
 
 

 

 

ระเบียบการจัดการแข่งขัน 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ 2018 ประจ าปี  2561 

ประเภทวอลเลย์บอลชาย (Open) 

ครั้งท่ี  3 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

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

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้

ก าหนดระเบียบการจัดการแข่งขัน  โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ  2018  คร้ังที่  3  ประจ าปี  2561   

ไว้ตังต่อไปนี้ 

ข้อ  1. ระเบียบนี้เรยีกว่า  ( ระเบียบการจัดการแข่งขันโครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ  2018  

ครัง้ที่ 3   

ข้อ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  3. ข้อบังคับและกตกิาการแข่งขัน 

ให้ใช้กติกาการแข่งขันตามระเบียบวอลเลย์บอลสากล  แตท่ั้งนี ้ต้องไม่ขัดหรอืแยง้กับระเบียบนี้ 

ข้อ  4. ประเภทการแข่งขันและรางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลศิ   รับถ้วยรางวัลและเงินสด 10,000   บาท 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  1 รับถ้วยรางวัลและเงินสด  8,000   บาท 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  2 รับถ้วยรางวัลและเงินสด  5,000   บาท 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  3         รับเงินสด      3,000  บาท 

ข้อ  5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ที่สมัครเข้าร่วมเพ่ือท าการแขง่ขันและมีรายช่ืออยู่ในทีมอันถอืสิ้นสุดหลัง

ยืนยันรายช่ือนักกีฬา ยืนยันนัดแรกของการแข่งขันของแต่ละทีม 

 ข้อ  6. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

6.1 ให้แตล่ะทีมส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแขง่ขันได้ไม่เกิน  14 คน และนักกีฬาต้องมีรายช่ือ

แข่งขันทีมเดยีวเท่าน้ัน 

6.2 ให้ผู้จัดการทีม  ยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน โดยยืนยันนักกีฬาจ านวน      12 คน 

และตัวรับอิสระจ านวน 2 คน  รวมทีมละไมเ่กิน 14  คน 

6.3 หลังจากการยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันตามข้อ   6.2 แล้ว  ไม่อนุญาตให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลง  ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ข้อ  7. วิธีจัดการแข่งขัน 

7.1 รอบแรกให้ทุกทีมท าการจับฉลากแบ่งสายในวันประชุมผู้จัดการทีมให้แลว้เสร็จ 

7.2  การจัดรูปแบบการแข่งขัน 

 1.รับสมัครจ านวน  12  ทีม  แบ่งออกเป็น  4  สาย ๆ ละ 3 ทีม 

 2.รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมด เอาทีมที่มีคะแนนที่ 1 และที่ 2  เข้ารอบ 8 ทีม     ถ้าใน

สาย ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 1 ทีมล าดับที่ 2 ทีมล าดับที่ 3  มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลากหาทีมเข้ารอบ

ต่อไป 

 3. ทีมที่มีคะแนนที่ 1 ของแตล่ะสายให้เป็นทีมวางในรอบ 8 ทีม 

 4. ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 2 ของแต่ละสายให้จับสลากเพ่ือประกบคู่กับทีมวางในแต่ละสาย 

แตถ่้าจับสลากแล้วทีมล าดับที่ 1 และทีมล าดับที่ 2 ในสายเดียวกันมาพบกันเอง ให้จับสลากใหม่  ไม่ให้ทีมที่

อยู่สายเดยีวกันมาพบกันในรอบ 8 ทีม 

 5. เมื่อแข่งขัน รอบ 8 ทีม แล้วไดผู้้ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศให้จับสลากประกบคู่ เพ่ือมาแข่ง

ในรอบรองชนะเลศิ 

7.2 รูปแบบการจัดการแข่งขันและระยะเวลาในการแข่งขันในรอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศให้ขึ้นอยู่

กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน  ซึ่งจะตกลงร่วมกันในวันประชุมผู้จัดการทีม 

7.3 รอบแรก รอบ 8 ทีม และรอบรองชนะเลศิจะท าการแขง่ขันระบบ  2  ใน  3  เซต 

7.4 รอบชงิชนะเลศิ  แข่งขันระบบ  2  ใน  3  เซต 
 

ข้อ  8. ก าหนดการแข่งขัน 

วันที่  20-24  สิงหาคม  2561  โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เป็นผู้ก าหนดวัน  เวลา  และ

สถานที่ในการแข่งขัน  และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถา้มีเหตุจ าเป็น 
 

ข้อ  9. ชุดการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

9.1 ให้ผู้แข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกติกาและต้องตดิหมายเลขประจ าตัวไว้ที่เสื้อ

ทั้งดา้นหน้าและด้านหลังตามก าหนดในกติกาการแข่งขัน  โดยให้ใช้หมายเลข  1 – 14  เท่าน้ัน  และหมายเลข

เสื้อ  ต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร 

9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยเป็นอุปกรณ์การ

แข่งขันที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  ให้การรับรอง 

 

ข้อ  10. ข้อปฏิบัตใินการแข่งขัน 

10.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน  กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัตหิน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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10.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  ให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วใน

แบบการแข่งขันประจ าวัน  ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า  30  

นาที 

10.3 ผู้เข้าแข่งขันทีมใด  ไมล่งแข่งขันหรือไมพ่ร้อมที่จะแข่งขัน  ตามวัน  เวลาและสถานที่  ที่ก าหนด

โดยไมม่ีเหตุอันสมควร  หรือไมล่งท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือค าสั่งกรรมการ

ผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ ต้องถูกปรับเงินค่าประกันทีม จ านวน 1,000 บาท ต่อคร้ัง 
 

10.4 ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้แข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติ

ตากติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 

ข้อ  11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่   

ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ข้อ  12. การประท้วงและการอุทธรณ์ 

12.1 ไมอ่นุญาตให้มีการประท้วงทางดา้นเทคนิคการแข่งขัน 

12.2 หากมีการประท้วงเกิดขึ้นจากการแข่งขันไม่ว่าทางด้านนักกีฬา  เจ้าหน้าที่  และทีมที่เข้าร่วม

การแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา  วินัย  มารยาทและข้อประท้วงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ

แข่งขัน  ผลการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถอืเป็นที่ส้ินสุด 

12.3 ทีมที่ท าการประท้วงจะตอ้งท าหนังสือ  พร้อมหลักฐานประกอบและเงินประกันจ านวน  1,000  

บาท  ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน  1  ช่ัวโมง  หลังการแข่งขันสิ้นสุดลง 

12.4 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันรับหนังสือประท้วงแล้วให้จัดส่งส าเนาหนังสือประท้วงน้ันให้

คู่กรณีที่ถูกประท้วงทราบ  เพ่ือจี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ภายใน  1  

ช่ัวโมง    หากคู่กรณีที่ถูกประท้วงไม่ช้ีแจงตามก าหนด  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะวิ นิจฉัยค าประท้วง

น้ัน  ตามข้อเท็จจรงิ  และหากการประท้วงไมเ่ป็นผลต่อการพิจารณา  จะขอยึดเงินที่วางประกันเอาไว้ 

หลังจากช้ีแจงตามวรรคแรกแล้ว  หากจ าเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  อาจต้ังอนุกรรมการ

ขึน้มาสอบสวนพิจารณาการประท้วงก็ได้ 

ผลการพิจารณา  วินิจฉัย  ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ถอืเป็นที่ส้ินสุด 

 

ข้อ  13. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและ

คณะกรรมการผู้ตัดสิน  เป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด 

 

 
 

 

 

 



 

 

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิพ ครั้งที่ 3 

อบต.บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ค่าสมัครทีมละ  1,000  บาท  ค่าประกันทีม  1,000  บาท (ไดค้่าประกันทีมคืนหลังจากแข่งขนัเสร็จ

สิ้นครบทุกรายการ)   

โดยสมัคร ที่ อบต.บ้านเพชร อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

รับสมัครในวันที่  2-13  กรกฎาคม  2561 ( ครบ 12 ทีม ปดิรับสมัคร ) เว้นวันหยุดราชการ 

จับฉลากแบ่งสายวันที่  19  กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเพชร ชั้น 2 เวลา 13.00 น. 

รับจ านวน  12  ทีมเท่านั้น  ครบ 12 ทีม  สิน้สุดการรับสมัคร 

เอกสารการสมัคร  

1. ใบสมัครเข้าร่วมการแขง่ขัน  จ านวน  1  ฉบบั 

2. ใบรายช่ือนักกฬีา  จ านวน 1 ฉบับ 

3.ทะเบียนแผงรูปถ่ายนักกฬีา  อย่างละ  1  ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชกิในทีมทุกคน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

6. ค่าสมัคร  1,000. บาท พร้อมค่าประกันทีม 1,000 บาท  

**ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองหรอืตัวแทนเท่านั้น (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์หรอืโทรสาร) 

ติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์ 044-859198-9  โทรสาร  044-859555   

โทร.ปลัด อบต.บ้านเพชร 095-6120995  , โทร. 095-2567964 เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ได้รับเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

□ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

□ ใบรายชื่อนักกีฬา 

□ ทะเบียนนักกฬีา 

□ ส าเนาบัตรประชาชนนกักีฬา 

□ ส าเนาบัตรประชาชนผู้จัดการทีม 

การจ่ายเงินค่าสมัคร 

□ คา่สมัคร  จ านวน ..................... บาท 

□ คา่ประกันทีม  จ านวน ............... บาท 

                      
 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2018   ครั้งที่  3 

 ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ประเภทวอลเลย์บอลชาย (Open) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

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

. 
                                                                                                  เขียนท่ี......................................................... 

                                                                              วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. .................... 

เร่ือง    ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลแชมป์เป้ียนชิพ 2018  ครั้งท่ี 3 

เรียน    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ด้วยข้าพเจ้า............................................................................................ ในนามของ  คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน/   

ทีม ................................................................................................................................................................................ 

ขอส่งทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันโครงการวอลเลย์แชมป์เป้ียนชิพ  2018  ประจ าปีงบประมาณ  2561      

ครั้งท่ี  3   
 

ท้ังนี้  ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบการแข่งขันเป็นอย่างดีแล้ว  และขอรับรองว่าทีมของข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ

การแข่งขันและรักษามารยาทนักกีฬาท่ีดทุีกประการ  จึงส่งใบสมัคร  ทะเบียนนักกีฬา  มาด้วยแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินต่อไป  
 

                                                            ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

                                                                    ผู้จัดการทีม 
 

ผู้ประสานงาน .......................................................  โทรศัพท์มือถือ ......................... ............................................ 

*************************************************************************** 
การสมัครการแข่งขันและการช าระเงิน 

คา่สมัครทีมละ  1,000  บาท  คา่ประกันทีม  1,000  บาท (ไดค้า่ประกันทีมคนืหลังจากแข่งขันเสร็จสิน้ครบทุกรายการ)   

โดยสมัคร ที่ อบต.บ้านเพชร อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูมิ 

รับสมัครในวนัที่  2-13  กรกฎาคม  2561 ( ครบ 12 ทีม ปิดรับสมัคร ) 

จับฉลากแบ่งสายวันที่  19  กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเพชร ช้ัน 2 เวลา 13.00 น. 

รับจ านวน  12  ทีมเท่านั้น  ครบ 12 ทีม  สิ้นสุดการรับสมัคร 

เอกสารการสมัคร  

1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบรายชื่อนักกีฬา  จ านวน 1 ฉบับ 

3.ทะเบียนแผงรูปถ่ายนักกีฬา  อย่างละ  1  ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบบั 

5. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

6. คา่สมัคร  1,000. บาท พร้อมคา่ประกันทีม 1,000 บาท  

**ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองหรือตัวแทนเท่านั้น (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์หรือโทรสาร) 

ติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์ 044-859198-9  โทรสาร  044-859555   

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ได้รับเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

□ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

□ ใบรายชื่อนักกีฬา 

□ ทะเบียนนักกฬีา 

□ ส าเนาบัตรประชาชนนกักีฬา 

□ ส าเนาบัตรประชาชนผู้จัดการทีม 

การจ่ายเงินค่าสมัคร 

□ คา่สมัคร  จ านวน ..................... บาท 

□ คา่ประกันทีม  จ านวน ............... บาท 

                      
ลงชื่อ ...........................ผู้รับสมัคร 

 



โทร.ปลัด อบต.บ้านเพชร 095-6120995  , โทร. 095-2567964 เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 

 

ใบรายชื่อนักกฬีา 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2018   ครั้งที่  3 

  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

--------------------------------------------------------------------------

- 

 

ชื่อทีม ..................................................................................... สีเสื้อ ...................................... 

 

ล าดับ ชื่อ –  สกุล หมายเลข อายุ เบอร์โทรศัพท์ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

 

ผู้จัดการทีม .............................................................................. โทร ...................................... 
 

 

                                                              ลงชื่อ .................................................. ผู้จัดการทีม 

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

 

 



 

 

ทะเบียนแผงรูปนักกฬีา 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2018    ครั้งที่ 3 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
      
 
 
 
 
 

ช่ือ..................................              ช่ือ................................               ช่ือ.................................                ช่ือ.................................   
หมายเลข.......................      หมายเลข.......................              หมายเลข.......................    หมายเลข.......................   
 
            

 
 
                               
 
 
ช่ือ..................................              ช่ือ................................               ช่ือ.................................                ช่ือ.................................   
หมายเลข.......................      หมายเลข.......................              หมายเลข.......................    หมายเลข.......................    
 
           

 
 
                               
 
 
ช่ือ..................................              ช่ือ................................               ช่ือ.................................                ช่ือ.................................   
หมายเลข.......................      หมายเลข.......................              หมายเลข.......................    หมายเลข.......................              

 
 

........................................ 
      ผูจ้ดัการทีม/ผูฝึ้กสอน 
 
 
 

 


