/ปี/เกิด).............................. อายุ............ป ี

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล..................... อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

4.  ช่ือ-สกุล............................................................. (วัน/เดือน/ปี/เกิด).............................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล.................... อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

5.  ช่ือ-สกุล......................................................... (วัน/เดือน/ปี/เกิด).................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล...................... อ าเภอ..................จังหวัด................... 

  3.ผู้จัดการทีมและโคช้จ านวน...........คน ดังนี ้ 

๑.  ช่ือ-สกุล.........................................................(วัน/เดือน/ปี/เกิด).................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล...................อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

“เป็นผู้จัดการทีม” เบอร์โทร......................................................................... 

2.  ช่ือ-สกุล.......................................................... (วัน/เดือน/ปี/เกิด)................................อายุ............ปี 

อยูบ่้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล.....................อ าเภอ.......................จังหวัด................... 

“เป็นผู้ฝึกสอน(โค้ช)”เบอร์โทร......................................................................... 
 

ขา้พเจ้าได้อ่านและเขา้ใจระเบียบการแขง่ขันซ่ึงได้แนบท้ายเป็นอยา่งดีแล้ว จึงขอให้ค ารับรองว่า 

ขา้พเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบการแขง่ขัน้ รวมถึง กฎ กติกา ต่าง ๆ ในการแขง่ขันกีฬา (ฟุตบอลชาย 7 

คน  /  ฟุตบอลหญงิ 7 คน/ เปตองผสมชายหญงิ) และ จะรักษาและปฏิบัติตามมารยาทของนักกฬีาที่ดี

ทุกประการ และขา้พเจ้าขอรับรองวา่นักกีฬาในทีมของข้าพเจ้า ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วม

แขง่ขันกีฬาในครั้งนีทุ้กคน  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบดีว่า กีฬา(ฟุตบอลชาย 7 คน  /  ฟุตบอลหญิง 7 คน/ เปตองผสมชาย

หญิง)เป็นกีฬาที่ค่อนขา้งรุนแรง นักกีฬาทุกคนของทีมข้าพเจ้าอาจได้รับอันตราย หรือบาดเจ็บจากการ

แข่งขันและการฝึกซ้อมได้ ข้าพเจ้าผู้จัดการทีม  และ ผู้ปกครองของนักกีฬาทุกคน  ขอสละสิทธิ์ที่จะ

เรียกร้องเอาผิดใดๆ ทุกประการเอากับผู้จัดการแข่งขัน (รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน 

อาทิเช่น กรรมการ และพนักงานของผู้จัดการแขง่ขัน) อันเนื่องมาการเขา้ร่วมการแขง่ขันของนักกีฬาของ

ขา้พเจ้าในครั้งนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(.........................................................) 

ผู้จัดการทีม/ผู้สมัคร 


