
 

ระเบียบการแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิอายุไม่เกนิ12ปีและไม่เกนิ 15 ปี  ครังท ี3 

“ ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์  2559 ” 

ระดบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากดั 

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

1. ระเบียบการแข่งขนั 
ระเบียบการแข่งขนัครังนี เรียกวา่ ระเบียบการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิง 

อายไุม่เกิน 12 ปีและไม่เกิน 15 ปี ครังที 3  “ออมทรัพยค์รูปัตตานีเกมส์ 2559” ระดบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี 

จาํกดั 

2. ประเภทกีฬา 
2.1 วอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิง อายไุม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี 

3. คุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วม 
3.1 เป็นนกัเรียนทีกาํลงัศึกษาในสถานศึกษาทุกสงักดัตงัแต่ระดบัชนัประถมศึกษาและระดบัชนั

มธัยมศึกษาตอนตน้ทีอยูอ่าศยัในอาํเภอนนัของจงัหวดัปัตตานี 
3.2 นกักีฬาตอ้งเป็นนกัเรียนทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัระดบัชนัประถมศึกษาและระดบัชนัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ มีอายไุม่เกิน 12 ปี  และไม่เกิน  15 ปี 
4. การสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

4.1 เปิดรับสมคัรตงัแต่วนัที  8-15  สิงหาคม   2559 
4.2 ติดต่อขอรับใบสมคัรและระเบียบการรับสมคัรไดที้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
4.3 กาํหนดการคดัเลือกระดบัอาํเภอระหวา่งวนัที  8-19  สิงหาคม  2559 
4.4 ส่งรายชือนกักีฬาระดบัสหกรณ์ฯ วนัที  22  สิงหาคม  2559 
4.5 จบัสลากแบ่งสายการแข่งขนัวนัที  24   สิงหาคม  2559  ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
4.6 กาํหนดการแขง่ขนัระดบัสหกรณ์ฯ ระหวา่งวนัที 5-9  กนัยายน   2559   ณ โรงยมิเนเซียม 

สนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 
5. สถานทีแข่งขนั 

โรงยมิเนเซียมสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี 

6. หลกัฐานในการเขา้ร่วมแข่งขนั 
6.1 ใบสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 
6.2 แบบแจง้รายชือนกักีฬาและเจา้หนา้ทีทีม 
6.3 แบบรูปถ่ายนกักีฬา 
6.4 สาํเนาบตัรประชาชน 
6.5 สาํเนาทะเบียนบา้น 

7. การดาํเนินการแข่งขนั 



7.1 ใชก้ติกาการแข่งขนัของสมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
7.2 ตาข่าย 

ความสูงของตาข่าย อายไุม่เกิน 12 ปี หญิงสูง 2.10 เมตร 

7.3 ระบบการแข่งขนัรอบแรก รอบรองและรอบชิงชนะเลิศใหถื้อเกณฑแ์พช้นะ 2 ใน 3 ทุกเกมการ
แข่งขนั 

7.4 ผูค้วบคุมหรือผูฝึ้กสอน ตอ้งนาํนกักีฬาไปรายงานตวัก่อนการแข่งขนั 30 นาที และอบอุ่นร่างกาย
ก่อนกาํหนดการแข่งขนั 15 นาที ทีมใดไม่พร้อมหรือเล่นไม่ครบ 6 คน ใหเ้ป็นทีมไม่พร้อมแข่งขนั 
ปรับเป็นแพ ้

7.5 ชุดใดไม่มาทาํการแข่งขนัตามกาํหนดวนั เวลาในกาํหนดการแข่งขนัโดยไม่แจง้ใหผู้ค้วบคุมการ
แข่งขนัทราบล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนัจะถูกตดัสิทธิปรับเป็นแพ ้

7.6 การแต่งกาย 
- ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งแต่งกายดว้ยชุดกีฬาวอลเลยบ์อล แต่งกายใหเ้รียบร้อย 
- นกักีฬาตอ้งติดหมายเลขเสือใหเ้ด่นชดัทงัดา้นหนา้และดา้นหลงั (ตามกติกาการแข่งขนัพร้อม

เครืองหมายหวัหนา้ทีม) 
- ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนจะตอ้งแต่งกายสุภาพ จะเป็นชุดกีฬาหรือเสือเชิต สวมรองเทา้ผา้ใบ

หรือรองเทา้กีฬา รองเทา้หนงั 
7.7 ผูฝึ้กสอนและผูช่้วยผูฝึ้กสอนทีนงัทีมา้นงันกักีฬาสาํรองไดเ้พยีง 3 คน เท่านนั และขออนุญาตให้

ผูช่้วยผูฝึ้กสอนเป็นผูก้ดสญัญาณขอเวลานอกได ้แต่ผูฝึ้กสอนจะตอ้งเป็นผูแ้สดงสญัญาณมือใหผู้ ้
ตดัสินคนที 2 ทราบวา่จะขอเวลานอกแต่เพียงผูเ้ดียว 

7.8 หา้มเปลียนแปลงรายชือนกักีฬาแต่ละทีม 
7.9 การประทว้ง 

- ผูค้วบคุมทีมมีสิทธิประทว้งภายใน 1 ชวัโมงพร้อมทงัวางเงินประกนัการประทว้ง 
จาํนวน 1,000 บาท ถา้ผลการประทว้งไม่เป็นผลสาํเร็จจะยดึเงินประกนัเป็นของสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 

7.10  ใหป้ระธานดาํเนินการสหกรณ์ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอยีดโครงการการแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิ อายุไม่เกนิ 12 ปี และไม่เกนิ 15 ปี 
 

• ค่าดาํเนินการในการจดัการแข่งขนัในระดบัศูนยเ์ครือข่าย ทงั 2 รุ่น คือรุ่นอายไุม่เกิน 12ปี และอายไุม่ 

เกิน 15 ปี  รวมทงัหมด 24 ทีม 

1. อาํเภอใหญ่ อาํเภอละ 4,000  บาท  ไดแ้ก่  8  อาํเภอ  อ.เมือง  อ.ยะรัง  อ.ยะหริง  อ.โคกโพธิ   

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

2. อาํเภอเลก็ อาํเภอละ 3,000 บาท ไดแ้ก่ 4 อาํเภอ  อ.ทุ่งยางแดง  อ.กะพอ้ อ.ไมแ้ก่น  อ.แม่ลาน 

• เงินบาํรุงทีมทงั 2 รุ่น คือ รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปีและไม่เกิน 15 ปี  ทงัหมด  24  ทีมๆละ  3,000  บาท 

• เงินรางวลัในการแข่งขนั ทงั 2 รุ่น รวมทงัหมด  8 รางวลั 

- รุ่นอายไุม่เกิน 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  

       -  รุ่นอายไุม่เกิน 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  

• รางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยยีม รางวลัๆละ 2,000 บาท  ทงั 2 รุ่น คือรุ่นอายไุม่เกิน 12ปี และอายไุม่เกิน 15 ปี 

รวมทงัหมด 2 รางวลั 

• รางวลัผูเ้ล่นทรงคุณคา่  รางวลัละ 1,000  บาท  ทงั 2 รุ่น คือรุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี และอายไุม่เกิน 15 ปี  

รวมทงัหมด 2 รางวลั 

• กาํหนดจดัแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  ระหวา่งวนัที  5-9  กนัยายน  2559  ณ สนามกีฬาองคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดัปัตตานี 

 

 

 

 

 



ใบสมัครส่วนตัว 

เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิอายุไม่เกนิ 12 ปี และไม่เกนิ 15 ปี ครังท ี3 

“ ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์  2559 ”   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากดั 

                               วนัที.............เดือน .................................    พ.ศ.  2559 
 

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

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

อยูบ่า้นเลขที.................หมู่ที................ซอย...............................ถนน............................ตาํบล.................. 

อาํเภอ................................จงัหวดั...........................กาํลงัศึกษาอยูใ่นชนั................................................ 

โรงเรียน.................................................ขอสมคัรเขา้แข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิงอายไุม่เกิน 12 ปี 

และไม่เกิน 15 ปี  ครังที 3 “ออมทรัพยค์รูปัตตานีเกมส์ 2559” สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั และยนิดีทีจะ

ปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัทุกประการ 

    

     ลงชือ................................................ผูส้มคัร 

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

คาํรับรองของผู้ปกครอง 

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

ของ................................................................ขอรับรองวา่นกัเรียนในความปกครองทีมีชือดงักล่าว 

มีอาย.ุ........ปี และอนุญาตใหน้กัเรียนในความปกครองเขา้แข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลนกัเรียนหญิง 

อายไุม่เกิน 12 ปีและ 15 ปี ครังที 2 หากเกิดการบาดเจบ็หรือเสียหายแก่นกัเรียนในความปกครอง ขา้พเจา้จะไม่

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆแก่นกัเรียนในความปกครองของขา้พเจา้ จึงลงนามรับรองไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     ลงชือ................................................ผูป้กครอง 

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

คาํรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 

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

ขอรับรองวา่.........................................................เป็นผูก้าํลงัศึกษาอยูช่นั.................................................. 

ของโรงเรียน มีอาย.ุ............ปี และเป็นผูที้มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ตามระเบียบการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อล 

นกัเรียนหญิงอายไุม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี  ครังที 2 “ออมทรัพยค์รูปัตตานี.เกมส์ 2558” สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

ปัตตานีจาํกดั ทุกประการ 

ลงชือ................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา        

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



แบบแจ้งรายชือนักกฬีาและเจ้าหน้าททีมี 

การแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิอายุไม่เกนิ 12 ปี และไม่เกนิ 15 ปี ครังท ี3 

“ออมทรัพย์ครูปัตตานี.เกมส์ 2559”  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั 

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

หมายเลข ชือ     -    สกลุ ลายมือชือ วนั /เดือน / ปีเกิด หมายเหตุ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

ผูจ้ดัการทีม  โทรศพัท ์  

ผูค้วบคุมทีม  โทรศพัท ์  

ผูฝึ้กสอน  โทรศพัท ์  

ผูช่้วยผูฝึ้กสอน  โทรศพัท ์  

ผูช่้วยผูฝึ้กสอน  โทรศพัท ์  

ขอรับรองวา่ รายชือนกักีฬาทงัหมดเป็นนกัเรียน นกักีฬาของสถานศึกษาจริง และมีอายตุามเกณฑที์กาํหนดไวจ้ริง

ทุกประการ 

      ลงชือ......................................................... 

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

                                                                         ผูจ้ดัการทีม 



แบบรูปถ่ายนักกฬีา 

การแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลนักเรียนหญงิอายุไม่เกนิ 12 ปี และไม่เกนิ 15 ปี ครังท ี3 

“ ออมทรัพย์ครูปัตตานี.เกมส์ 2559 ”   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จํากดั 

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

 

 

 

ชือ................................     ชือ...................................   ชือ.....................................      ชือ.................................       

สกลุ..............................   สกลุ................................     สกลุ..............................          สกลุ..............................     

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

 

 

 

ชือ................................   ชือ.....................................   ชือ.....................................    ชือ..................................        

สกลุ..............................   สกลุ..............................       สกลุ..............................         สกลุ..............................     

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

 

 

 

ชือ................................   ชือ.....................................   ชือ.....................................    ชือ..................................         

สกลุ..............................   สกลุ..............................       สกลุ..............................         สกลุ..............................     

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

ขอรับรองวา่ รายชือนกักีฬาทงัหมดเป็นนกัเรียน นกักีฬาของสถานศึกษาจริง และมีอาย ุ

ตามเกณฑที์กาํหนดไวจ้ริงทุกประการ 

ลงชือ......................................................... 

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

หวัหนา้สถานศึกษา 

ประทบัตราสถานศึกษาไวเ้ป็นสาํคญั 

     

    

    


