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ระเบียบการแข+งขัน 
วอลเลย&บอลชายหาด “ อายุต่ำกว3า 20 ป7” ชิงชนะเลิศแห3งประเทศไทย 

ครั้งที่ 1  ประจำป8 พ.ศ. 2565 
 

1. จำนวนทีมท่ีเข.ารับการแข5งขันและกำหนดการรับสมัคร  

1.1 รับสมัคร ประเภทละ 16 ทีม    ชาย 16 ทีม หญิง 16 ทีม  

1.2 เป:ดรับสมัครต้ังแต?บัดน้ี จนถึง วันท่ี 1  กรกฎาคม   2565 

2. คุณสมบัติของผู.เข.าร5วมการแข5งขัน 

 2.1 นักกีฬาตJองมีอายุไม?ต่ำกว?า 16 ปO  (เกิด พ.ศ. 2549)  และอายุไม?เกิน  20 ปO (เกิด พ.ศ. 2546) 

2.2 นักกีฬาท่ีมีอายุต่ำกว?า 16 ปO ท่ีจะเขJาร?วมแข?งขันจะตJองเปXนนักกีฬา ท่ีอยู?ในโครงการฯ ของการกีฬาแห?งประเทศไทย     

หรือโครงการของสมาคมกีฬาแห?งจังหวัด โดยมีหนังสือรับรองจากการกีฬาแห?งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแห?งจังหวัดน้ันๆ

รับรอง 

2.3 นักกีฬาจะตJองไม?เปXนบุคคลท่ีการกีฬาแห?งประเทศไทยหรือ สมาคมกีฬาวอลเลย̀บอลแห?งประเทศไทยประกาศ 

ลงโทษ  หJามทำการแข?งขัน 

2.4 ทีมท่ีสมัครเขJาร?วมการแข?งขันจะตJอง  ไม?ใชJช่ือทีม เขJาร?วม ท่ีขัดต?อ ผูJใหJการสนับสนุน ของสมาคมฯ หรือจังหวัด

เจJาภาพจัดการแข?งขัน  และสามารถ  ส?งแข?งขันโดยใชJช่ือเดียวกันไดJ ไม?เกิน 2 ทีม 

3. การสมัครแข5งขัน  

3.1 สมัครไดJท่ี    https://foms.gle/3XojawRiqpKKRYBH9    เท?าน้ัน  

3.2 ทีมและนักกีฬาจะตJองแนบหลักฐานการรับวัคซีนโควิด 19 ลงในแบบฟอร̀มการสมัครใหJสมบูรณ̀  

3.3 สมาคมฯ จะจัดอันดับ คะแนน (มือวาง) และประกาศรายช่ือทีมท่ีไดJสิทธ์ิลงทำการแข?งขัน  ในวันท่ี  29 มิ.ย.65 

ทางเว็ปไซต̀สมาคมฯ  

3.4 หากทีมใดมีขJอสงสัยในการจัดอันดับคะแนน ทีมตนเอง หรือทีมอ่ืนๆ สามารถสอบถามไดJ รายละเอียดไดJ ภายใน 

วันท่ี   1   ก.ค.  65   ไดJท่ี (โทร. 089 – 4496 246 )  

3.5 หาก ไม?มีทีมใดสงสัย การจัดอันดับคะแนน ตามวันท่ีกำหนด ถือว?าเปXนท่ีส้ินสุด  

3.6 ทีมท่ีไดJสิทธิในการแข?งขัน จะตJองจ?ายเงินค?าประกันทีม จำนวน 1,000 บาท ภายในวันท่ี  2 ก.ค. 2565 ช่ือบัญชี เรือ

เอก ธรรมทัช กล?อมแกJว หมายเลขบัญชี  2300516977 ธนาคารกรุงไทย  สาขาสัตหีบ พรJอมกับเก็บ หรือส?งหลักฐานแสดง

การโอนมาในวันประชุมทีม  

3.7 สมาคมฯ จะคืนเงินประกันทีม ใหJทันทีหลังจากการ แข?งขันนัดสุดทJายของทีมน้ัน เสร็จส้ิน  
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3.8 ทีมท่ีไดJสิทธ์ิในการแข?งขันแลJวไม?ปฏิบัติตาม ขJอ 3.6 หรือสละสิทธ์ิ สมาคมฯ จะนำทีมสำรองข้ึนมาแทน ในกรณีทีม

สมัคร เกินจำนวนท่ีกำหนด สมาคมฯ จะพิจารณา คัดเลือกทีม จากคะแนนอันดับการวางมือทีมท่ีมี คะแนนนJอยกว?าจะถูกตัด

สิทธิเขJาร?วมการแข?งขัน (ไม?นำการสมัคร ก?อน – หลัง มาพิจารณา)  

3.9 ทีมและนักกีฬาท่ีสมัครเขJาแข?งขันจะตJองปฏิบัติ ตามมาตรการป�องกJน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน?า 2019 ตามท่ี

คณะกรรมการกำหนด จึงจะสามารถสมัครเขJาร?วมแข?งขันไดJ  

3.9.1 นักกีฬาตJองไดJรับวัคซีนป�องกันโรคโควิด - 19 ชนิด ซีโนแวค , ซิโนฟาร̀ม , แอสตรา  เซนิกา ,ไฟเซอร̀ โมเดอร̀

น?า , สปุตนิก วี ครบ 2 เข็ม หรือไดJรับวัคซีนชนิด จอห̀นสัน แอนด̀จอห̀นสัน จำนวน 1 เข็มมาแลJวเปXน ระยะเวลา

อย?างนJอย 14 วัน หรือผูJมีอายุต่ำกว?า 18 ปO  ท่ีไดJรับวัคซีนชนิดไฟเซอร̀ จำนวน 1 เข็ม มาแลJวเปXน ระยะเวลาไม?นJอย

กว?า 14 วัน หรือ เปXนผูJท่ีหายจากอาการป�วยดJวยโรคโควิด- 19 มาแลJวไม?เกิน 90 วัน 

3.9.2 จะตJองนำหลักฐานผลการตรวจหาเช้ือโควิด 19 ดJวยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antgen Test Kit) ท่ี

ยืนยันผลเปXนลบจากสถานพยาบาลหรือหJองปฏิบัติการ มาแลJวระยะเวลาไม?เกิน 48 ช่ัวโมง ในวันประชุมทีมก?อน 

การ แข?งขัน 1 วัน  

3.10 ทีมใดหากตรวจ ATK พบผลเปXนบวก ทีมน้ันจะถูก ตัดสิทธ์ิออกจากการแข?งขันทันที 

3.11 ทีมท่ีมีภาวะอยู?ในกลุ?มเส่ียงสูง คณะกรรมการจัดการแข?งขัน จะพิจารณาการเขJาร?วมการแข?งขันฯ 

3.12 ทีมและนักกีฬาจะตJองสวมหนJากากอนามัยเสมอ ท้ัง ในและนอก  สนามแข?งขัน (ยกเวJนขณะทำการแข?งขัน)  

3.13 การเขJาสนาม ทีมและนักกีฬาจะตJองวัดอุณหภูมิ ร?างกาย และ ทำความสะอาดมือทุกคร้ัง   

4. ระบบจัดการแข5งขัน 

 4.1 การแข?งขัน  รอบแรกจะแบ?งออกเปXน  4  สาย ๆ ละ 4 ทีม เพ่ือหาอันดับ 1- 2  เพ่ือแข?งขันรอบสอง 

สาย  ก สาย  ข สาย  ค สาย  ง 

มือวางอันดับ 1 มือวางอันดับ 2 มือวางอันดับ 3 มือวางอันดับ 4 

จับฉลาก จับฉลาก จับฉลาก จับฉลาก 

จับฉลาก จับฉลาก จับฉลาก จับฉลาก 

จับฉลาก จับฉลาก จับฉลาก จับฉลาก 

 4.2 การแข?งขันรอบสอง จะนำทีมอันดับ 1 – 2 แข?งขันรอบสองดังน้ี 

    ท่ี  1 สาย  ก  -  ท่ี  2  สาย  ง      

  ท่ี  1 สาย  ง  -  ท่ี  2  สาย  ก      

  ท่ี  1 สาย  ข  -  ท่ี  2  สาย  ค      

  ท่ี  1 สาย  ค  -  ท่ี  2  สาย  ข    

 4.3 ทีมผูJชนะรอบสอง จะเขJาไปแข?งขัน  รอบรองชนะเลิศ 

  ท่ี  1 สาย  ก  -  ท่ี  2  สาย  ง    -   ท่ี  1 สาย  ค  -  ท่ี  2  สาย  ข    

  ท่ี  1 สาย  ง  -  ท่ี  2  สาย  ก    -   ท่ี  1 สาย  ข  -  ท่ี  2  สาย  ค    
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 4.4    รอบชิงชนะเลิศ 

  -  ทีมผูJชนะ   ชิงชนะเลิศ 

  -  ทีมผูJแพJ     ชิงอันดับ   3 

5. การปะชุมใหญ5ทางเทคนิค  

5.1 ใหJนักกีฬาไปประชุมใหญ?ทางเทคนิคและจับสลาก ใน วันท่ี  5  ก.ค. 2565  เวลา 16.30 น.          

       ณ หJองประชุมหJองประชุมองค̀การบริหารส?วนจังหวัดพิจิตร 

 5.2 นักกีฬาสามารถเขJาร?วมประชุมทีมไดJทีมละ 1 คน หากทีมใดไม?เขJาร?วม จะถูกหักเงิน ทีมละ 500 บาท 

6. กติกาการแข5งขัน  

ใชJกติกาวอลเลย̀บอลชายหาดของสหพันธ̀วอลเลย̀บอลนานาชาติ (ฉบับล?าสุด) 

7. วันท่ี และสถานท่ีแข5งขัน  

วันท่ี  6 – 9  กรกฎาคม   2565 ณ สนามวอลเลย̀บอลชายหาด   บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

8. ลูกวอลเลยQบอลท่ีใช.ในการแข5งขัน  

ใชJลูกวอลเลย̀บอลชายหาด มิกาซ?า  

9. รางวัลและสิทธิประโยชนQ  

9.1 เงินรางวัลและถJวยรางวัล  

ชนะเลิศ  จะไดJรับ ถJวยรางวัล และเงินรางวัล ทีมละ 15,000 บาท  

รองชนะเลิศ จะไดJรับ ถJวยรางวัล และเงินรางวัล ทีมละ 10,000 บาท 

อันดับ 3  จะไดJรับ ถJวยรางวัล และเงินรางวัล ทีมละ 8,000 บาท  

อันดับ 4  จะไดJรับ เงินรางวัล ทีมละ 5,000 บาท  

อันดับ 5 - 8  จะไดJรับ เงินรางวัล ทีมละ 3,000 บาท  

อันดับ 9 - 16  จะไดJรับ เงินรางวัล ทีมละ 1,500 บาท  

9.2 คณะกรรมการจัดการแข?งขันจะจัดท่ีพักใหJกับนักกีฬาท่ีมีความประสงค̀จะพัก สถานท่ี อุทยานบึงบัวจังหวัดพิจิตร 

 (แต?ทีมตJองเตรียมอุปกรณ̀ ต?างๆมาเอง)  

9.3 ทีมท่ีไม?ผ?านเขJารอบนการแข?งขันของแต?ละรอบ แข?งขัน  จะตJองส?งคืนหJองพัก ใหJกับคณะกรรมการ ในวันถัดไป 

9.4 ทีมท่ีไดJรับเงินรางวัลหรือบำรุงทีมจะตJองนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาประกอบการรับ 

9.5 ทีมท่ีไดJอันดับ 1 -3 ของแต?ละประเภท จะตJองอยู?ร?วมพิธีมอบถJวยรางวัลและเงินรางวัล หากไม?อยู?ถือว?าสละสิทธ์ิ 

9.6 ทีมท่ีไดJอันดับ 1-3 ไดJรับการพิจารณาการคัดเลือกเปXนนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย รุ?นอายุต่ำกว?า  21  ปO ต?อไป 

10. การจัดอันดับทีมวาง จะพิจารณาตามตารางจำนวนคะแนนท่ีกำหนดดังน้ี 

 10.1 นักกีฬาท่ีไดJสิทธิถือว?า เปXนนักกีฬาทีมชาติไทย จะตJองเขJาร?วมการแข?งขันรายการดังต?อไปน้ี โอลิมป:คเกมส̀ 

เอเช่ียนเกมส̀ เอเช่ียนบีชเกมส̀ ซีเกมส̀ เวิลด̀ทัวร̀ เอเช่ียนทัวร̀  
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10.2 ตารางเปรียบเทียบคะแนนการแข?งขัน 

อันดับท่ี 
ชิงชนะเลิศ      

แห?งประเทศไทย 
กีฬาแห?งชาติ 

กีฬามหาวิทยาลัย /

ชิงแชมป�เอเชีย   

อายุ 19 และ 21 ปO 

กีฬาเยาวชน ฯ /               

ชิงแชมป�เอเชีย              

อายุ 17 ปO 

ยูโร5เค.ก            

รอบชิงชนะเลิศ      

แห5งประเทศไทย 

1 300 250 200 100 50 

2 275 225 175 75 25 

3 250 200 150 50 - 

4 225 175 125 25 - 

5 200 150 100 - - 

6 175 125 75 - - 

7 150 100 50 - - 

8 125 75 25 - - 

 

11. การได.คะแนนของการแข5งขัน ท่ีพบกันหมดในสาย 

11.1 ทีมชนะ ไดJ 2 คะแนน - ทีมแพJ ไดJ 1 คะแนน  

11.2 ทีมไม?มาแข?งขัน หรือถูกปรับใหJแพJทุกกรณี หรือลงทำการแข?งขัน ไม?จบแมทต̀ ไดJ 0 คะแนน 

11.3 ถJานับคะแนนเท?ากัน 2 ทีม ใหJดูผลการแข?งขันท่ีรอบผ?านมาทีมท่ีชนะจะไดJอันดับท่ีดีกว?า 

11.4 ถJานับคะแนนเท?ากัน 3 ทีม ใหJใชJเซตท่ีไดJ หารดJวยเซตท่ีเสีย  ทีมท่ีมีสัดส?วนมากกว?า จะไดJอันดับท่ีดีกว?า 

11.5 ในกรณีท่ีใชJ (ขJอ11.4) ยังเท?ากันอีกใหJใชJการนับแตJม ๆ ไดJหารดJวยแตJมเสีย ท่ีมีสัดส?วนมากกว?า จะไดJอันดับท่ีดีกว?า 

11.6 ถJาในกรณีท่ีใชJ (ขJอ11.5) คะแนนยังเท?ากันใหJใชJวิธีจับฉลาก เพ่ือจัดอันดับ 

12. การประท.วงและการลงโทษ   

12.1 นักกีฬาท?านใดไม?เขJาร?วมพิธีมอบรางวัล และป:ดการแข?งขัน จะไม?ไดJรับถJวยรางวัลและเงินรางวัล (ยกเวJน) มีเหตุ 

อันสมควร  และไดJรับอนุญาต จากผูJแทนสมาคมฯ แลJว  

12.2 หากนักกีฬาทำผิดกติกาการแข?งขัน การผิดมารยาทและ ถูกลงโทษ  จะถูกหักเงินรางวัลคร้ังละ 500 บาท  

โดยพิจารณาจากรายงานของผูJตัดสิน 
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12.3 การประทJวงเร่ืองคุณสมบัติและระเบียบการแข?งขัน ผูJประทJวงตJองส?งหลักฐานและเงินค?าธรรมเนียม 1,000 บาท 

มอบใหJผูJควบคุมการแข?งขันภายใน 30 นาที หลังจากส้ินสุดการแข?งขันนัดท่ีตJองการประทJวง ผูJแทนสมาคมฯ จะต้ัง

คณะกรรมการตัดสินคำประทJวง และตJองดำเนินการตัดสินภายในระยะเวลาท่ีสมควร การตัดสินของคณะ กรรมการ 

ชุดน้ีถือเปXนท่ีส้ินสุด 

13. กรณีท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว.ในระเบียบ 

เปXนสิทธ์ิของสมาคมฯ จะวินิจฉัยช้ีขาดตามความเหมาะสมแลJวแต?กรณีถือเปXนท่ีส้ินสุด 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 27  พฤษภาคม     2565 

สมาคมกีฬาวอลเลย̀บอลแห?งประเทศไทย 

 

 

 

 

 


