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ระเบียบการแข่งขัน 

แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561 

จัดการแข่งขันโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 

ร่วมกับ 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

****************** 

เพ่ือให้การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา  ประจำปี 2561 ซ่ึงสนับสนุนการ จัดการแข่งขันโดย 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สมาคมฯ จึงได้ออก ระเบียบการแข่งขันไว้ดังน้ี 

ข้อที่ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า 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 ท ีม  ค ือ  มหาว ิทยาล ัยร ัตนบ ัณฑติ , มหาว ิทยาล ัยศร ีปท ุม , มหาว ิทยาล ัยธ ุรก ิจบ ัณฑ ิตย ์, 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             

4.2 ทีมที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกจำนวน 6 ทีม 

4.3 ท ีมท ี่เข ้าร ่วมการแข ่งข ัน  ในรอบช ิงชนะเล ิศ  จำนวน  10 ท ีม  ต ้องม ีท ีม เช ียร ์มาร ่วมเช ียร ์ (100 

คน)ในการแข่งขันแต่ละนัด 

 

ข้อที่ 5.  คุณสมบัตินักกีฬา  

5.1 ต ้องเป ็นน ักศ ึกษาท ี่กำล ังศ ึกษาอย ู่ในระด ับอ ุดมศ ึกษาท ี่อย ู่ภายใต ้การการกำก ับของ  

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย                

5.2 ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 /2561 (ปริญญาตรีต ้องไม่เคยเรียนในชั้นปที ี่ 1 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ มาก่อน) และในชั้นปีท ี่ 2 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียน ในภาคเรียนการศึกษาที่ 1 /2561 

และต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี  และ 2.5 ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป  

5.3 ห้ามนักกีฬาทีมชาติลงทำการเเข่งขัน รายชื่อตามเอกสารเเนบ  
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5.3 นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนใน ระดับปริญญาตร ี

เพื่อทำการแข่งขันอีก หากจะเข้าร่วมการแข่งขันต้องสมัครเรียนและลงทะเบียน ในระดับที่สูงกว่า 

5.4 น ักก ีฬาท ีมชาต ิช ุดใหญ ่ ห ้ามเข ้าร ่วมการแข ่งข ันในรอบค ัดเล ือก  และรอบช ิงชนะเล ิศ 

รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 

 

ข้อที่ 6. ข้อปฏิบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1 ส่งรายชื่อน ักก ีฬาได ้ไม ่เก ิน 18 คน เจ ้าหน้าท ี่ท ีม 5 คน ส่งรายชื่อน ักก ีฬาพร้อมหลักฐาน         

ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2561  และให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬา 14 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน ก่อนการแข่งขัน 

2 ชั่วโมง ตามโปรแกรมการแข่งขัน 

  6.2 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องใช้ชุดที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบให้ลงทำการแข่งขัน 

 

ข้อที่ 7 รอบคัดเลือก 

7.1 รับสมัครไม ่เก ินจำนวน 16 ทีม พิจารณาจากมาตรฐานและความร่วมมือของทีม ที่สม ัคร 

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 
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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   กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิ

 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 . ถ ้าย ังม ีคะแนนรวม เท ่าก ันอ ีก ให ้พ ิจารณ าจากผลหารของเซต  โดยนำเซตท ี่ได  ้

ทั้งหมดหารด้วย  

 

                                 เซตที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 

            11.4. ถ้ายังมผีลหารของเซตเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลหาร โดยนำคะแนน ที่ได้ทั้งหมดหาร ด้วย 

                                คะแนนที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 

            11.5. ถ ้าย ังม ีผลหารของคะแนนเท ่าก ันอ ีกให ้พ ิจารณาจากผลการแข ่งข ันในค ู่กรณ ีน ั้นๆ  

                                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 

- ทีมอ ันอ ับท ี่ 2 ของแต่ละสายจับสลากประกบคู่ ทีมท ี่ชนะได ้ส ิทธ ิ์เข ้าร ่วมการแข่งข ัน 

ในรอบชิงชนะเลิศ 

13.2 รอบชิงชนะเลิศ ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 ทีม 

- รอบแรก  แบ่งออกเป็น 2 สายๆละ 5 ทีม นำทีมอันดับที ่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                         70,000    บาท 

14.2 ชุดแข่งขันทีมละ 2 ชุด 

14.3 เงินรางวัล รอบแรก           ทีมชนะ 20,000 บาท    ทีมแพ้ 10,000 บาท 

              รอบรองชนะเลิศ  ทีมชนะ 40,000 บาท   ทีมแพ้ 30,000 บาท 

              ชิงชนะเลิศ  ทีมชนะ 300,000 บาท  ทีมแพ้ 150,000 บาท 
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ข้อที่ 15 บทลงโทษ 

15.1 ท ีมม ีค ุณสมบ ัต ิน ักก ีฬาไม ่ถ ูกต ้องตามระเบ ียบ  ข ้อ  5.1, 5.2 , 5.3, 6.2  เม ื่อถ ูกประท ้วง 

และคณ ะกรรมการจ ัดก ารแข ่งข ันพ ิจ ารณ าแล ้วผ ิด ระ เบ ียบ จร ิง  ท ีมต ้อ งถ ูกป ร ับ เป ็น แพ ้ท ั้งห มด 

และทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี 

15.2 ท ีม ไม ่ปฏ ิบ ัต ิต ามระเบ ียบข ้อ  4 .3  ไม ่น ำกองเช ียร ์ม าร ่วม เช ียร ์ในน ัดท ี่ท ีมม ีการแข ่งข ัน 

หรือกองเชียร์ไม ่ครบตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด  ทีมจะต้องถูกปรับ ครั้งละ  5,000 บาท 

(เฉพาะในรอบสุดท้าย) 

15.3 ท ีมท ี่เข ้าร ่วมการแข ่งข ัน ในรอบช ิงชนะเล ิศ  ต ้องให ้ความร ่วมม ือก ับฝ ่ายจ ัดการแข ่งข ัน 

ในการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดสด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อน 24 ชั่วโมง 

15.4 นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่ทีมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันประท้วงการตัดสิน หรือ 

ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและนอกสนามแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

สามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี 

15.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาที่มีนักกีฬา,เจ้าหน้าที่ทีม,กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการ 

ทะเลาะวิวาท ให ้ต ัดสิทธิ์ท ีมน ั้นออกจากการแข่งข ันในครั้งน ั้นและครั้งต ่อๆไป และคณะกรรมการจัดการ 

แข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี 

ข้อที่16. หากมีกรณีใดๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้วินิจฉัย 

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    อภิญญาพงศ ์

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   ไพโรจน ์ 

16. นางสาวชิตพร  กำลังมาก 

17. นางสาววัชรียา  นวลเเจ่ม  

18. นางสาวฑิชาญา    บุญเลิศ 

 

          รับรองว่าเป็นความเป็นความจริง 

 

      เรืออากาศเอก  

       จักรสุวรรณ โตเจริญ 

        เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 


