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ระเบียบการแข่งขัน 
“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2016 

เพ่ือให้การแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2016 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันดังนี้ 
1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขัน  “ ยูโร่เค้ก ”ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2015  
2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป 
3. ประเภทการแข่งขัน  

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไม่เกิน  12  ปี  (เกิด พ.ศ.  2547) 
ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไม่เกิน  14  ปี   (เกิด พ.ศ. 2545) 
ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไม่เกิน  16  ปี   (เกิด พ.ศ. 2543) 
ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไม่เกิน  18  ปี  (เกิด พ.ศ.  2541) 

4. การแข่งขันและจ านวนทีมแข่งขัน 
      4.1.การส่งทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค จะรับสมัครเข้าแข่งขันจ านวน  16  ทีม ของแต่ละรุ่นอายุ 
      (ชาย-หญิง) คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเอาตาม ความเหมาะสม 
     4.2. ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทีมละ  3 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน 
     4.3 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยืนยันรายนักกีฬา จ านวน  2  คนพร้อมกับน าชุดแข่งขัน (น ามาเอง) มาตรวจ  
            ก่อนการแข่งขัง ในวันประชุมทีม  ก่อนการแข่งขัน 1 วัน 
     4.4.ทีมท่ีได้เป็นตัวแทนคือ ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ   ของแต่ละภาคได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ณ จังหวัด 
    สมุทรสงคราม  โดยต้องใช้นักกีฬาชุดเดียวกับท่ีมีรายชื่อแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค  จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไม่ได้ 
     และต้องสวมชุดแข่งขัน ที่คณะกรรมการจัดให้ในรอบคัดเลือกภาค 
     4.5 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 4 วัน  
 4.5.1 ช่วงแรก แข่งขัน 4 วัน    รุ่นอายุ 12 และ 14 ปี  หญิงและชาย   
 4.5.2 ช่วงสอง แข่งขัน 4 วัน    รุ่นอายุ 16 และ 18  ปี  หญิงและชาย   
   หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับช่วงแข่งขันเพ่ือความเหมาะสม   คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
5. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
        5.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกินในรุ่นอายุที่เข้าแข่งขันท่ีก าหนด 
        5.2 การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค ในนามสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถ 
        ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง รุ่นละ 1 ทีมเท่านั้น 



                                                                              

 
 

 
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 

       5.3 ผู้สมัครจะลงแข่งขันรุ่นใด  ในนามสถาบันการศึกษาใด  สถาบันการศึกษาหนึ่งได้เพียงรุ่นเดียว เท่านั้น 
        5.4 ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาที่สังกัด ตาม ใบรับรองตามสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 (ยกเว้น )  การเข้าศึกษาตามระบบ  ของช่วงชั้น  มัธยมที่ 1 และมัธยมที่ 4 
        5.5 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รุ่นอายุ 12 ปี จะต้องก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาเท่านั้น 
        5.6 ทีมท่ีเข้ารอบรองชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกภาคจะต้องสวมชุดแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดสรรให้ 
            
6. การสมัครแข่งขัน 
       6.1 ให้ใช้ใบสมัครที่สมาคมฯ ก าหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย 
         -   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีใช้ใบเหลืองต้องติดรูปถ่ายด้วย (ตัวจริงให้น าไปแสดงต่อคณะกรรมการ      
             ตรวจสอบก่อนการแข่งขัน ในวันประชุมทีม ) 
             -  ส าเนาใบรับรองของสถาบันการศึกษา (ปพ.7)ติดรูปถ่ายนักเรียนประทับตราโรงเรียนและลงนามโดยหัวหน้า   

   สถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน (ตัวจริงให้น าไปแสดงให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันประชุมทีม).                                  
- ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียด เรียบร้อย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา 
ติดรูปถ่าย  พร้อมกับแนบไฟล์ใบสมัครส่ง ที่อีเมล์   Eurobeach Volleyball @ gmail.com      
   (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และแฟกซ์) 
6.2 ทีมจะต้องน าหลักฐานการสมัคร ตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการแข่งขัน ในวันประชุมทีม ก่อนการแข่งขัน 
6.3  ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อม  จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขัน 
 6.4  การรับสมัคร รุ่นอายุละ จ านวน  16 ทีม (ชาย 16 ทีม ,หญิง 16 ทีม)  

             6.5 ภาคท่ีทีมเข้าร่วมเกิน จ านวน 16 ทีม สมาคม ฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
 6.6  วันเปิดและปิดรับสมัคร     เปิดรับตั้งแต่วันที่    2    สิงหาคม    2559   ถึง   วันที่      2    กันยายน   2559

  
7.  กติกาการแข่งขัน  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  โดยอนุโลมยกเว้น   
      7.1 รอบคัดเลือก   รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค       
           7.1.1 - การแข่งขัน จะท าการแข่งขัน   2 ใน 3 เซต ๆ ละ  15  คะแนน ในเซตที่ 1 และ 2   เซตตัดสิน (เซตที่ 3) 
             จะท าการแข่งขัน  11  คะแนน โดยในแต่ละเซตทีมชนะจะต้องมีคะแนนห่างฝ่ายตรงข้าม  2  คะแนน 
           7.1.2 การเปลี่ยนแดน จะเปลี่ยนแดนทุก 5 คะแนน   ของทุกเซตการแข่งขัน 
           7.1.3 ทีมสามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 วินาที (ไม่มีเวลานอกทางเทคนิค)  
 7.1.4 ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งระบบการแข่งขันในวันประชุมใหญ่ทางเทคนิค 
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       7.2 ทีมสามารถมีผู้ฝึกสอนลงท าหน้าที่ ได้ ทีมละ 1 คน(ทุกรุ่นอายุ) ตามในรายชื่อที่ยืนยัน  ในวันประชุมทีม 
และต้อง  ปฎิบัติตามกติกา   สหพันธ์วอลเลย์บอล นานาชาติ ก าหนด 

      7.3 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอล นานาชาติ ฉบับล่าสุด 
      7.4 ผู้ควบคุมการแข่งขันจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบในวันประชุมทีมต่อไป 
8. การจัดอันดับทีม       
    8.1 ดูจากจ านวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 
     8.2 ถ้าจ านวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับที่ดีกว่าของทีม 

                  8.3 อันดับที่ 3 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  และรอบชิงชนะเลิศ 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  ลูกวอลเลยบ์อลชายหาดที่ใช้ในการแข่งขัน ตามท่ีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย รับรอง     
 
     10.  วิธีจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค  และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คือ    
        10.1 ภาคตะวันออก  แข่งขัน  ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด  กองเรือยุทธการ (อ่าวดงตาล)   จังหวัดชลบุร ี

ระหว่างวันที่   8  - 15  กันยายน  2559  ประกอบด้วย 12 จังหวัดต่อไปนี้   ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา   นนทบุรี   
ปราจีนบุรี   ปทุมธานี   สระแก้ว   ระยอง   จันทบุรี  ตราด   นครนายก   กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ 

      10.2 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ   แข่งขัน ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จ.มหาสารคาม 
            ระหว่างวันที่   17 – 24   กันยายน  2559     ประกอบด้วย  20 จังหวัดต่อไปนี้    

หนองคาย    ร้อยเอ็ด    มหาสารคาม   ขอนแก่น    นครราชสีมา  สุรินทร์ ศรีสะเกษ   บุรีรัมย์  ยโสธร 
มุกดาหาร   อ านาจเจริญ   หนองบัวล าภู   ชัยภูมิ   กาฬสินธุ์   เลย  สกลนคร  อุดรธานี    อุบลราชธาน ี
บึงกาฬ   นครพนม 

      10.3 ภาคกลาง   แข่งขัน   ณ  สนามวอลเลย์บอลชายหาด  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม    จ.นครปฐม 
ระหว่างวันที่    11 – 18  ตุลาคม  2559  ประกอบด้วย  15  จังหวัดต่อไปนี้  สระบุรี  ลพบุรี  ราชบุรี 
นครปฐม   กาญจนบุรี   สุพรรณบุรี   อยุธยา   อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  เพชรบุรี  สมุทรสาคร 
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             สมุทรสงคราม    ประจวบคีรีขันธ์ 
     10.4  ภาคเหนือ แข่งขัน   ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย    จังหวัดสุโขทัย 

      ระหว่างวันที่   5 - 12    พฤศจิกายน 2559  ประกอบด้วย  16  จังหวัดต่อไปนี้    
                 นครสวรรค์  พิจิตร   ก าแพงเพชร   เพชรบูรณ์   แพร่   น่าน   ล าปาง   สโุขทัย   พิษณุโลก   เชียงใหม่   
                 เชียงราย  พะเยา    แม่ฮ่องสอน  ตาก   ล าพูน  อุตรดิตถ์  

    10.5 ภาค ใต้  แข่งขัน   ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด  เกาะล าพู    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันที่ 15- 22 พฤศจิกายน  2559   ประกอบด้วย  14  จังหวัดต่อไปนี้     สุราษฎร์ธานี     
พัทลุง  สตูล  กระบี่  ภูเก็ต  ตรัง  ยะลา   ปัตตานี  นราธิวาส   สงขลา  นครศรีธรรมราช  ระนอง   พังงา  ชุมพร 

   10.6  รอบชิงชนะเลิศ แข่งขัน   ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด  โรงเรียนศรัทธาสมุทร  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ระหว่างวันที่      25 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม   2559 
1).ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ (ทุกรุ่นอายุ) รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม 10 ทีม 
2).  ทีมจังหวัดเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุ่นอายุ)                     2  ทีม                                                           

                                                                               รวม        12 ทีม                               
1.1. สิทธิประโยชน์ 
       11.1 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค     

ล าดับ เงินรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 
ทีมอันดับ   ชนะเลิศ 4,000   บาท ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ    รองชนะเลิศ 2,500  บาท    เหรียญเงิน (2 เหรียญ) พร้อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับที ่   3 (ครองร่วม) 1,500  บาท    เหรียญทองแดง(4 เหรียญ)   พร้อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับที ่   5 - 8    1,200  บาท                  เกียรติบัตร  (จ านวน 3 ฉบับ) 

ทีมอันดับที ่   9 - 16         1,000  บาท                  เกียรติบัตร  (จ านวน 3 ฉบับ) 

-  ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 - ทีมโรงเรียนที่สละสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันในปีถัดไป  

                   
        11.2 รอบชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
 11.2.1 ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะรับค่าอาหารนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมละ   จ านวน 1,000  บาท  
 11.2.2 ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันใน  รอบสอง  ได้รับค่าอาหารส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  จ านวน  300  บาท 
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 11.2.3 ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันในรอบ  รองชนะเลิศ ได้รับค่าอาหารส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  จ านวน  300  บาท 

ล าดับ เงินรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 
ทีมอันดับ   ชนะเลิศ 10,000   บาท ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ    รองชนะเลิศ 5,000  บาท    เหรียญเงิน  (2 เหรียญ)  พร้อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับที ่   3(ครองร่วม) 3,000  บาท    เหรียญทองแดง (4 เหรียญ)  พร้อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับที ่   5 - 8    2,500  บาท เกียรติบัตร  (จ านวน 3 ฉบับ) 

ทีมอันดับที ่   9 - 12         2,000  บาท เกียรติบัตร  (จ านวน 3 ฉบับ) 

- นักกีฬาทีมใดที่ไม่เข้าร่วมประชุมทีมก่อนการแข่งขัน 1 วัน   จะถูกตัดเงินรางวัลทีมละ  500  บาท 

 
  12. การประท้วง 
      12.1 การประท้วงใด ๆ ต้องท าหนังสือเป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมค่าธรรมเนียม 1,000  บาท       
 ภายใน  30  นาที หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันนัดที่ต้องการประท้วง 
        12.2 ถ้าทีมถูกประท้วงไม่สามารถชี้แจงเหตุผล ภายในเวลาที่สมาคม ฯ ก าหนด สมาคมฯ จะตัดสินค าประท้วง 
 นั้นได้เลย และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
 13. กรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

เป็นสิทธิ์ของสมาคมฯ จะวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี 
     
 
        ประกาศ ณ วันที่  8 สิงหาคม  2559 
        สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
          


