
ใบสมัครการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  ประจ าปี 2566   “ละลมเกมส์  ครั้งท่ี  20” 
จัดโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

******************************************************** 
               วันที…่……….เดือน……………….……………พ.ศ……………………...  

เรื่อง    ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬา   

เรียน   ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว….………………………………………………………..…..………………อายุ……….………ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……………………หมู่ที…่….…บ้าน……………………………………ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  
ข้าพเจ้าขอสมัครกีฬาประเภท........................................................................................................................... ...................  

ขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  ประจ าปี  2566  “ละลมเกมส์ ครั้งที่  20”  ดังนี้ 
(   )  ฟุตบอล (ชาย) 
(   )  วอลเลย์บอล (หญิง) 
(   )  เซปักตะกร้อ (ชาย) 
(   )  เปตองผสม (ชาย-หญิง) 

และพร้อมนี้ข้าพเจ้า   ได้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร คือ 
              (    )  1.   ใบสมัคร พร้อมส าเนาบัตรประชาชน/บัตรประจ าตัวนักเรียน  
        ของนักกีฬาแต่ละประเภท      จ านวน..................ชุด 
     (    )  2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการทีม   จ านวน..................ชุด 
     (    )  3.  อ่ืนๆ(ระบุ).............................................................       จ านวน..................ชุด 
 
ข้าพเจ้า  ได้ทราบระเบียบข้อบังคับการแข่งขันและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 

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

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

    เบอร์โทร............................................................. 
               ผู้ฝึกสอน / ผู้ควบคุมทีม 

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566  
 เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ถึงวันที่ 12  มกราคม  2566 
 จับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
 แนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาทุกคนของนักกีฬาท้ายใบสมัครในแต่ละประเภทให้ครบถ้วนภายใน

วันที่ 12 มกราคม 2566 
 นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ในแต่ละประเภท 

 



ใบสมัคร  กีฬาฟุตบอลชาย 
********************************* 

ชื่อทีม…………………………………………………..……………………….ต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
สถานที่ติดต่อทีมหรือผู้ประสานงานทีม ชื่อ…………………………………………………….บ้านเลขที่…….…….....หมู่ที…่…….............
ต าบล…………………………………….อ าเภอ…………………….….จังหวัด…………….…………………….โทร.......................................... 
 
ล าดับ ชื่อ - สกุล เบอร์เสื้อ ลายมือชื่อ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
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หัวหน้าทีม………………………………………………………………………………เบอรโ์ทร.  ……………………………………..………………….. 
 

     ลงชื่อ…………………………………………………………. 
         (………………………………………………………..) 
เบอรืโทร............................................................. 

     ผู้ฝึกสอน / ผู้ควบคุมทีม 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566  
 เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ถึงวันที่ 12  มกราคม  2566 
 จับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
 แนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาทุกคนของนักกีฬาท้ายใบสมัครในแต่ละประเภทให้ครบถ้วนภายใน

วันที่ 12 มกราคม 2566 
 นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ในแต่ละประเภท 



ใบสมัคร  กีฬาเปตองผสม (ชาย – หญิง) 
********************************* 

ชื่อทีม………………………………………………………..………………….ต าบล ละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่ติดต่อทีมหรือผู้ประสานงานทีม ชื่อ……………………………………………………….บ้านเลขท่ี……………......หมู่ที…่…….......
ต าบล…………………………………….อ าเภอ…………………….….จังหวัด…………….…………………….โทร.......................................... 
 
ล าดับ ชื่อ - สกุล เบอร์เสื้อ ลายมือชื่อ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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หัวหน้าทีม………………………………………………………………………………เบอรโ์ทร. …………………………………………….. 
 
 

     ลงชื่อ…………………………………………………………. 
         (………………………………………………………..) 
เบอรโ์ทร............................................................. 

     ผู้ฝึกสอน / ผู้ควบคุมทีม 
 
 
 

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566  
 เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ถึงวันที่ 12  มกราคม  2566 
 จับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
 แนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาทุกคนของนักกีฬาท้ายใบสมัครในแต่ละประเภทให้ครบถ้วนภายใน

วันที่ 12 มกราคม 2566 
 นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ในแต่ละประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร  กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
********************************* 

ชื่อทีม……………………………….………………….……………………….ต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
สถานที่ติดต่อทีมหรือผู้ประสานงานทีม ชื่อ…………………………………………………….บ้านเลขที่……..…………....หมู่ที…่…….......
ต าบล…………………………………….อ าเภอ…………………….….จังหวัด…………….…………………….โทร.......................................... 
 
ล าดับ ชื่อ - สกุล เบอร์เสื้อ ลายมือชื่อ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
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หัวหน้าทีม………………………………………………………………………………เบอรโ์ทร.  …………………………………………….. 
 
 

     ลงชื่อ…………………………………………………………. 
         (………………………………………………………..) 
เบอร์โทร............................................................. 

     ผู้ฝึกสอน / ผู้ควบคุมทีม 
 

 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566  
 เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ถึงวันที่ 12  มกราคม  2566 
 จับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
 แนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาทุกคนของนักกีฬาท้ายใบสมัครในแต่ละประเภทให้ครบถ้วนภายใน

วันที่ 12 มกราคม 2566 
 นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ในแต่ละประเภท 

 
 



 

ใบสมัคร กีฬาเซปักตะกร้อชาย 
********************************* 

ชื่อทีม………………………………………..………………………………….ต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
สถานที่ติดต่อทีมหรือผู้ประสานงานทีม ชื่อ…………………………………………………….บ้านเลขที่……..…………....หมู่ที…่…….......
ต าบล…………………………………….อ าเภอ…………………….….จังหวัด…………….…………………….โทร.......................................... 
 
ล าดับ ชื่อ - สกุล เบอร์เสื้อ ลายมือชื่อ 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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หัวหน้าทีม………………………………………………………………………………เบอรโ์ทร.  …………………………………………….. 
 
 

     ลงชื่อ…………………………………………………………. 
         (………………………………………………………..) 
เบอร์โทร............................................................. 

     ผู้ฝึกสอน / ผู้ควบคุมทีม 
 

 
 

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566  
 เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ถึงวันที่ 12  มกราคม  2566 
 จับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
 แนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาทุกคนของนักกีฬาท้ายใบสมัครในแต่ละประเภทให้ครบถ้วนภายใน

วันที่ 12 มกราคม 2566 
 นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ในแต่ละประเภท 

 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
การแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  ประจ าปี 2566   “ละลมเกมส์  ครั้งที่  20” 

ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 26  ธันวาคม 2565 ถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2566(เฉพาะกีฬาพื้นบ้าน) 
* * * * * * * * * * * * *  

ชื่อทีม………………………………………..………………………………….ต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
สถานที่ติดต่อทีมหรือผู้ประสานงานทีม ชื่อ…………………………………………………….บ้านเลขที่……..…………....หมู่ที…่…….......
ต าบล…………………………………….อ าเภอ…………………….….จังหวัด…………….…………………….โทร.......................................... 
ประเภทการแข่งขันที่ส่งเข้าแข่งขัน  

ประเภทการแข่งขัน ชื่อ – นามสกุล ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
1.  เกม์พาลูกโป่งเดินบนกรวย   

ทีมละ 1 คน   
ประเภท  ชาย  1 คน   
ประเภท  หญิง 1 คน 

ชาย 
1.…………………………………… 
ส ารอง 
2.………………………………….. 

หญิง 
1.…………………………………………. 
ส ารอง 
2.…………………………………………. 

แนบส าเนาบตัร
ประชาชน 1 คน 

2.  เกมส์ตักส าลีใส่ชาม   
ทีมละ 1 คน   
ประเภท  ชาย  1 คน   

    ประเภท  หญิง 1 คน  

ชาย 
1.………………………………….. 
ส ารอง 
2.…………………………………… 

หญิง 
1.………………………………………… 
ส ารอง 
2.………………………………………… 

แนบส าเนาบตัร
ประชาชน 1 คน 

3.  เกมส์พาลูกโป่งข้ามแดน   
ประเภททีมผสม  ชาย/หญิง   5 คน 
 

1.………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………… 
3.………………………………………………………………………………………… 
4.………………………………………………………………………………………… 
5.………………………………………………………………………………………… 
ส ารอง 
1.………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………… 

แนบส าเนาบตัร
ประชาชน 1 คน 

4.  เกมส์ใส่กางเกงไม่ใช้มือ   
ทีมละ 1 คน   
ประเภท  ชาย  1 คน   

    ประเภท  หญิง 1 คน  

ชาย 
1.…………………………………… 
ส ารอง 
2.………………………………….. 

หญิง 
1.…………………………………………. 
ส ารอง 
2.…………………………………………. 

แนบส าเนาบตัร
ประชาชน 1 คน 

5.  เกมส์  ลอดช่องฮูลาฮูป    
ทีม 6 คน  
ประเภท  ชาย 6 คน/หญิง   6 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมชาย 
1.………………………………….. 
2.………………………………….. 
3.………………………………….. 
4.………………………………….. 
5.………………………………….. 
6.………………………………….. 
ส ารอง 
1.………………………………….. 
2.………………………………….. 

ทีมหญิง 
1.………………………………….. 
2.………………………………….. 
3.………………………………….. 
4.………………………………….. 
5.………………………………….. 
6.………………………………….. 
ส ารอง 
1.………………………………….. 
2.………………………………….. 

แนบส าเนาบตัร
ประชาชน 1 คน 



ประเภทการแข่งขัน ชื่อ – นามสกุล ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
6.  เกมส์ส่งแป้งกลับหลัง  ประเภททีม
ผสม  ชาย/หญิง   5 คน 
 

ทีมชาย 
1.………………………………….. 
2.………………………………….. 
3.………………………………….. 
4.………………………………….. 
5.………………………………….. 
ส ารอง 
1.………………………………….. 
2.………………………………….. 
 

ทีมหญิง 
1.………………………………….. 
2.………………………………….. 
3.………………………………….. 
4.………………………………….. 
5.………………………………….. 
ส ารอง 
1.………………………………….. 
2.………………………………….. 
 

แนบส าเนาบตัร
ประชาชน 1 คน 

 

 

 

ผู้ควบคุมนักกีฬา............................................................................................ .............................................. 

 
สถานที่ติดต่อ ............................................................................... โทร. ..................................................... 

(ตรวจสอบข้อก าหนดคุณสมบัติของนักกีฬาหน้าถัดไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
การแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  ประจ าปี 2566   “ละลมเกมส ์ ครั้งที่  20” 

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

ผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1. ไม่จ ากัดอายุของนักกีฬา 
2. นักกีฬาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของต าบลละลมใหม่พัฒนา  และไม่ว่าจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่ไหน

ก็ตาม  สามารถไปลงแข่งทีมของหมู่อ่ืนได้ 
3. นักกีฬาที่เป็น เขย/สะใภ้  ขอให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้รับรองว่าเป็นเขย/สะใภ้และอาศัยอยู่ในเขตต าบลละลมใหม่

พัฒนาจริง และสามารถท่ีจะลงแข่งเป็นนักกีฬาหมู่ไหนก็ได้ตามความประสงค์ กรณีเป็นเขย/สะใภ้  แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
เขตต าบลละลมใหม่พัฒนา  ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์  
 
 
เอกสารประกอบใบสมัครฉบับนี้ 
  1. บัญชีรายชื่อนักกีฬาตามชนิดกีฬา และแยกประเภทการแข่งขัน 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง  
 
ก าหนดการรับสมัคร/สถานที่ส่งใบสมัคร 
  ก าหนดการรับสมัคร วันที่ 26  ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2566 (เฉพาะกีฬาพ้ืนบ้าน)  
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ส านักงาน อบต.ละลมใหม่พัฒนา ในวันท าการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ( ไม่
เสียค่าสมัคร )  
 
ระดับการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 6 ชนิด คือ  
1. เกม์พาลูกโป่งเดินบนกรวย  แข่งทีมละ 1 คน  ประเภท  ชาย 1 คน  ประเภท หญิง 1 คน 
2.  เกมสต์ักส าลีใส่ชาม  แข่งทีมละ 1 คน  แบ่งเป็นประเภท  ชาย 1 คน  ประเภท หญิง 1 คน 
3.  เกมส์พาลูกโป่งข้ามแดน  แข่งทีมละ 5 คน  ประเภททีมผสม  ชาย/หญิง   5 คน 
4.  เกมส์ใส่กางเกงไม่ใช้มือ  แข่งทีมละ 1 คน  แบ่งเป็นประเภท  ชาย 1 คน  ประเภท หญิง 1 คน 
5.  เกมส์  ลอดช่องฮูลาฮูป   แข่งทีม 6 คน ประเภท  ชาย 6 คน  ประเภท  หญิง   6 คน 
6.  เกมสส์่งแป้งกลับหลัง  แข่งทีมละ 5 คน  ประเภททีมผสม  ชาย/หญิง   5 คน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. เกมพาลูกโป่งเดินบนกรวย 
กติกา/รูปแบบ 
แข่งทีมละ 1 คน  ประเภท  ชาย 1 คน  ประเภท หญิง 1 คน 
 
อุปกรณ์เกม 
1.กรวยกระดาษ  
2.ลูกโป่ง 
 
วิธีเล่นเกม 
1.เป่าลูกโป่ง 
2.จากนั้นน าลูกโป่งวางบนกระดาษ  ค่อยๆเดินเข้าเส้นชัย   
3.ใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะ 

 
2.เกมตักส าลีใส่ชาม  

กติกา/รูปแบบ 
แข่งทีม 6 คน  
ประเภท  ชาย 6 คน   
ประเภท  หญิง   6 คน 
อุปกรณ์เกมส์ 
1.ชามพลาสติก 2 ใบ 
2.ส าลี 
3.ช้อน 
4.ผ้าปิดตา 
 
วิธีเล่นเกมส์ 

1. ใส่ส าลีในชามพลาสติก (น าส าลีชุบน้ าเล็กน้อย) 
2. น าไปวางบนศีรษะ (ปิดตาผู้เล่นด้วยผ้าปิดตา) 
3. วางชามพลาสติกอีกใบ บนโต๊ะ 
4. ตักส าลีในชามบนศีรษะ ใส่ในชามพลาสติกอีกใบบนโต๊ะ 
5. จับเวลา 
6. ใครตักได้มากท่ีสุด ชนะ 

 
 
 
 
 
 
 

 



3.เกมพาลูกโป่งข้ามแดน 
   กติกา/รูปแบบ 

แข่งทีมละ 5 คน   
ประเภททีมผสม  ชาย/หญิง   5 คน 
 
อุปกรณ์เกมส์ 
1.ลูกโป่ง  
 
วิธีเล่นเกมส์ 

1. แบ่งคนเป็นทีม ทีมละ 5 คน 
2. จากนั้นให้ยืนเรียงแถว 
3. น าลูกโป่งไปวางระหว่างคน 2 คน ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลัง 
4. ให้เดินพาลูกโป่งข้ามแดน โดยไม่ใช้มือ  โดยลูกโป่งห้ามแตก ห้ามหล่นลงพ้ืน   

 
 

4.ใส่กางเกงไม่ใช้มือ 
   กติกา/รูปแบบ 

แข่งทีมละ 1 คน   
ประเภท  ชาย 1 คน   
ประเภท หญิง 1 คน 
 
อุปกรณ์เกมส์ 
1.กางเกง 
2.กรวย 
 
วิธีเล่นเกมส์ 

  1.วางกางเกงไว้ที่จุดเริ่มต้น 
 2.เป่านกหวีดเริ่ม ให้ผู้เล่นใส่กางเกงโดยไม่ใช้มือ 
 3.ใส่เสร็จแล้ว ให้วิ่งเข้าเส้นชยั 
 4.ใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ 
 
 
 



5.เกมส ์ ลอดช่องฮูลาฮูป    
  กติกา/รูปแบบ 

แข่งทีม 6 คน  
ประเภท  ชาย 6 คน   
ประเภท  หญิง   6 คน 
 
อุปกรณ์เกมส์  
1.ฮูลาฮูป 
 
วิธีเล่นเกมส์ 
1. ก าหนดผู้เล่น 6 คน ยืนจับมือเรียงกันเป็นแถว 
2. ให้ผู้เล่นคนแรกคล้องห่วงไว้ที่แขนของตนเอง 
3. เมื่อให้สัญญาณเริ่ม ให้เคลื่อนห่วงไปเหนือศีรษะและท าการลอดห่วงผ่านล าตัวและส่งต่อให้ผู้เล่นคนถัดไป ท า

อย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะครบรอบแล้วลอดช่องส่งกลับมาให้คนแรก (ดังรูปที่ 43) 
4. แข่งขันกันเป็นทีม โดยทีมท่ีน าห่วงวนจนครบรอบ ถึงคนแรกก่อนถือเป็นฝ่ายชนะ 

 
6. เกมส่งแป้งกลับหลัง 
    กติกา/รูปแบบ 

แข่งทีมละ 5 คน   
ประเภททีมผสม  ชาย/หญิง   5 คน 
 
อุปกรณ์เกมส์ 
1.จาน 
2.แป้งมัน 
 
วิธีเล่นเกมส์ 
แบ่งเป็นทีม ทีมละ 5 คน 
1.แจกแก้วถังพลาสติก คนละใบ 
2.ยืนต่อแถวกัน 
3.แจกแป้งเต็มให้คนแรก เท่าๆกัน ทุกแถว 
4.จากนั้น ให้เทแป้งข้ามศีรษะ 
5.ส่งไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้าย   
6.ทีมไหน เหลือแป้งมากท่ีสุด ชนะ 
 


