
 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

Volleyball Walailak Day 2018  
 

 
                    เขียนที.่..................................................... 
                   วันที่ ..........เดือน .................. พ.ศ. .......... 
 
 

เรื่อง ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball Walailak Day 2018 
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค 

ด้วยข้าพเจ้าในนามของ คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน.................................................................................................                  
ขอส่งทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball Walailak Day 2018 
ประเภททีม      ประชาชนชาย        U19 

       ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบการแข่งขันเป็นอย่างดีแล้ว และขอรับรองว่าทีมของข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ  
การแข่งขันและรกัษามารยาทนักกีฬาที่ดีทุกประการ จึงส่งใบสมัคร ทะเบียนนักกีฬา มาด้วยแล้ว  
       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
       ลงชื่อ    .............................................................. 
      (................................................................) 
             ผู้จัดการทีม 

ผู้ประสานงาน............................................................ โทรศัพท์มือถือ...............................…........................ ......................... 
 
การสมัครแข่งขันและการช าระเงิน 

ค่าสมัครทีมละ 1,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชีนางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ี
บัญชี 828-1-05327-5   หมดเขตรับสมัครในวันที่ 19 มีนาคม 2561 (ยึดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันตามเอกสารการโอนเงิน)  

การสมัคร 
1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 1 ฉบับ  
2. ใบรายชื่อนักกีฬา,ทะเบียนนักกีฬา อย่างละ 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาใบโอนหรือใบน าฝากเงินของธนาคาร จ านวน 1 ฉบับ  
การส่งเอกสาร  
นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา  

            จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  หรือทาง E-mail : Boom.zapatong@gmail.com 
โทรศัพท์ 075-673723 โทรสาร 075-673724 
โทรศัพท์มือถือ นายกิตติศักดิ์ เกื้อบุญส่ง  082-5260082  หรือนายกิตติธัช ฟุ้งเหียน 081-6912696 

            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.wu.ac.th  
 

 

 

       
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ได้รับเอกสารประกอบการ
สมัคร ดังน้ี 
  ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
   ใบรายชื่อนักกีฬา 
   ทะเบียนนักกีฬา 
  ส าเนาบัตรประชาชน  
  นักกีฬา 
  ส าเนาบัตรประชาชน    
  ผู้จัดการทีม 
  การจ่ายเงินค่าสมัคร  
    ยังไม่จ่ายค่าสมัคร 
   จ่ายแล้ว           
 

ลงชือ่........................ ..
ผ ูร้บัสมคัร 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.wu.ac.th/


 

 

ใบรายช่ือนักกีฬา 
Volleyball Walailak Day 2018 

ชื่อทีม.................................................................................................ประเภททีม.................................. 
 

หมายเลข ชื่อ - สกุล อายุ 
สถานะ 
ทีมชาติ 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ผู้จัดการทีม     
ผู้ฝึกสอน     
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน     
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน     
     

       
               
 
              ผู้จัดการทีม………………………………..….… 

                               (…………………..…………….…) 
           เบอร์โทร…………………..…………………… 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขัน 

Volleyball Walailak Day 2018 
............................................................... 

 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้ก าหนดระเบียบ

การจัดการแข่งขัน Volleyball Walailak Day 2018  ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขนั Volleyball Walailak Day 2018 

ข้อ 2.  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  (FIVB)  ซึ่งสมาคมวอลเลย์บอล

แห่งประเทศไทย  ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ 4.  ประเภทการแข่งขันและรางวัลการแข่งขัน 
 จัดการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือ  -    ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (นับตั้งแต่ปีพ.ศ.เกิด 2542 - 2561 ) 

- ทีมประชาชนชาย 
โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ        ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เงินสด 10,000 บาท  
        ทีมประชาชนชาย  เงินสด 10,000  บาท  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เงินสด 7,000 บาท  
 ทีมประชาชนชาย  เงินสด 7,000  บาท  
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เงินสด 5,000 บาท 
 ทีมประชาชนชาย  เงินสด 5,000  บาท  
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เงินสด 2,000 บาท 
         ทีมประชาชนชาย  เงินสด 2,000 บาท 

ข้อ 5.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
5.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนประเภทชาย  
5.2 อายุไม่เกิน 19 ปี (นับตั้งแต่ พ.ศ.เกิด 2542 – พ.ศ.2561)  
5.3 สามารถส่งแข่งขันในนามสถาบัน/โรงเรียน หรือทีมอิสระได้ 

 ข้อ 6.  เอกสารประกอบการสมัคร 
 6.1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 1 ฉบับ  
 6.2. ใบรายชื่อนักกีฬา,ทะเบียนนักกีฬา อย่างละ 1 ฉบับ 
 6.3. ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 6.4. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 



 6.5. ส าเนาใบโอนหรือใบน าฝากเงินของธนาคาร จ านวน 1 ฉบับ  

 ข้อ 7.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  7.1  ให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน 
  7.2  ให้ผู้จัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน  ได้ไม่เกินประเภทละ 12 คน  

7.3  หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาตามข้อ 7.2 แล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทุกกรณ ี

ข้อ 8.  วิธีจัดการแข่งขัน  
  8.1  รอบแรกให้ฝ่ายจัดการแข่งขันด าเนินการจับสลากแบ่งสายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.  
         ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  8.2 รอบแรกและรอบรองชนะเลิศจะท าการแข่งขันระบบ 2 ใน 3 เซต 
  8.3 รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เซต 
  8.4 กรณผีลการแข่งขันได้คะแนนเท่ากันใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือจัดล าดับในรอบต่อไป 

ข้อ 9.  ก าหนดการแข่งขัน 
             วันที่ 23–25  มีนาคม  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เป็นผู้ก าหนดวัน เวลาและ

สถานที่ในการแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

ข้อ 10.  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
           10.1  ให้ผู ้เข้าแข่งขันทุกทีมแต่งกายถูกต้องตามที ่ก าหนดไว้ในกติกาและต้องติดหมายเลข

ประจ าตัวไว้ที่เสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามที่ก าหนดในกติกาการแข่งขัน โดยให้ใช้หมายเลข   1-18  เท่านั้นและ
หมายเลขเสื้อ ต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดให้สี/รูปแบบเสื้อและกางเกงของผู้เข้าแข่งขัน
เหมือนกันทุกคน ยกเว้นต าแหน่งตัวรับอิสระ 

         10.2  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์การ
แข่งขันท่ีสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 

ข้อ 11.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
11.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
11.2  ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื ่อผู ้เข้าแข่งขัน ให้ตรงกับหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในแบบการ

แข่งขันประจ าวัน  ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 45  นาทขีองการแข่งขันครั้งแรก 
11.3  ผู้เข้าแข่งขันทีมใด ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

หรือไม่ลงแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือค าสั่งกรรมการผู้ตัดสิน ภายในเวลา 30 นาที ให้ปรับเป็นแพ้  
11.4  ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติ

ตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 12.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
ข้อ 13.  การประท้วงและการอุทธรณ์ 
 13.1 ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงทางด้านเทคนิคการแข่งขัน 
 13.2 หากมีการประท้วงเกิดขึ้นจากการแข่งขันไม่ว่าทางด้านนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และทีมที่เข้าร่วมการ

แข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา วินัย มารยาทและข้อประท้วงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน ผลการ
พิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 

 13.3 ทีมที่ท าการประท้วง จะต้องท าหนังสือ พร้อมหลักฐานประกอบและเงินประกันจ านวน 3,000 
บาท ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 12 ชั่วโมง หลังการแข่งขันสิ้นสุดลง  

13.4 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันรับหนังสือประท้วงแล้วให้จัดส่งส าเนาหนังสือประท้วงนั้นให้
คู่กรณีที่ถูกประท้วงทราบ เพื่อชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 12 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดราชการ 



หากคู่กรณีที่ถูกประท้วงไม่ชี้แจงตามก าหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะวินิจฉัยค าประท้วงนั้น ตามข้อเท็จจริง และ
หากการประท้วงไม่เป็นผลต่อการพิจารณา จะขอยึดเงินประกันที่วางเอาไว้ 

หลังจากชี้แจงตามวรรคแรกแล้ว หากจ าเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวน
พิจารณาการประท้วงก็ได้ 

ผลการพิจารณา วินิจฉัย ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและ   คณะผู้ตัดสิน 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
 

        คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
Volleyball Walailak Day 2018 

 
 

 


