๑/๒๕๕๕

ชมรมวอลเลย์บอล จังหวัดยะลา
โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์ ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขัน ศอ.บต. วอลเลย์บอล“นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓
เรียน .............................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ระเบียบการแข่งขัน
๒. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
๓. บัญชีรายชือ่ นักกีฬา
ด้วยชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดยะลา โดยการสนับสนุนจากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ได้กาหนดให้มีการจัดการแข่งขั น ศอ.บต. วอลเลย์บอล“นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓ ขึ้นในระหว่างวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ – ๒ กันยายน ๒๕๕๕
ชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดยะลา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านส่งทีมกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วมการแข่งขัน
ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ที่แนบมาด้วยแล้วมาที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ชมรมวอลเลย์บอล จังหวัดยะลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ หรือ คุณจาตุรัตน์ ล่องเซ่ ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจาตุรัตน์ ล่องเซ่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๔๖๖๖๘๗๗ หรือ
ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ จันลาภ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๔๘๐๙๑๒๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(นายสัญญา สุวรรณโพธิ์)
ประธานชมรมวอลเลย์บอล จังหวัดยะลา

ระเบียบการแข่งขัน ศอ.บต. วอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓
จัดโดย ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดยะลา
เพื่อให้การแข่งขัน วอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ทางชมรมจึงได้ออกระเบียบการแข่งขันไว้ดังนี้
ข้อที่ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓
ข้อที่ ๒. ให้ยกเลิกระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครัง้ ที่ ๒
ข้อที่ ๓. ประเภทของการแข่งขัน
๓.๑ ระดับประชาชน ชาย ประเภท ก
๓.๒ ระดับประชาชน ชาย ประเภท ข
๓.๓ ระดับประชาชนหญิง
๓.๔ ระดับเยาวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๓.๕ ระดับเยาวชน หญิง รุน่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๓.๖ ระดับยุวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
๓.๗ ระดับยุวชน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
ข้อที่ ๔. ทีมทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน
๔.๑ แต่ละทีมสามารถที่จะรวมนักกีฬาจากที่ใดก็ได้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนด
๔.๒ สามารถตัง้ ชื่อทีมตามหน่วยงาน โรงเรียน องค์กร หรืออื่นใดก็ได้ตามสมควร
๔.๓ แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาร่วมแข่งขันได้ไม่เกินทีมละ๑๒ คน เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน ๓ คน
ข้อที่ ๕. คุณสมบัติของนักกีฬา
๕.๑ ระดับประชาชน ชาย ประเภท (ไม่จากัดภูมิลาเนา )
๕.๒ ระดับประชาชน ชาย ประเภท ข (มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕(ดูจากบัตรประจาตัวประชาชน)
๕.๓ ระดับประชาชนหญิง (ไม่กากัด อายุ และภูมิลาเนา)
๕.๔ ระดับเยาวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อน ๑ มกราคม ๒๕๓๗)
๕.๕ ระดับเยาวชน หญิง รุน่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ไม่เกิดก่อน ๑ มกราคม ๒๕๓๗)
๕.๖ ระดับยุวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ไม่เกิดก่อน ๑ มกราคม ๒๕๔๓ และ กาลังศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น)
๓.๗ ระดับยุวชน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ไม่เกิดก่อน ๑ มกราคม ๒๕๔๓๒๕๔๓ และ
กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น)
๕.๘ นักกีฬา ๑ คนเล่นได้เพียง๑ รุน่ เท่านัน้
ข้อที่ ๖. การสมัครเข้าแข่งขัน
ทีมที่จะส่งเข้าแข่งขัน ส่งส่งใบสมัครให้กับชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดยะลาประกอบไปด้วย
๖.๑ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
๖.๒ บัญชีรายชื่อ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทมี

๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (เฉพาะประชาชนชาย ประเภท ข
รุ่นอายุ ๑๘ ปี และรุ่นอายุ ๑๒ ปี)
๖.๔ .ใบรับรองจากสถานศึกษา (รุน่ อายุ ๑๒ ปี) ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา
๖.๕ เงินประกันทีม ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจ่ายเงินประกันทีม พร้อมใบสมัครโดย
จัดแบ่งตามรุ่นดังนี้(หากไม่จ่ายเงินประกันทีมจะตัดสิทธิ์การสมัคร ไม่จับฉลาก)
- รุ่นประชานชาย ประเภท ก ๓,๐๐๐ บาท
- รุ่นประชาชน ชาย ประเภท ข และประชาชนหญิง ๒,๐๐๐ บาท
- รุ่นเยาวชน ๑๘ ปี ๑,๕๐๐ บาท
- รุ่นยุวชน ๑๒ ปี ๑,๐๐๐ บาท
เงินประกันทีมจะคืนให้เมื่อทีมได้แข่งขันครบตามโปรแกรมเท่านั้นหากทีมไม่มา
ทาการแข่งขันตามกาหนดทางฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินประกันทีม
ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มาที่ ชมรมวอลเลย์บอล จังหวัดยะลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ หรือ คุณนายจาตุรัตน์ ล่องเซ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์ ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
๖.๕ รับสมัคร ๑๖ กรกฎาคม– ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดส่งใบสมัคร พร้อมเงินประกันทีม
ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์(โดยดูวันที่ประทับตราของไปรษณีย์) จับฉลากวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ หากพ้น
กาหนดนี้ไม่รับพิจารณา(วันแข่งขัน ๒๕ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๕)
ข้อที่ ๗. ความสูงของตาข่าย
- รุ่นประชาชน
ชาย ๒.๔๓ เมตร หญิง ๒.๒๔ เมตร
- รุ่นเยาวชน ๑๘ ปี ชาย ๒.๔๓ เมตร หญิง ๒.๒๔ เมตร
- รุ่นยุวชน ๑๒ ปี ชาย ๒.๑๕ เมตร หญิง ๒.๑๐ เมตร
ข้อที่ ๘. รางวัล
๘.๑ ประชาชน ชาย ประเภท ก
ชนะเลิศ
เป็นเงิน
๒๕,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เป็นเงิน
๑๕,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เป็นเงิน
๘,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๓
เป็นเงิน
๓,๐๐๐
บาท
รวม
เป็นเงิน
๕๑,๐๐๐
บาท
๘.๒ ประชาชน ชาย ประเภท ข
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
รองชนะเลิศ อันดับ ๓
รวม
๘.๓ ประชาชนหญิง
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ ๑

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

๑๒,๐๐๐
๗,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

๑๐,๐๐๐
๖,๐๐๐

บาท
บาท

รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เป็นเงิน
๓,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๓
เป็นเงิน
๒,๐๐๐
บาท
รวม
เป็นเงิน
๒๑,๐๐๐
บาท
๘.๔ เยาวชน ชาย รุน่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ชนะเลิศ
เป็นเงิน
๑๐,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เป็นเงิน
๖,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เป็นเงิน
๓,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๓
เป็นเงิน
๒,๐๐๐
บาท
รวม
เป็นเงิน
๒๑,๐๐๐
บาท
๘.๕ เยาวชน หญิง รุน่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ชนะเลิศ
เป็นเงิน
๘,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เป็นเงิน
๕,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เป็นเงิน
๒,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๓
เป็นเงิน
๑,๐๐๐
บาท
รวม
เป็นเงิน
๑๖,๐๐๐
บาท
๘.๖ ยุวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
ชนะเลิศ
เป็นเงิน
๕,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เป็นเงิน
๓,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เป็นเงิน
๒,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๓
เป็นเงิน
๑,๐๐๐
บาท
รวม
เป็นเงิน
๑๑,๐๐๐
บาท
๘.๗ ยุวชน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
ชนะเลิศ
เป็นเงิน
๕,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
เป็นเงิน
๓,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เป็นเงิน
๒,๐๐๐
บาท
รองชนะเลิศ อันดับ ๓
เป็นเงิน
๑,๐๐๐
บาท
รวม
เป็นเงิน
๑๑,๐๐๐
บาท
ข้อที่ ๙. กติกาการแข่งขัน
เนื่องจากการแข่งขันรายการนี้เป็นการจัดการแข่งขันระดับท้องถิ่นไม่เป็นทางการและใช้ผู้ตัดสิน
ของชมรมจึงจะใช้กติกาแข่งขันที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรอง(โดยอนุโลม)
ข้อที่ ๑๐ หากพบว่าทีมใดจงใจนานักกีฬาที่ไม่มีคุณสมบัติมาเข้าร่วมการแข่งขัน ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน
จะยึดเงินประกันทีม และไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติลงทาการแข่งขันต่อไป (ทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อมีการ
ตรวจพบ)
ข้อที่ ๑๑. การประท้วง
ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการประท้วงใด ๆทั้งสิ้น
ข้อที่ ๑๒. หากมีกรณีอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้วินิจฉัยตามความเหมาะสมแก่กรณี คาชี้ขาดถือเป็น
ข้อยุติ จะอุทธรณ์ใด ๆ อีกไม่ได้
ข้อที่ ๑๓ เงื่อนไขในการจัดการแข่งขัน หากมีทีมไม่ครบตามจานวน ไม่จัดการแข่งขัน

๓.๑ ระดับประชาชน ชาย ประเภท ก ไม่น้อยกว่า ๖ ทีม
๓.๒ ระดับประชาชน ชาย ประเภท ข ไม่น้อยกว่า ๒๐ ทีม
๓.๓ ระดับประชาชนหญิง ไม่น้อยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ๘ ทีม
๓.๔ ระดับเยาวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่น้อยกว่า ๘ ทีม
๓.๕ ระดับเยาวชน หญิง รุน่ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่น้อยกว่า ๖ ทีม
๓.๖ ระดับยุวชน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ไม่น้อยกว่า ๖ ทีม
๓.๗ ระดับยุวชน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ไม่น้อยกว่า ๘ ทีม
หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจาตุรตั น์ ล่องเซ่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๔๖๖๖๘๗๗
หรือ ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ จันลาภ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๔๘๐๙๑๒๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชมรมวอลเลย์บอล จังหวัดยะลา

ใบสมัคร
การแข่งขัน วอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓
เรื่อง

ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓

เรียน ประธานชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดยะลา
ข้าพเจ้า.............................................................................ตาแหน่ง(ถ้ามี)......................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................โทรศัพท์................................. ขอส่งทีม
วอลเลย์บอล ประเภททีม

๐ เยาวชน ชาย ๑๘ ปี

๐ ประชาชนชาย ประเภท ก ๐ ประชาชน ชาย ประเภท ข ๐
๐ เยาวชนหญิง ๑๘ ปี
๐ ยุวชน ชาย ๑๒ ปี
๐

รุ่นประชาชน หญิง
ยุวชน หญิง ๑๒ ปี

โรงเรียน/องกรค์/หน่วยงาน............................................................................................................เข้าร่วมการแข่งขัน
วอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดโดย ชมรมวอลเลย์บอล จังหวัดยะลา โดยให้ชื่อทีมในการแข่งขันครั้งนี้ว่า
.................................................................. ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดส่งหลักฐานพร้อมเงินประกันทีมมาพร้อมด้วยแล้ว และ
ขอรับรองว่าทีมของข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบที่ทางชมรมกาหนดและถือปฏิบัติหลักการของการแข่งขันกีฬา
ด้วยน้าใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(......................................)

ผู้จัดการทีม

บัญชีรายชื่อนักกีฬา
การแข่งขัน วอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ ๓
ชื่อทีม..........................................................
โรงเรียน/องค์กร/หน่วยงาน..................................................................
ประเภททีม.......................
รุ่น............................................
ที่

ชื่อ – สกุล

วันเดือนปี
เกิด

สังกัด

ลายมือชื่อ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สถานะ
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ
จัดการทีม
(.........................................)

