
 

 

ระเบียบการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล  
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ครั้งที่ ๑9 ประจ าปี ๒๕๖1 
                               ------------------------------------------------------------------------- 
 
ข้อที่ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตัน-  
           ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑9 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 โดยระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ 
           เป็นต้นไป 
ข้อที่ ๒.  ก าหนดการรับสมัคร 
           เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและหมดเขตรับสมัคร ๑๕ วัน ก่อนการแข่งขัน  
ข้อที่ ๓.  การรับสมัคร 
           การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ใช้ใบสมัครที่ บรษิัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) ก าหนดเท่านัน้ 
ข้อที่ ๔.  คุณสมบัตินักกีฬา 
            ๔.๑ ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เกิดก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔9 
            ๔.๒ ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา เรียนอยู่ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖1 
            ๔.๓ ต้องมีชื่อและเข้าศึกษาในโรงเรียนนั้น ๆ จริงก่อนวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖1  
           ๔.๔ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในนามโรงเรียนได้ทุกสังกัด และอาจใช้ชื่อร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ 
                ในพ้ืนที่ได้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ทั้งนี้นักกีฬาจะต้องอยู่ใน 
                โรงเรียนเดยีวกัน ภายใต้คุณสมบัติข้อ ๔.๒ และ ข้อ ๔.๓ 
           ๔.๕ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ  
          ๔.๖ ก าหนดให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม (ประเภททีมชาย ๑ ทีม/ทีมหญิง ๑ ทีม)  
ข้อที่ ๕. หลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
           ๕.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
          ๕.๒ ใบสมัคร ใบทะเบียนนักกีฬา ใบรับรองคุณสมบัตินักกีฬา ระเบียบการแข่งขัน (ดาวน์โหลดได้ที่  
                www.aerothai.co.th) ติดรูปถ่ายของนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พร้อมประทับตราบนรูปถ่าย 
                ด้านล่างและลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ และรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน  ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
 ๕.3 ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ต้องมีใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ตั้งแต่ 
                 เข้าศึกษาจนถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖1 ของนักกีฬามาแสดงในวันประชุมทีม 
ข้อที่ ๖. วิธีการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 ทีมท่ีต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ยื่นหลักฐาน (ตามข้อ ๕.) ไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก 
          จังหวัดให้ด าเนินการจัดการแข่งขัน หรือศูนย์ควบคุมการบิน หรือหอบังคับการบิน ของ บวท. ประจ าอยู่ 
          ณ จังหวัดนั้น ๆ โดย บวท. จะพิจารณาทีมท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
 ๖.๑  ส าหรับทีมทีส่่งหลักฐานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามข้อ ๕.) ไม่ครบถ้วน บวท. จะไม่รับพิจารณา 
                 ให้รว่มการแข่งขัน 
 ๖.๒ ให้แต่ละทีมที่ได้รับพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขันน าหลักฐานตัวจริงไปในวันประชุมผู้ควบคุมทีมของ 
                 แต่ละรอบ หากไมน่ าหลักฐานตัวจริงมา นักกีฬาคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน 
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 ๖.๓ ทีมชนะเลิศในทุกรอบการแข่งขัน หากไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่อไปได้ ให้ท าหนังสือ 
      แจ้งมายังประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนการแข่งขัน 
      ในรอบต่อไป 

ข้อ ๗.  สิทธิประโยชน์ของนักกีฬา 
 ๗.๑ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย บวท. จะมี 
                ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเดินทางให้ รวมถึงจัดหาที่พัก อาหาร ส าหรับนักกีฬา ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่ ๓ คน 
 ๗.๒ ชุดของนักกีฬาในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย บวท. จะเป็นผู้จัดหาให้ โดยนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม 
                ต้องใส่ชุดแข่งขันที่ บวท. จัดหาให้เท่านั้น  
ข้อ ๘.  ระบบการแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามกติกาสากลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ โดย 
 ๘.๑ ขนาดของสนามกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร 
 ๘.๒ ความสูงของตาขา่ย ทีมชาย ๒.๑๕ เมตร และทีมหญิง ๒.๑๐ เมตร 
 ๘.๓ ใช้ลูกวอลเลย์บอลยี่ห้อมอลเทน (Molten) ในการแข่งขันทุกรอบ  
 ๘.๔ แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซ็ททุกรอบ (ยกเว้นรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันรอบชิง 
                ชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งขันในระบบ ๓ ใน ๕ เซท็) 
 ๘.๕ การจัดอันดับการแข่งขัน ให้นับผลชนะ แพ้เป็นหลัก แต่ถ้าหากผลชนะ แพ้เท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก 
ข้อที่ ๙. รางวัล 
 ๙.๑ รอบชิงชนะเลิศจังหวัด 
       ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๗,๕๐๐ บาท พร้อมโล่ เหรียญรางวัล เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา 
       รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รบัทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวลั เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา 
       รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา 
       รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา 
 ๙.๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน 
       ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ เหรียญรางวัล เกียรติบัตร  
       รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร  
       รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร  
       รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร  
       ต าแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยม  นักกีฬาชาย ๑ ต าแหน่ง นักกีฬาหญิง ๑ ต าแหน่ง 
       ต าแหน่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ทีมชาย ๑ ต าแหน่ง ทีมหญิง ๑ ต าแหน่ง 
       ได้รับทุนการศึกษาต าแหน่งละ ๑,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร และโล่ 
 ๙.๓ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
                  ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง ๑ ปี ได้รับทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
                เหรียญรางวัล เกียรติบัตร 
       รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร  
       รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร 
                รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร   
       ต าแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยมชายและหญิง จ านวน ๘ ต าแหน่ง ประกอบด้วย 



 

 

  (1) นักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) ได้รับทุนการศึกษาต าแหน่งละ ๓,๐๐๐ บาท โล่ และเกียรติบัตร 
  (2) ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษาต าแหน่งละ ๓,๐๐๐ บาท โล่ และเกียรติบัตร 
  (3) นักกีฬาท าคะแนนสูงสุด  (4) นักกีฬาตบยอดเยี่ยม   (5) นักกีฬาเสิร์ฟยอดเยี่ยม 
                     (6) นักกีฬาตัวตั้งยอดเยี่ยม   (7) นักกีฬารับยอดเยี่ยม   (8) นักกีฬาสกัดก้ันยอดเยี่ยม 
  ได้รับทุนการศึกษาต าแหน่งละ ๒,๐๐๐ บาท โล่ และเกียรติบัตร 
       ๙.๔ โรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกรอบการแข่งขัน จะต้องมีหนังสือขอบคุณ พร้อมประทับตราโรงเรียน 
             มอบให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มิฉะนั้นโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบทุนการศึกษา 
             ให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล   
ข้อที่ ๑๐.  วิธีจัดการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ รอบ 
    ๑๐.๑ รอบชิงชนะเลิศจังหวัด จัดการแข่งขัน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน- 
                     สิงหาคม ๒๕๖1  
    ๑๐.๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน แข่งขันระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจกิายน ๒๕๖1 
                     แบ่งออกเป็น ๑๒ ศูนย ์มีจังหวัดร่วมศูนย์ ดังนี้ 
  ๑๐.๒.๑ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ๗ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ตาก แม่ฮ่องสอน ล าพูน  
                                พะเยา 
  ๑๐.๒.๒ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ๘ จังหวัด พิษณุโลก น่าน สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร  
    พิจิตร อุตรดิตถ์ 
  ๑๐.๒.๓ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ๘ จังหวัด อุดรธานี เลย สกลนคร ขอนแก่น นครพนม   
                                หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ 
  ๑๐.๒.๔ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ๗ จังหวัด อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ 
                                มกุดาหาร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
  ๑๐.๒.๕ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ๗ จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ  
                                มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สระแก้ว 
  ๑๐.๒.๖ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ๖ จังหวัด ประจวบคีรขีันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี  
                                สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร 
  ๑๐.๒.๗ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ๔ จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร 
  ๑๐.๒.๘ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ๕ จังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง 
  ๑๐.๒.๙ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ๕ จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล ระนอง 
  ๑๐.๒.๑๐ ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ ๑   ๖ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี ระยอง   
      นครปฐม และ สมุทรปราการ 
  ๑๐.๒.๑๑ ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ ๒   ๗ จังหวัด สระบุรี ลพบุรี นครนายก ตราด ปทุมธานี 
                                  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
  ๑๐.๒.๑๒ ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ ๓   ๗ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 
                                  สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ 
 ๑๐.๓ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งขันเดือนธันวาคม ๒๕๖1 ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
                     ประกอบด้วยตัวแทนทีมชนะเลิศจากศูนย์ควบคุมการบินต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ ศูนย์ ประเภททีมชาย  
  ๑๒ ทีม ทีมหญิง ๑๒ ทีม 



 

 

   ๑๐.๔  ทีมท่ีเป็นตัวแทนจังหวัดที่เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน สามารถดึงตัวนักกีฬา 
  จากทีมอ่ืนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจังหวัดเดียวกันได้ไม่จ ากัดจ านวน 
 ๑๐.๕  ทีมที่เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบิน เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสามารถดึงตัว 

นักกีฬาจากทีมจังหวัดในศูนย์เดียวกันที่เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินได้อีก 
ไม่จ ากัดจ านวน แต่ไม่สามารถกลับไปดึงตัวนักกีฬาจากรอบชิงชนะเลิศจังหวัดมาแข่งขันได้อีก 

ข้อที่ ๑๑. การประท้วง 
 ๑๑.๑ การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นค าประท้วงเป็นลายลักษณ์ 

อักษรพร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๑๑.๒  การยื่นประท้วงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทีมที่ยื่นประท้วงจะต้องน าเงินสดจ านวน ๑,๐๐๐ บาท  

มอบให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพ่ือประกันการประท้วง ป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง หาก 
การประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยึดเงินประกันของทีมประท้วง 

 ๑๑.๓  ให้ประธานจัดการแข่งขัน หรือผู้แทนจังหวัด หรือผู้แทน บวท. หรือผู้แทนสมาคมฯ และคู่กรณี  
เข้าร่วมพิจารณาหาข้อเท็จจริง และถือว่าเป็นข้อยุติ 

 ๑๑.๔ ประธานจัดการแข่งขัน หรือผู้แทนจังหวัด หรือผู้แทน บวท. หรือผู้แทนสมาคมฯ มีสิทธิ์ประท้วง 
  คุณสมบัติของนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน พร้อมทั้งพิจารณาข้อเท็จจริงและถือว่าเป็นข้อยุติ 
ข้อที่ ๑๒. บทลงโทษ 
 ๑๒.๑  การประท้วงทุกกรณี หากเป็นผล ให้ปรับผลการแข่งขันของทีมท่ีถูกประท้วงเป็นแพ้ และจะไม่มี 

ผลย้อนหลังในการแข่งขันรอบที่ผ่านมา แต่จะมีผลกับทีมที่เข้าแข่งขันในรอบที่มีการประท้วงเท่านั้น 
 ๑๒.๒  กรณีท่ีทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศล าดับที่ ๑-๓ ถูกตรวจพบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ามีนักกีฬา 
                     ผิดคุณสมบัติลงแข่งขัน ให้ปรับผลการแข่งขันนั้นเป็นแพ้ โดยจะยึดโล่รางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล 

เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬาคืน พร้อมทั้งเลื่อนล าดับผลการแข่งขันของทีมล าดับถัดไปขึ้นมาแทน 
 ๑๒.๓ ทีมและเจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ามีผู้เล่นผิดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ 

เข้าร่วมกิจกรรมของ บวท. ดังนี้ 
  ๑๒.๓.๑ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจังหวัด ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันของ บวท. เป็นเวลา ๒ ปี  
                                พร้อมแจ้งต้นสังกัดให้รับทราบ 
  ๑๒.๓.๒ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
                                ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันของ บวท. เป็นเวลา ๓ ปี พร้อมแจ้งต้นสังกัดให้รับทราบ 
  ๑๒.๓.๓ ทีมท่ีดึงตัวนักกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันในนามต้นสังกัดของตนเอง ต้องรับผิดชอบใน 

 ตัวนักกีฬานั้น ๆ หากมีการประท้วงและผิดคุณสมบัติ 
ข้อที่ ๑๓. กรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบ เป็นสิทธิ์ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  

  ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย หรือฝ่ายจัดการแข่งขันชี้ขาดตามความเหมาะสม 
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                คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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