
                  
ระเบียบการแข่งขัน วอลเลย์บอลแชมป์เป้ียนชิพ ๒๐๑๙ 

อบต.บ้านเพชรโอเพ่น  คร้ังที่ ๔  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  
.................................................................................................................... 

ขอ้ที่ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ระเบียบการแข่งขนั วอลเลยบ์อลแชมเป้ียนชิพ  ๒๐๑๙  อบต.บา้นเพชรโอเพน่  คร้ังที่ ๔   
              ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๓  โดยระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ประกาศน้ีเป็นตน้ไป 
ขอ้ที่ ๒.  ก าหนดการรับสมคัร/วนัประชุมทีม/วนัแข่งขนั/สถานที่แข่งขนั 
    ๒.๑  วนัรับสมคัร  ตั้งแต่  ๒๑ – ๒๕ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒.๒  ประชุมทีม/จบัสลากแบ่งสาย  วนัที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ  หอ้งประชุม ชั้น ๒ องคก์ารบริหาร 
                       ส่วนต าบลบา้นเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
   ๒.๓  วนัแข่งขนั  วนัที่  ๒ – ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ  ลานกีฬาอเนกประสงคอ์งคก์ารบริหาร 
                        ส่วนต าบลบา้นเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
ขอ้ที่ ๓.  การรับสมคัร 
   การรับสมคัรทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั  ใชใ้บสมคัรที่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเพชร  ก าหนดเท่านั้น 
ขอ้ที่ ๔.  ประเภทการจดัการแข่งขนั 
  ประชาชนชาย  ไม่จ  ากดัภูมิล าเนา  ไม่จ ากดัคุณสมบติันกักีฬา 
ขอ้ที่ ๕.  หลกัฐานประกอบการรับสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั 
    ๕.๑  ส าเนาบตัรประชาชน 
    ๕.๒ ใบสมคัร  ใบทะเบียนนกักีฬา  ติดรูปถ่ายนักกีฬาใหเ้รียบร้อย 
    ๕.๓  ส่งรายช่ือนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน  ๑๒   คน  และยนืยนัรายช่ือนกักีฬา 
                        ในวนัประชุมทีม   จบัสลากแบ่งสาย   
ขอ้ที่ ๖.  วธีิการรับสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั 
    ๖.๑  ทีมที่สมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั  ส่งเอกสารหลกัฐาน  ที่กองการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น   
                       เพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
    ๖.๒  ทีมที่ส่งหลกัฐานการสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัไม่ครบถว้น  จะไม่รับพจิารณาใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
ขอ้ที่ ๗.  ระบบการแข่งขนั ใหเ้ป็นไปตามกติกาสากลของสหพนัธว์อลเลยบ์อลนานาชาติ  โดย 
  ๗.๑  ขนาดของสนาม  กวา้ง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร 
    ๗.๒  ความสูงของตาข่าย  ๒.๔๓  เมตร 
    ๗.๓  แข่งขนัระบบ  ๒  ใน  ๓  เซตทุกรอบ 

  ๗.๔  การจดัล าดบัการแข่งขนั ใหน้บัผลชนะ แพเ้ป็นหลกั ถา้หากผลชนะ  แพ ้เท่ากนัใหใ้ชว้ธีิ 
             จบัสลาก 
 
 
 
 



-๒- 
ขอ้ที่ ๘.  รางวลั  
    ล าดบัที่  ๑   เงินรางวลั     ๑๐,๐๐๐    บาท   พร้อมถว้ยรางวลั 
      ล าดบัที่  ๒  เงินรางวลั       ๘,๐๐๐    บาท    
    ล าดบัที่  ๓  เงินรางวลั       ๕,๐๐๐    บาท  
    ล าดบัที่  ๔  เงินรางวลั       ๓,๐๐๐    บาท  
ขอ้ที่ ๙.  ค่าสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั 
    ค่าสมคัร  ทีมละ ๑,๐๐๐  บาท   
ขอ้ที่ ๑๐.  การประทว้ง 
      ๑๐.๑  การประทว้งคุณสมบติันกักีฬา  ให้ผูค้วบคุมทีมหรือผูฝึ้กสอนยืน่ค  าประทว้งเป็นลายลกัษณ์        
                  อกัษรพร้อมหลกัฐานต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
      ๑๐.๒  การยืน่การประทว้งไม่วา่กรณีใดๆ ที่ยืน่ประทว้งจะตอ้งน าเงินสดจ านวน  ๑,๐๐๐  บาท 
     มอบใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนั เพือ่ประกนัการประทว้ง ป้องกนัการถูกกลัน่แกลง้ หาก 
      การประทว้งไม่เป็นผล คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะยดึเงินประกนัของทีมประทว้ง 
      ๑๐.๓  ใหป้ระธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนัและคู่กรณีร่วมพจิารณาขอ้เทจ็จริง  
       และถือวา่เป็นขอ้ยติุ 
      ๑๐.๔  ประธานจดัการแข่งขนั มีสิทธ์ิประทว้งคุณสมบติันกักีฬาระหวา่งการแข่งขนัพร้อมทั้งพจิารณา 
      ขอ้เทจ็จริงและถือวา่เป็นขอ้ยติุ 
ขอ้ที่ ๑๑.  บทลงโทษ 
      ๑๑.๑  การประทว้งทุกกรณี หากเป็นผล ใหป้รับผลการแข่งขนัของทีมทีถู่กประทว้งเป็นแพ ้และจะไม่ 
    มีผลยอ้นหลงัในการแข่งขนัรอบที่ผา่นมา แต่จะมีผลกบัทีมที่เขา้แข่งขนัในรอบทีมี่การ 
    ประทว้งเท่านั้น 
      ๑๑.๒  กรณีทีมที่ชนะเลิศ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ถูกตรวจพบโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนัวา่มีนกักีฬาผดิ 
     คุณสมบติัลงแข่งขนั ใหป้รับผลการแข่งขนันั้นเป็นแพ ้โดยยดึเงินรางวลั ถว้ยรางวลั พร้อมทั้ง 
    เล่ือนล าดบัถดัไปขึ้นมาแทน   

         ๑๑.๓  ทีมและเจา้หนา้ที่ทีมที่ถูกพจิารณาจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัวา่มีผูเ้ล่นผดิคุณสมบติัจะ 
     ไม่มีสิทธ์ิเขา้ร่วมแข่งขนัเป็นเวลา  ๑  ปี 
ขอ้ที่ ๑๒.  กรณีนอกเหนือจากขอ้ที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบ เป็นสิทธ์ิของชมรมกีฬาวอลเลยบ์อลเมืองชยัภูมิและ 
       คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ช้ีขาดตามความเหมาะสม 
 
                     ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
                      คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  วอลเลยบ์อลแชมป์เป้ียนชิพ 
                   บา้นเพชรโอเพน่   คร้ังที่  ๔  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 

 

 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2019   ครั้งที่  4 

 ประจ าปีงบประมาณ  2563 

ประเภทวอลเลย์บอลชาย (Open) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

............................................................................................................................................... 
                                                                                                  เขียนท่ี......................................................... 

                                                                              วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. .................... 

เร่ือง    ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลแชมป์เป้ียนชิพ 2019  ครั้งท่ี 4 

เรียน    คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ด้วยข้าพเจ้า............................................................................................ ในนามของ  คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน/   

ทีม ................................................................................................................................................................................ 

ขอส่งทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันโครงการวอลเลย์แชมป์เป้ียนชิพ  2019  ประจ าปีงบประมาณ  2563      

ครั้งท่ี  4  
 

ท้ังนี้  ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบการแข่งขันเป็นอย่างดีแล้ว  และขอรับรองว่าทีมของข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ

การแข่งขันและรักษามารยาทนักกีฬาท่ีดทุีกประการ  จึงส่งใบสมัคร  ทะเบียนนักกีฬา  มาด้วยแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินต่อไป  
 

                                                            ขอแสดงความนับถือ 

 

                                              (ลงชื่อ) .......................................................... 

                                                     (...........................................................) 

                                                                    ผู้จัดการทีม 

ผู้ประสานงาน .......................................................  โทรศัพท์มือถือ ......................... ............................................ 

*************************************************************************** 
การสมัครการแข่งขันและการช าระเงิน 

คา่สมัครทีมละ  1,000  บาท  คา่ประกันทีม  500  บาท (ได้ค่าประกันทีมคนืหลังจากแข่งขันเสร็จสิน้ครบทุกรายการ)   

โดยสมัคร ที่ อบต.บ้านเพชร อ.บ าเหน็จณรงค ์จ.ชัยภูมิ 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  21 - 25 ตุลาคม 2562  ( ครบ 8 ทีม ปิดรับสมัคร ) 

จับฉลากแบ่งสายวันที่ 28  ตุลาคม  2562  ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเพชร ช้ัน 2 เวลา 13.00 น. 

 จัดแข่งขันในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

เอกสารการสมัคร  

1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน  1  ฉบับ 

2. ใบรายชื่อนักกีฬา  จ านวน 1 ฉบับ 

3.ทะเบียนแผงรูปถ่ายนักกีฬา  อย่างละ  1  ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบบั 

5. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

6. คา่สมัคร  1,000. บาท พร้อมคา่ประกันทีม 500 บาท  

ติดต่อสอบถาม 

โทรศัพท์ 044-100941   

โทร.ปลัด อบต.บ้านเพชร 095-6120995  , โทร. 064-0948882 เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ได้รับเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

□ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

□ ใบรายชื่อนักกีฬา 

□ ทะเบียนนักกฬีา 

□ ส าเนาบัตรประชาชนนกักีฬา 

□ ส าเนาบัตรประชาชนผู้จัดการทีม 

การจ่ายเงินค่าสมัคร 

□ คา่สมัคร  จ านวน ..................... บาท 

□ คา่ประกันทีม  จ านวน ............... บาท 

                      
ลงชื่อ ...........................ผู้รับสมัคร 

 



ใบรายชื่อนักกฬีา 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2019   ครั้งที่  4 

  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------------------------------------------------- 

 

ชื่อทีม ..................................................................................... สีเสื้อ ...................................... 

 

ล าดับ ชื่อ –  สกุล หมายเลข อายุ เบอร์โทรศัพท์ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

ผู้จัดการทีม .............................................................................. โทร ...................................... 
 

 

                                                              ลงชื่อ ................................................. ผู้จัดการทีม 

                                                                      (...............................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนแผงรูปนักกฬีา 

โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2019    ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ช่ือทีม...................................................................อ าเภอ........................................จังหวัด...................................... 
  
 
 
       
ผูฝึ้กสอน...............................          ผูช่้วยผูฝึ้กสอน.................................      ผูช่้วยผูฝึ้กสอน.................................... 

 
 

      ช่ือ-สกุล...............................................         ช่ือ-สกุล................................................ 
  ว/ด/ป(เกิด)...........................................         ว/ด/ป(เกิด)............................................ 
  สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก.                            สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก. 
  
                           ช่ือ-สกุล...............................................         ช่ือ-สกุล................................................ 
  ว/ด/ป(เกิด)...........................................         ว/ด/ป(เกิด)............................................ 
  สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก.                            สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก. 
 
                           ช่ือ-สกุล...............................................         ช่ือ-สกุล................................................ 
  ว/ด/ป(เกิด)...........................................         ว/ด/ป(เกิด)............................................ 
  สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก.                            สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก. 
 
                            ช่ือ-สกุล...............................................         ช่ือ-สกุล................................................ 
  ว/ด/ป(เกิด)...........................................         ว/ด/ป(เกิด)............................................ 
  สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก.                            สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก. 
 
                           ช่ือ-สกุล...............................................         ช่ือ-สกุล................................................ 
  ว/ด/ป(เกิด)...........................................         ว/ด/ป(เกิด)............................................ 
  สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก.                            สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก. 
 
                            ช่ือ-สกุล...............................................         ช่ือ-สกุล................................................ 
  ว/ด/ป(เกิด)...........................................         ว/ด/ป(เกิด)............................................ 

              สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก.                         สูง...............ซม.  น ้ าหนกั...............กก.                             
 

 


