
                                                                              

 

ระเบียบการแขงขัน 

“ยูโรเคก” ไทยแลนด บีช วอลเลยบอล  2015 

เพ่ือใหการแขงขัน “ยูโรเคก” ไทยแลนด บีช วอลเลยบอล  2015 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค สมาคมกีฬา

วอลเลยบอลแหงประเทศไทย จึงไดออกระเบียบการแขงขันดังนี้ 

1. ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบการแขงขัน  “ ยูโรเคก ”ไทยแลนด บีช วอลเลยบอล  2015  

2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันประกาศนี้เปนตนไป 

3. ประเภทการแขงขัน  

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไมเกิน  12  ป  (เกิด พ.ศ.  2546) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไมเกิน  14  ป   (เกิด พ.ศ. 2544) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไมเกิน  16  ป   (เกิด พ.ศ. 2542) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไมเกิน  18  ป  (เกิด พ.ศ.  2540) 

4. การแขงขันและจํานวนทีมแขงขัน 

4.1.การสงทีมเขาแขงขันรอบคัดเลือกเปนตัวแทนภาค จะรับสมัครเขาแขงขันจํานวน  16  ทีม ของแตละรุนอายุ 

(ชาย-หญิง) คณะกรรมการจัดการแขงขันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเอาตาม ความเหมาะสม 

     4.2. ทีมท่ีสมัครเขารวมการแขงขัน สามารถสงรายชื่อนักกีฬาไดทีมละ  3 คน ผูฝกสอน 1 คน 

     4.3 ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน ตองยืนยันรายนักกีฬา จํานวน  2  คนพรอมกับนําชุดแขงขัน (นํามาเอง) มา 

   ตรวจกอนการแขงขัง ในวันประชุมทีม  กอนการแขงขัน 1 วัน 

4.4.ทีมท่ีไดเปนตัวแทนคือ ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศ   ของแตละภาคไดเขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ  ณ จังหวัดสุ

ราษฎรธานี  โดยตองใชนักกีฬาชุดเดียวกับท่ีมีรายชื่อแขงขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค  จะเปลี่ยนแปลงผูเลนไมได 

และตองสวมชุดแขงขัน ท่ีคณะกรรมการจัดใหในรอบคัดเลือกภาค 

     4.5 การแขงขันแบงออกเปน 2 ชวง ๆ ละ 4 วัน  

  4.5.1 ชวงแรก แขงขัน 4 วัน    รุนอายุ 12 และ 14 ป  หญิงและชาย   

  4.5.2 ชวงสอง แขงขัน 4 วัน    รุนอายุ 16 และ 18  ป  หญิงและชาย   

 หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับชวงแขงขันเพ่ือความเหมาะสม   คณะกรรมการจะแจงใหทราบตอไป 

 

 

 

5. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเขาแขงขัน 
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        5.1 ผูสมัครตองมีอายุไมเกินในรุนอายุท่ีเขาแขงขันท่ีกําหนด 

        5.2 การสงทีมเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวแทนภาค ในนามสถาบันการศึกษาแตละแหงสามารถ 

        สงทีมเขารวมการแขงขันไดเพียง รุนละ 1 ทีมเทานั้น 

      5.3 ผูสมัครจะลงแขงขันรุนใด  ในนามสถาบันการศึกษาใด  สถาบันการศึกษาหนึ่งไดเพียงรุนเดียว     

      เทานั้น 

        5.4 ผูสมัครจะตองอยูในสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ตาม ใบรับรองตามสถาบันการศึกษาไมนอยกวา 6    

        เดือน 

        5.5 ผูสมัครเขารวมการแขงขัน รุนอายุ 12 ป จะตองกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาเทานั้น 

        5.6 ทีมท่ีเขารอบรองชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกภาคจะตองสวมชุดแขงขันตามท่ีคณะกรรมการจัดการ   

        แขงขันจัดสรรให 

        

     

6. การสมัครแขงขัน 

        6.1 ใหใชใบสมัครท่ีสมาคมฯ กําหนดใหเทานั้น ติดรูปถาย และรายละเอียดเรียบรอย 

         -   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีใชใบเหลืองตองติดรูปถายดวย (ตัวจริงใหนําไปแสดงตอ  

      คณะกรรมการตรวจสอบกอนการแขงขัน ในวันประชุมทีม ) 

           -  สําเนาใบรับรองของสถาบันการศึกษา (ปพ.7)ติดรูปถายนักเรียนประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย

หัวหนาสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติราชการแทน (ตัวจริงใหนําไปแสดงใหคณะกรรมการตรวจสอบในวันประชุมทีม)                                  

- สงใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียด เรียบรอย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบรับรอง 

สถาบันการศึกษา ติดรูปถาย มาท่ีสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 

เลขท่ี 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ  1024 หรือ

ทางอีเมล   Eurobeach Volleyball @ gmail.com (ไมรับสมัครทางโทรศัพทและแฟกซ) 

6.2  การรับสมัคร รุนอายุละ จํานวน  16 ทีม (ชาย 16 ทีม ,หญิง 16 ทีม)  

6.3  ทีมท่ีสมัครเขารวมการแขงขัน ถาหลักฐานไมพรอมจะไมไดรับการพิจารณาเขารวมการแขงขัน 

6.4  ภาคท่ีจังหวัดเกิน จํานวน 16 ทีม สมาคม ฯ จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกทีมเขารวมการแขงขัน 

6.5  วันเปดและปดรับสมัคร    

    เปดรับตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2558  ถึงวันท่ี 2  กันยายน   2558 

 

 

 

 

 
THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION   

286 His majesty the King honor Celebration Building Floor 17 Room 2 Sport Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 

THAILAND Tel. 66-2-1709491-93  Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th  E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com 



                                                                              

  

7.  กติกาการแขงขัน  ใชกติกาการแขงขันของสหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ  โดยอนุโลมยกเวน   

7.1 รอบคัดเลือก   รอบคัดเลือกภูมิภาคแบงออกเปน 5 ภาค       

7.1.1 การแขงขันจะทําการแขงขัน  2 ใน 3 เซตๆ ละ 15 คะแนน ในเซตท่ี 1 และ 2 เซตตัดสิน (เซตท่ี 3) 

             จะทําการแขงขัน  11  คะแนน โดยในแตละเซตทีมชนะจะตองมีคะแนนหางฝายตรงขาม  2  คะแนน 

            7.1.2 การเปลี่ยนแดน จะเปลี่ยนแดนทุก 5 คะแนน   ของทุกเซตการแขงขัน 

            7.1.3  ทีมสามารถขอเวลานอกไดเซตละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 วินาที (ไมมีเวลานอกทางเทคนิค)  

  7.1.4 ผูควบคุมการแขงขันจะแจงระบบการแขงขันในวันประชุมใหญทางเทคนิค 

   7.2 รอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ผูควบคุมการแขงขันจะแจงระบบการแขงขันในวันประชุมใหญทางเทคนิค 

7.3 รุนอายุ ไมเกิน 12 ป   (ยกเวน กติกาขอ  4.1.1 ) 

        7.3.1 ผูฝกสอนสามารถสอนนักกีฬาไดในชวงท่ีมิไดทําการแขงขัน    การพักระหวางเซต  การขอเวลานอก 

         เวลานอกเทคนิค และเวลารักษาการบาดเจ็บ 

       7.3.2 ผูฝกสอนจะตองนั่งตามสถานท่ี   ท่ีกําหนดไวเทานั้น หามยืน  หรือเดิน  ตลอดการแขงขัน 

       7.3.3  ผูฝกสอนจะตองสอนนักกีฬาอยางสุภาพ และไมสงเสียงรบกวนผูตัดสิน และนักกีฬา ขณะท่ีทําการ 

แขงขัน หรือมิไดทําการแขงขัน 

      7.3.4  ผูฝกสอนท่ีจะทําหนาท่ีจะตองยืนยันรายชื่อวันประชุมทีมเทานั้น ท่ีสามารถทําหนาท่ีได 

             7.3.5  ผูฝกสอนไมมีสิทธิในการประทวงตอการตัดสินของผูตัดสิน 

   7.3.6  ผูฝกสอนไมมีสิทธิในการประทวงใด ๆ ตอคณะกรรมการการตัดสินและ ผูตัดสิน 

7.3.7 ผูฝกสอนจะตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด กรณีท่ีทําผิดระเบียบอาจถูกตัดสิทธิ์ และใหออกจาก

การทําหนาท่ีผูฝกสอนในนัดนั้น หรืออาจตัดสิทธิ์ในแมทชนั้น 

 

   8. การจัดอันดับทีม       

8.1 ดูจากจํานวนแมทซท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกวาจะไดอันดับท่ีดีกวา 

8.2 ถาจํานวนแมทซท่ีชนะเทากัน ใหใชวิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ีดีกวาของทีม 

8.3 อันดับท่ี 3 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  และรอบชิงชนะเลิศ ครองรวม 
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  9. ความสูงของตาขาย และลูกบอลท่ีในการแขงขัน 

 

รุนอายุ ชาย หญิง 

12  ป 2.15 ม. 2.10  ม. 

14  ป 2.30  ม. 2.15 ม. 

16  ป 2.38 ม. 2.20  ม. 

18 ป 2.43  ม. 2.24  ม. 

              

 9.1  ลูกวอลเลยบอลชายหาดท่ีใชในการแขงขัน ตามท่ีสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย รับรอง     

10.  วิธีจัดการแขงขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบงออกเปน 5 ภาค  และรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย คือ    

10.1 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ   แขงขัน ณ สนามวอลเลยบอลชายหาดองคการบริหารสวน.จังหวัดชัยภูมิ 

ระหวางวันท่ี   8 – 15   กันยายน  2558     ประกอบดวย  20 จังหวัดตอไปนี้    

หนองคาย    รอยเอ็ด    มหาสารคาม   ขอนแกน    นครราชสีมา  สุรินทร ศรีสะเกษ   บุรีรัมย  ยโสธร 

มุกดาหาร   อํานาจเจริญ   หนองบัวลําภู   ชัยภูมิ   กาฬสินธุ   เลย  สกลนคร  อุดรธานี    อุบลราชธานี 

บึงกาฬ   นครพนม 

10.2 ภาคเหนือ แขงขัน   ณ สนามวอลเลยบอลชายหาด โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม  จังหวัดนครสวรรค 

ระหวางวันท่ี  28 กันยายน  - 5  ตุลาคม  2558  ประกอบดวย  16  จังหวัดตอไปนี้    

นครสวรรค  พิจติร   กําแพงเพชร   เพชรบูรณ   แพร   นาน   ลําปาง   สุโขทัย   พิษณุโลก   เชียงใหม   

เชียงราย  พะเยา    แมฮองสอน  ตาก   ลําพูน  อุตรดิตถ  

10.3 ภาคกลาง   แขงขัน   ณ  สนามวอลเลยบอลชายหาดสนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี 

ระหวางวันท่ี    12 – 19  ตุลาคม  2558  ประกอบดวย  15  จังหวัดตอไปนี้  สระบุรี  ลพบุรี  ราชบุรี 

นครปฐม   กาญจนบุรี   สุพรรณบุร ี  อยุธยา   อางทอง  สิงหบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  เพชรบุรี  สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม    ประจวบคีรีขันธ 

10.4  ภาค ใต  แขงขัน   ณ สนามวอลเลยบอลชายหาด มหาวิทยาลัย แมโจ วิทยาเขต ละแม    จังหวัดชุมพร 

ระหวางวันท่ี 27  ตุลาคม  - 3 พฤศจิกายน  2558   ประกอบดวย  14  จังหวัดตอไปนี้     สุราษฎรธานี     

พัทลุง  สตูล  กระบี่  ภูเก็ต  ตรัง  ยะลา   ปตตานี  นราธิวาส   สงขลา  นครศรีธรรมราช  ระนอง   พังงา  ชุมพร 

 

 

 

 

 
THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION   

286 His majesty the King honor Celebration Building Floor 17 Room 2 Sport Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 

THAILAND Tel. 66-2-1709491-93  Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th  E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com 



                                                                              

 

10.5 ภาคตะวันออก  แขงขัน  ณ สนามวอลเลยบอลชายหาด ลานกีฬานาจอมเทียน พัทยา   จังหวัดชลบุรี 

ระหวางวันท่ี   7  - 14  พฤศจิกายน  2558  ประกอบดวย 12 จังหวัดตอไปนี้   ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา   นนทบุรี   

ปราจีนบรุี   ปทุมธานี   สระแกว   ระยอง   จันทบุรี  ตราด   นครนายก   กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ 

10.6  รอบชิงชนะเลิศ แขงขัน   ณ สนามวอลเลยบอลชายหาด  ริมคลองฉวาง อําเภอบานนาสาร   จังหวัดสุราษฎร

ธานี ระหวางวันท่ี27 พฤศจิกายน – 4  ธันวาคม   2558 

1). ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ (ทุกรุนอายุ) รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม 10 ทีม 

2). ทีมจังหวัดเจาภาพรอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุนอายุ)       2  ทีม                                                           

                                                                รวม        12  ทีม                                 

       11. สิทธิประโยชน 

11.1 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค     

ลําดับ เงินรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ   ชนะเลิศ 2,000   

บาท 

ถวยรางวัลและเหรียญทอง  พรอม

เกียรติบัตร 

ทีมอันดับ    รองชนะเลิศ 1,500  

บาท 

                 เหรียญเงิน  พรอมเกียรติ

บัตร 

ทีมอันดับท่ี    3 (ครอง

รวม) 

1,250  

บาท 

                 เหรียญทองแดง   พรอม

เกียรติบัตร 

ทีมอันดับท่ี    5 - 8    1,000  

บาท 

                 เกียรติบัตร  (จํานวน 3 

ฉบับ) 

ทีมอันดับท่ี    9 - 16      750  

บาท 

                 เกียรติบัตร  (จํานวน 3 

ฉบับ) 

-  ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ไดสิทธิ์เขารวมการแขงขันรอบชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย 

 - ทีมโรงเรียนท่ีสละสิทธิ์เขารวมแขงขันรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย   จะถูกตัดสิทธิ์การเขารวมแขงขัน

ในปถัดไป  
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  11.2 รอบชิงชนะเลิศ แหงประเทศไทย 

 11.2.1 ทุกทีมท่ีเขารวมแขงขันจะรับคาอาหารนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมละ   จํานวน 1,000  บาท  

 11.2.2 ทีมท่ีเขารวมแขงขันใน  รอบสอง  ไดรับคาอาหารสําหรับนักกีฬาและเจาหนาท่ี  จํานวน  300  บาท 

 11.2.3 ทีมท่ีเขารวมแขงขันในรอบ  รองชนะเลิศ ไดรับคาอาหารสําหรับนักกีฬาและเจาหนาท่ี  จํานวน  300  บาท 

 

ลําดับ เงินรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ   ชนะเลิศ 5,000   

บาท 

ถวยรางวัลและเหรียญทอง  พรอม

เกียรติบัตร 

ทีมอันดับ    รองชนะเลิศ 4,000  

บาท 

เหรียญเงิน  พรอมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ ท่ี     3(ครอง

รวม) 

3,000  

บาท 

        เหรียญทองแดง   พรอมเกียรติ

บัตร 

ทีมอันดับท่ี    5 - 8    2,500  

บาท 

เกียรติบัตร  (จํานวน 3 ฉบับ) 

ทีมอันดับท่ี    9 - 12         

2,000  

บาท 

เกียรติบัตร  (จํานวน 3 ฉบับ) 

- นักกีฬาทีมใดท่ีไมเขารวมประชุมทีมกอนการแขงขัน 1 วัน   จะถูกตัดเงินรางวัลทีมละ  500  บาท 

12. การประทวง 

12.1 การประทวงใด ๆ ตองทําหนังสือเปนหลักฐานแสดงตอคณะกรรมการพรอมคาธรรมเนียม 1,000  บาท       

ภายใน  30  นาที หลังจากสิ้นสุดการแขงขันนัดท่ีตองการประทวง 

12.2 ถาทีมถูกประทวงไมสามารถชี้แจงเหตุผล ภายในเวลาท่ีสมาคม ฯ กําหนด สมาคมฯ จะตัดสินคําประทวง 

นั้นไดเลย และการตัดสินถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 13. กรณีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในระเบียบ 

เปนสิทธิ์ของสมาคมฯ จะวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม แลวแตกรณี 

     

 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี   10   สิงหาคม    2558 

        สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
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