
โครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม  อบจ.ขอนแกน่คัพ  ครั้งท่ี 7  ประจําปี 2555 
   องค์ก า รบริห า รส่วนจังห วัดขอนแก่น ได้จัด ก า รแข่ง ขันตะกร้อ เทศกาล ง าน ไหม    
อบจ. ขอนแก่นคัพ  เป็นประจําทุกปีและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจํานวนมาก  และมีนักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขันจํานวนไม่น้อยมาจากหลายๆ จังหวัดถือว่าประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายในการจัดการแข่งขัน   ในปีน้ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดโครงการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม  อบจ.ขอนแก่นคัพ  ครั้งที่ 7 
ประจําปี   2555  ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  มาเล่นกีฬา ไม่พ่ึงพายาเสพติด  สร้างความเป็น
เลิศของนักกีฬา  และอีกประการหน่ึงเป็นการส่งเสริมประเพณีในงานเทศกาลงานไหม  ประเพณีผูกเสี่ยว  และงาน
กาชาดของจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวชมงานประจําปีของจังหวัดขอนแก่นมากย่ิงขึ้น  และ
ให้รู้จักบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในการส่งเสริมประเพณี  กีฬา  วัฒนธรรมต่าง ๆ  ของ
ท้องถิ่น 
 

 วัตถุประสงค์ 
  1  เพ่ือส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นกีฬาของท้องถิ่น 
  2  เพ่ือให้ประชาชนได้สนใจกีฬามากขึ้น 
  3  เพ่ือให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด 
  4  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
  5  เพ่ือพัฒนาการเล่นกีฬาตะกร้อให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดขอนแก่น 
สามารถพัฒนาไปสู่กีฬาตะกร้ออาชีพได้ในอนาคต 

ระยะเวลาดําเนินการ 
  29 พฤศจิกายน – 10  ธันวาคม   2555 

สถานที ่
  ลานเอนกประสงค์หน้าสํานักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  เป็นเงิน 478,894.-บาท (สีแ่สนเจ็ดหมื่นแปดพัน
แปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลการแข่งขัน 
 1.1   รุ่นประชาชนชาย 
  รางวัลชนะเลิศ   จํานวนเงิน  30,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวนเงิน  15,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวนเงิน  10,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวนเงิน.    5,000.- บาท 
  
 1.2   รุ่นประชาชนหญิง 

รางวัลชนะเลิศ   จํานวนเงิน  15,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวนเงิน    7,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวนเงิน    4,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวนเงิน    3,000.- บาท 
 

1.3   รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน  18  ปี  
  รางวัลชนะเลิศ   จํานวนเงิน  15,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวนเงิน    7,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวนเงิน    4,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวนเงิน    3,000.- บาท 
 
 1.4   รุ่นอาวุโส  อายุ  40 ปี  ขึ้นไป 

  รางวัลชนะเลิศ   จํานวนเงิน  15,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวนเงิน    7,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวนเงิน    4,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวนเงิน    3,000.- บาท 
 

1.5   รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  
  รางวัลชนะเลิศ   จํานวนเงิน  10,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวนเงิน    6,000.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวนเงิน    3,500.- บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวนเงิน    2,500.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม  อบจ.ขอนแก่น คัพ  ครั้งท่ี 7   
ประจําปี พ.ศ. 2555 

*************************************** 
1.ประเภทการแข่งขัน 

1.1 ตะกร้อทีมชาย รุ่นประชาชนทั่วไป 
1.2 ตะกร้อทีมหญิง รุ่นประชาชนทั่วไป 
1.3 ตะกร้อทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน  18 ปี 
1.4 ตะกร้อทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน  12 ปี 
1.5  ตะกร้ออาวุโสชาย    รุ่น  40  ปีขึ้นไป 

2.   จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
       2.1 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งรายช่ือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน 
        - ผู้จัดการทีม  1  คน 
            - ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  2  คน 
 2.2   หมายเลขประจําตัวนักกีฬากําหนดหมายเลข 1- 5 เท่าน้ันและหมายเลขเส้ือจะต้องตรงกับหมายเลขใน
ใบสมัครที่ยื่นไว้กับคณะกรรมการ 
  2.3   นักกีฬาที่มีรายช่ือในใบสมัครและส่งเอกสารครบจึงจะมีสิทธ์ิลงทําการแข่งขัน 
  2.4  จํานวนนักกีฬาที่แจ้งในใบสมัครไม่สามารถที่จะเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ 

3. คุณสมบัติของนักกีฬา 
  3.1 รุ่นอายุไม่เกิน  18 ปี  ต้องเป็นผู้ที่ไม่เกิดก่อน  พ.ศ. 2537 
  3.2 รุ่นอายุไม่เกิน  12 ปี  ต้องเป็นผู้ที่ไม่เกิดก่อน  พ.ศ. 2543 
  3.3 รุ่นอายุ  40  ปีขึ้นไปต้องเป็นผู้ที่เกิดต่ํากว่าปี พ.ศ. 2515 
  3.4  นักกีฬาทุกรุ่นไม่จํากัดภูมิลําเนาและสังกัด 

4. หลักฐานการรับสมคัร    
  4.1 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จํานวน 1 รูป  เพ่ือติดทะเบียนแผงรูปทั้งเจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬา 
 4.2 สําเนาทะเบียนบ้าน  (เฉพาะรุ่น  12 , 18 ปี  และรุ่น 40 ปีขึ้น ) 
  4.3 สําเนาบัตรประชาชน (เฉพาะรุ่น  18 ปี  และรุ่น 40 ปีขึ้น ) 
  4.4  สําเนาสูจิบัตร   (กรณีที่อายุยังไม่ถึง 15  ปี ) 
  4.5  เอกสารทุกอย่างให้ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อยทุกฉบับ 

5. การดําเนินการแข่งขัน 
  ในวันแข่งขันผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องนํานักกีฬามารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ณ  
สนามแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามตารางการแข่งขัน  เม่ือถึงเวลาการแข่งขันหากทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 3 คน หรือ
มาช้ากว่ากําหนดการแข่งขัน 15  นาที ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ในการแขง่ขันคร้ังน้ัน และจะต้องมาแข่งขันในคร้ังต่อไป 
   5.1 หากทีมใดไม่มาแข่งขันตามตารางการแข่งขันที่กําหนด  ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยึดเงินค่า
ประกันทีม เพราะทําให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันและในการแข่งขันคร้ังต่อไป  ให้ทีมนําเงินประกันทีมมาเพ่ิมให้
เต็มจํานวนจึงจะมีสิทธ์ิลงทําการแข่งขัน 
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 5.2  หมายเลขเส้ือจะต้องตรงตามหมายเลขที่มีในทะเบียนแผงรูปและนักกีฬาจะต้องใช้หมายเลขเดิม 
ลงทําการแข่งขนัตลอดรายการแข่งขันผู้เล่นจะต้องสวมเสื้อสีเดียวกันทั้งทีม 
 5.3  กําหนดการแข่งขัน แข่งขัน 3 เซ็ต  เซ็ตละ 21  คะแนน  การแข่งขันจะต้องชนะกัน 2 เซ็ต โดยมี 
การพักระหว่างเซท   2 นาที 

 5.4  กติกาการแข่งขันใช้กติกาตะกร้อที่ทางสมาคมแห่งประเทศไทย  ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 5.5  หากผลคะแนนการแข่งขันเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพ่ือหาทีมที่เข้าไปเล่นในรอบต่อไป 

 5.6  ระเบียบการแข่งขันใดท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ี   ให้เป็นสิทธิของทางคณะกรรมการการจัดการ 
แข่งขันเป็นผู้พิจารณา  โดยท่ีทีมเข้าแข่งขันจะอุทธรณ์ไม่ได้  และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่ส้ินสุด 

6.  การรับสมัคร  
      6.1  เร่ิมรับสมัครตั้งแต่   วันนี้  -  26  พฤศจิกายน  2555  ต้ังแต่เวลา  09.00 – 16.30 น.  ทุกวันเว้น
วันหยุดราชการ  ณ  ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา  อาคารอํานวยการ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(สมัครด้วยตัวเองไม่รับสมัครทางโทรศัพท ์)  ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร  043 -222397,  084 -2787740 
087-9546741  หรือทาง  www.kkpao.org  
      6.2  จับสลากแบ่งสายวันพุธที่  28  พฤศจิกายน  2555  เวลา  10.00  น.  ที่อาคารอํานวยการ  สนามกีฬา
จังหวัดขอนแก่น  แจ้งตารางการแข่งขันวันศุกร์ที่  30  พฤศจิกายน  2555 
     6.3  ค่าสมัครรุ่นประชาชนทั่วไป  (ชาย)  1,000.- บาท เงินประกันทีม  500.- บาท 
     6.4  ค่าสมัครรุ่นประชาชนทั่วไป  (หญิง)               500.- บาท     เงินประกันทีม  300.- บาท 
     6.5  ค่าสมัครรุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี (ชาย)     500.- บาท เงินประกันทีม  300.- บาท 
    6.6  ค่าสมัครรุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  (ชาย)     300.- บาท เงินประกันทีม  300.- บาท 
     6.7  ค่าสมัครรุ่นอาวุโส อายุ 40 ปี  ขึ้นไป  (ชาย)    500.- บาท เงินประกันทีม  300.- บาท 

7.  ระยะเวลาดําเนินการแข่งขัน 
 29  พฤศจิกายน  -  10  ธันวาคม  2555 

8. สถานที่ทาํการแข่งขัน 
 กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

9. การประท้วง 
 อนุญาตให้ทําการประท้วงเฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้นโดยการประท้วงผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนจะต้อง
ทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากการแข่งขันนั้นเสร็จสิ้นลงไม่เกนิ 24 ช่ัวโมง พร้อมเงินค่าประท้วง 500 บาท  
และเอกสารการประท้วงจะต้องหามาเอง   หากการประท้วงเป็นผลคณะกรรมการจะคืนเงินให้ หากการประท้วงไม่เป็น
ผล 
คณะกรรมการจะยึดเงินค่าประท้วง และให้ถือว่าคําตัดสินของทางคณะกรรมการเป็นทีส่ิ้นสุดจะ อุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้ 

9. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ  
  ในระหว่างการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ทั้งสิ้น ระเบียบการแข่งขันตะกร้อ
เทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่น คัพ  ครั้งที่ 7  ประจําปี  2555  ให้เริ่มบังคับใช้ต้ังแต่วันที่รับสมัคร  จนถึงวันที่สิ้นสุด
การแข่งขัน   ขอให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
 

 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
ตะกร้อเทศกาลงานไหม  อบจ. ขอนแก่นคัพ  ครั้งที่  7 ประจําปี  2555 

ณ  กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

ข้าพเจ้าช่ือ.....................................................บ้านเลขที่......................หมู่ที่................ซอย...................................ถนน
.......................................ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์............................เบอร์โทรศัพท์.........................................มีความประสงค์ขอสมัครเข้าแข่งขันตะกร้อ
เทศกาลงานไหม  อบจ.ขอนแก่นคัพ  ครั้งที่  7  ประจําปี  2555  ในนามทีม........................................................ 
รุ่น...............................และมีความประสงค์จะย่ืนเงินค่าสมัครเป็นจํานวนเงิน.................บาท  และค่าประกันทีมเป็น
จํานวนเงิน.................บาท  รวมเป็นเงิน.................บาท ตัวอักษร(...................................................)  และทีมของ
ข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม  อบจ.ขอนแก่นคัพ  ครั้งที่ 7  ประจําปี  
2555  ทุกประการ 

 
ลงช่ือ................................................ผู้สมัคร 
      (.................................................) 
 

           ลงช่ือ................................................ผู้รับผูส้มัคร 
                 (..............................................) 
 

........................................................................................................................................................................ 

ใบสําคัญรับเงิน 
 ข้าพเจ้า........................................................ตําแหน่ง......................................................................... 
ได้รับเงินค่าสมัครเข้าแข่งขัน ตะกร้อเทศกาลงานไหม  อบจ. ขอนแก่นคัพ  ครั้งท่ี  7   ประจําปี  2555   
จาก...............................................................เป็นจํานวนเงิน.............................. บาท  และเงินค่าประกันทีมเป็น
จํานวนเงิน................บาท   รวมเป็นเงิน.......................บาทตัวอักษร (.............................................) 
 

  ลงช่ือ................................................ผู้สมัคร 

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

            ลงช่ือ................................................ผู้รบัผู้สมัคร/ผู้รับเงิน 

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

หมายเหตุ  :  เก็บเอกสารฉบับนี้ไว้เพื่อนาํมารับเงินค่าประกันทีมในกรณีที่ทีมเสร็จสิน้การแข่งขัน  ถ้าหายท่านไม่ 
                 มีสิทธิรบัเงนิค่าประกันทีม 



แผงรูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
ประเภท....................................รุ่น..............................  ชื่อทีม................................................. 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ...............................         ช่ือ...............................       ช่ือ............................... 
นามสกุล......................         นามสกุล......................       นามสกุล..................... 
      ผู้จัดการทีม                                ผู้ฝึกสอน           ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 
        หมายเลข    1                   หมายเลข  2             หมายเลข  
3 

 
    
    
    
   
 

ช่ือ................................   ช่ือ...................................                         ช่ือ................................... 
นามสกุล......................                           นามสกุล........................                     นามสกุล......................... 
ตําแหน่ง...............................  ตําแหน่ง...................................  ตําแหน่ง............................... 

 
หมายเลข  4            หมายเลข  5 
 
 
 
 

    
    

   
  ช่ือ.................................       ช่ือ................................. 
  นามสกุล.......................      นามสกุล........................ 
  ตําแหน่ง.......................       ตําแหน่ง........................                       

ขอรับรองว่ารายช่ือและรูปถ่ายข้างบนเป็นนักกีฬาในทีมที่สังกัดจริง  และจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................... 
(..............................................................) 

 

   

   

  


