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ระเบียบการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินวิ อลเลย์บอล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 20 ประจาปี ๒๕๖2
------------------------------------------------------------------------ข้อที่ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
โดยระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป
ข้อที่ ๒. กาหนดการรับสมัคร
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและหมดเขตรับสมัคร ๑๕ วัน ก่อนการแข่งขัน
ข้อที่ ๓. การรับสมัคร
การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ใช้ใบสมัครที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด (บวท.)
กาหนดเท่านั้น
ข้อที่ ๔. คุณสมบัตินกั กีฬา
๔.๑ ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เกิดก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕50
๔.๒ ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา เรียนอยู่ไม่เกินชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖2
๔.๓ ต้องมีชื่อและเข้าศึกษาในโรงเรียนนั้น ๆ จริงก่อนวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖2 (หากตรวจสอบพบว่า
ไม่เป็นไปตามเอกสารทีแ่ จ้งไว้ คณะกรรมการฯ จะมีหนังสือรายงานไปยังต้นสังกัดของโรงเรียนเพื่อ
พิจารณาต่อไป)
๔.๔ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในนามโรงเรียนได้ทกุ สังกัด และอาจใช้ชื่อร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีอ่ ยู่ในพื้นที่ได้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มสี ่วนร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ทัง้ นี้
นักกีฬาจะต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ภายใต้คุณสมบัตขิ ้อ ๔.๒ และ ข้อ ๔.๓
๔.๕ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพืน้ ที่จังหวัดนั้น ๆ
๔.๖ กาหนดให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม (ประเภททีมชาย ๑ ทีม/ทีมหญิง ๑ ทีม)
ข้อที่ ๕. หลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
๕.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรประจาตัวผูไ้ ม่มีสถานะทางทะเบียนของนักกีฬา
ให้ครู ผู้ฝึกสอน หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
๕.2 ใบสมัคร ใบทะเบียนนักกีฬา ใบรับรองคุณสมบัตินกั กีฬา ระเบียบการแข่งขัน (ดาวน์โหลดได้ที่
www.aerothai.co.th) ติดรูปถ่ายของนักกีฬาให้เรียบร้อย พร้อมประทับตราบนรูปถ่ายด้านล่างและ
ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ และรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
๕.3 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จะต้องเตรียมใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)
ตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของนักกีฬาให้พร้อม เมือ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
ต้องการตรวจสอบ ถ้าหากไม่สามารถนามาแสดงได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะไม่พิจารณาให้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
ข้อที่ ๖. วิธีการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ทีมที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้ยื่นหลักฐาน (ตามข้อ ๕.) ไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
จังหวัดให้ดาเนินการจัดการแข่งขัน หรือศูนย์ควบคุมการบิน หรือหอบังคับการบิน ของ บวท. ประจาอยู่
ณ จังหวัดนั้น ๆ โดย บวท. จะพิจารณาทีมที่ได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

๖.๑ ทีมทีส่ ่งหลักฐานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตามข้อ ๕.) ไม่ครบถ้วน บวท. จะไม่รบั พิจารณาให้ร่วมการแข่งขัน
๖.๒ ให้แต่ละทีมที่ได้รบั พิจารณาเข้าร่วมการแข่งขันนาหลักฐานตัวจริงไปในวันประชุมผูค้ วบคุมทีมของ
แต่ละรอบ หากไม่นาหลักฐานตัวจริงมา นักกีฬาคนนั้นจะไม่มีสทิ ธิล์ งแข่งขัน
๖.๓ ทีมชนะเลิศในทุกรอบการแข่งขัน หากไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่อไปได้ ให้ทาหนังสือแจ้งมายังประธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนการแข่งขันในรอบต่อไป
ข้อ ๗. สิทธิประโยชน์ของนักกีฬา
๗.๑ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย บวท. จะมี
ค่าใช้จา่ ยสนับสนุนการเดินทางให้ รวมถึงจัดหาที่พกั อาหาร สาหรับนักกีฬา ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่ ๓ คน
๗.๒ ชุดของนักกีฬาในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย บวท. จะเป็นผูจ้ ัดหาให้ โดยนักกีฬา และ
ผู้ควบคุมทีมต้องใส่ชุดแข่งขันที่ บวท. จัดหาให้เท่านั้น
ข้อ ๘. ระบบการแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาสากลของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ โดย
๘.๑ ขนาดของสนามกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
๘.๒ ความสูงของตาข่าย ทีมชาย ๒.๑๕ เมตร และทีมหญิง ๒.๑๐ เมตร
๘.๓ ใช้ลูกวอลเลย์บอลยีห่ ้อมอลเทน (Molten) ในการแข่งขันทุกรอบ
๘.๔ แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซ็ททุกรอบ (ยกเว้นรอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งขันในระบบ ๓ ใน ๕ เซ็ท)
๘.๕ การจัดอันดับการแข่งขัน ให้นบั ผลชนะ แพ้เป็นหลัก แต่ถา้ หากผลชนะ แพ้เท่ากันให้ใช้วธิ ีการจับสลาก
ข้อที่ ๙. รางวัล
๙.๑ รอบชิงชนะเลิศจังหวัด
ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๗,๕๐๐ บาท พร้อมโล่ เหรียญรางวัล เกียรติบัตร อุปกรณ์กฬี า
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับทุนการศึกษา 2,0๐๐ บาท เกียรติบัตร อุปกรณ์กฬี า
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
ตาแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยม นักกีฬาชาย ๑ ตาแหน่ง นักกีฬาหญิง ๑ ตาแหน่ง
ตาแหน่งผูฝ้ ึกสอนยอดเยี่ยม ทีมชาย ๑ ตาแหน่ง ทีมหญิง ๑ ตาแหน่ง
ได้รับทุนการศึกษาตาแหน่งละ 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

ตาแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยมชายและหญิง จานวน ๘ ตาแหน่ง ประกอบด้วย
-นักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษาตาแหน่งละ 5,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
และเกียรติบัตร
-นักกีฬาทาคะแนนสูงสุด
-นักกีฬาตบยอดเยี่ยม
-นักกีฬาเสิรฟ์ ยอดเยี่ยม
-นักกีฬาตัวตัง้ ยอดเยี่ยม
-นักกีฬารับยอดเยี่ยม
-นักกีฬาสกัดกั้นยอดเยี่ยม
ได้รับทุนการศึกษาตาแหน่งละ 3,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
๙.๔ โรงเรียนที่ได้รบั ทุนการศึกษาทุกรอบการแข่งขัน จะต้องมีหนังสือขอบคุณ พร้อมประทับตราโรงเรียนมอบให้กับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มิฉะนั้นโครงการฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ได้รบั รางวัล
ข้อที่ ๑๐. วิธีจัดการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ รอบ
๑๐.๑ รอบชิงชนะเลิศจังหวัด จัดการแข่งขัน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖2
๑๐.๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน แข่งขันระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖2
แบ่งออกเป็น ๑๒ ศูนย์ ดังนี้
๑๐.๒.๑ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จานวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย
ลาปาง ตาก แม่ฮอ่ งสอน ลาพูน พะเยา
๑๐.๒.๒ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จานวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก น่าน
สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์
๑๐.๒.๓ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จานวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี เลย สกลนคร
ขอนแก่น นครพนม หนองบัวลาภู หนองคาย บึงกาฬ
๑๐.๒.๔ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จานวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี
อานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด
๑๐.๒.๕ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา จานวน ๗ จังหวัด
ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรรี ัมย์ ปราจีนบุรี สระแก้ว
๑๐.๒.๖ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จานวน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรขี ันธ์ เพชรบุรี
ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
๑๐.๒.๗ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จานวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร
๑๐.๒.๘ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จานวน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง
๑๐.๒.๙ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต จานวน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล ระนอง
๑๐.๒.๑๐ ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ ๑ จานวน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ชลบุรี ระยอง นครปฐม และ สมุทรปราการ
๑๐.๒.๑๑ ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ ๒ จานวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย สระบุรี ลพบุรี
นครนายก ตราด ปทุมธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
๑๐.๒.๑๒ ศูนย์ควบคุมการบินกรุงเทพ ๓ จานวน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์
๑๐.๓ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งขันเดือนธันวาคม ๒๕๖2 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ประกอบด้วยตัวแทนทีมชนะเลิศจากศูนย์ควบคุมการบินต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ ศูนย์ ประเภททีมชาย
๑๒ ทีม ทีมหญิง ๑๒ ทีม และทุกทีมต้องอยูร่ ว่ มการแข่งขันจนถึงวันปิดการแข่งขัน

๑๐.๔ ทีมที่เป็นตัวแทนจังหวัดที่เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน สามารถดึงตัวนักกีฬา
จากทีมอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจังหวัดเดียวกันได้ไม่จากัดจานวน
๑๐.๕ ทีมที่เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบิน เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสามารถดึงตัว
นักกีฬาจากทีมจังหวัดในศูนย์เดียวกันที่เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินได้อีก
ไม่จากัดจานวน แต่ไม่สามารถกลับไปดึงตัวนักกีฬาจากรอบชิงชนะเลิศจังหวัดมาแข่งขันได้อีก
ข้อที่ ๑๑. การประท้วง
๑๑.๑ การประท้วงคุณสมบัตขิ องนักกีฬา ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผูฝ้ ึกสอนยื่นคาประท้วงเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
๑๑.๒ การยื่นประท้วงไม่วา่ กรณีใด ๆ ทีมที่ยื่นประท้วงจะต้องนาเงินสดจานวน ๑,๐๐๐ บาท
มอบให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อประกันการประท้วง ป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง หาก
การประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยึดเงินประกันของทีมประท้วง
๑๑.๓ ให้ประธานจัดการแข่งขัน หรือผูแ้ ทนจังหวัด หรือผู้แทน บวท. หรือผูแ้ ทนสมาคมฯ และคูก่ รณี
เข้าร่วมพิจารณาหาข้อเท็จจริง และถือว่าเป็นข้อยุติ
๑๑.๔ ประธานจัดการแข่งขัน หรือผูแ้ ทนจังหวัด หรือผูแ้ ทน บวท. หรือผูแ้ ทนสมาคมฯ มีสิทธิ์ประท้วง
คุณสมบัตขิ องนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน พร้อมทั้งพิจารณาข้อเท็จจริงและถือว่าเป็นข้อยุติ
ข้อที่ ๑๒. บทลงโทษ
๑๒.๑ การประท้วงทุกกรณี หากเป็นผล ให้ปรับผลการแข่งขันของทีมทีถ่ ูกประท้วงเป็นแพ้ และจะไม่มี
ผลย้อนหลังในการแข่งขันรอบทีผ่ า่ นมา แต่จะมีผลกับทีมที่เข้าแข่งขันในรอบที่มกี ารประท้วงเท่านั้น
๑๒.๒ กรณีที่ทมี ชนะเลิศ ลาดับที่ ๑-๓ ถูกตรวจพบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ามีนักกีฬาผิด
คุณสมบัตลิ งแข่งขัน ให้ปรับผลการแข่งขันนั้นเป็นแพ้ โดยจะยึดโล่รางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล
เกียรติบัตร อุปกรณ์กฬี าคืน พร้อมทั้งเลื่อนลาดับผลการแข่งขันของทีมลาดับถัดไปขึ้นมาแทน
๑๒.๓ ทีมและเจ้าหน้าที่ทมี ทีถ่ ูกพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ามีผู้เล่นผิดคุณสมบัติ ไม่มี
สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมของ บวท. ดังนี้
๑๒.๓.๑ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจังหวัด ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันของ บวท. เป็นเวลา ๒ ปี
พร้อมแจ้งต้นสังกัดให้รับทราบ
๑๒.๓.๒ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันของ บวท. เป็นเวลา ๓ ปี พร้อมแจ้งต้นสังกัดให้รบั ทราบ
๑๒.๓.๓ ทีมที่ดงึ ตัวนักกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันในนามต้นสังกัดของตนเอง ต้องรับผิดชอบใน
ตัวนักกีฬานั้น ๆ หากมีการประท้วงและผิดคุณสมบัติ
ข้อที่ ๑๓. กรณีนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ เป็นสิทธิข์ อง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย หรือฝ่ายจัดการแข่งขันชีข้ าดตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินวิ อลเลย์บอล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี ๒๕๖2

