ระเบียบการแข่งขัน
แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561
จัดการแข่งขันโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
ร่วมกับ
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
******************
เพื่อให้การแข่งขันแชมป์กีฬ า 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งสนับสนุนการ จัดการแข่งขันโดย
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้ออก ระเบียบการแข่งขันไว้ดังนี้
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561
ข้อที่ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป
ข้อที่ 3. ประเภทการแข่งขัน
- ประเภททีมหญิง
ข้อที่ 4. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม ประกอบด้วย
4.1 ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2559
จำนวน 4 ทีม คือ มหาวิท ยาลัย รัต นบัณ ฑิต , มหาวิท ยาลัย ศรีป ทุม , มหาวิท ยาลัย ธุร กิจ บัณ ฑิต ย์,
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 ทีมที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกจำนวน 6 ทีม
4.3 ทีม ที่เ ข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ในรอบชิง ชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม ต้อ งมีท ีม เชีย ร์ม าร่ว มเชีย ร์ (100
คน)ในการแข่งขันแต่ละนัด
ข้อที่ 5. คุณสมบัตินักกีฬา
5.1 ต้อ งเป็น นัก ศึก ษาที่ก ำลัง ศึก ษาอยู่ใ นระดับ อุด มศึก ษาที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารการกำกับ ของ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
5.2 ต้อ งลงทะเบีย นเรีย นในภาคการศึก ษาที่ 1 /2561 (ปริญ ญาตรีต ้อ งไม่เคยเรีย นในชั้น ปีท ี่ 1
มหาวิท ยาลัย อื่น ๆ มาก่อ น) และในชั้น ปีท ี่ 2 ขึ้น ไป ต้อ งลงทะเบีย น ในภาคเรีย นการศึก ษาที่ 1 /2561
และต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี และ 2.5 ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
5.3 ห้ามนักกีฬาทีมชาติลงทำการเเข่งขัน รายชื่อตามเอกสารเเนบ
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5.3 นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนใน ระดับปริญญาตรี
เพื่อทำการแข่งขันอีก หากจะเข้าร่วมการแข่งขันต้องสมัครเรียนและลงทะเบียน ในระดับที่สูงกว่า
5.4 นัก กีฬ าทีม ชาติช ุด ใหญ่ ห้า มเข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ในรอบคัด เลือ ก และรอบชิง ชนะเลิศ
รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย
ข้อที่ 6. ข้อปฏิบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 ส่ง รายชื่อ นัก กีฬ าได้ไ ม่เกิน 18 คน เจ้า หน้า ที่ท ีม 5 คน ส่ง รายชื่อ นัก กีฬ าพร้อ มหลัก ฐาน
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬา 14 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน ก่อนการแข่งขัน
2 ชั่วโมง ตามโปรแกรมการแข่งขัน
6.2 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องใช้ชุดที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบให้ลงทำการแข่งขัน
ข้อที่ 7 รอบคัดเลือก
7.1 รับ สมัค รไม่เกิน จำนวน 16 ทีม พิจ ารณาจากมาตรฐานและความร่ว มมือ ของทีม ที่ส มัค ร
เข้าร่วมการแข่งขัน
7.2 เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของมหาวิทยาลัย อธิการบดีหรือผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
- ใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 /2561
- ใบผลการเรียนก้าวหน้า 2.0 สำหรับในชั้นปีที่ 2 ในระดับปริญญาตรี และ 2.5 ในระดับสูง
กว่าปริญญาตรีขึ้นไป
- ทะเบียนรูปติดรูปถ่าย
- สำเนาบัตรประชาชน
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ทำการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 286
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 17 ห้อง 2 ถนนรามคำแหง หัวหมาก
อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
7.3 รับสมัครตั้งแต่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561

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

ข้อที่ 8. กำหนดการแข่งขัน
8.1 รอบคัดเลือก วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561
8.2 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561
ข้อที่ 9. สนามแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด
9.1 รอบคัดเลือก
- อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
9.2 รอบชิงชนะเลิศ
- ยิมเนเซียมมหาวิทยารัตนบัณฑิต
- ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ข้อที่ 10 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
ข้อที่ 11. การจัดอันดับทีม
11.1. พิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.2. ถ้าจำนวนครั้งที่ชนะเท่ากันให้พิจารณาว่าทีมใดมีคะแนนดีกว่า โดยพิจารณาจาก
( ชนะ 3 : 0 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน )
( ชนะ 3 : 1 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน )
( ชนะ 3 : 2 ทีมที่ชนะได้ 2 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 1 คะแนน )
11.3. ถ้า ยัง มีค ะแนนรวมเท่า กัน อีก ให้พ ิจ ารณ าจากผลหารของเซต โดยนำเซตที่ไ ด้
ทั้งหมดหารด้วย
เซตที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.4. ถ้ายังมีผลหารของเซตเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลหาร โดยนำคะแนน ที่ได้ทั้งหมดหาร ด้วย
คะแนนที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
11.5. ถ้า ยัง มีผ ลหารของคะแนนเท่า กัน อีก ให้พ ิจ ารณ าจากผลการแข่ง ขัน ในคู่ก รณ ีน ั้น ๆ
ทีมใดชนะจะได้อันดับที่ดีกว่า
ข้อที่ 12. ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน MIKASA MV 300
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ข้อที่ 13. วิธีจัดการแข่งขัน
13.1 รอบคัดเลือก คัดเลือกทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 6 ทีม
- แบ่งออกเป็น 4 สายๆละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
- ทีมอันดับที่ 1 ของแต่ละสาย จำนวน 4 ทีม ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบ ชิงชนะเลิศ
- ทีม อัน อับ ที่ 2 ของแต่ล ะสายจับ สลากประกบคู่ ทีม ที่ช นะได้ส ิท ธิ์เข้า ร่ว มการแข่ง ขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ
13.2 รอบชิงชนะเลิศ ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 ทีม
- รอบแรก แบ่งออกเป็น 2 สายๆละ 5 ทีม นำทีมอันดับที่ 1 และ 2 เข้าแข่งขันใน รอบรอง
ชนะเลิศและชิงชนะเลิศตามลำดับ
- รอบรองชนะเลิศ
ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 2 สาย B
ที่ 2 สาย A พบกับ ที่ 1 สาย B
- รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่ 1
ข้อที่ 14. เงินรางวัลและสิทธิประโยชน์
14.1 เงินบำรุงทีมทีมละ
14.2 ชุดแข่งขันทีมละ 2 ชุด
14.3 เงินรางวัล รอบแรก
รอบรองชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

70,000 บาท
ทีมชนะ 20,000 บาท ทีมแพ้ 10,000 บาท
ทีมชนะ 40,000 บาท ทีมแพ้ 30,000 บาท
ทีมชนะ 300,000 บาท ทีมแพ้ 150,000 บาท
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ข้อที่ 15 บทลงโทษ
15.1 ทีม มีค ุณ สมบัต ิน ัก กีฬ าไม่ถ ูก ต้อ งตามระเบีย บ ข้อ 5.1, 5.2 , 5.3, 6.2 เมื่อ ถูก ประท้ว ง
และคณ ะกรรม การจัด การแข่ง ขัน พ ิจ ารณ าแล้ว ผิด ระเบ ีย บ จริง ท ีม ต้อ งถูก ป รับ เป ็น แพ ้ท ั้ง ห ม ด
และทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
15.2 ทีม ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บข้อ 4.3 ไม่น ำกองเชีย ร์ม าร่ว มเชีย ร์ใ นนัด ที่ท ีม มีก ารแข่ง ขัน
หรือ กองเชีย ร์ไม่ค รบตามที่ค ณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน กำหนด ทีม จะต้อ งถูก ปรับ ครั้ง ละ 5,000 บาท
(เฉพาะในรอบสุดท้าย)
15.3 ทีม ที่เ ข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ในรอบชิง ชนะเลิศ ต้อ งให้ค วามร่ว มมือ กับ ฝ่า ยจัด การแข่ง ขัน
ในการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดสด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อน 24 ชั่วโมง
15.4 นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่ทีมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันประท้วงการตัดสิน หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและนอกสนามแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
สามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
15.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาที่มีนักกีฬา,เจ้าหน้าที่ทีม,กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการ
ทะเลาะวิว าท ให้ต ัด สิท ธิ์ท ีม นั้น ออกจากการแข่ง ขัน ในครั้ง นั้น และครั้ง ต่อ ๆไป และคณะกรรมการจัด การ
แข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
ข้อ ที่16. หากมีก รณีใดๆนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ในระเบีย บ คณะกรรมการจัด การแข่งขัน จะเป็น ผู้ว ิน ิจ ฉัย
ตามความเหมาะสมแก่กรณี คำชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใดๆอีกไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
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เอกสารเเนบ
รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
1. นางสาวพรพรรณ

เกิดปราชญ์

2. นางสาวปลื้มจิตร์

ถินขาว

3. นางสาวพิมพิชยา

ก๊กรัมย์

4. นางสาวอัจฉราพร

คงยศ

5. นางสาววิภาวี

ศรีทอง

6. นางสาววิลาวัณย์

อภิญญาพงศ์

7. นางสาวปิยะนุช

แป้นน้อย

8. นางสาวชัชชุอร

โมกศรี

9. นางสาวอรอุมา

สิทธิรักษ์

10. นางสาวหัตถยา

บำรุงสุข

11. นางสาวฐาปไพพรรณ

ไชยศรี

12. นางสาวทัดดาว

นึกแจ้ง

13. นางสาวนุศรา

ต้อมคำ

14. นางสาวมลิกา

กันทอง

15. นางสาวสุพัตตา

ไพโรจน์

16. นางสาวชิตพร

กำลังมาก

17. นางสาววัชรียา

นวลเเจ่ม

18. นางสาวฑิชาญา

บุญเลิศ
รับรองว่าเป็นความเป็นความจริง
เรืออากาศเอก
จักรสุวรรณ โตเจริญ
เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
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