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           ระเบียบการแข่งขนั 
วอลเลยบ์อลยวุชน “เอสโคล่า” รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  คร้ังที่ 25  ประจ าปี 2557 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จดัการแข่งขนัโดย สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 

โดยการสนบัสนุนของ บริษทั เสริมสุข จ ากดั(มหาชน)   

 เพือ่ใหก้ารแข่งขนัวอลเลยบ์อลยวุชน “เอสโคล่า”  รุ่นอายไุม่เกิน  16 ปี    ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ค ร้ังที่ 25  ประจ าปี 2557   
ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ซ่ึงสนบัสนุนการจดัการแข่งขนัโดย บริษทั เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน) ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  สมาคมฯ จึงไดอ้อกระเบียบการแข่งขนัไวด้งัน้ี 

ขอ้ที่ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ระเบียบการแข่งขนัวอลเลยบ์อลยวุชน “เอสโคล่า” คร้ังที่ 25 ประจ าปี 2557 
ขอ้ที่ 2. ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ประกาศน้ีเป็นตน้ไป 
ขอ้ที่ 3. ประเภทการแข่งขนั 

3.1 ประเภททีมชายอายไุม่เกิน  16 ปี 
3.2 ประเภททีมหญิงอายไุม่เกิน 16 ปี 

ขอ้ที่ 4. ทีมที่ส่งเขา้แข่งขนั 
4.1 การส่งทีมเขา้แข่งขนัรอบคดัเลือกเป็นตวัแทนภาค  แต่ละจงัหวดัจะสมคัรเขา้แข่งขนัก่ีทีมกไ็ด ้

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัสงวนสิทธ์ิที่จะพจิารณาคดัเลือกเอาตามความเหมาะสม ซ่ึงจงัหวดัหน่ึงอาจ
ไดรั้บการคดัเลือกมากกวา่ 1 ทีม  

4.2 การส่งทีมที่ส่งเขา้แข่งขนัจะตอ้งเป็นทีมของโรงเรียน   หรือสถาบนัการศึกษาที่ไม่เกินมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 

4.3 ทีมที่ไดเ้ป็นตวัแทนคือ ทีมชนะเลิศของภาค เพือ่เขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ย ณ อ ำเภอปักธงชัย จังหวัด 
นครราชสีมา ตอ้งใชผู้เ้ล่นชุดเดียวกบัชุดที่แข่งขนัรอบคดัเลือกตวัแทนภูมิภาคจะเปล่ียนแปลงผูเ้ล่นไม่ได ้

ขอ้ที่ 5.  คุณสมบติัของนกักีฬาที่เขา้แข่งขนั 
5.1  ผูส้มคัรตอ้งอายไุม่เกิน 16  ปี บริบูรณ์ (  ปี พ.ศ.2541 )        
5.2 ผูส้มคัรตอ้งก าลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาที่ส่งเขา้แข่งขนั และมีเวลาเรียนในปีการศึกษา 2557 ไม่นอ้ย

กวา่ 45 วนั นับถึงวนัปิดรับสมคัรการแข่งขนั 
5.3 ผูส้มคัรจะลงแข่งขนัไดเ้พยีงทีมเดียวเท่านั้น 

 
ขอ้ที่ 6.   การสมคัรเขา้แข่งขนั 

6.1 สถาบนัการศึกษาที่ส่งทีมเขา้แข่งขนั  ตอ้งส่งใบสมคัรประกอบดว้ย 
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- ใบสมคัรทีส่มาคมฯ ก าหนดใหเ้ท่านั้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย  โดยหลงัจากที่สมาคมฯ 
ไดรั้บใบสมคัรแลว้ หา้มเพิม่หรือเปล่ียนตวัอีก 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ตวัจริงใหน้ าไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขนัในวนั
ประชุมผูจ้ดัการทีม) กรณีใชใ้บเหลืองตอ้งติดรูปถ่ายดว้ย   

- ส าเนาใบรับรองสถาบนัการศึกษา  ติดรูปถ่ายนกัเรียน ประทบัตรา 
      โรงเรียนและลงนามโดยหวัหนา้สถานศึกษา หรือผูป้ฏิบตัิราชการแทน   
      (ตวัจริงใหน้ าไปแสดงใหค้ณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขนัใน    
      วนัประชุมผูจ้ดัการทีม) 
ส่งใบสมคัรที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย พร้อมส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาใบรับรองสถาบนัการศึกษา ติดรูปถ่าย
นกัเรียน มาที่ สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย  
เลขที่ 286  อาคารเฉลิมพระเกียรต์ิ 7 รอบ  ชั้น 17    การกีฬาแห่งประเทศไทย     แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  

6.2 การรับสมคัรไม่จ ากดั แต่คณะกรรมการจดัการแข่งขนั สงวนสิทธ์ิที่จะพจิารณาคดัเลือกทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั
ตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมที่สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั  ถา้หลกัฐานไม่พร้อมจะไม่ไดรั้บการพจิารณาเขา้ร่วมการแข่งขนั ไม่รับ
สมคัรทางโทรศพัทแ์ละแฟกซ์ 

6.5  วนัเปิดและปิดรับสมคัร 
   30  กรกฎำคม   ถึง    29  สิงหำคม พ.ศ.2557 

 ขอ้ที่ 7.  กติกาการแข่งขนัใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธว์อลเลยบ์อลนานาชาติ 
 ขอ้ที่ 8   การจดัอนัดบัทีม  
   -  ดูจากจ านวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกวา่จะไดอ้นัดบัที่ดีกวา่ 
   -  ถา้จ  านวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากนั ใหใ้ชว้ิธีการจบัฉลากเพือ่หาอนัดบัที่ดีกวา่ของทีม 
 
 
 
 ขอ้ที่ 9.  ความสูงของตาข่าย  และลูกบอลที่ใชใ้นการแข่งขนั 
  -  ประเภทเยาวชนชาย     ความสูงของตาข่าย  2.38  เมตร 
  -  ประเภทเยาวชนหญิง   ความสูงของตาข่าย  2.20  เมตร 

-  ลูกวอลเลยบ์อลที่ใชใ้นการแข่งขนั ยีห่อ้ Grandsport 
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ขอ้ที่ 10.  วธีิจดัการแข่งขนั รอบคดัเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 6 ภาคและรอบชิงชนะเลิศแห่ง 
                ประเทศไทย คือ 

  10.1 ภาคกลาง  แข่งขัน   ณ   สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั  สุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี  
                                         ระหว่างวันที่  8 – 14  กันยายน  2557   ประกอบดว้ย จงัหวดั  ต่อไปน้ี ราชบุรี  เพชรบุรี  นครปฐม    
                                     กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขนัธ ์  อยธุยา  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  อุทยัธานี  สิงห์บุรี      
                                     อ่างทอง  ชยันาท 
                     10.2 ภาคนครหลวง แข่งขัน  ณ  ยิมเฉลิมพระเกยีต์ิแทศบาลนครนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี   
        ระหว่างวันที่ 25  กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2557   ประกอบดว้ยจงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    
                            นนทบุรีและสมุทรปราการ 
                            10 .3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขัน ณ  สนามมหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี  
                                  ระหวา่งวนัที่ 10 – 16  ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยจงัหวดัต่อไปน้ี นครพนม หนองคาย ร้อยเอ็ด   
                                  มหาสารคาม  ขอนแก่น  นครราชสีมา  สุรินทร์  บุรีรัมย ์ มุกดาหาร  อ านาจเจริญ  หนองบวัล าภู  ชยัภูมิ   
                                  ยโสธร     ศรีสะเกษ  กาฬสินธุ ์เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี 
                             10.4 ภาคเหนือ แข่งขัน  ณ สนามกีฬากลาง  จังหวัดก าแพงเพชร  
                                     ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2557  ประกอบดว้ยจงัหวดัต่อไปน้ีนครสวรรค ์ก าแพงเพชร ตาก แพร่ 
                                 พจิิตร เพชรบูรณ์ น่าน ล าปาง สุโขทยั  พษิณุโลก  เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน  พะเยา  ล าพนู  อุตรดิตถ ์
                             10.5  ภาคตะวันออก แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี  
                                       ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยจงัหวดัต่อไปน้ีสระบุรี ฉะเชิงเทรา  ลพบุรี    
                                    ปราจีนบุรี  ปทุมธานี   สระแกว้    ระยอง ตราด   ชลบุรี  จนัทบุรี  นครนายก 
                             10.6  ภาคใต้  แข่งขัน ณ  สนามเทศบาลเมืองทุ่งสง  อ าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช    
                                       ระหว่างวันที่  7 – 13 พฤศจิกายน 2557 ประกอบดว้ยจงัหวดัต่อไปน้ี   ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  พงังา   
                                   ระนอง  พทัลุง  สตูล  กระบี่  ภูเก็ต  ตรัง  ยะลา     ปัตตานี     นราธิวาส  สงขลา  นครศรีธรรมราช   
 
                               10.7 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแข่งขัน ณ  สนามเทศบาลเมืองเมืองปัก  อ าเภอปักธงชยั  
                                     จงัหวดันครราชสีมา ระหวา่งวนัที่ 1 – 5 ธนัวาคม 2557   ประกอบดว้ย ชาย  8 ทีม หญิง  8  ทีม ดงัน้ี 
    1. ทีมชนะเลิศ รอบคดัเลือกภูมิภาค 6 ภาค ๆ  ละ  1  ทีม  ชาย - หญิง              12         ทีม 
    2.ทีมจงัหวดัเจา้ภาพรอบชิงชนะเลิศ  ชาย - หญิง            2     ทีม                       
                                   3. ทีมอนัดบั 2 ของภาคที่มีจ  านวนทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัมากที่สุดชาย – หญิง 2                  ทีม 
                          รวม                           16                ทีม 
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             ขอ้ที่ 11.  รางวลัและสิทธิประโยชน์ 
11.1 รอบคดัเลือกทีมที่ส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั (นกักีฬา 12 คน เจา้หนา้ที่ 3 คน) จะไดรั้บค่าเดินทางไป-

กลบั  โดยประเมินจากค่าโดยสารรถไฟชั้น 3/ บขส.  ระยะทางจากจงัหวดัถึงจงัหวดัเจา้ภาพตามความ
เป็นจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ( ยกเวน้ทีมจงัหวดัเจา้ภาพ ) 

11.2  ทีมที่เขา้แข่งขนั  จงัหวดัเจา้ภาพจะเป็นผูจ้ดัที่พกัใหโ้ดยไม่เสียค่าที่พกั 
11.3  ทีมชนะเลิศประจ าภาค ไดรั้บเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท     

               อนัดบั 2 ไดรั้บเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท 
11.4  ทีมชนะเลิศประจ าภาค ที่ไดสิ้ทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   จะไดรั้บส่ิง

ต่าง ๆ ดงัน้ี 
- เส้ือแข่งขนัคนละ 1 ตวั (นกักีฬา 12  คน ผูฝึ้กสอน 3 คน)  
- ค่าเดินทางไป – กลบั รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ่ายค่ารถตามความเป็นจริง 
- แต่ไม่เกิน 4,500 บาท ต่อทีม 
- คณะกรรมการจดัการแข่งขนัเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองที่พกัและอาหารแก่นกักีฬาและเจา้หนา้ที่ (ทีมละ

15 คน)  
11.5      ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ไดรั้บถว้ยชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   
     ไปครอง 1 ปี ไดรั้บทุนการศึกษา 30,000 บาท และเหรียญรางวลั 

ทีมรองชนะเลิศอนัดบั 1 ไดรั้บทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่ และเหรียญรางวลั 
ทีมรองชนะเลิศอนัดบั 2 (ครองร่วม) ไดรั้บครองร่วมทุนการศึกษาทีมละ 7,500 บาท      
 พร้อมโล่ และเหรียญรางวลั 
 

ขอ้ที่ 12. การประทว้ง 
 การประทว้งใด ๆ ตอ้งท าหนงัสือเป็นหลกัฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลกัฐานการประทว้งต่อ
คณะกรรมการ  ประกอบดว้ย 
 -  ประธานจดัการแข่งขนัจงัหวดัเจา้ภาพ    เป็นประธาน 
 -  ผูแ้ทนสมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย       เป็นรองประธาน 
 -  ผูแ้ทนทีมที่ส่งเขา้แข่งขนั (ยกเวน้คู่กรณี)        เป็นกรรมการ 
ขอ้ที่ 13.  นกักีฬาที่มีรูปร่างและฝีมือดี  สมาคมฯอาจจะเรียกเขา้เก็บตวัในโครงการ 
                พฒันานกักีฬามุ่งสู่ทีมชาติ 
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THAILAND Tel. 66-2-1709491-93  Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th  E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com 

ขอ้ที่ 14.  หากมีกรณีใด  ๆนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นระเบียบน้ี      คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเป็น 
    ผูว้นิิจฉัยตามความเหมาะสมแก่กรณี   ค  าช้ีขาดถือเป็นขอ้ยติุ  จะอุทธรณ์ใด ๆ อีกไม่ได ้
 

               ประกาศ  ณ วนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2557                                                                   
                                                                              สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


