
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม 

 
1. ชื่อโครงการ 
 การแข่งขันครั้งนี้เรียกว่า “วอลเลย์บอล อบจ.อยุธยา คัพ ประจ าปี พ.ศ. 2562”  
2. ประเภทการแข่งขันมี 6 ประเภท ดังนี้ 

2.1 เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550) 
2.2 เยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550) 
2.3 เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547) 
2.4 เยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547) 
2.5 ประชาชนทั่วไปหญิง 
2.6 ประชาชนทั่วไปชาย 

3. คุณสมบัติของนักกีฬา 
3.1 รุ่นอายุ 12 ปี และรุ่นอายุ 15 ปี ต้องเป็นนักกีฬาที่มีส าเนาทะเบียนบ้าน หรือศึกษาในสถานศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 
3.2 ส าหรับทีมประชาชน ต้องมีส าเนาทะเบียนบ้าน หรือศึกษา หรือมีสถานที่ท างานอยู่ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 
3.3 ส าหรับทีมประชาชนนั้น อนุญาตให้น านักกีฬาที่อยู่นอกเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงได้ 3 คน 

4. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และเอกสารหลักฐานการสมัคร 
4.1 ยื่นใบสมัคร พร้อมส่งรายชื่อนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และแผงรายชื่อนักกีฬา พร้อมติดรูปถ่าย

ปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว 
4.2 แนบส าเนาบัตรประชาชน (ไม่รับนักกีฬาที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน) 
4.3 แนบส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานต่างๆ เช่น ส าเนาบัตรประกันสังคม ส าเนารับรองการศึกษา 

หรือใบรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 
4.4 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ เพียงทีมเดียวและรุ่นเดียวเท่านั้น 
4.5 ผู้ลงชื่อในใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องรับรองว่าเอกสารที่แนบมานั้นต้องถูกต้อง หากมีการ    

ปลอมแปลงเอกสารอันเป็นเท็จ เพ่ือให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่ว่ากรณีใด ผู้ลงชื่อในใบสมัครนั้น    
ต้องยินยอมให้ฝ่ายจัดการแข่งขันฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย ในเรื่องปลอมแปลงเอกสาร         
ทางราชการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดีด้วย 

5. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
5.1 ใช้กติกาของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
5.2 ลูกวอลเลย์บอลใช้ของ MIKASA 
5.3 ความสูงของตาข่าย 
- รุ่นอายุ 12 ปีหญิง  2.10 เมตร 
- รุ่นอายุ 12 ปีชาย  2.15 เมตร 
- รุ่นอายุ 15 ปีหญิง  2.20 เมตร 
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- รุ่นอายุ 15 ปีชาย  2.38 เมตร 
- รุ่นประชาชนหญิง  2.24 เมตร 
- รุ่นประชาชนชาย  2.43 เมตร 

5.4 ทีมที่จะแข่งขัน ต้องพร้อมตามโปรแกรมการแข่งขัน หากมาช้าเกินก าหนดเวลาที่จะต้องลงท าการ   
แข่งขันตามโปรแกรมที่ก าหนด เกินกว่า 10 นาที จะถูกปรับแพ้และให้คู่แข่งขันเป็นฝ่ายชนะ   
ในแมตช์นั้น ทีมท่ีถูกปรับแพ้สามารถมาเล่นในแมตช์ ต่อไปได ้

5.5 คะแนนชนะ 2 แพ้ 0 ถ้าคะแนนเท่ากัน ใช้วิธีจับสลาก 
5.6 ก าหนดการยื่นใบสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม –วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ 
5.7 ก าหนดการแข่งขัน 4 – 15 กรกฎาคม 2562  
5.8 การประชุมทีมจับฉลากแบ่งสาย 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น ณ.ห้องชุมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 
6. ชุดการแข่งขัน 
    6.1 ผู้เล่นต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบ เสื้อนักกีฬาต้องมีหมายเลขด้านหน้าและด้านหลัง ให้เรียบร้อย 
    6.2 หากทีมไม่ด าเนินการตาม ข้อ6.1  ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขัน  
    6.3 หากเกิน เวลาที่ก าหนด 10 นาที ทีมท่ีไม่พร้อมจะถูกปรับแพ้ ในแมตช์นั้น 
7.การประท้วง และพิจารณาอนุญาต 
    7.1 การประท้วง ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น 
    7.2 การยื่นประท้วง ต้องยื่นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจบการแข่งขัน และจะประท้วงเฉพาะรอบแรกเท่านั้น 
    7.3 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ผู้จัดการทีมท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐาน                   
          ที่จะประท้วง พร้อมเงินประกันจ านวน 2,000 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และจะคืนเงินให้     
         หากข้อการประท้วงนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเป็นผล 
   7.4 หากทีมใดส่งหลักฐานที่เป็นเท็จ ให้ปรับทีมนั้นออกจากการแข่งขัน และพิจารณาโทษตามระเบียบการ   
         แข่งขนั สั่งห้ามนักกีฬาและทีม เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ปี 
  7.5 ค าตดัสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่ายุติ เป็นการสิ้นสุดกระบวนการ จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได ้
8.สถานที่รับสมัคร  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด     
                        พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-796435  

  9.ประเภท,รางวัล มีเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ดังนี้ 
 9.๑ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ชาย) 
- รางวัลชนะเลิศ                                                                      5,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1                                     4,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2      3,๐๐๐ บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3                               2,๐๐๐ บาท 
9.2 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (หญิง) 
- รางวัลชนะเลิศ                                                                      5,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1                                     4,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2      3,๐๐๐ บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3                               2,๐๐๐ บาท 
 9.3 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑5 ปี (ชาย) 
- รางวัลชนะเลิศ                                                                      5,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1                                     4,๐๐๐ บาท 
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- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2      3,๐๐๐ บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3                               2,๐๐๐ บาท 
9.4 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑5 ปี (หญิง) 
- รางวัลชนะเลิศ                                                                      5,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1                                     4,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2      3,๐๐๐ บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3                               2,๐๐๐ บาท 
9.5 ประเภทประชาชนทั่วไป(หญิง) 
- รางวัลชนะเลิศ                                                                      5,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1                                     4,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2      3,๐๐๐ บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3                               2,๐๐๐ บาท 
9.6 ประเภทประชาชนทั่วไป(ชาย) 
- รางวัลชนะเลิศ                                                                     7,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1                                     5,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2      4,๐๐๐ บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3                                3,๐๐๐ บาท 
                   
             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ   ณ  วันที่ 13 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
          (นางสมทรง   พันธ์เจริญวรกุล) 
               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


