
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ 2017  ครั้งท่ี 2 

**   รุ่นประชาชนชายท่ัวไป (ชาย) จ านวน 8 ทีม  ** 

** จ ากัดผู้เล่นทีมชาติไทยชุดปัจจุบันและผู้เล่นท่ีเล่นในวอลเลย์บอลไทยหลีก ** 

รับสมัครจ านวนจ ากัด เม่ือครบแล้วปิดรับสมัครทันที 

เปิดรับสมัครวันที่ 21 – 24 สิงหาคม   2560 (วัน เวลาราชการ เว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์) สง่ใบ

สมัครดว้ยตนเองที่กองการศึกษา อบต.บ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

เริ่มท าการแข่งขันวันที่ 5 -8 กันยายน  2560 ณ ลานกีฬา อบต.บ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

จังหวัดชัยภูมิสนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที่ กองการศึกษา อบต.บ้านเพชร โทรศัพท์044-

859198-9 ,044-859555  โทร.095-2567964  

ก าหนดการรับสมัครดังนี ้

1. การแข่งขัน ประเภทวอลเลย์บอลชาย ประชาชนทั่วไป 

2. การสมัครเข้าแข่งขัน 

 เปิดรับสมัครต้ังแต่ วันที่ 21–24สงิหาคม2560 ทีมที่จะสมัครเข้าร่วมการแขง่ขันต้องสง่ใบสมัคร

ดว้ยตนเอง ณ กองการศึกษาอบต.บ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

 โทร. 044-859198-9 , 044-859555 , 095-2567964  เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.ครบตาม

จ านวนแลว้จะปิดการรับสมัครทันที 

3. ก าหนดประชุมผู้จัดการทีม 

 ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องแต่งกายสุภาพเรียบรอ้ยหากทีมใดไมเ่ข้าร่วมการประชุมจะถือว่าทีม

น้ันรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมอย่างไม่มเีงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ ก าหนดประชุม ณห้

องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร ช้ัน  2 เวลา ในวันที่ 25 สงิหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

4. เงินรางวัล 

 รางวัลชนะเลศิ     รับถ้วยรางวัลและเงินสด 14 ,000  บาท 

 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  1       รับถ้วยรางวัลและเงินสด          6 ,000   บาท 

 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  2       รับถ้วยรางวัลและเงินสด         3 ,000    บาท 

 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3   รับถ้วยรางวัลและเงินสด 2 ,000    บาท 

 



 

-2- 

การสมัครการแข่งขันและการช าระเงิน 

ค่าสมัครทีมละ  1,000  บาท  ค่าประกันทีม  1,000  บาท (ได้ค่าประกันทีมคืนหลังจากแข่งขัน

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

 

รับสมัครในวันที่  21-24  สิงหาคม  2560 จับฉลากแบ่งสายวันที่ 25 สิงหาคม 2560เวลา 13.30 

น ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น 2 

 

รับจ านวน  8  ทีมเท่านั้น  ครบ 8 ทีม  สิ้นสุดการรับสมัคร 

 

เอกสารการสมัคร 

1. ใบสมัครเข้าร่วมการแขง่ขัน  จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบรายช่ือนักกีฬาจ 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) 

(เอกสารต้องครบในวันที่ย่ืนใบสมัครเท่านั้น เจ้าหน้าที่ถึงจะรับสมัคร )** 

ติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์ 044-859198-9  โทรสาร  044-859555 

            095-2567964  เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ระเบียบการจัดการแข่งขัน 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2017 ประจ าปี  2560 

ครั้งที่  2 

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

เพ่ือให้การด าเนนิการจัดการแข่งขันเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ได้ก าหนดระเบียบการจัดการแข่งขัน  โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ  2017  ครัง้ที่  2  ประจ าปี  

2560   ไว้ตังต่อไปนี้ 

ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรยีกว่า  ( ระเบียบการจัดการแข่งขันโครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ  

2017  ครัง้ที่ 2   

ข้อ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

ข้อ  3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

ให้ใช้กติกาการแข่งขันตามระเบียบวอลเลย์บอลสากล  แตท่ั้งนี ้ต้องไม่ขัดหรอืแยง้กับระเบียบนี้ 

 

ข้อ  4. ประเภทการแข่งขันและรางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลศิ   รับถ้วยรางวัลและเงินสด 14 ,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  1 รับถ้วยรางวัลและเงินสด  6 ,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  2 รับถ้วยรางวัลและเงินสด  3 ,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ  3 รับถ้วยรางวัลและเงินสด  2 ,000 บาท 

 

ข้อ  5. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ที่สมัครเข้าร่วมเพ่ือท าการแขง่ขันและมีรายช่ืออยู่ในทีมอันถอื

สิ้นสุดหลังการประชุมผู้จัดการทีมเสร็จสิ้น 

 

ข้อ  6. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

6.1 ให้แตล่ะทีมส่งรายช่ือนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแขง่ขันได้ไม่เกิน  15  คนและนักกฬีาต้องมี

รายช่ือแข่งขันทีมเดยีวเท่าน้ัน 
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6.2 ให้ผู้จัดการทีม  ยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  ได้ไม่เกินประเภทละ  12  คน 

6.3 หลังจากการยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันตามข้อ  6.2 แล้ว  ไมอ่นุญาตให้

แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ข้อ  7. วิธีจัดการแข่งขัน 

7.1 รอบแรกให้ทุกทีมท าการจับฉลากแบ่งสายในวันประชุมผู้จัดการทีมให้แลว้เสร็จ 

7.2 รูปแบบการจัดการแข่งขันและระยะเวลาในการแข่งขันในรอบแรกจนถึงรอบชงิชนะเลศิให้

ขึน้อยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน  ซึ่งจะตกลงร่วมกันในวันประชุมผู้จัดการทีม 

7.3 รอบแรกจะท าการแข่งขันระบบ  2  ใน  3  เซต 

7.4 รอบชงิชนะเลศิ  แข่งขันระบบ  2  ใน  3  เซต 
 

ข้อ  8. ก าหนดการแข่งขัน 

วันที่ 5 – 8  กันยายน  2560  โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เป็นผูก้ าหนดวัน  เวลา  และ

สถานที่ในการแข่งขัน  และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถา้มีเหตุจ าเป็น 
 

ข้อ  9. ชุดการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

9.1 ให้ผู้แข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกติกาและต้องตดิหมายเลขประจ าตัว

ไว้ที่เสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามก าหนดในกติกาการแข่งขัน  โดยให้ใช้หมายเลข  1 – 18  เท่าน้ัน  

และหมายเลขเสื้อ  ต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร 

9.2 อุปกรณ์การแข่งขัน  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยเป็นอุปกรณ์

การแข่งขันที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  ให้การรับรอง 
 

ข้อ  10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน  กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัตหิน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

10.2 ให้ผู้จัดการทีมสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  ให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ไดล้งทะเบียนไว้แล้ว

ในแบบการแข่งขันประจ าวัน  สง่ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาการแข่งขันไมน้่อย

กว่า  30  นาที 

10.3 ผู้เข้าแข่งขันทีมใด  ไมล่งแข่งขันหรือไมพ่ร้อมที่จะแข่งขัน  ตามวัน  เวลาและสถานที่  ที่

ก าหนดโดยไมม่ีเหตุอันสมควร  หรือไมล่งท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  หรือ

ค าสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ต้องถูกปรับเงินบ ารุงทีม จ านวน 1,000 บาท ต่อคร้ัง 

10.4 ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้แข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกฬีาที่ดแีละต้อง

ปฏิบัตติากติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 

ข้อ  11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่   

ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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ข้อ  12. การประท้วงและการอุทธรณ์ 

12.1 ไมอ่นุญาตให้มีการประท้วงทางดา้นเทคนิคการแข่งขัน 

12.2 หากมีการประท้วงเกิดขึน้จากการแข่งขันไมว่่าทางดา้นนักกฬีา  เจ้าหน้าที่  และทีมที่เข้า

ร่วมการแขง่ขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา  วินัย  มารยาทและข้อประท้วงต่าง ๆ ที่

เกิดขึน้ในการแข่งขัน  ผลการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถอืเป็นที่ส้ินสุด 

12.3 ทีมที่ท าการประท้วงจะตอ้งท าหนังสือ  พร้อมหลักฐานประกอบและเงินประกันจ านวน  

1,000  บาท  ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน  12  ช่ัวโมง  หลังการแข่งขันสิ้นสุดลง 

12.4 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันรับหนังสือประท้วงแล้วให้จัดสง่ส าเนาหนังสือประท้วง

น้ันให้คู่กรณีที่ถูกประท้วงทราบ  เพ่ือจี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

ภายใน  12  ช่ัวโมง  ไมนั่บวันหยุดราชการ  หากคู่กรณีที่ถูกประท้วงไมชี่แ้จงตามก าหนด  

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะวินิจฉัยค าประท้วงนัน้  ตามข้อเท็จจรงิ  และหากการประท้วงไมเ่ป็นผล

ต่อการพิจารณา  จะขอยึดเงินที่วางประกันเอาไว้ 

หลังจากช้ีแจงตามวรรคแรกแลว้  หากจ าเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  อาจต้ัง

อนุกรรมการขึน้มาสอบสวนพิจารณาการประท้วงก็ได้ 

ผลการพิจารณา  วินิจฉัย  ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ถอืเป็นที่ส้ินสุด 
 

ข้อ  13.  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและ

คณะกรรมการผู้ตัดสิน  เป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด 

 

 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ  2017  ครัง้ที่  2 

 ประจ าปี  2560 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2017   ครั้งที่  2 

  ประจ าปี  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

......................................................... ............................................................. ..................  
                                                                     เขียนท่ี …………………………………………………………… 

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

เร่ือง    ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและความสามัคคี  

เรียน    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ด้วยข้าพเจ้าในนามของ  คณะ/สถาบัน/หนว่ยงาน .................................................................... 

ขอส่งทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันโครงการวอลเลย์แชมป์เป้ียนชิพ  2017  ประจ าปี  2560   ครั้งท่ี  2   
 

ท้ังนี้  ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบการแข่งขันเป็นอย่างดีแล้ว  และขอรับรองวา่ทีมของข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม

ระเบียบการแข่งขันและรักษามารยาทนักกีฬาท่ีดทุีกประการ  จึงส่งสมัคร  ทะเบียนนักกีฬา  มาด้วยแล้ว  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  จักขอบคุณอย่างย่ิง 

 

                                                            ขอแสดงความนับถอื  

 

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

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

                                                                ผู้จัดการทีม  

 

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

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

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

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

รับสมัครในวันที่  21-24  สิงหาคม  2560 จับฉลากแบ่งสายวันที่ 25 สิงหาคม 2560  

รับจ านวน  8  ทีมเท่านั้น  ครบ 8 ทีม  สิ้นสุดการรับสมัคร 

เอกสารการสมัคร 

1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบรายชื่อนักกีฬาจ านวน 1 ฉบับ 

3.ทะเบียนแผงรูปถ่ายนักกีฬา  อย่างละ  1  ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคน พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

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

**ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองหรือตัวแทนเท่านั้น (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์หรือโทรสาร) 

(เอกสารต้องครบในวันที่ย่ืนใบสมัครเท่านั้น เจ้าหน้าที่ถึงจะรับสมัคร )** 

ติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์ 044-859198-9  โทรสาร  044-859555 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ได้รับเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี ้

□ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

□ใบรายชื่อนักกีฬา 

□ ทะเบียนนักกีฬา 

□ส าเนาบัตรประชาชนนักกีฬา 

□ส าเนาบัตรประชาชนผู้จัดการทีม 

การจ่ายเงินค่าสมัคร 

□จ่ายแล้ว  จ านวน ..................... บาท 
 

ลงชื่อ ............................ผู้รับเงิน 

 



            095-2567964  เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 

ใบรายชื่อนักกฬีา 

โครงการโครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2017   ครั้งที่  2 

  ประจ าปี  2560 

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     

15     

 

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

 

 

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

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

 

 

 

 



 

ทะเบียนแผงรูปนักกฬีา 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2017ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข.............

ข............... 

 ช่ือ                         
หมายเลข                

ช่ือ                         
หมายเลข                

ช่ือ                         
หมายเลข                

ชื่อ........................ 
หมายเลข.............

ข............... 

 ช่ือ                         
หมายเลข                

ช่ือ                         
หมายเลข                

ช่ือ                         
หมายเลข                

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข.............

ข............... 

 ช่ือ                         
หมายเลข                

ช่ือ                         
หมายเลข                

ช่ือ                         
หมายเลข                

ชื่อ........................ 
หมายเลข.............

ข............... 

 ช่ือ                         
หมายเลข                

ช่ือ                         
หมายเลข                

ช่ือ                         
หมายเลข                

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

ชื่อ........................ 
หมายเลข............... 

………………………………………            
ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน 


