ฉบับแก้ไข
ระเบียบการแข่งขัน
วอลเลย์บอล “สพฐ” เกมส์ ประจาปี ๒๕๖๑
เพื่อให้การแข่งขันวอลเลย์บอล “สพฐ” เกมส์ ประจาปี ๒๕๖๑ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย สพฐ.จึงได้
ออกระเบียบการไว้ดงั นี้
ข้อที่ ๑. ระเบียบนี้ เรี ยกว่าระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล “สพฐ” เกมส์ ประจาปี ๒๕๖๑
ข้อที่ ๒. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศนี้เป็ นต้นไป
ข้อที่ ๓. ประเภทการแข่งขัน
๓.๑ ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
๓.๒ ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง
๓.๓ ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
๓.๔ ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
๓.๕ ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย
๓.๖ ประเภท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง
ข้อที่ ๔. ทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขัน
๔.๑ การส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดจะส่ งเข้าร่ วมการแข่งขันกี่ทีมก็ได้ เพื่อ
คัดเลือกเป็ นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป และสามารถทาการรวมนักกีฬาในระดับจังหวัดที่ส่ง
เข้าร่ วมการแข่งขัน เข้าแข่งขันในระดับภาคได้
๔.๒ การส่ งทีมที่เข้าแข่งขันต้องเป็ นทีมของโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาที่เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อที่ ๓
๔.๓ ทีมที่ได้เป็ นตัวแทนคือทีม ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของภาค เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุ ดท้าย
ณ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ต้องใช้ผเู ้ ล่นชุดเดียวกับชุดที่แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค จะเปลี่ยนแปลงผูเ้ ล่น
ไม่ได้

๔.๔ ทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขัน สามารถส่ งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๘ คน
เจ้าหน้าที่ ๓ คน และยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันจานวน ๑๔ คน ในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
ข้อที่ ๕. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
๕.๑ ผูส้ มัครต้องมีอายุดงั ต่อไปนี้
๕.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย (ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๙)
๕.๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง (ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๙)
๕.๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย(ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๖)
๕.๑.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง(ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๖)
๕.๑.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย(ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๓)
๕.๑.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง(ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๓)
๕.๒ ผูส้ มัครต้องกาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขัน
๕.๓ ผูส้ มัครจะลงทาการแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
ข้อที่ ๖. การสมัครเข้าแข่งขัน
๖.๑ สถาบันการศึกษาที่ส่งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน ต้องส่ งใบสมัครประกอบด้วย
- ใบสมัครที่ สพฐ กาหนดให้เท่านั้น ติดรู ปถ่าย และกรอกรายละเอียดเรี ยบร้อย
โดยหลังจากที่ “สพฐ” ได้รับใบสมัครแล้ว ห้ามเพิ่มหรื อเปลี่ยนตัวผูส้ มัครอีก
- ปพ ๑ ตัวจริ ง พร้อมประทับตราสถานศึกษาและลงนามโดยหัวหน้าสถานศึกษา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ตัวจริ งให้นาไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขันในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม)

๖.๒ การรับสมัครไม่จากัด
๖.๓ ทีมที่สมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อมสมบูรณ์ จะไม่ได้รับพิจารณาเข้าร่ วมการ
แข่งขัน (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และแฟกซ์)

๖.๔ วันเปิ ดและปิ ดรับสมัคร
ตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันสุ ดท้ายของการแข่งขันระดับเขต/จังหวัด
ข้อที่ ๗. กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)
ข้อที่ ๘. การจัดอันดับทีม
๘.๑ ดูจากจานวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อนั ดับที่ดีกว่า
๘.๒ ถ้าจานวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วธิ ี การจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม
ข้อที่ ๙ ความสู งของตาข่าย และลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน
๙.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย ความสู งของตาข่าย ๒.๑๕ เมตร
๙.๒ ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง

ความสู งของตาข่าย ๒.๑๐ เมตร

๙.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย

ความสู งของตาข่าย ๒.๓๘ เมตร

๙.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ความสู งของตาข่าย ๒.๒๐ เมตร
๙.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย ความสู งของตาข่าย ๒.๔๓ เมตร
๙.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ความสู งของตาข่าย ๒.๒๔ เมตร
๙.๗ ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ยีห่ ้อ MIKASA รุ่ น MVA300
ข้อที่ ๑๐. วิธีการจัดการแข่งขัน
๑๐.๑ ระดับจังหวัด

๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- เพื่อคัดเลือก ๑ ทีม เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป
๑๐.๒ รอบคัดเลือกระดับภาคแบ่งออกเป็ น ๖ ภาคและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคือ
๑๐.๒.๑ ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดสุ โขทัย ระหว่ างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สุ โขทัย ตาก
พิษณุ โลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทยั ธานี
๑๐.๒.๒ ภาคใต้ ๙ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่ างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย สุ ราษฎร์ ธานี ชุมพร นครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๐.๒.๓ ภาคใต้ ชายแดน ๕ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่
๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล
๑๐.๒.๔ ภาคกลาง ๒๐ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่
๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี สระบุรี
สิ งห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุ พรรณบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
๑๐.๒.๕ ภาคตะวันออก ๖ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่
๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
๑๐.๒.๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด แข่ งขัน ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
มุกดาหาร สกลนคร กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรี สะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อานาจเจริ ญ ชัยภูมิ
นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุ รินทร์
๑๐.๓ ระดับชาติ แข่ งขัน ณ จังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่ างวันที่ ๑๑ - ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้ วย ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของแต่ละรุ่ น และแต่ละภาค
๑๐.๔ ระบบจัดการแข่ งขัน
๑๐.๔.๑ รุ่ นอายุไม่เกิน 12 ปี ใช้ระบบการแข่งขัน 2 ใน 3 เซ็ต ย้อนเว้นรอบรองและรอบ
ชิงชนะเลิศ ใช้ระบบแข่งขัน 3 ใน 5 เซ็ต
๑๐.๔.๒ รุ่ นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี ใช้ระบบแข่งขัน 3 ใน 5 เซ็ต
ข้อที่ ๑๑. รางวัลการแข่งขัน
๑๑.๑ การแข่งขันระดับชาติ จะได้รับทุนการศึกษา เหรี ยญรางวัล และเกียรติบตั ร โดยเป็ นไป
ตามที่สคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานกาหนด
ชนะเลิศ

เหรี ยญชุบทอง และเกียรติบตั ร

รองชนะเลิศอันดับ ๑

เหรี ยญชุบเงิน และเกียรติบตั ร

รองชนะเลิศอันดับ ๒

เหรี ยญชุบทองแดง และเกียรติบตั ร (ครองเหรี ยญร่ วมกัน

อันดับ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒

จานวนถ้วยรางวัล
๖
๖
๑๒

วอลเลย์บอล
จานวนเหรี ยญ
๙๐
๙๐
๑๘๐

จานวนเกียรติบตั ร
๙๐
๙๐
๑๘๐

ข้อที่ ๑๒. การประท้วง
การประท้วงใดๆ ต้องทาหนังสื อเป็ นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐาน และวางเงิน
ประกันจานวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย
- ประธานจัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ
- ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
- ผูแ้ ทนทีมที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขัน(ยกเว้นคู่กรณี )

เป็ นประธาน
เป็ นรองประธาน
เป็ นกรรมการ

ข้อที่ ๑๓ หากมีกรณี ใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ตามความเหมาะสมแก่กรณี คาชี้ขาดถือเป็ นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใดๆ อีกไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

