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ระเบยีบการแขง่ขนั 
วอลเลยบ์อล “ซเีลค็ทนูา่” เยาวชน ชาย - หญงิ  ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประจ าป ี2559 

ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 
………………………………………………….. 

1. ก าหนดการรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่  1 – 31 มีนาคม 2559 
2. การสมัครแข่งขัน 
2.1 ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่สมาคมฯ ก าหนด  และติดรูปถ่ายเรียบร้อยพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน ส่งใบ
สมัครได้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เลขที่ 286  อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบ       
ชั้น 17  การกีฬาแห่งประเทศไทย  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือทาง E-mail info@volleyball.or.th            
ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และแฟกซ์ 
2.2 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  จะต้องจ่ายค่าประกันทีมจ านวน 1,000 บาท  เมื่อแข่งขัน ครบตามก าหนดการ
แข่งขันแล้ว สมาคมฯ จะคืนเงินประกันให้ทันทีหลังจากแข่งขันนัดสุดท้ายเสร็จสิ้นลง สามารถรับคืนได้ที่ สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
2.3 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการเเข่งขัน  จะต้องเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น  และจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงประเภท
ละ 1 ทีม เท่านั้น  หากยังไม่ได้เป็นสโมสรสมาชิกและมีความประสงค์ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน  โดย
ขอรับใบสมัครเข้าเป็นสโมสรสมาชิกได้ ณ ที่ท าการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยทุกทีมต้องส่งใบน าส่งรายชื่อ
คณะกรรมการสโมสรสมาชิก มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 
2.4 รบัทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่จ ากัดทั้งชายและหญิง ทีมที่สมัครและมีหลักฐานถูกต้องจะได้รับพิจารณเป็น
ล าดับแรก และจะปิดรับสมัครทันทีที่ทีมครบตามจ านวนที่สมาคมฯก าหนด 
3. คุณสมบัติของนักกีฬา 
- นักกีฬาชาย ต้องไม่เกิดก่อน  วันที่  1  มกราคม 2540 
- นักกีฬาหญิง  ต้องไม่เกิดก่อน  วันที่  1  มกราคม 2541 
- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
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4. การจับสลากแบ่งสาย 
4.1     ให้ผู้จัดการทีม  หรือผู้แทนทีมท่ีมีอ านาจตัดสินใจ  ไปประชุมจับสลากจัดคู่แข่งขัน วันที่ 11 เมษายน 2559
เวลา 1400 น.  ณ  สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบ  ชั้น 17    การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
4.2 ทีมท่ีส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จึงจะมีสิทธิ์จับสลากแบ่งสายการแข่งขันมิฉะนั้น
จะถือว่าถอนตัวจากการแข่งขัน 
5. การจัดการแข่งขัน 
ใช้กติกาการแข่งขัน ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุด) 
6. การจัดอันดับทีม  

   - ดูจากจ านวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 
   - ถ้าจ านวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับที่ดีกว่าของทีม 

7. วัน  และสถานที่แข่งขัน 
7.1 เยาวชนชาย ระหว่าง วันที่ 17 – 26 เม.ย. 2559  ณ ยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
7.2 เยาวชนหญิง ระหว่าง วันที่ 28 เม.ย. - 7 พ.ค. 2559   ณ ยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
8.   ลกูวอลเลยบ์อลทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั  
ใช้ลูกวอลเลย์บอล มิกาซ่า MVA 300 
9.   รางวัลและของที่ระลึก 

9.1 ทีมชนะเลิศ  จะได้รับ 
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปี 
- เหรียญกาไหล่ทอง 

9.2 ทีมรองชนะเลิศ  จะได้รับ 
- เหรียญกาไหล่เงิน 

9.3 ทีมอันดับสาม  จะได้รับ 
- เหรียญกาไหล่ทองแดง 

10.   การประท้วง 
10.1 ผู้ประท้วงต้องส่งหลักฐาน  และเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท  มอบให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 
24  ชั่วโมง  หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้วง 
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10.2 ถ้าทีมถูกประท้วงไม่สามารถชี้แจงเหตุผล  ภายในเวลาที่สมาคมฯ ก าหนด  สมาคมฯ จะตัดสิน  ค าประท้วง
นั้นได้เลย  และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
11. กรณีที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
เป็นสิทธิ์ของสมาคมฯ  จะวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม  แล้วแต่กรณี 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2559 
                  สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  


