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ระเบียบการแข่งขัน 
วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี   ครั้งที่ 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   ประจ าปี 2558 

ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   
จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
โดยการสนับสนุนโครงการโดยบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด   

 เพ่ือให้การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน  14  ครั้งที่ 25  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ าปี 2558  ซ่ึง
สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สมาคมฯ จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันไว้ดังนี้ 

ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรยีกว่าระเบยีบการแข่งขันวอลเลยบ์อลยวุชน “แอร์เอเชีย” รุน่อายุไม่เกิน 14 ป ีครัง้ที่  25 
               ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ าปี 2558 
ข้อที่ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป 
ข้อที่ 3. ประเภทการแข่งขัน 

3.1 ประเภททีมชายอายุไม่เกิน  14 ปี 
3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี 

ข้อที่ 4. ทีมท่ีส่งเข้าแข่งขัน 
4.1 การส่งทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค แต่ละจังหวัดจะสมัครเข้าแข่งขันก่ีทีมก็ได้ คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดหนึ่งอาจได้รับการคัดเลือก
มากกว่า 1 ทีม  

4.2 การส่งทีมที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

4.3 ทีมท่ีได้เป็นตัวแทนคือ ทีมชนะเลิศของภาค เพ่ือเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย ณ อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา ต้องใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับชุดที่แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไม่ได้ 

ข้อที่ 5.  คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
5.1  ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 14  ปี บริบูรณ์ (  ปี พ.ศ.2544 )        
5.2 ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขัน และมีเวลาเรียนในปีการศึกษา 2557 ไม่น้อยกว่า 

45 วัน นับถึงวันปิดรับสมัครการแข่งขัน 
5.3 ผู้สมัครจะลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
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ข้อที่ 6.   การสมัครเข้าแข่งขัน 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน  ต้องส่งใบสมัครประกอบด้วย 
- ใบสมัครที่สมาคมฯ ก าหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย  โดยหลงัจากท่ีสมาคมฯ 

ได้รับใบสมัครแล้ว ห้ามเพ่ิมหรือเปลี่ยนตัวอีก 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริงให้น าไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขันในวัน

ประชุมผู้จัดการทีม) กรณีใช้ใบเหลืองต้องติดรูปถ่ายด้วย   
- ส าเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา  ติดรูปถ่ายนักเรียน ประทับตรา 
      โรงเรียนและลงนามโดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน   
      (ตัวจริงให้น าไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขันใน    
      วันประชุมผู้จัดการทีม) 

ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ่าย
นักเรียน มาที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เลขที่ 286  อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบ  ชั้น 17  การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  หรือ ติดต่อ นายอุกฤษ ศรีสุขอร่าม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ      
089-1801228 

6.2 การรับสมัครไม่จ ากัด แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่รับสมัคร
ทางโทรศัพท์และแฟกซ์ 

6.4  วันเปิดและปิดรับสมัคร 
   วนัที ่11 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2558 

 ข้อที่ 7.  กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 ข้อที่ 8   ระบบการแข่งขัน 
  - รอบคัดเลือกภูมิภาค  
   - แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 ทุกรอบ 
  - รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
   - แข่งขันแบบ 3 ใน 5 ทุกรอบ 
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ข้อที่ 9   การจัดอันดับทีม  

   -  ดูจากจ านวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 
   -  ถ้าจ านวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับที่ดีกว่าของทีม 
 ข้อที่ 10  ความสูงของตาข่าย  และลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน 
  -  ประเภทเยาวชนชาย     ความสูงของตาข่าย  2.30  เมตร 
  -  ประเภทเยาวชนหญิง   ความสูงของตาข่าย  2.15  เมตร 

-  ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ยี่ห้อ  แกรนด์สปอร์ต 
ข้อที่ 11.  วิธีจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 6  ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คือ 

11.1  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แข่งขัน ณ อ าเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14 -20 ธันวาคม 2558  
ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้  นครพนม  หนองคาย ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  ขอนแก่น  นครราชสีมา   สุรินทร์  
บุรีรัมย์  มุกดาหาร  อ านาจเจริญ  หนองบัวล าภู  ชัยภูมิ  ยโสธร   ศรีสะเกษ  กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร อุดรธานี 
อุบลราชธานี 

11.2  ภาคนครหลวง แข่งขัน ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยจังหวัด  
กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ 

11.3  ภาคเหนือ  แข่งขัน  ณ พิษณุโลก ระหว่างวันที่  3 – 9 มกราคม 2559 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้  นครสวรรค์  
ก าแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ์  แพร่  น่าน ล าปาง  สุโขทัย  พิษณุโลก  เชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ตาก  
พะเยา  ล าพูน  อุตรดิตถ์ 

11.4  ภาคกลาง  แข่งขัน  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2559 ประกอบด้วยจังหวัด
ต่อไปนี้ ราชบุรี  เพชรบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์                                                                 
อยุธยา  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  อุทัยธานี  สิงห์บุรี    อ่างทอง  ชัยนาท 

11.5  ภาคตะวันออก  แข่งขัน ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่  21 – 27 มกราคม 2559 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ 
สระบุรี  ฉะเชิงเทรา  ลพบุรี  ปราจีนบุรี  ปทุมธานี  สระแก้ว  ระยอง ตราด   ชลบุรี  จันทบุรี  นครนายก 

11.6 ภาคใต้   แข่งขัน ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่  31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559  ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้   
ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  พังงา  ระนอง  พัทลุง  สตูล  กระบี่  ภูเก็ต  ตรัง  ยะลา     ปัตตานี     นราธิวาส  สงขลา  
นครศรีธรรมราช   

11.7 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแข่งขัน ณ โรงยิมสนามกีฬาจิระนคร อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่าง       
วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์  2559 ประกอบด้วย ชาย 12 ทีม หญิง 12 ทีม ดังนี้ 
11.7.1 ทีมชนะเลิศ รอบคัดเลือกภูมิภาค 6 ภาค ๆ  ละ  1  ทีม  ชาย - หญิง       12  ทีม 
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11.7.2 ทีมแชมป์เก่าจากการแข่งขันครั้งที่ 25 ประจ าปี 2557   ชาย – หญิง   2    ทีม 
 
11.7.3 ทีมจังหวัดเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศ  ชาย – หญิง     2    ทีม 
11.7.4 ทีมอันดับ 2 ของภาคที่มีจ านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดและรองลงมา ชาย – หญิง 4    ทีม 
11.7.5 ทีมจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้สนับสนุน พิจารณาให้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ชาย – หญิง  4    ทีม 

           รวม                                              24  ทีม 
               ข้อที่ 12  รางวัลและสิทธิประโยชน์      

12.1 รอบคัดเลือกทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน (นักกีฬา 12 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน) จะได้รับค่าเดินทางไป-กลับ  
โดยประเมินจากค่าโดยสารรถไฟชั้น 3/ บขส.  ระยะทางจากจังหวัดถึงจังหวัดเจ้าภาพตามความเป็นจริง
แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ( ยกเว้นทีมจังหวัดเจ้าภาพ ) 

12.2  ทีมท่ีเข้าแข่งขัน  จังหวัดเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดที่พักให้โดยไม่เสียค่าที่พัก 
12.3  ทีมชนะเลิศประจ าภาค ได้รับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท อันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 

บาท 
12.4  ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจ าภาค ที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   

จะได้รับสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
- เสื้อแข่งขันคนละ 2 ตัว (นักกีฬา 12  คน ผู้ฝึกสอน 3 คน)  
- ค่าเดินทางไป – กลับ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ่ายค่ารถตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 4,500 

บาท ต่อทีม 
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องท่ีพักและอาหารแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (ทีมละ15 

คน)  
12.5  ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้รับถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี  ไปครอง 1 ปี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และเหรียญรางวัล 
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000  บาท พร้อมโล่ และเหรียญรางวัล 
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 (ครองร่วม) ได้รับครองร่วมทุนการศึกษาทีมละ 7,500 บาท      
 พร้อมโล่ และเหรียญรางวัล 
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ข้อที่ 13. การประท้วง 
 การประท้วงใด ๆ ต้องท าหนังสือเป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการประท้วงต่อ
คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
 -  ประธานจัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ    เป็นประธาน 
 -  ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย       เป็นรองประธาน 
 -  ผู้แทนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน (ยกเว้นคู่กรณี)        เป็นกรรมการ 
ข้อที่ 14.  นักกีฬาที่มีรูปร่างและฝีมือดี  สมาคมฯอาจจะเรียกเข้าเก็บตัวในโครงการพัฒนานักกีฬามุ่งสู่ทีมชาต ิ
ข้อที่ 15  หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้      คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็น 
    ผู้วินิจฉัยตามความเหมาะสมแก่กรณี   ค าชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ  จะอุทธรณ์ใด ๆ อีกไม่ได้ 
 
       ประกาศ  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
                          สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 
 


