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ระเบียบการแข+งขัน 
“ยูโร&เค)ก” ไทยแลนด3 บีช วอลเลย3บอล  2019 

เพ่ือให)การแข&งขัน “ยูโร&เค)ก” ไทยแลนด3 บีช วอลเลย3บอล  2019  ให)เปGนไปตามวัตถุประสงค3 สมาคมกีฬาวอลเลย3บอล

แห&งประเทศไทย จึงได)ออกระเบียบการแข&งขันดังน้ี 

1. ระเบียบน้ีเรียกว&าระเบียบการแข&งขัน  “ ยูโร&เค)ก ”ไทยแลนด3 บีช วอลเลย3บอล   

2. ระเบียบน้ีใช6บังคับต้ังแต+วันประกาศน้ีเป<นต6นไป 

3. ประเภทการแข+งขัน  

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไม&เกิน  12  ปV  (เกิด พ.ศ.  2550) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไม&เกิน  14  ปV   (เกิด พ.ศ. 2548) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไม&เกิน  16  ปV   (เกิด พ.ศ. 2546) 

ประเภททีมชาย และทีมหญิง  อายุไม&เกิน  18  ปV  (เกิด พ.ศ.  2544) 

4. การแข+งขันและจำนวนทีมแข+งขัน 

    4.1.การส&งทีมเข)าแข&งขันรอบคัดเลือกเปGนตัวแทนภาค จะรับสมัครเข)าแข&งขันจำนวน  16  ทีม ของแต&ละรุ&นอายุ 

      (ชาย-หญิง) คณะกรรมการจัดการแข&งขันขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเอาตาม ความเหมาะสม 

    4.2. ทีมท่ีสมัครเข)าร&วมการแข&งขัน สามารถส&งรายช่ือนักกีฬาได)ทีมละ 3 คน ผู)ฝfกสอน 1 คน 

    4.3 ทีมท่ีเข)าร&วมการแข&งขัน ต)องยืนยันรายนักกีฬา จำนวน  2  คนพร)อมกับนำชุดแข&งขัน (นำมาเอง) มาตรวจ  

            ก&อนการแข&งขัง ในวันประชุมทีม  ก&อนการแข&งขัน 1 วัน 

   4.4.ทีมท่ีได)เปGนตัวแทนคือ ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศ   ของแต&ละภาคได)เข)าแข&งขันรอบชิงชนะเลิศ  ณ จังหวัดกาฬสินธุ3

โดยต)องใช)นักกีฬาชุดเดียวกับท่ีมีรายช่ือแข&งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค  จะเปล่ียนแปลงผู)เล&นไม&ได) และต)องสวมชุดแข&งขัน ท่ี

คณะกรรมการจัดให)ในรอบคัดเลือกภาค 

     4.5 การแข&งขันแบ&งออกเปGน 2 ช&วง ๆ ละ 4 วัน  

 4.5.1 ช&วงแรก แข&งขัน 4 วัน    รุ&นอายุ 12 และ 14 ปV  หญิงและชาย   

 4.5.2 ช&วงสอง แข&งขัน 4 วัน    รุ&นอายุ 16 และ 18  ปV  หญิงและชาย   

   หมายเหตุ  อาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับช&วงแข&งขันเพ่ือความเหมาะสม   คณะกรรมการจะแจ)งให)ทราบต&อไป 

5. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเข6าแข+งขัน 

    5.1 ผู)สมัครต)องมีอายุไม&เกินในรุ&นอายุท่ีเข)าแข&งขันท่ีกำหนด 

    5.2 การส&งทีมเข)าร&วมการแข&งขันคัดเลือกตัวแทนภาค ในนามสถาบันการศึกษาแต&ละแห&งสามารถส&งทีมเข)าร&วม การแข&งขันได)

เพียง รุ&นละ 1 ทีมเท&าน้ัน  

(ยกเว)น  โรงเรียนท่ีรับเปGนเจ)าภาพจัดการแข&งขัน รอบคัดเลือกภาค และรอบชิงชนะเลิศสามารถส&งได)จำนวน  2  ทีม) 
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       5.3 ผู)สมัครจะลงแข&งขันรุ&นใด  ในนามสถาบันการศึกษาใด  สถาบันการศึกษาหน่ึงได)เพียงรุ&นเดียว เท&าน้ัน 

        5.4 ผู)สมัครจะต)องอยู&ในสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ตาม ใบรับรองตามสถาบันการศึกษาไม&น)อยกว&า 6 เดือน 

 (ยกเว)น )  การเข)าศึกษาตามระบบ  ของช&วงช้ัน  มัธยมปVท่ี 1 และมัธยมปVท่ี 4 

        5.5 ผู)สมัครเข)าร&วมการแข&งขัน รุ+นอายุ 12 ปN จะต6องกำลังศึกษาอยู+ระดับประถมศึกษาเท+าน้ัน 

        5.6 ทีมท่ีเข)ารอบรองชนะเลิศ ในรอบคัดเลือกภาคจะต)องสวมชุดแข&งขันตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข&งขันจัดสรรให) 

6. การสมัครแข+งขัน 
       6.1 ให)ใช)การสมัครแบบฟอร3มออนไลท3 เท+าน้ัน ตามเว็ปไซด3ท่ีกำหนดให)ด)านล&าง 

       6.2   ทีมสมัครจะต)องกรอกรายละเอียดของนักกีฬาและผู)ฝfกสอนในการสมัครให)ครบถ)วนผู)สมัครจะต)อง ส&งรูปถ&ายบัตร

ประจำตัวประชาชน ให)นำใบรับรองของสถาบันการศึกษา (ปพ.7)ติดรูปถ&ายนักเรียนประทับตราโรงเรียนและลงนามโดยหัวหน)า

สถานศึกษาหรือผู)ปฏิบัติราชการแทนอย&างชัดเจน 

         ให)นำใบรับรองของสถาบันการศึกษา (ปพ.7)ติดรูปถ&ายนักเรียนประทับตราโรงเรียนและลงนามโดยหัวหน)า   

   สถานศึกษาหรือผู)ปฏิบัติราชการแทน (ตัวจริงให)นำไปแสดงให)คณะกรรมการตรวจสอบในวันประชุมทีม).  

 - ทีมสมัครจะต)องลงช่ือ และกรอกรายละเอียด วัน เดือน ปV เกิด   พร)อม หมายเลขประจำประชาชน 13 หลัก                                   

- ทีมจะต)องนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต&อคณะกรรมการแข&งขัน ในวันประชุมทีม ก&อนการแข&งขัน 

- ทีมจะต)องกรอกรายละเอียดและสมัคร ตามช&วงเวลาท่ีกำหนดเท&าน้ัน 

6.3  ทีมท่ีสมัครเข)าร&วมการแข&งขัน ถ)าหลักฐานไม&พร)อม  จะไม&ได)รับการพิจารณาเข)าร&วมการแข&งขัน 

6.4 การกรอกรายละเอียดในการเพ่ือรับสิทธ์ิประกันอุบัติเหตุ  

- ทีมต)องกรอกรายละเอียดให)ครบถ)วนในการประกันอุบัติเหตุ  

- ทีมจะได)รับสิทธ์ิประกันอุบัติเหตุ ช&วงเวลาการแข&งขัน และ การเดินทางจาก ภูมิลำเนา ถึง จังหวัดเจ)าภาพ 

- ทีมสามารถส&งลงช่ือประกันอุบัติเหตุได)  ทีมละไม&เกิน 4 คน  

- ทีมจะต)องลงช่ือผู)ประสานงานในเร่ืองประกันอุบัติเหตุทุกทีมท่ีส&งเข)าร&วมแข&งขัน 

 6.5  การรับสมัคร รุ&นอายุละ จำนวน  16 ทีม (ชาย 16 ทีม ,หญิง 16 ทีม)    

           6.6 ภาคท่ีทีมเข)าร&วมเกิน จำนวน 16 ทีม สมาคม ฯ จะเปGนผู)พิจารณาคัดเลือกทีมเข)าร&วมการแข&งขัน 

 6.7 กรณีทีมท่ีได)สิทธ์ิเข)าร&วมการแข&งขัน  แล)วไม&มาทำการแข&งขันต)องถูกตัดสิทธ์ิ เข)าร&วมการแข&งขันในปVถัดไป 

 6.8  วันเปqดและปqดรับสมัคร      

ภาคใต)  เปqดรับต้ังแต& วันท่ี  20  กรกฏาคม  2562  วันท่ี  30  สิงหาคม    2562    

สมัครได)ท่ี  https://forms.gle/sqbQ7S2RZ933yhqB6 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เปqดรับต้ังแต&วันท่ี  20  กรกฏาคม 2562  วันท่ี  30  สิงหาคม    2562    

สมัครได)ท่ี  https://forms.gle/tc5ziTev838oSc6N7 

 ภาคกลาง      เปqดรับต้ังแต&วันท่ี  20  กรกฏาคม 2562  วันท่ี  30 สิงหาคม    2562   
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สมัครได)ท่ี   https://forms.gle/GrA4x9JRmzG8S8YK9 

 ภาคตะวันออก     เปqดรับต้ังแต&วันท่ี  20  กรกฏาคม 2562  วันท่ี 30  สิงหาคม    2562 

สมัครได)ท่ี   https://forms.gle/pzyNYHYVXX7KSLMM6 

             ภาคเหนือ    เปqดรับต้ังแต&วันท่ี 20  กรกฏาคม  2562  วันท่ี-30  สิงหาคม    2562  

สมัครได)ท่ี   https://forms.gle/LYJJt4EvoK5d6miX8   

    7.  กติกาการแข+งขัน  ใช6กติกาการแข+งขันของสหพันธZวอลเลยZบอลนานาชาติ  โดยอนุโลมยกเว6น   

      7.1 รอบคัดเลือก   รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ&งออกเปGน 5 ภาค     

7.1.1 ระบบการแข&งขัน จะใช)ระบบแบ&งสาย (โมดิฟายพูลเพย3)     

           7.1.2 - รอบแรก การแข&งขัน จะทำการแข&งขัน   2 ใน 3 เซต ๆ ละ  15  คะแนน ในเซตท่ี 1 และ 2   เซตตัดสิน 

           (เซตท่ี 3)   จะทำการแข&งขัน  11  คะแนน โดยในแต&ละเซตทีมชนะจะต)องมีคะแนนห&างฝ�ายตรงข)าม  2  คะแนน 

           7.1.3 การเปล่ียนแดน จะเปล่ียนแดนทุก 5 คะแนน   ของทุกเซตการแข&งขัน 

           7.1.4  ทีมสามารถขอเวลานอกได)เซตละ 1 คร้ัง ๆ ละ 30 วินาที (ไม&มีเวลานอกทางเทคนิค)  

           7.1.5 รอบสอง  รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ  ใช)กติกาการแข&งขันของสหพันธ3วอลเลย3บอล นานาชาติ  

           7.1.6 ผู(ควบคุมการแข3งขันจะแจ(งระบบการแข3งขันในวันประชุมใหญ3ทางเทคนิค 

       7.2 รอบชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย  ใช)กติกาการแข&งขันของสหพันธ3วอลเลย3บอล นานาชาติ ฉบับล&าสุด 

       7.3 ทีมสามารถมีผู6ฝ_กสอนลงทำหน6าท่ี ได6 ทีมละ 1 คน(ทุกรุ+นอายุ) ตามในรายช่ือท่ียืนยัน  ในวันประชุมทีม 

           และต6อง  ปฎิบัติตามกติกา   สหพันธZวอลเลยZบอล นานาชาติ กำหนด 

       7.4 ผู6ควบคุมการแข+งขันจะแจ6งรายละเอียดต+างๆ ให6ทราบในวันประชุมทีมต+อไป 

     8. การจัดอันดับทีม   

       8.1 ดูจากจำนวนแมทซ3ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว&าจะได)อันดับท่ีดีกว&า 

       8.2 ถ)าจำนวนแมทซ3ท่ีชนะเท&ากัน ให)ใช)วิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ีดีกว&าของทีม 

        8.3 อันดับท่ี 3 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  และรอบชิงชนะเลิศ ครองร&วม 

     9. ความสูงของตาข+าย และลูกบอลท่ีในการแข+งขัน 

รุ+นอายุ ชาย หญิง 

12  ปV 2.15 ม. 2.10  ม. 

         14  ปV 2.30  ม. 2.15 ม. 

         16  ปV 2.38 ม. 2.20  ม. 

          18 ปV 2.43  ม. 2.24  ม. 

             9.1  ลูกวอลเลย3บอลชายหาดท่ีใช)ในการแข&งขัน ตามท่ีสมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห&งประเทศไทย รับรอง     

     10. วิธีจัดการแข+งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ&งออกเปGน 5 ภาค  และรอบชิงชนะเลิศแห&งประเทศไทย คือ   
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       10.1 ภาค ใต6  แข&งขัน   ณ สนามวอลเลย3บอลชายหาดโรงเรียนทุ&งสง   จ.นครศรีธรรมราช 

ระหว+างวันท่ี   7 – 14  กันยายน  2562   ประกอบด)วย  14  จังหวัดต&อไปน้ี     สุราษฎร3ธานี     

           พัทลุง  สตูล  กระบ่ี  ภูเก็ต  ตรัง  ยะลา   ป�ตตานี  นราธิวาส   สงขลา  นครศรีธรรมราช  ระนอง   พังงา  ชุมพร 

10.2 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ   แข&งขัน ณ สนามวอลเลย3บอลชายหาดโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จ มหาสารคาม 

          ระหว+างวันท่ี   3  - 10    ตุลาคม  2562    ประกอบด)วย  20 จังหวัดต&อไปน้ี    

หนองคาย    ร)อยเอ็ด    มหาสารคาม   ขอนแก&น    นครราชสีมา  สุรินทร3 ศรีสะเกษ   บุรีรัมย3  ยโสธร นครพนม 

มุกดาหาร   อำนาจเจริญ   หนองบัวลำภู   ชัยภูมิ   กาฬสินธุ3   เลย  สกลนคร  อุดรธานี    อุบลราชธานี บึงกาฬ  

 10.3 ภาคกลาง   แข&งขัน   ณ  สนามวอลเลย3บอลชายหาด เทศบาลเมืองราชบุรี   จ.ราชบุรี 

ระหว+างวันท่ี  15  - 22  ตุลาคม  2562  ประกอบด)วย 15  จังหวัดต&อไปน้ี  สระบุรี  ลพบุรี  ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ3 

            สมุทรสงคราม กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  อยุธยา อ&างทอง  สิงห3บุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  นครปฐม 

 10.4  ภาคเหนือ แข&งขัน   ณ สนามวอลเลย3บอลชายหาด เทศบาลตำบลลานกระบือ  จ.กำแพงเพชร 

      ระหว+างวันท่ี   16  - 23 พฤศจิกายน. 62  ประกอบด)วย  16  จังหวัดต&อไปน้ี  นครสวรรค3  พิจิตร   กำแพงเพชร       

   เพชรบูรณ3   แพร&   น&าน   ลำปาง   สุโขทัย   พิษณุโลก   เชียงใหม&   เชียงราย  พะเยา    แม&ฮ&องสอน  ตาก   ลำพูน  อุตรดิตถ3  

         10.4 ภาคตะวันออก  แข&งขัน  ณ สนามวอลเลย3บอลชายหาดโรงเรียนทุ&งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห3) จ.ชลบุรี 

ระหว+างวันท่ี 26  พฤศจิกายน  ถึง  3 ธันวาคม  2562  ประกอบด)วย 12 จังหวัดต&อไปน้ี  ฉะเชิงเทรา  นครนายก 

นนทบุรี  ปราจีนบุรี   ปทุมธานี   สระแก)ว   ระยอง   จันทบุรี  ตราด     กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ   ชลบุรี   

         10.6  รอบชิงชนะเลิศ แข&งขัน   ณ สนามวอลเลย3บอลชายหาดโรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสรรพ3   จ.กาฬสินธุ3 

ระหว+างวันท่ี      17 – 24  ธันวาคม   2561 

1).ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ (ทุกรุ&นอายุ) รอบคัดเลือกตัวแทนภาค  5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม 10 ทีม 

2).  ทีมจังหวัดเจ)าภาพรอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุ&นอายุ)               2  ทีม                                                           

                                                                 รวม        12 ทีม                             

11. สิทธิประโยชนZ 

           11.1 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค     

ลำดับ เงินรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ   ชนะเลิศ 4,000   บาท ถ)วยรางวัลและเหรียญทอง  (2 เหรียญ) พร)อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ    รองชนะเลิศ 2,500  บาท    รางวัลเหรียญเงิน (2 เหรียญ) พร)อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับที่    3 (ครองร+วม) 1,500  บาท รางวัลเหรียญทองแดง(4 เหรียญ) พร)อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับที่    5 - 8    1,200  บาท                  เกียรติบัตร  (จำนวน 3 ฉบับ) 

ทีมอันดับที่    9 - 16         1,000  บาท                  เกียรติบัตร  (จำนวน 3 ฉบับ) 
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-  ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได)สิทธ์ิเข)าร&วมการแข&งขันรอบชิงชนะเลิศแห&งประเทศไทย 

 - ทีมโรงเรียนท่ีสละสิทธ์ิเข)าร&วมแข&งขันรอบชิงชนะเลิศแห&งประเทศไทย   จะถูกตัดสิทธ์ิการเข)าร&วมแข&งขันในปVถัดไป  

  11.2 รอบชิงชนะเลิศ แห+งประเทศไทย 

 11.2.1 ทีมท่ีเข)าร&วมแข&งขันจะรับค&าพาหนะนักกีฬาและเจ)าหน)าท่ีทีมละ   จำนวน 1,000  บาท(ยกเว)นทีมจังหวัดเจ)าภาพ) 

 11.2.2 ทีมท่ีเข)าร&วมแข&งขันใน  รอบสอง  ได)รับค&าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ)าหน)าท่ี  จำนวน  300  บาท 

 11.2.3 ทีมท่ีเข)าร&วมแข&งขันในรอบ  รองชนะเลิศ ได)รับค&าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ)าหน)าท่ี  จำนวน  300  บาท 

ลำดับ เงินรางวัล ถ6วยรางวัล/เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ   ชนะเลิศ 10,000   บาท ถ)วยรางวัลเหรียญทอง(2 เหรียญ)  พร)อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับ    รองชนะเลิศ 5,000  บาท ถ)วยรางวัลเหรียญเงิน  (2 เหรียญ) พร)อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับที่    3(ครองร+วม) 3,000  บาท ถ)วยรางวัลเหรียญทองแดง (4 เหรียญ)พร)อมเกียรติบัตร 

ทีมอันดับที่    5 - 8    2,500  บาท เกียรติบัตร  (จำนวน 3 ฉบับ) 

ทีมอันดับที่    9 - 12         2,000  บาท เกียรติบัตร  (จำนวน 3 ฉบับ) 

- นักกีฬาทีมใดท่ีไม&เข)าร&วมประชุมทีมก&อนการแข&งขัน 1 วัน   จะถูกตัดเงินรางวัลทีมละ  500  บาท 

- นักกีฬาทีมใดท่ีสิทธ์ิรับเหรียญและเงินรางวัล แล)วไม&อยู&ร&วมพิธีรับ จะถือว&าสละสิทธ์ิรับรางวัล  

  12. การประท6วง 

      12.1 การประท)วงใด ๆ ต)องทำหนังสือเปGนหลักฐานแสดงต&อคณะกรรมการพร)อมค&าธรรมเนียม 1,000  บาท       

 ภายใน  30  นาที หลังจากส้ินสุดการแข&งขันนัดท่ีต)องการประท)วง 

       12.2 ถ)าทีมถูกประท)วงไม&สามารถช้ีแจงเหตุผล ภายในเวลาท่ีสมาคม ฯ กำหนด สมาคมฯ จะตัดสินคำประท)วง 

 น้ันได)เลย และการตัดสินถือเปGนท่ีส้ินสุด 

 13. กรณีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว6ในระเบียบ 

เปGนสิทธ์ิของสมาคมฯ จะวินิจฉัยช้ีขาดตามความเหมาะสม แล)วแต&กรณี 

     

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี    19   กรกฎาคม    2562  

             สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห&งประเทศไทย 
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ตารางเทียบการแข+งขันกีฬา 

การแข+งขัน ยูโร+เค6ก  ไทยแลนดZ บีช วอลเลยZบอล 2019 

ภาค                                                                  

กีฬารายการ 

กีฬาเยาวชน คัดเลือก  อปท. 

 

การแข+งขัน  ยูโร+เค6ก    2019 

สถานท่ีแข+งขัน จังหวัด 

ภาค 1  จ. ตราด   

4 – 14 พ.ย. 62 

จ.ชลบุรี 

17 – 26 ต.ค.62 

ร.ร.ทุ+งศุขลาพิทยาคาร 

 

จ.ชลบุรี 

26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 

ภาค 2 จ.อุทัยธานี 

22 พ.ย. – 1 ธ.ค.62 

 จ.นครปฐม 

30 ต.ค.- 8 พ.ย.62 

เทศบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

15 – 22 ต.ค.62 

ภาค 3 จ.นครพนม 

19 – 29 พ.ย.62 

จ.นครราชสีมา 

20 – 29 ต.ค.62 

ร.ร.เมืองเตาวิทยาคม 

 

จ.มหาสารคาม  

3- 10 ต.ค. 62 

ภาค 4 จ.สุราษฎร3ธานี 

25  ต.ค.- 3 พ.ย. 62 

จ.ชุมพร 

10 – 20 ต.ค.62 

ร.ร.ทุ+งสง จ.นครศรีธรรมราช 

7 – 14  ก.ย.62 

ภาค 5 จ.ตาก  

1 – 10 พ.ย. 62 

จ.ตาก 

15 - 25 ต.ค.62 

เทศบาลตำบลลาน

กระบือ 

จ.กำแพงเพชร 

16 -23 พ.ย.62 

ชิงชนะเลิศ จ.ตราด 

19 – 29 มี.ค. 63 

จ.ระยอง  

6 – 15 ธ.ค 62 

ร.ร.กาฬสินธุZพิทยาสรรพZ จ.กาฬสินธุZ 

17 – 24 ธ.ค.62 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


