
 
ระเบียบการแขง่ขัน วิทยุการบินฯ มินวิอลเลย์บอล  

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
ครั้งท่ี 20 ประจ าปี ๒๕๖2 

                               ------------------------------------------------------------------------- 
ข้อที่ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลยบ์อล ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐา- 
           ธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  
           โดยระเบียบนี้ใช้บังคบัตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป 
ข้อที่ ๒.  ก าหนดการรบัสมคัร 
           เริ่มสมคัรได้ต้ังแตบ่ัดน้ีเป็นต้นไปและหมดเขตรับสมัคร ๑๕ วัน ก่อนการแขง่ขัน  
ข้อที่ ๓.  การรับสมคัร 
           การรับสมคัรทีมเขา้รว่มการแข่งขัน ใช้ใบสมคัรที่ บรษิัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
           ก าหนดเท่านั้น 
ข้อที่ ๔.  คุณสมบัตินักกฬีา 
            ๔.๑ ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เกิดก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕50 
            ๔.๒ ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา เรียนอยู่ไม่เกินชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖2 
            ๔.๓ ต้องมีชื่อและเขา้ศึกษาในโรงเรียนนั้น ๆ จริงกอ่นวันที ่๑๕ มิถุนายน ๒๕๖2 (หากตรวจสอบพบวา่ 
                 ไม่เป็นไปตามเอกสารทีแ่จง้ไว้ คณะกรรมการฯ จะมีหนงัสือรายงานไปยงัต้นสงักัดของโรงเรียนเพื่อ 
                 พิจารณาต่อไป) 
           ๔.๔ ส่งทมีเขา้รว่มการแข่งขันในนามโรงเรียนได้ทกุสงักัด และอาจใชช้ื่อรว่มกับองค์กรปกครองส่วน 
                 ท้องถิ่นทีอ่ยู่ในพื้นที่ได้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มสี่วนรว่มสนบัสนุนการแข่งขัน ทัง้นี้ 
                 นักกีฬาจะต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ภายใต้คุณสมบัตขิ้อ ๔.๒ และ ข้อ ๔.๓ 
           ๔.๕ โรงเรียนที่เขา้รว่มการแข่งขันต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพืน้ที่จังหวัดน้ัน ๆ  
          ๔.๖ ก าหนดใหส้่งทมีเขา้รว่มการแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม (ประเภททมีชาย ๑ ทีม/ทีมหญิง ๑ ทีม)  
ข้อที่ ๕. หลักฐานประกอบการรับสมคัรเขา้รว่มการแข่งขัน 
           ๕.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตวัผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียนของนักกฬีา  
                ให้ครู ผู้ฝึกสอน หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง  
           ๕.2 ใบสมคัร ใบทะเบียนนักกีฬา ใบรับรองคุณสมบัตินักกฬีา ระเบียบการแขง่ขัน (ดาวน์โหลดได้ที่  
                 www.aerothai.co.th) ติดรูปถา่ยของนักกฬีาให้เรียบรอ้ย พร้อมประทับตราบนรูปถา่ยด้านลา่งและ 
                 ลงนามโดยผู้บรหิารสถานศกึษานั้น ๆ และรปูถา่ยมีอายุไม่เกิน  ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
 ๕.3 ทีมที่เข้ารว่มแข่งขันรอบชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย จะต้องเตรียมใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) 
                ตั้งแต่เขา้ศึกษาจนถงึภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา ๒๕๖2 ของนักกฬีาใหพ้รอ้ม เมือ่คณะกรรมการจัดการแข่งขนัฯ 
                ต้องการตรวจสอบ ถ้าหากไมส่ามารถน ามาแสดงได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะไมพ่ิจารณาให้เขา้ 
                ร่วมการแข่งขัน   
ข้อที่ ๖. วธิีการรบัสมคัรเขา้รว่มแข่งขัน 
 ทีมที่ต้องการสมคัรเขา้รว่มการแข่งขันให้ยื่นหลักฐาน (ตามขอ้ ๕.) ไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก 
          จังหวัดให้ด าเนินการจัดการแข่งขัน หรอืศูนย์ควบคมุการบิน หรือหอบังคับการบิน ของ บวท. ประจ าอยู ่
          ณ จังหวัดน้ัน ๆ โดย บวท. จะพจิารณาทมีที่ได้รบัการคัดเลือกเขา้ร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

http://www.aerothai.co.th/


 
 ๖.๑ ทีมทีส่่งหลักฐานสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขัน (ตามขอ้ ๕.) ไม่ครบถว้น บวท. จะไม่รบัพจิารณาใหร้่วมการแขง่ขัน 
 ๖.๒ ให้แตล่ะทมีที่ได้รบัพิจารณาเขา้รว่มการแข่งขันน าหลักฐานตัวจริงไปในวันประชุมผูค้วบคุมทมีของ 
                 แต่ละรอบ หากไม่น าหลักฐานตัวจริงมา นักกฬีาคนน้ันจะไมม่ีสทิธิล์งแข่งขัน 
 ๖.๓ ทีมชนะเลศิในทกุรอบการแข่งขัน หากไมส่ามารถเขา้ร่วมการแขง่ขันในรอบต่อไปได้ ให้ท าหนังสือแจง้มายงัประธาน 
                คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๑๕ วัน ก่อนการแขง่ขันในรอบต่อไป 
ข้อ ๗.  สิทธิประโยชนข์องนักกีฬา 
 ๗.๑ การแขง่ขันในรอบชงิชนะเลศิศูนย์ควบคุมการบิน และรอบชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย บวท. จะม ี
                ค่าใช้จา่ยสนับสนุนการเดินทางให้ รวมถงึจัดหาที่พกั อาหาร ส าหรับนักกีฬา ๑๒ คน และเจา้หนา้ที่ ๓ คน 
 ๗.๒ ชุดของนักกีฬาในรอบชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย บวท. จะเป็นผูจ้ัดหาให้ โดยนักกีฬา และ 
                ผู้ควบคุมทีมต้องใสชุ่ดแขง่ขันที่ บวท. จัดหาใหเ้ท่านั้น  
ข้อ ๘.  ระบบการแขง่ขัน ให้เป็นไปตามกติกาสากลของสหพันธว์อลเลย์บอลนานาชาติ โดย 
 ๘.๑ ขนาดของสนามกวา้ง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร 
 ๘.๒ ความสงูของตาขา่ย ทีมชาย ๒.๑๕ เมตร และทีมหญงิ ๒.๑๐ เมตร 
 ๘.๓ ใช้ลูกวอลเลย์บอลยีห่้อมอลเทน (Molten) ในการแข่งขันทุกรอบ  
 ๘.๔ แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซ็ททุกรอบ (ยกเว้นรอบก่อนรองชนะเลศิ รอบรองชนะเลศิและรอบชิงชนะเลศิในการ 
                แข่งขันรอบชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย แข่งขนัในระบบ ๓ ใน ๕ เซ็ท) 
 ๘.๕ การจัดอันดับการแขง่ขัน ให้นบัผลชนะ แพ้เป็นหลัก แต่ถา้หากผลชนะ แพ้เทา่กันให้ใชว้ธิีการจับสลาก 
ข้อที่ ๙. รางวลั 
 ๙.๑ รอบชิงชนะเลศิจังหวัด 
       ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๗,๕๐๐ บาท พรอ้มโล่ เหรียญรางวลั เกียรติบัตร อุปกรณ์กฬีา 
       รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา 
       รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวลั เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา 
       รองชนะเลศิอันดับ ๓ ได้รับทุนการศึกษา 2,0๐๐ บาท เกียรติบัตร อุปกรณ์กฬีา 
 ๙.๒ รอบชิงชนะเลศิศูนย์ควบคุมการบิน 
       ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่ เหรียญรางวลั เกียรติบัตร  
       รองชนะเลศิอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรตบิัตร  
       รองชนะเลศิอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวลั เกียรติบัตร  
       รองชนะเลศิอันดับ ๓ ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร  
       ต าแหน่งนกักฬีายอดเยี่ยม  นักกีฬาชาย ๑ ต าแหนง่ นักกีฬาหญงิ ๑ ต าแหนง่ 
       ต าแหน่งผูฝ้ึกสอนยอดเยี่ยม ทีมชาย ๑ ต าแหน่ง ทมีหญิง ๑ ต าแหนง่ 
       ได้รับทุนการศึกษาต าแหนง่ละ ๑,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร และโล ่
 ๙.๓ รอบชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย 
                  ชนะเลศิ รับถว้ยพระราชทานฯ ไปครอง ๑ ปี ไดร้ับทุนการศกึษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถว้ยรางวลั 
                เหรียญรางวลั เกียรติบัตร 
       รองชนะเลศิอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมถว้ยรางวลั เหรียญรางวลั เกียรติบัตร  
       รองชนะเลศิอันดบั ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมถว้ยรางวัล เหรียญรางวลั เกียรติบัตร 
                รองชนะเลศิอันดับ ๓ ได้รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร   



 
       ต าแหน่งนกักฬีายอดเยี่ยมชายและหญิง จ านวน ๘ ต าแหนง่ ประกอบด้วย 
  -นักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษาต าแหนง่ละ 5,๐๐๐ บาท พร้อมโล่  
                      และเกียรตบิัตร 
  -นักกีฬาท าคะแนนสูงสุด  -นักกีฬาตบยอดเยี่ยม  -นักกีฬาเสิรฟ์ยอดเยี่ยม 
  -นักกีฬาตัวตัง้ยอดเยี่ยม   -นักกีฬารบัยอดเยี่ยม  -นักกีฬาสกัดกั้นยอดเยี่ยม 
   ได้รับทุนการศึกษาต าแหนง่ละ 3,๐๐๐ บาท พรอ้มโล่ และเกียรติบัตร 
         ๙.๔ โรงเรียนที่ไดร้บัทุนการศกึษาทุกรอบการแขง่ขัน จะตอ้งมีหนงัสือขอบคุณ พรอ้มประทบัตราโรงเรยีนมอบใหก้ับ 
     คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มฉิะนั้นโครงการฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบทุนการศึกษาใหก้ับโรงเรียนที่ได้รบัรางวัล   
ข้อที่ ๑๐.  วธิีจัดการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ รอบ 
   ๑๐.๑ รอบชิงชนะเลิศจังหวัด จัดการแข่งขัน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖2 
   ๑๐.๒ รอบชงิชนะเลศิศูนย์ควบคุมการบิน แข่งขันระหวา่งเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖2 
                     แบ่งออกเป็น ๑๒ ศูนย์ ดังนี ้
  ๑๐.๒.๑ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จ านวน ๗ จงัหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย   
                                ล าปาง ตาก แม่ฮอ่งสอน ล าพูน พะเยา 
  ๑๐.๒.๒ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จ านวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก น่าน 
    สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์  ก าแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ ์
  ๑๐.๒.๓ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จ านวน ๘ จงัหวัด ประกอบดว้ย อุดรธานี เลย สกลนคร  
                                ขอนแก่น นครพนม หนองบวัล าภู หนองคาย บงึกาฬ 
  ๑๐.๒.๔ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จ านวน ๗ จังหวดั ประกอบด้วย อบุลราชธาน ี
                                อ านาจเจรญิ ยโสธร ศรสีะเกษ มกุดาหาร สรุินทร์ ร้อยเอ็ด 
  ๑๐.๒.๕ ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสมีา จ านวน ๗ จงัหวัด 
                                ประกอบดว้ย นครราชสีมา ชัยภมูิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรรีัมย์ ปราจีนบุร ีสระแกว้ 
  ๑๐.๒.๖ ศูนย์ควบคุมการบินหวัหิน จ านวน ๖ จังหวัด ประกอบดว้ย  ประจวบครีขีันธ์ เพชรบรุ ี
                                ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร 
  ๑๐.๒.๗ ศูนย์ควบคุมการบินสรุาษฎร์ธานี จ านวน ๔ จังหวดั ประกอบด้วย สุราษฎรธ์านี  
    นครศรธีรรมราช พัทลงุ ชุมพร 
  ๑๐.๒.๘ ศูนยค์วบคุมการบนิหาดใหญ่ จ านวน ๕ จงัหวดั ประกอบดว้ย สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธวิาส ตรงั 
  ๑๐.๒.๙ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จ านวน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พงังา สตลู ระนอง 
  ๑๐.๒.๑๐ ศูนย์ควบคุมการบินกรงุเทพ ๑ จ านวน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร  
      นนทบุรี ชลบุรี ระยอง นครปฐม และ สมุทรปราการ 
  ๑๐.๒.๑๑ ศูนย์ควบคุมการบินกรงุเทพ ๒  จ านวน ๗ จังหวดั ประกอบด้วย สระบุรี ลพบรุ ี
                                  นครนายก ตราด ปทมุธานี จันทบุรี ฉะเชงิเทรา 
  ๑๐.๒.๑๒ ศูนย์ควบคุมการบินกรงุเทพ ๓ จ านวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา 
                                  อ่างทอง สงิหบ์ุรี สพุรรณบุรี ชยันาท อุทัยธานี นครสวรรค ์
 ๑๐.๓ รอบชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย แข่งขันเดือนธันวาคม ๒๕๖2 ทีมที่เขา้ร่วมการแข่งขัน 
                     ประกอบด้วยตวัแทนทีมชนะเลศิจากศูนย์ควบคุมการบินต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ ศูนย์ ประเภททีมชาย  
  ๑๒ ทีม ทีมหญิง ๑๒ ทีม และทุกทมีต้องอยูร่ว่มการแขง่ขันจนถงึวันปิดการแขง่ขัน    



 
 ๑๐.๔  ทีมที่เป็นตัวแทนจงัหวัดที่เขา้แข่งขันในรอบชิงชนะเลศิศูนย์ควบคุมการบิน สามารถดึงตวันักกีฬา 
  จากทีมอื่นที่เขา้ร่วมการแขง่ขันในรอบชงิชนะเลศิจังหวัดเดียวกันได้ไม่จ ากัดจ านวน 
 ๑๐.๕  ทีมที่เป็นตัวแทนศูนยค์วบคุมการบิน เขา้รว่มแขง่ขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสามารถดงึตัว 

นักกีฬาจากทมีจงัหวัดในศูนย์เดียวกันที่เขา้รว่มแข่งขันรอบชิงชนะเลศิศูนย์ควบคมุการบินได้อีก 
ไม่จ ากัดจ านวน แต่ไมส่ามารถกลบัไปดึงตวันักกีฬาจากรอบชิงชนะเลศิจงัหวัดมาแข่งขันได้อีก 

ข้อที่ ๑๑. การประทว้ง 
 ๑๑.๑ การประทว้งคุณสมบัตขิองนักกฬีา ใหผู้้ควบคมุทีมหรอืผูฝ้ึกสอนยื่นค าประทว้งเป็นลายลกัษณ์ 

อักษรพร้อมหลกัฐานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๑๑.๒  การยื่นประทว้งไมว่า่กรณีใด ๆ ทีมที่ยื่นประท้วงจะตอ้งน าเงนิสดจ านวน ๑,๐๐๐ บาท  

มอบใหก้ับคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน เพื่อประกันการประท้วง ป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง หาก 
การประทว้งไม่เป็นผล คณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะยึดเงนิประกันของทมีประทว้ง 

 ๑๑.๓  ให้ประธานจัดการแขง่ขัน หรือผูแ้ทนจังหวัด หรือผู้แทน บวท. หรือผูแ้ทนสมาคมฯ และคูก่รณี  
เข้าร่วมพจิารณาหาข้อเทจ็จริง และถือวา่เป็นข้อยุติ 

 ๑๑.๔ ประธานจัดการแข่งขัน หรือผูแ้ทนจงัหวัด หรอืผูแ้ทน บวท. หรือผูแ้ทนสมาคมฯ มีสิทธิ์ประทว้ง 
  คุณสมบัตขิองนกักฬีาระหว่างการแขง่ขัน พร้อมทั้งพจิารณาข้อเท็จจรงิและถอืวา่เป็นข้อยุติ 
ข้อที่ ๑๒. บทลงโทษ 
 ๑๒.๑  การประทว้งทุกกรณี หากเป็นผล ใหป้รบัผลการแขง่ขันของทีมทีถู่กประท้วงเป็นแพ้ และจะไม่มี 

ผลย้อนหลังในการแขง่ขันรอบทีผ่า่นมา แตจ่ะมผีลกับทีมที่เขา้แขง่ขันในรอบที่มกีารประท้วงเทา่นั้น 
 ๑๒.๒  กรณีที่ทมีชนะเลิศ ล าดับที่ ๑-๓ ถูกตรวจพบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ามีนักกฬีาผิด 

คุณสมบัตลิงแข่งขัน ให้ปรับผลการแข่งขันน้ันเป็นแพ้ โดยจะยึดโล่รางวัล เหรียญรางวลั เงินรางวัล 
เกียรติบัตร อุปกรณ์กฬีาคืน พร้อมทั้งเลื่อนล าดบัผลการแขง่ขันของทีมล าดบัถัดไปขึ้นมาแทน 

 ๑๒.๓ ทีมและเจา้หนา้ที่ทมีทีถู่กพจิารณาจากคณะกรรมการจัดการแขง่ขันวา่มผีู้เล่นผิดคุณสมบัติ ไม่มี 
สิทธิ์เขา้รว่มกิจกรรมของ บวท. ดังนี ้

  ๑๒.๓.๑ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลศิจงัหวัด หา้มเขา้รว่มการแขง่ขันของ บวท. เป็นเวลา ๒ ปี  
                                พร้อมแจ้งต้นสังกัดใหร้ับทราบ 
  ๑๒.๓.๒ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลศิศูนย์ควบคมุการบิน และรอบชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย 
                                 ห้ามเขา้รว่มการแข่งขันของ บวท. เป็นเวลา ๓ ปี พร้อมแจ้งต้นสังกัดให้รบัทราบ 
  ๑๒.๓.๓ ทีมที่ดงึตัวนกักฬีาให้เขา้ร่วมการแข่งขันในนามต้นสังกัดของตนเอง ต้องรบัผิดชอบใน 

  ตัวนักกีฬานั้น ๆ หากมีการประทว้งและผิดคุณสมบัต ิ
ข้อที่ ๑๓. กรณีนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ เป็นสทิธิข์อง บรษิัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด  

  ร่วมกับสมาคมกฬีาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย หรือฝ่ายจัดการแข่งขันชีข้าดตามความเหมาะสม 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มถิุนายน 2562 
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