
ระเบียบการแข่งขนั 

วอลเลยบ์อล “สพฐ” เกมส์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

เพื่อใหก้ารแข่งขนัวอลเลยบ์อล “สพฐ” เกมส์ ประจ าปี ๒๕๖๑ ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย สพฐ.จึงได้

ออกระเบียบการไวด้งัน้ี 

ขอ้ท่ี ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา่ระเบียบการแข่งขนัวอลเลยบ์อล “สพฐ” เกมส์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ขอ้ท่ี ๒. ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศน้ีเป็นตน้ไป 

ขอ้ท่ี ๓. ประเภทการแข่งขนั 

 ๓.๑ ประเภท ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี ชาย 

 ๓.๒ ประเภท ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี หญิง 

 ๓.๓ ประเภท ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 

  ๓.๔ ประเภท ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 

  ๓.๕ ประเภท ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย 

๓.๖ ประเภท ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง 

 ขอ้ท่ี ๔. ทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั 

  ๔.๑ การส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัจงัหวดัจะส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัก่ีทีมก็ได ้เพื่อ

คดัเลือกเป็นตวัแทนจงัหวดัเพื่อเขา้แข่งขนัในระดบัภาคต่อไป และสามารถท าการรวมนกักีฬาในระดบัจงัหวดัท่ีส่ง

เขา้ร่วมการแข่งขนั เขา้แข่งขนัในระดบัภาคได ้

  ๔.๒ การส่งทีมท่ีเขา้แข่งขนัตอ้งเป็นทีมของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้ท่ี ๓ 

  ๔.๓ ทีมท่ีไดเ้ป็นตวัแทนคือทีม ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของภาค เพื่อเขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ย  

ณ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตอ้งใชผู้เ้ล่นชุดเดียวกบัชุดท่ีแข่งขนัรอบคดัเลือกตวัแทนภูมิภาค จะเปล่ียนแปลงผูเ้ล่น

ไม่ได ้



  ๔.๔ ทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั สามารถส่งรายช่ือนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน ๑๘ คน 

เจา้หนา้ท่ี ๓ คน และยนืยนัรายช่ือนกักีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขนัจ านวน ๑๔ คน ในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม 

 ขอ้ท่ี ๕. คุณสมบติัของนกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนั 

  ๕.๑ ผูส้มคัรตอ้งมีอายดุงัต่อไปน้ี 

  ๕.๑.๑ ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี ชาย (ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๙) 

๕.๑.๒ ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี หญิง (ไม่เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๙) 

  ๕.๑.๓ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี ชาย(เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๖) 

  ๕.๑.๔ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี หญิง(เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๖) 

  ๕.๑.๕ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย(เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๓) 

๕.๑.๖ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง(เกิดก่อน ๑ ม.ค.๔๓) 

  ๕.๒ ผูส้มคัรตอ้งก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาท่ีส่งเขา้แข่งขนั 

  ๕.๓ ผูส้มคัรจะลงท าการแข่งขนัไดเ้พียงทีมเดียวเท่านั้น 

 ขอ้ท่ี ๖. การสมคัรเขา้แข่งขนั 

  ๖.๑ สถาบนัการศึกษาท่ีส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั ตอ้งส่งใบสมคัรประกอบดว้ย 

   - ใบสมคัรท่ี สพฐ ก าหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และกรอกรายละเอียดเรียบร้อย  

  โดยหลงัจากท่ี “สพฐ” ไดรั้บใบสมคัรแลว้ หา้มเพิ่มหรือเปล่ียนตวัผูส้มคัรอีก 

   - ปพ ๑ ตวัจริง พร้อมประทบัตราสถานศึกษาและลงนามโดยหวัหนา้สถานศึกษา 

   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

   (ตวัจริงใหน้ าไปแสดงใหค้ณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแขง่ขนัในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม) 

  ๖.๒ การรับสมคัรไม่จ  ากดั 

  ๖.๓ ทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั ถา้หลกัฐานไม่พร้อมสมบูรณ์ จะไม่ไดรั้บพิจารณาเขา้ร่วมการ 

        แข่งขนั (ไม่รับสมคัรทางโทรศพัทแ์ละแฟกซ์) 



๖.๔ วนัเปิดและปิดรับสมคัร 

         ตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ขอ้ท่ี ๗. กติกาการแข่งขนัใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ (FIVB) 

 ขอ้ท่ี ๘. การจดัอนัดบัทีม 

  ๘.๑ ดูจากจ านวนแมทซ์ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกวา่จะไดอ้นัดบัท่ีดีกวา่ 

  ๘.๒ ถา้จ านวนแมทซ์ท่ีชนะเท่ากนั ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลากเพื่อหาอนัดบัท่ีดีกวา่ของทีม 

 ขอ้ท่ี ๙ ความสูงของตาข่าย และลูกบอลท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

 ๙.๑ ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี ชาย  ความสูงของตาข่าย ๒.๑๕ เมตร 

๙.๒ ระดบัชั้นประถมศึกษา อายไุม่เกิน ๑๒ ปี หญิง  ความสูงของตาข่าย ๒.๑๐ เมตร 

 ๙.๓ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ความสูงของตาข่าย ๒.๓๘ เมตร 

 ๙.๔ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุม่เกิน ๑๕ ปี หญิง ความสูงของตาข่าย ๒.๒๐ เมตร 

 ๙.๕ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี ชาย ความสูงของตาข่าย ๒.๔๓ เมตร 

๙.๖ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อายไุม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ความสูงของตาข่าย ๒.๒๔ เมตร 

๙.๗ ลูกวอลเลยบ์อลท่ีใชใ้นการแข่งขนั ยีห่้อ MIKASA รุ่น MVA300 

 ขอ้ท่ี ๑๐. วธีิการจดัการแข่งขนั 

  ๑๐.๑ ระดบัจงัหวดั ๕ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

-  เพื่อคดัเลือก ๑ ทีม เป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัระดบัภาคต่อไป 

  ๑๐.๒ รอบคดัเลือกระดบัภาคแบ่งออกเป็น ๖ ภาคและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคือ 

   ๑๐.๒.๑ ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด แข่งขัน ณ จังหวดัสุโขทยั ระหว่างวนัที ่๒๖ พฤศจิกายน - 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สุโขทยั ตาก 

พิษณุโลก อุตรดิตถ ์เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค ์อุทยัธานี 

   ๑๐.๒.๒ ภาคใต้ ๙ จังหวดั แข่งขัน ณ จังหวดักระบี่ ระหว่างวนัที่ ๒๖ พฤศจิกายน -        

๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง กระบ่ี พงังา ภูเก็ต ระนอง 



   ๑๐.๒.๓ ภาคใต้ชายแดน ๕ จังหวดั แข่งขัน ณ จังหวดัสงขลา ระหว่างวนัที่                   

๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

   ๑๐.๒.๔ ภาคกลาง ๒๐ จังหวัด แข่งขัน ณ จังหวดัสมุทรสาคร ระหว่างวันที่                          

๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี สระบุรี 

สิงห์บุรี ลพบุรี ชยันาท อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

   ๑๐.๒.๕ ภาคตะวนัออก ๖ จังหวดั แข่งขัน ณ จังหวดัชลบุรี ระหว่างวันที่                          

๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ จนัทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 

   ๑๐.๒.๖ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวดั แข่งขัน ณ จังหวดัมหาสารคาม ระหว่าง

วนัที ่๒๖ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบดว้ย เลย หนองบวัล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ชยัภูมิ 

นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ 

  ๑๐.๓ ระดับชาติ แข่งขัน ณ จังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที ่๑๑ - ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ของแต่ละรุ่น และแต่ละภาค  

 ขอ้ท่ี ๑๑. รางวลัการแข่งขนั 

  ๑๑.๑ การแข่งขนัระดบัชาติ จะไดรั้บทุนการศึกษา เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร โดยเป็นไป

ตามท่ีสคณะกรรมการการศึกษาขนัพื้นฐานก าหนด 

  ชนะเลิศ   เหรียญชุบทอง และเกียรติบตัร 

  รองชนะเลิศอนัดบั ๑ เหรียญชุบเงิน และเกียรติบตัร 

  รองชนะเลิศอนัดบั ๒ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบตัร (ครอง 

เหรียญร่วมกนั   

อนัดบั 
วอลเลยบ์อล 

จ านวนถว้ยรางวลั จ านวนเหรียญ จ านวนเกียรติบตัร 
ชนะเลิศ ๖ ๙๐ ๙๐ 
รองชนะเลิศอนัดบั  ๑ ๖ ๙๐ ๙๐ 
รองชนะเลิศอนัดบั ๒ ๑๒ ๑๘๐ ๑๘๐ 



 

 ขอ้ท่ี ๑๒. การประทว้ง 

  การประทว้งใดๆ ตอ้งท าหนงัสือเป็นหลกัฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลกัฐาน และวางเงิน

ประกนัจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 

- ประธานจดัการแข่งขนัจงัหวดัเจา้ภาพ   เป็นประธาน 

- ผูแ้ทนสมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน 

- ผูแ้ทนทีมท่ีส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั(ยกเวน้คู่กรณี) เป็นกรรมการ 

ขอ้ท่ี ๑๓ หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นระเบียบน้ี คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเป็นผูว้นิิจฉยั

ตามความเหมาะสมแก่กรณี ค าช้ีขาดถือเป็นขอ้ยติุ จะอุทธรณ์ใดๆ อีกไม่ได ้

 

       ประกาศ ณ วนัท่ี 

       ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 


