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ระเบียบการแข่งขัน 
“ยโูร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2014 

 
เพือ่ให้การแขง่ขนั “ยโูร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2014 เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ สมาคมกีฬา

วอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย จึงได้ออกระเบียบการแขง่ขนัดงันี  ้
1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ระเบียบการแขง่ขนั  “ ยโูร่เค้ก ”ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2014  
2. ระเบียบนีใ้ช้บังคับตัง้แต่วนัประกาศนีเ้ป็นต้นไป 
3. ประเภทการแข่งขัน  

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายไุม่เกิน  12  ปี  (เกิด พ.ศ.  2545) 
ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายไุม่เกิน  14  ปี   (เกิด พ.ศ. 2543) 
ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายไุม่เกิน  16  ปี   (เกิด พ.ศ. 2541) 
ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายไุม่เกิน  18  ปี  (เกิด พ.ศ.  2539) 

4. การแข่งขันและจ านวนทีมแข่งขัน 
      4.1.รอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค จะรับสมัครเข้าแข่งขันจ านวน  16  ทีม ของแต่ละรุ่นอายุ 
      (ชาย-หญิง) คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาคัดเลือกเอาตาม ความเหมาะสม 
     4.2. ทีมท่ีสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั สามารถสง่รายช่ือนกักีฬาได้ทีมละ  3 คน ผู้ ฝึกสอน 1 คน 
     4.3 ทีมท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั ต้องยืนยนัรายนกักีฬา จ านวน 2 คนพร้อมกบัน าชุดแขง่ขนั(น ามาเอง) มาตรวจ  
            กอ่นการแขง่ขงั ในวนัประชุมทีม  ก่อนการแขง่ขนั 1 วนั 
     4.4.ทีมท่ีได้เป็นตวัแทนคือ ทีมท่ีชนะเลศิ และรองชนะเลศิ   ของแตล่ะภาคได้เข้าแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิ  ณ จงัหวดั 
    .ศรีสะเกษ  โดยต้องใช้นกักีฬาชุดเดียวกบัท่ีมีรายช่ือแขง่ขนัรอบคดัเลอืกตวัแทนภาค  จะเปลีย่นแปลงผู้ เลน่ไม่ได้ 
     และต้องสวมชุดแขง่ขนั ท่ีคณะกรรมการจดัให้ในรอบคดัเลอืกภาค 
     4.5 การแขง่ขนัแบง่ออกเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 4 วนั  
 4.5.1 ช่วงแรก แขง่ขนั 4 วนั    รุ่นอาย ุ12 และ 14 ปี  หญิงและชาย   
 4.5.2 ช่วงสอง แขง่ขนั 4 วนั   รุ่นอาย ุ16 และ 18  ปี  หญิงและชาย   
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5. คุณสมบัตขิองนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
        5.1 ผู้สมคัรต้องมีอายไุม่เกินในรุ่นอายท่ีุเข้าแขง่ขนัท่ีก าหนด 
        5.2 การสง่ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัคดัเลอืกตวัแทนภาค ในนามสถาบนัการศกึษาแต่ละแหง่สามารถ 
        สง่ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัได้เพียง รุ่นละ 1 ทีมเทา่นัน้ 
       5.3 ผู้สมคัรจะลงแขง่ขนัรุ่นใด  ในนามสถาบนัการศกึษาใด  สถาบนัการศกึษาหนึง่ได้เพียงรุ่นเดียว เทา่นัน้ 
        5.4 ผู้สมคัรจะต้องอยูใ่นสถาบนัการศกึษาท่ีสงักดั ตาม ใบรับรองตามสถาบนัการศกึษาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
        5.5 ผู้สมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั รุ่นอาย ุ12 ปี จะต้องก าลงัศกึษาอยูร่ะดบัประถมศกึษาเทา่นัน้ 
        5.6 ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกภาคจะต้องสวมชุดแข่งขันตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จัดสรรให้ 
     
6. การสมัครแข่งขัน 
       6.1 ให้ใช้ใบสมคัรท่ีสมาคมฯ ก าหนดให้เทา่นัน้ ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย 
         -   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน กรณีใช้ใบเหลอืงต้องติดรูปถ่ายด้วย (ตวัจริงให้น าไปแสดงตอ่คณะกรรมการ      
             ตรวจสอบกอ่นการแขง่ขนั ในวนัประชุมทีม ) 
             -  ส าเนาใบรับรองของสถาบนัการศกึษา (ปพ.7)ติดรูปถ่ายนกัเรียนประทบัตราโรงเรียนและลงนามโดยหวัหน้า   
   สถานศกึษาหรือผู้ปฏิบติัราชการแทน (ตวัจริงให้น าไปแสดงให้คณะกรรมการตรวจสอบในวนัประชุมทีม).                                  

- สง่ใบสมคัรท่ีกรอกรายละเอียด เรียบร้อย พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบรับรอง
สถาบนัการศกึษา ติดรูปถ่าย มาที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เลขที่ 286  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชัน้ 17 ห้อง 2 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามค าแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 หรือสแกนใบสมัครและหลักฐาน ส่งมาที่  อีเมล์ 
eurobeachvolleyball@gmail.com  
6.2  การรับสมคัร รุ่นอายลุะ จ านวน  16 ทีม (ชาย 16 ทีม ,หญิง 16 ทีม)  
6.3   ทีมท่ีสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั ถ้าหลกัฐานไม่พร้อมจะไมไ่ด้รับการพิจารณาเข้าร่วมการแขง่ขนั 

          (ไม่รับสมคัรทางโทรศพัท์และแฟกซ์) 
            6.4 ภาคท่ีจงัหวดัเกิน จ านวน 16 ทีม สมาคม ฯ จะเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืกทีมเข้าร่วมการแขง่ขนั 

6.5  วนัเปิดและปิดรับสมคัร   
      เปิดรับตัง้แต่วันที่    6    สิงหาคม    2557     ถึง   วันที่       30    สิงหาคม    2557  
 

mailto:eurobeachvolleyball@gmail.com
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7.  กติกาการแข่งขัน  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  โดยอนุโลมยกเว้น   
      7.1 รอบคัดเลือก   รอบคดัเลอืกภมิูภาคแบง่ออกเป็น 5 ภาค       
           7.1.1 - การแขง่ขนั จะท าการแขง่ขนั   2 ใน 3 เซต ๆ ละ  15  คะแนน ในเซตท่ี 1 และ 2   เซตตดัสิน (เซตท่ี 3) 
             จะท าการแขง่ขนั  11  คะแนน โดยในแตล่ะเซตทีมชนะจะต้องมีคะแนนหา่งฝ่ายตรงข้าม  2  คะแนน 
           7.1.2 การเปลีย่นแดน จะเปลีย่นแดนทกุ 5 คะแนน   ของทกุเซตการแขง่ขนั 
           7.1.3  ทีมสามารถขอเวลาได้เซตละ 1 ครัง้ ๆ ละ 30 วินาที (ไมมี่เวลานอกทางเทคนิค)  
 7.1.4 ผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะแจ้งระบบการแขง่ขนัในวนัประชุมใหญ่ทางเทคนิค 
        7.2 รอบชิงชนะเลิศ   ผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะแจ้งระบบการแขง่ขนัในวนัประชุมใหญ่ทางเทคนิค 
       7.3 รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี   (ยกเว้น กติกาข้อ  4.1.1 ) 
        7.3.1 ผู้ ฝึกสอนสามารถสอนนกักีฬาได้ในช่วงที่มิได้ท าการแขง่ขนั  การพกัระหวา่งเซต  การขอเวลานอก 
        เวลานอกเทคนิค และเวลารักษาการบาดเจ็บ 
       7.3.2 ผู้ ฝึกสอนจะต้องนัง่ตามสถานท่ี ท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้ ห้ามยืน  หรือเดิน  ตลอดการแขง่ขนั 
       7.3.3  ผู้ ฝึกสอนจะต้องสอนนกักีฬาอยา่งสภุาพ และไม่สง่เสยีงรบกวนผู้ตดัสนิ และนกักีฬา ขณะท่ีท าการแขง่ขนั  
       หรือมิได้ท าการแขง่ขนั 
      7.3.4  ผู้ ฝึกสอนท่ีจะท าหน้าที่จะต้องยืนยนัรายช่ือวนัประชุมทีมเทา่นัน้ ท่ีสามารถท าหน้าที่ได้ 
             7.3.5  ผู้ ฝึกสอนไม่มีสทิธิในการประท้วงตอ่การตดัสนิของผู้ตดัสิน 
   7.3.6  ผู้ ฝึกสอนไม่มีสทิธิในการประท้วงใด ๆ ตอ่คณะกรรมการการตดัสนิและ ผู้ตดัสิน 
        7.3.7 ผู้ ฝึกสอนจะต้องปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนด กรณีท่ีท าผิดระเบียบอาจถกูตดัสทิธ์ิ และให้ออกจากการท า      
       หน้าที่ผู้ ฝึกสอนในนดันัน้ หรืออาจตดัสทิธ์ิในแมทช์นัน้ 
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  8. การจัดอันดับทีม       
    8.1 ดจูากจ านวนแมทซ์ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกวา่จะได้อนัดบัท่ีดีกวา่ 
     8.2 ถ้าจ านวนแมทซ์ท่ีชนะเทา่กนั ให้ใช้วิธีการจบัฉลากเพื่อหาอนัดบัท่ีดีกวา่ของทีม 

                  8.3 อนัดบัท่ี 3 รอบคดัเลอืกตวัแทนภาค  และรอบชิงชนะเลศิ ครองร่วม 

          9. ความสูงของตาข่าย และลูกบอลที่ในการแข่งขัน 
รุ่นอายุ ชาย หญิง 
12  ปี 2.15 ม. 2.10  ม. 

         14  ปี 2.30  ม. 2.15 ม. 
         16  ปี 2.38 ม. 2.20  ม. 
          18 ปี 2.43  ม. 2.24  ม. 

               9.1  ลกูวอลเลย์บอลชายหาดท่ีใช้ในการแขง่ขนั MIKASA 
     10.  วิธีจัดการแข่งขัน รอบคดัเลอืกภมิูภาคแบง่ออกเป็น 5 ภาค  และรอบชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย คือ    

 10.1 ภาค กลาง   ประกอบด้วย  15  จงัหวดัตอ่ไปนี ้ สระบุรี  ลพบุรี  ราชบุรี นครปฐม   กาญจนบุรี   สพุรรณบุรี     
อยธุยา   อ่างทอง  สงิห์บุรี  ชยันาท  อุทยัธานี  เพชรบุรี  สมทุรสาคร สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม    ประจวบคีรีขนัธ์ 
แขง่ขนั  ระหวา่งวนัท่ี    4 – 11  กนัยายน    2557   ณ   สนามวอลเลย์บอลชายหาดสวนนกชยันาท จงัหวดัชยันาท  
โดยมีก าหนดการดงันี ้

รุ่นอายุ วันเข้าที่พัก/ประชุม วันแข่งขัน 
12 ปี 14 ปี 3 กนัยายน 2557 4 – 7 กนัยายน 2557 
16 ปี 18 ปี 7 กนัยายน 2557 8 – 11 กนัยายน 2557 

 
           10.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ประกอบด้วย  20 จงัหวดัตอ่ไปนี ้หนองคาย    ร้อยเอ็ด    มหาสารคาม      
              ขอนแก่น    นครราชสมีา  สริุนทร์ ศรีสะเกษ   บุรีรัมย์  ยโสธร  มกุดาหาร   อ านาจเจริญ   หนองบวัล าภ ู  ชยัภมิู     
             กาฬสนิธ์ุ   เลย  สกลนคร  อุดรธานี    อบุลราชธานี  บงึกาฬ  นครพนม  แขง่ขนั ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด  
             สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  ระหวา่งวนัท่ี   18 – 25   กนัยายน  2557      

  โดยมีก าหนดการดงันี ้
รุ่นอายุ วันเข้าที่พัก/ประชุม วันแข่งขัน 

12 ปี 14 ปี 17 กนัยายน 2557 18  – 21 กนัยายน 2557 
16 ปี 18 ปี 21  กนัยายน 2557 22 – 25 กนัยายน 2557 
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 10.3 ภาคใต้  ประกอบด้วย  14  จงัหวดัตอ่ไปนี ้   ชุมพร   สรุาษฎร์ธานี  พทัลงุ  สตลู  กระบี ่ ภเูก็ต  ตรัง    
   ยะลา   ปัตตานี  นราธิวาส   สงขลา  นครศรีธรรมราช ระนอง   พงังงา แขง่ขนั   ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด  
  โรงเรียนทุง่สง  อ าเภอทุง่สง   จงัหวดันครศรีธรรมราช ระหวา่งวนัท่ี    1 – 8  ตลุาคม   2557    

              โดยมีก าหนดการดงันี ้
 

รุ่นอายุ วันเข้าที่พัก/ประชุม วันแข่งขัน 
12 ปี 14 ปี 30 กนัยายน 2557 1 – 4 ตลุาคม 2557 
16 ปี 18 ปี 4  ตลุาคม 2557 5 – 8 ตลุาคม 2557 

 
      10.4  ภาคเหนือ ประกอบด้วย  16  จงัหวดัตอ่ไปนี ้นครสวรรค์  พิจิตร   ก าแพงเพชร   เพชรบูรณ์   แพร่   นา่น     
              ล าปาง  สโุขทยั   พิษณุโลก   เชียงใหม่  เชียงราย  พะเยา    แม่ฮ่องสอน  ตาก   ล าพนู  อุตรดิตถ์ แขง่ขนั                 
                 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬากลาง.จงัหวดัอุตรดิตถ์  ระหวา่งวนัท่ี  13  -  20   ตลุาคม  2557  
                 โดยมีก าหนดการดงันี ้

รุ่นอายุ วันเข้าที่พัก/ประชุม วันแข่งขัน 
12 ปี 14 ปี 12 ตลุาคม 2557 13 - 16 ตลุาคม 2557 
16 ปี 18 ปี 16 ตลุาคม 2557 17 – 20  ตลุาคม 2557 

 
10.5 ภาคตะวันออก  ประกอบด้วย 12 จงัหวดัตอ่ไปนี ้  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา   นนทบุรี  ปราจีนบรีุ   ปทมุธานี    
สระแก้ว   ระยอง   จนัทบุรี  ตราด   นครนายก   กรุงเทพมหานคร  สมทุรปราการ  แขง่ขนั  ณ สนามวอลเลย์บอล 
ชายหาด หาดจอมเทียนพทัยา   จงัหวดัชลบุรี  ระหวา่งวนัท่ี  24 – 31  ตลุาคม  2557  
โดยมีก าหนดการดงันี ้

รุ่นอายุ วันเข้าที่พัก/ประชุม วันแข่งขัน 
12 ปี 14 ปี 23  ตลุาคม  2557 24 – 27 ตลุาคม 2557 
16 ปี 18 ปี 27 ตลุาคม 2557 28 – 31 ตลุาคม  2557 
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   10.6  รอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย  

1).ทีมชนะเลศิ และรองชนะเลศิ (ทกุรุ่นอาย)ุ รอบคดัเลอืกตวัแทนภาค  5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม 10 ทีม 
2).  ทีมจงัหวดัเจ้าภาพรอบชิงชนะเลศิ (ทกุรุ่นอาย)ุ                     2  ทีม                                                           

                                                                               รวม        12 ทีม                                 
         แขง่ขนั   ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด  โรงเรียนสริิเกศน้อมเกล้า จงัหวดัศรีสะเกษ 

ระหวา่งวนัท่ี      27 พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม   2557 
             โดยมีก าหนดการดงันี ้

รุ่นอายุ วันเข้าที่พัก/ประชุม วันแข่งขัน 
12 ปี 14 ปี 26  พฤศจิกายน 2557 27 - 30  พฤศจิกายน 2557 
16 ปี 18 ปี 30 พฤศจิกายน 2557 1 – 4 ธันวาคม 2557 

 
    11. สิทธิประโยชน์ 
       11.1 รอบคดัเลือกตัวแทนภาค     
 ทีมท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนัจะได้รับเงินบ ารุงทีมตามล าดบัการแขง่ขนัดงันี  ้

ล าดับ เงนิรางวัล เหรียญรางวัลและประกาศณียบัตร 
ชนะเลิศ 2,000   บาท ถ้วยรางวลัและเหรียญทอง  พร้อมประกาศณียบตัร 
รองชนะเลิศ 1,500  บาท เหรียญเงิน  พร้อมประกาศณียบตัร 
อันดับที่    3 (ครองร่วม) 1,250  บาท  เหรียญทองแดง พร้อมประกาศณียบตัร   
อันดับที่    5 - 8    1,000  บาท ประกาศณียบตัร(จ านวน 3 ใบ) 
อันดับที่    9 - 16      750  บาท ประกาศณียบตัร(จ านวน 3 ใบ) 
-  ทีมชนะเลศิ และรองชนะเลศิ รอบคดัเลอืกตวัแทนภาค ได้สทิธ์ิเข้าร่วมการแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย 
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       11.2 รอบชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
 11.2.1 ทกุทีมจะรับคา่อาหารนกักีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมละ   จ านวน 1,000  บาท 
 11.2.2    ทีมท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนัจะได้รับเงินบ ารุงทีมตามล าดบัการแขง่ขนัดงันี  ้

ล าดับ เงนิรางวัล เหรียญรางวัลและประกาศณียบัตร 
ชนะเลิศ 5,000   บาท ถ้วยรางวลัและเหรียญทอง  พร้อมประกาศณียบตัร 

รองชนะเลิศ 4,000  บาท เหรียญเงิน  พร้อมประกาศณียบตัร 

อันดับที่    3(ครองร่วม) 3,000  บาท เหรียญทองแดง   พร้อมประกาศณียบตัร 

อันดับที่    5 - 8    2,500  บาท ประกาศณียบตัร(จ านวน 3 ใบ) 

อันดับที่    9 - 12         2,000  บาท ประกาศณียบตัร(จ านวน 3 ใบ) 

 11.2.3 เสือ้แขง่ขนั (มอบให้ตัง้แตล่งแขง่ขนัในรองรอบชนะเลศิ รอบคดัเลอืกภาค) 
  12. การประท้วง 
      12.1 การประท้วงใด ๆ ต้องท าหนงัสอืเป็นหลกัฐานแสดงตอ่คณะกรรมการพร้อมคา่ธรรมเนียม 1,000 บาท       
 ภายใน  30  นาที หลงัจากสิน้สดุการแขง่ขนันดัท่ีต้องการประท้วง 
        12.2 ถ้าทีมถกูประท้วงไม่สามารถชีแ้จงเหตผุล ภายในเวลาที่สมาคม ฯ ก าหนด สมาคมฯ จะตดัสนิค าประท้วง 
 นัน้ได้เลย และการตดัสนิถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 13. กรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบยีบ 

เป็นสทิธ์ิของสมาคมฯ จะวินิจฉยัชีข้าดตามความเหมาะสม แล้วแตก่รณี 
 
     
        ประกาศ  ณ  วนัท่ี   1   สงิหาคม    2557 
        สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแหง่ประเทศไทย 
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 “ ยูโร่เค้ก ”ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2014 

รอบคัดเลือก.ภาค.................................... 
ช่ือโรงเรียน...........................................................................................จงัหวดั........................................... 

          ประเภททีม....................................................รุ่นอายไุม่เกิน ...................ปี  
    ช่ือ................................................................ .. ช่ือเลน่.... .............   
               เกิดวนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ. 25............. 
    น า้หนกั...............กก.   สว่นสงู ...................ซม.  
      ผลงานการแขง่ขนั............................................................................ 
                                      .................................................................................................................. 
    ช่ือ................................................................ .. ช่ือเลน่.... .............   
               เกิดวนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ. 25............. 
    น า้หนกั...............กก.   สว่นสงู ...................ซม.  
      ผลงานการแขง่ขนั..................................................................................... 
                                      .................................................................................................................. 
    ช่ือ................................................................ .. ช่ือเลน่.... .............   
               เกิดวนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ. 25............. 
    น า้หนกั...............กก.   สว่นสงู ...................ซม.  
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*ช่ือผู้ ฝึกสอน.................................................................................................................  ผู้สมคัร  (ตวับรรจง)                             
โทรศพัท์ (ท่ีติดตอ่ได้สะดวก).....................................................โทรสาร ........................................................ 
  มี -ความประสงค์ท่ีจะเข้าพกัตามท่ีจงัหวดัจดัท่ีพกัให้จ านวน.................  คน  ชาย............คน   หญิง............คน 
(โดยน าอุปกรณ์การนอนมาเอง) 
 ไม่ มีความประสงค์เข้าพกั 
หมายเหต ุ แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนนกักีฬามาด้วย 
 

   


