ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัด
การแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ข้อ ๔ รุ่นอายุ และประเภทการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ในแต่ละรุ่นอายุ
ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยประกอบด้วยนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๖ คน และไม่เกิน ๒๐ คน
๕.๒ ให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ ๑๒ คน
จากรายชื่อ ตามข้อ ๕.๑ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน

๒

๕.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขัน ตามข้อ ๕.๒ แล้วไม่อนุญาต
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีมและแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัล ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ แห่ง
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาวอลเลย์บอลยอดเยี่ยมทีมชายและทีมหญิง จะได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลการแข่งขันชนะเลิศของแต่ละรุ่น ทุกรุ่นทั้งหมด ๖ รางวัล
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลยอดเยี่ยมทีมชายและทีมหญิง จะได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากการคิดคะแนนรวม ทั้งหมด ๒ รางวัล
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ ความสูงของตาข่าย
ประเภททีมชาย
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ความสูงตาข่าย ๒.๓๐ เมตร
- รอบแรก ใช้ระบบการแข่งขัน ๒ ใน ๓ เซต
- รอบรอง ใช้ระบบการแข่งขัน ๓ ใน ๕ เซต
- รอบชิงฯ ใช้ระบบการแข่งขัน ๓ ใน ๕ เซต
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ความสูงตาข่าย ๒.๓๘ เมตร
- การแข่งขันใช้ระบบ ๓ ใน ๕ เซต
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ความสูงตาข่าย ๒.๔๓ เมตร
- การแข่งขันใช้ระบบ ๓ ใน ๕ เซต
ประเภททีมหญิง
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ความสูงตาข่าย ๒.๑๕ เมตร
- รอบแรก ใช้ระบบการแข่งขัน ๒ ใน ๓ เซต
- รอบรอง ใช้ระบบการแข่งขัน ๓ ใน ๕ เซต
- รอบชิงฯ ใช้ระบบการแข่งขัน ๓ ใน ๕ เซต

๓

(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ความสูงตาข่าย ๒.๒๐ เมตร
- การแข่งขันใช้ระบบ ๓ ใน ๕ เซต
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ความสูงตาข่าย ๒.๒๔ เมตร
- การแข่งขันใช้ระบบ ๓ ใน ๕ เซต
๘.๓ ระบบการจัดการแข่งขัน
(๑) จานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม
- รอบแรก ให้แข่งขันแบบพบกันหมด
- รอบสอง ทีมที่มคี ะแนนรวมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ของทีมที่ร่วมการแข่งขัน
ทั้งหมด ชิงชนะเลิศอันดับที่ ๑ และทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ ๓ และอันดับ ๔ ของทีมที่ร่วมการแข่งขันทั้งหมด
รับเหรียญและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
(๒) จานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๕ ทีม
- รอบแรก ให้แข่งขันแบบแบ่งเป็น ๒ สาย (สาย ก และ สาย ข)
- รอบสอง ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ของแต่ละสาย
เข้ารอบต่อไป
- รอบรองชนะเลิศ
๑) ทีมอันดับ ๑ ของสาย ก พบ ทีมอันดับ ๒ ของสาย ข
๒) ทีมอันดับ ๒ ของสาย ก พบ ทีมอันดับ ๑ ของสาย ข
- รอบชิงชนะเลิศ ทีมผู้ชนะของรอบรองชนะเลิศ เข้ามาชิงชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ และทีมผู้แพ้ รับเหรียญและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
(๓) การให้คะแนนในการแข่งขัน
- ทีมที่ชนะ ๓ : ๐, ๓ : ๑ ได้ ๓ คะแนน, ทีมที่ชนะ ๓ : ๒ ได้ ๒ คะแนน
- ทีมที่แพ้ ๓ : ๐, ๓ : ๑ ได้ ๐ คะแนน, ทีมที่แพ้ ๒ : ๓ ได้ ๑ คะแนน
- ในกรณีที่มีทีมคะแนนเท่ากัน และจะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่งเข้า
แข่งขันในรอบต่อไปให้พิจารณาดังนี้
(๑) ให้นับจานวนเซตที่ได้หารด้วยจานวนเซตที่เสีย ทีมใดมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าให้ถือว่าทีมนั้นชนะ
(๒) ถ้าหากการดาเนินการตามข้อ (๑) แล้วยังมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ให้นับ
จานวนคะแนนที่ได้ หารด้วย จานวนคะแนนที่เสีย ทีมใดมีค่าเฉลี่ยมากกว่าให้ถือว่าทีมนั้นชนะ
(๓) ถ้าหากการดาเนินการตามข้อ (๒) แล้วยังมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ให้ใช้
วิธีการจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่า
๘.๔ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสิน และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
โดยเคร่งครัด
๘.๕ ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อนักกีฬาร่วมการแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขเสื้อที่ได้
ลงทะเบียนไว้แล้ว ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้ฝึกสอนก่อนการแข่งขัน ๑ วัน
๘.๖ นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขัน หรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
หรือตามคาสั่งกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้ตาม หมวด ๙ ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

๔

รายงานต่อคณะกรรมการอานวยการ พิจารณาโทษตามข้อบังคับคณะกรรมการการกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
๘.๗ ตลอดการแข่งขันนักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและ
ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดแข่งขัน
(๑) นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาวอลเลย์บอล และต้อง
แต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบที่แจ้งไว้ เสื้อและกางเกงต้องมีสีเหมือนกัน (ยกเว้นตัวรับอิสระ)
(๒) หมายเลขเสื้อต้องติดให้เด่นชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ตามกติกาการ
แข่งขันพร้อมเครื่องหมายหัวหน้าทีม)
(๓) หากนักกีฬาคนใดหรือนักกีฬาทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือบกพร่องตาม
ระเบียบและกติกากาหนดไว้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันหรือให้พักการแข่งขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการให้
เป็นที่เรียบร้อย
(๔) ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจะต้องแต่งกายสุภาพ จะเป็นชุดกีฬาหรือเสื้อเชิ้ต
สวมรองเท้า ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
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