
 

 

ระเบียบการแข่งขนักีฬ าวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายไุม่เกิน12 ปี และไม่เกิน 15 ปี   

“ ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์  ครั&งที' 5 ประจําปี 2561” 

ระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด 

................................. 

1. ระเบียบการแขง่ขนั 
ระเบียบการแขง่ขนัครั� งนี�  เรียกวา่ ระเบียบการแขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิง 

อายไุมเ่กิน 12 ปีและไมเ่กิน 15 ปี ครั� งที# 5  “ ออมทรัพยค์รูปัตตานีเกมส์ ครั� งที# 5 ประจาํปี 2561 ” ระดบัสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

2. ประเภทกีฬา 
2.1 วอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิง อายไุมเ่กิน 12 ปี และไมเ่กิน 15 ปี 

3. คุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วม 
3.1 เป็นนกัเรียนที#กาํลงัศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกดัตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษา อายไุมเ่กิน 12 ปีและ

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ อายไุมเ่กิน 15 ปี ที#อยูอ่าศยัในอาํเภอนั�นๆ ของจงัหวดัปัตตานี 
3.2 นกักีฬาตอ้งเป็นนกัเรียนที#กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัระดบัชั�นประถมศึกษาและระดบัชั�นมธัยมศึกษา

ตอนตน้ มีอายไุมเ่กิน 12 ปี  และไมเ่กิน  15 ปี 
4. การสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 

4.1 ติดต่อขอรับใบสมคัรและระเบียบการรับสมคัรไดที้#สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
4.2 รับสมคัรคดัเลือกตวัแทนระดบัอาํเภอละ 1 ทีม   วนัที'  16-20 กรกฎาคม  2561 
4.3 คดัเลือกตวัแทนระดบัอาํเภอ   วนัที'  23-31  กรกฎาคม  2561 
4.4 จบัสลากแบง่สายการแขง่ขนั  วนัที'  1  สิงหาคม  2561  ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
4.5  กาํหนดการแขง่ขนัระดบัสหกรณ์ฯ ระหวา่ง  วนัที'  6-10  สิงหาคม  2561   ณ อาคารอเนกประสงค์ 

สนามกีฬ ากลางองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 
5 สถานที#แขง่ขนั 

อาคารอเนกประสงค ์ สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
6 หลกัฐานในการเขา้ร่วมแขง่ขนั 

6.1 ใบสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
6.2 แบบแจง้รายชื#อนกักีฬาและเจา้หนา้ที#ทีม 
6.3 แบบรูปถ่ายนกักีฬา 
6.4 สาํเนาบตัรประชาชน 
6.5 สาํเนาทะเบียนบา้น 



7 การดาํเนินการแขง่ขนั 
7.1 ใชก้ติกาการแขง่ขนัของสมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
7.2 ตาขา่ย 

ความสูงของตาขา่ย  2.10 เมตร 

7.3 ระบบการแขง่ขนัรอบแรก รอบรองและรอบชิงชนะเลิศใหถื้อเกณฑแ์พช้นะ 2 ใน 3 ทุกเกมการ
แขง่ขนั 

7.4 ผูค้วบคุมหรือผูฝึ้กสอน ตอ้งนาํนกักีฬาไปรายงานตวัก่อนการแขง่ขนั 30 นาที และอบอุ่นร่างกาย
ก่อนกาํหนดการแขง่ขนั 15 นาที ทีมใดไมพ่ร้อมหรือเล่นไมค่รบ 6 คน ใหเ้ป็นทีมไมพ่ร้อมแขง่ขนั 
ปรับเป็นแพ ้

7.5 ชุดใดไมม่าทาํการแขง่ขนัตามกาํหนดวนั เวลาในกาํหนดการแขง่ขนัโดยไมแ่จง้ใหผู้ค้วบคุมการ
แขง่ขนัทราบล่วงหนา้ก่อนการแขง่ขนัจะถูกตดัสิทธิปรับเป็นแพ ้

7.6 การแต่งกาย 
- ผูเ้ขา้แขง่ขนัทุกคนตอ้งแต่งกายดว้ยชุดกีฬาวอลเลยบ์อล แต่งกายใหเ้รียบร้อย 
- นกักีฬาตอ้งติดหมายเลขเสื�อใหเ้ด่นชดัทั�งดา้นหนา้และดา้นหลงั (ตามกติกาการแข่งขนัพร้อม

เครื#องหมายหวัหนา้ทีม) 
- ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนจะตอ้งแต่งกายสุภาพ จะเป็นชุดกีฬาหรือเสื�อเชิ�ต สวมรองเทา้ผา้ใบ

หรือรองเทา้กีฬา รองเทา้หนงั 
7.7 ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนที#นั#งที#มา้นั#งนกักีฬาสาํรองไดเ้พียง 3 คน เทา่นั�น และขออนุญาตให้

ผูช่้วยผูฝึ้กสอนเป็นผูก้ดสัญญาณขอเวลานอกได ้แต่ผูฝึ้กสอนจะตอ้งเป็นผูแ้สดงสัญญาณมือใหผู้ ้
ตดัสินคนที# 2 ทราบวา่จะขอเวลานอกแต่เพียงผูเ้ดียว 

7.8 หา้มเปลี#ยนแปลงรายชื#อนกักีฬาแต่ละทีม 
7.9 การประทว้ง 

- ผูค้วบคุมทีมมีสิทธิประทว้งภายใน 1 ชั#วโมงพร้อมทั�งวางเงินประกนัการประทว้ง 
จาํนวน 1,000 บาท ถา้ผลการประทว้งไมเ่ป็นผลสาํเร็จจะยึดเงินประกนัเป็นของสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 7.10 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�  
   

ประกาศ  ณ  วนัที#  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

   
 

 

(นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร) 

ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

 

 



รายละเอยีดโครงการการแข่งขนักีฬ าวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิ อายไุม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี 
 

• คา่ดาํเนินการในการจดัการแขง่ขนัในระดบัอาํเภอ ทั�ง 2 รุ่น คือรุ่นอายไุมเ่กิน 12 ปี และอายไุม ่

เกิน 15 ปี  รวมทั�งหมด 24 ทีม 

1. อาํเภอใหญ่ อาํเภอละ 4,000  บาท  ไดแ้ก่  8  อาํเภอ  อ.เมือง  อ.ยะรัง  อ.ยะหริ#ง  อ.โคกโพธิM    

อ.สายบุรี  อ.หนองจิก  อ.ปะนาเระ  อ.มายอ 

2. อาํเภอเล็ก อาํเภอละ 3,000 บาท ไดแ้ก่ 4 อาํเภอ  อ.ทุง่ยางแดง  อ.กะพอ้ อ.ไมแ้ก่น  อ.แมล่าน 

• เงินบาํรุงทีมทั�ง 2 รุ่น คือ รุ่นอายไุมเ่กิน 12 ปีและไมเ่กิน 15 ปี  ทั�งหมด  24  แบง่เป็นรอบๆการแขง่ขนั 

รอบแรก  2,000 บาท  และหากไดเ้ขา้รอบการแขง่ขนั รอบต่อไปเพิ#มรอบละ 1,000 บาท  แต่รวมทั�ง

หมดแลว้ คา่บาํรุงทีมๆละไมเ่กิน 4,000  บาท 

• คา่พาหนะ แบง่เป็นตามระยะทาง ดงันี�  

- อาํเภอสายบุรี กะพอ้ ไมแ้ก่น  ทุง่ยางแดง  เหมาจ่ายอาํเภอละ 1,000  บาท 

- อาํเภอปะนาเระ  มายอ  ยะรัง  โคกโพธิM   แมล่าน  เหมาจ่ายอาํเภอละ  800  บาท 

- อาํเภอเมือง  หนองจิก  ยะหริ#ง  เหมาจ่ายอาํเภอละ  600  บาท 

• เงินรางวลัในการแขง่ขนั ทั�ง 2 รุ่น รวมทั�งหมด  8 รางวลั 

- รุ่นอายไุมเ่กิน 12 ปี    

1. รางวลัชนะเลิศ   เงินสด  10,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินสด  7,000  บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินสด  5,000  บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

4. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 เงินสด  3,000  บาท  

       -  รุ่นอายไุมเ่กิน 15 ปี   

1. รางวลัชนะเลิศ   เงินสด  12,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินสด  9,000  บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินสด  7,000  บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

4. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 เงินสด  5,000  บาท  

• รางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยี#ยม รางวลัๆละ 2,000 บาท  ทั�ง 2 รุ่น คือรุ่นอายไุมเ่กิน 12 ปี และอายไุมเ่กิน 15 ปี 

รวมทั�งหมด 2 รางวลั 

• รางวลัผูเ้ล่นทรงคุณคา่  รางวลัละ 1,000  บาท  ทั�ง 2 รุ่น คือรุ่นอายไุมเ่กิน 12 ปี และอายไุมเ่กิน 15 ปี  

รวมทั�งหมด 2 รางวลั 

 

 



 

 
 

ใบสมคัร 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬ าวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิอายไุม่เกิน 12 ปี  และไม่เกิน 15 ปี 

“ ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์  ครั&งที' 5 ประจําปี  2561 ” 

                                             วนัที#.............เดือน .................................    พ.ศ.  2561 

ขา้พเจา้.......................................................................เกิดวนัที# ...........เดือน............................พ.ศ........................... 

อาย.ุ.............ปี  หมายเลขประจาํตวัประชาชน ......................................................................................................... 

อยูบ่า้นเลขที#.................หมูที่#................ซอย...............................ถนน............................ตาํบล................................. 

อาํเภอ................................จงัหวดั............................................กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั�น................................................ 

โรงเรียน...........................................................ขอสมคัรเขา้แขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิงอายไุมเ่กิน 12 ปี 

และไมเ่กิน 15 ปี   “ ออมทรัพยค์รูปัตตานีเกมส์ ครั� งที# 5  ประจาํปี  2561 ”  และยนิดีที#จะปฏิบติัตามระเบียบ                

การแขง่ขนัทุกประการ 
    

     ลงชื#อ................................................ผูส้มคัร 

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

                      คํารับรองของผู้ปกครอง 

ขา้พเจา้........................................................อาย.ุ..............ปี เป็นผูป้กครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 

ของ................................................................ขอรับรองวา่นกัเรียนในความปกครองที#มีชื#อดงักล่าว 

มีอาย.ุ........ปี และอนุญาตให้นกัเรียนในความปกครองเขา้แขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิงอายไุมเ่กิน 12 ปี

และ 15 ปี  หากเกิดการบาดเจบ็หรือเสียหายแก่นกัเรียนในความปกครอง ขา้พเจา้จะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆแก่

นกัเรียนในความปกครองของขา้พเจา้ จึงลงนามรับรองไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     ลงชื#อ................................................ผูป้กครอง 

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

                    คํารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 

ขา้พเจา้......................................................ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียน...................................................... 

ขอรับรองวา่.........................................................เป็นผูก้าํลงัศึกษาอยูช่ั�น.................................................. 

ของโรงเรียน มีอาย.ุ............ปี และเป็นผูที้#มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ตามระเบียบการแขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อล 

นกัเรียนหญิงอายไุมเ่กิน 12 ปี และ 15 ปี  “ ออมทรัพยค์รูปัตตานีเกมส์ ครั� งที# 5 ประจาํปี 2561 ” ทุกประการ 

ลงชื#อ................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา        

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



                                                       

 

แบบแจ้งรายชื'อนักกีฬ าและเจ้าหน้าที'ทมี 

การแข่งขันกีฬ าวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิอายไุม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี 

                    “ ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์  ครั&งที' 5  ประจําปี  2561 ” 

ทมีโรงเรียน..................................................... 

หมายเลข ชื'อ     -    สกุล ลายมือชื'อ วนั /เดือน / ปีเกิด หมายเหต ุ

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

ผูจ้ดัการทีม  โทรศพัท ์  

ผูค้วบคุมทีม  โทรศพัท ์  

ผูฝึ้กสอน  โทรศพัท ์  

ผูช่้วยผูฝึ้กสอน  โทรศพัท ์  

ผูช่้วยผูฝึ้กสอน  โทรศพัท ์    

 ขอรับรองวา่ รายชื#อนกักีฬาทั�งหมดเป็นนกัเรียน นกักีฬาของสถานศึกษาจริง และมีอายุตามเกณฑ ์                    

ที#กาํหนดไวจ้ริงทุกประการ 

      ลงชื#อ......................................................... 

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

                                                            ผู้จัดการทมี 

 



 
 

แบบรูปถ่ายนักกีฬ า 

การแข่งขันกีฬ าวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิอายไุม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี 

“ ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์  ครั&งที' 5  ประจําปี 2561 ” 

                     ทมีโรงเรียน........................................................... 

 

 

 

ชื#อ................................     ชื#อ...................................   ชื#อ.....................................      ชื#อ.................................       

สกุล..............................   สกลุ................................     สกลุ..............................          สกุล..............................     

เกิด...............................    เกิด...............................       เกิด...............................           เกิด............................... 

 

 

 

ชื#อ................................   ชื#อ.....................................   ชื#อ.....................................    ชื#อ..................................        

สกุล..............................   สกลุ................................       สกลุ..............................         สกลุ..............................     

เกิด...............................    เกิด...............................       เกิด...............................          เกิด............................... 

 

 

 
 

ชื#อ................................   ชื#อ.....................................   ชื#อ.....................................    ชื#อ..................................         

สกุล..............................   สกลุ..............................       สกลุ..............................         สกลุ..............................     

เกิด...............................    เกิด...............................       เกิด...............................          เกิด............................... 

ขอรับรองวา่ รายชื#อนกักีฬาทั�งหมดเป็นนกัเรียน นกักีฬาของสถานศึกษาจริง และมีอาย ุ

ตามเกณฑที์#กาํหนดไวจ้ริงทุกประการ 

ลงชื#อ......................................................... 

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

หวัหนา้สถานศึกษา 

ประทบัตราสถานศึกษาไวเ้ป็นสาํคญั 

    

    

    


