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ระเบียบการแข่งขนั 

วอลเลยบ์อลยวุชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี   ครั> งที@ 5 (ปีที@ 27) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาํปี 

2560 

ชิงถว้ยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 

จดัการแข่งขนัโดย สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 

โดยการสนบัสนุนโครงการโดยบริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั 

 เพื@ อให้การแข่ งขันวอลเลย์บอลยุวชน  “แอร์ เอเชี ย”  รุ่ นอายุไม่ เกิน   14  ปี  ครั> งที@  5  (ปี ที@27)   

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจาํปี 2560 ซึ@ งสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จาํกัด 

ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  สมาคมฯ จึงไดอ้อกระเบียบ การแข่งขนัไวด้งันี>  

ข้อที& 1. ระเบียบนี-เรียกว่าระเบียบการแข่งขนัวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปี ครั-งที& 5 (ปีที& 27) 

               ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ประจาํปี 2560 

ข้อที& 2. ระเบียบนี-ใช้บังคบัตั-งแต่วนัที&ประกาศนี-เป็นต้นไป 

ข้อที& 3. ประเภทการแข่งขนั 

3.1 ประเภททีมชายอายไุม่เกิน  14 ปี 

3.2 ประเภททีมหญิงอายไุม่เกิน 14 ปี 

ขอ้ที@ 4. ทีมที@ส่งเขา้แข่งขนั 

4.1 การส่งทีมเขา้แข่งขนัรอบคดัเลือกเป็นตวัแทนภาค แต่ละจงัหวดัจะสมคัรเขา้แข่งขนั 

กี@ ทีมก็ได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสงวนสิทธิ] ที@จะพิจารณาคัดเลือกเอาตาม 

ความเหมาะสม ซึ@ งจงัหวดัหนึ@งอาจไดรั้บการคดัเลือกมากกวา่ 1 ทีม  

4.2 การส่งทีมที@ส่งเขา้แข่งขนัจะตอ้งเป็นทีมของโรงเรียน หรือสถาบนัการศึกษาที@ไม่เกิน 

มธัยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

4.3 ทีมที@ไดเ้ป็นตวัแทนคือ ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศของภาค เพื@อเขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ย ณ 

โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็  ตอ้งใชผู้เ้ล่นชุดเดียวกบัชุดที@แข่งขนั รอบคดัเลือก 

ตวัแทนภูมิภาค จะเปลี@ยนแปลงผูเ้ล่นไม่ได ้
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ขอ้ที@ 5.  คุณสมบติัของนกักีฬาที@เขา้แข่งขนั 

5.1  ผูส้มคัรตอ้งอายไุม่เกิน 14  ปี บริบูรณ์ (  ปี พ.ศ.2546 )        

5.2 ผู ้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที@ ส่งเข้าแข่งขัน และมีเวลาเรียน 

ในปีการศึกษา 2560 ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั นบัถึงวนัปิดรับสมคัรการแข่งขนั 

5.3 ผูส้มคัรจะลงแข่งขนัไดเ้พียงทีมเดียวเท่านั>น 

ขอ้ที@ 6.   การสมคัรเขา้แข่งขนั 

6.1 สถาบนัการศึกษาที@ส่งทีมเขา้แข่งขนั  ตอ้งส่งใบสมคัรประกอบดว้ย 

- ใบสมัครที@สมาคมฯ กําหนดให้เท่านั> น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย  

โดยหลงัจากที@สมาคมฯ ไดรั้บใบสมคัรแลว้ หา้มเพิ@มหรือเปลี@ยนตวัอีก 

- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (ตวัจริงให้นาํไปแสดงให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ 

ก่อนการแข่งขนัใน วนัประชุมผูจ้ดัการทีม) กรณีใชใ้บเหลืองตอ้ง ติดรูปถ่ายดว้ย   

- สาํเนาใบรับรองสถาบนัการศึกษา  ติดรูปถ่ายนกัเรียน ประทบัตรา 

      โรงเรียนและลงนามโดยหวัหนา้สถานศึกษา หรือผูป้ฏิบติัราชการแทน   

      (ตวัจริงใหน้าํไปแสดงใหค้ณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขนัใน    

      วนัประชุมผูจ้ดัการทีม) 

ส่งใบสมัครที&กรอกรายละเอียดเรียบร้อย พร้อมสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาใบรับรอง 

สถาบันการศึกษา ติดรูปถ่ายนักเรียน มาที& สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เลขที& 286  

อาคารเฉลมิพระเกยีรติW 7 รอบ  ชั-น 17  การกฬีาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  หรือ ตดิต่อ นายอกุฤษ ศรีสุขอร่าม เจ้าหน้าที&สมาคมฯ  02-1709492 

6.2 การรับสมคัรไม่จาํกดั แต่คณะกรรมการจดัการแข่งขนั สงวนสิทธิ] ที@จะพิจารณาคดัเลือก 

ทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั ตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมที@สมัครเข้า ร่วมการแข่งขัน   ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจะไม่ได้รับการพิจารณา 

เขา้ร่วมการแข่งขนั ไม่รับสมคัรทางโทรศพัทแ์ละแฟกซ์ 

6.4  วนัเปิดและปิดรับสมคัร 

   วนัที& 15 พฤศจกิายน – 15 ธันวาคม 2560 

 ขอ้ที@ 7.  กติกาการแข่งขนัใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ 
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 ขอ้ที@ 8   ระบบการแข่งขนั 

  - รอบคดัเลือกภูมิภาค  

   - แข่งขนัในระบบ 3 ใน 5 ทุกรอบ 

  - รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

   - แข่งขนัแบบ 3 ใน 5 ทุกรอบ 

 ขอ้ที@ 9   การจดัอนัดบัทีม  

   -  ดูจากจาํนวนแมทซ์ที@ชนะ ทีมใดชนะมากกวา่จะไดอ้นัดบัที@ดีกวา่ 

   -  ถา้จาํนวนแมทซ์ที@ชนะเท่ากนั ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลากเพื@อหาอนัดบัที@ดีกวา่ของทีม 

 ขอ้ที@ 10  ความสูงของตาข่าย  และลูกบอลที@ใชใ้นการแข่งขนั 

  -  ประเภทเยาวชนชาย     ความสูงของตาข่าย  2.30  เมตร 

  -  ประเภทเยาวชนหญิง   ความสูงของตาข่าย  2.15  เมตร 

-  ลูกวอลเลยบ์อลที@ใชใ้นการแข่งขนั ยี@หอ้  แกรนดส์ปอร์ต 

ข้ อ ที@  11.  วิ ธี จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น  ร อ บ คั ด เ ลื อ ก ภู มิ ภ า ค แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  6  ภ า ค 

และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คือ 

11.1  ภาคนครหลวง  แข่งขัน  ณ  ยิมเแลิมพระเกียตชรติเทศบาลนครนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างว ันที@   22 - 28 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยจังหวัด  

กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ 

11.2  ภาคใต ้  แข่งขนั ณ โรงเรียนกาษจนาภิเษกวิทยาลยั กระบี@ จงัหวดักระบี@ ระหว่างวนัที@  

30 มกราคม - 5 กุมภาพนัธ์ 2560  ประกอบดว้ยจงัหวดัต่อไปนี>    ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  

พงังา  ระนอง  พทัลุง  สตูล  กระบี@  ภูเก็ต  ตรัง  ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา  

นครศรีธรรมราช  

11.3  ภาคตะวนัออก  แข่งขนั ณ โรงเรียนวงัจนัทร์วิทยา จงัหวดัระยอง ระหว่างวนัที@ 5 – 11 

มกราคม 2560 ประกอบดว้ยจงัหวดัต่อไปนี>  สระบุรี  ฉะเชิงเทรา  ลพบุรี  ปราจีนบุรี  

ปทุมธานี  สระแกว้  ระยอง ตราด   ชลบุรี  จนัทบุรี  นครนายก  

11.4  ภาคเหนือ  แข่งขนั  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ระหว่างวนัที@ 14 - 20 มกราคม 2560 ประกอบด้วยจังหวดัต่อไปนี>   นครสวรรค์  

กาํแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ์  แพร่  น่าน ลาํปาง  สุโขทยั  พิษณุโลก  เชียงใหม่  

เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ตาก  พะเยา  ลาํพนู  อุตรดิตถ ์
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11.5  ภาคกลาง  แข่งขนั  ณ โรงเรียนอุลิตไฟบูลยช์นูปถมัภ ์จงัหวดัชยันาท  ระหวา่งวนัที@ 22 

– 28 มกราคม 2560 ประกอบดว้ยจงัหวดัต่อไปนี>  ราชบุรี  เพชรบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  

สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขนัธ์ อยธุยา  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  อุทยัธานี  สิงห์บุรี    

อ่างทอง  ชยันาท 

11.6  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  แข่งขนั ณ ยิทเทศบาลเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 

ระหว่างว ันที@  7 – 14 กุมภาพันธ์ 2560  ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี>   นครพนม  

หนองคาย ร้อยเอด็  มหาสารคาม  ขอนแก่น  นครราชสีมา   สุรินทร์  บุรีรัมย ์ มุกดาหาร  

อาํนาจเจริญ  หนองบวัลาํภู  ชยัภูมิ  ยโสธร   ศรีสะเกษ  กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร อุดรธานี 

อุบลราชธานี 

11.7 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแข่งขนั โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอด็ ระหวา่ง  วนัที@ 17 – 

23 กมุภาพนัธ์  2560 ประกอบดว้ย ชาย 16 ทีม หญิง 16 ทีม รวม 32 ทีม ดงันี>  

  1. ทีมชนะเลิศ รอบคดัเลือกภูมิภาค 6 ภาค ๆ  ละ  12 ทีม  ชาย - หญิง  24 ทีม     

        2. ทีมแชมป์เก่าจากการแข่งขนัครั> งที@ 26 ประจาํปี 2559   ชาย – หญิง  2 ทีม 

     3. ทีมจงัหวดัเจา้ภาพรอบชิงชนะเลิศ  ชาย - หญิง         2 ทีม

           4. ทีมอนัดบั 2 ของภาคที@มีจาํนวนทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัมากที@สุดชาย – หญิง      2 ทีม 

      5. ทีมอนัดบั 2 ของภาคที@มีจาํนวนทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัมากที@สุดอนัดบั 2 สุด ชาย – หญิง 2       ทีม 

   

                          รวม                    32            ทมี 

               ขอ้ที@ 12  รางวลัและสิทธิประโยชน ์     

12.1 รอบคัดเลือกทีมที@ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  (นักกีฬา  12 คน  เจ้าหน้าที@  3 คน) 

จะได้รับค่าเดินทางไป-กลับ  โดยประเมินจากค่าโดยสารรถไฟชั>น 3/ บขส.  

ระยะทางจากจงัหวดัถึงจงัหวดัเจ้าภาพ  ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ( 

ยกเวน้ทีมจงัหวดัเจา้ภาพ ) 

12.2  ทีมที@เขา้แข่งขนั  จงัหวดัเจา้ภาพจะเป็นผูจ้ดัที@พกัใหโ้ดยไม่เสียค่าที@พกั 

12.3  ทีมชนะ เ ลิศประจําภาค  ได้ รับ เ งิน ทุนการ ศึกษา  10, 000 บาท  อันดับ  2 

ไดรั้บเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท 

12.4  ทีมชนะเลิศ  และรองชนะเลิศประจําภาค  ที@ ได้สิทธิ เข้า ร่วมการแข่งขัน 

รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   จะไดรั้บสิ@งต่าง ๆ ดงันี>  

- เสื>อแข่งขนัคนละ 2 ตวั (นกักีฬา 12  คน ผูฝึ้กสอน 3 คน)  



 

THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION 

286 His majesty the King honor Celebration Building Floor 17 Room 2 Sport Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 

THAILAND Tel. 66-2-1709491-93  Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th  E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com 

- ค่าเดินทางไป  – กลับ  รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ่ายค่ารถตามความ 

เป็นจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาท ต่อทีม 

- คณะกรรมการจดัการแข่งขนัเป็นผูรั้บผิดชอบเรื@องที@พกัและอาหารแก่นกักีฬาและเ

จา้หนา้ที@ (ทีมละ15 คน)  

12.5  

ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยไดรั้บถว้ยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กญัญา สิริวฒันาพรรณวดี  ไปครอง 1 ปี ไดรั้บทุนการศึกษา 30,000 บาท และเหรียญรางวลั 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000  บาท พร้อมโล่ และเหรียญรางวลั 

ทีมรองชนะเลิศอนัดบั 2 (ครองร่วม) ไดรั้บครองร่วมทุนการศึกษาทีมละ 7,500 บาท  พร้อมโล่ 

และเหรียญรางวลั 

 

ข้อที& 13. การประท้วง 

 การประท้วงใด  ๆ  ต้องทําหนัง สือ เ ป็นหลักฐานแสดง ต่อคณะกรรมการพร้อม 

หลกัฐานการประทว้งต่อ คณะกรรมการ  ประกอบดว้ย 

 -  ประธานจดัการแข่งขนัจงัหวดัเจา้ภาพ    เป็นประธาน 

 -  ผูแ้ทนสมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย       เป็นรองประธาน 

 -  ผูแ้ทนทีมที@ส่งเขา้แข่งขนั (ยกเวน้คู่กรณี)        เป็นกรรมการ 

ขอ้ที@ 14.  นกักีฬาที@มีรูปร่างและฝีมือดี  สมาคมฯอาจจะเรียกเขา้เกบ็ตวัในโครงการพฒันานกักีฬามุ่งสู่ทีมชาติ 

ขอ้ที@ 15  หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากที@ระบุไวใ้นระเบียบนี>       คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะเป็น 

    ผูว้นิิจฉยัตามความเหมาะสมแก่กรณี   คาํชี>ขาดถือเป็นขอ้ยติุ  จะอุทธรณ์ใด ๆ อีกไม่ได ้

 

       ประกาศ  ณ วนัที@ 20 พฤศจิกายน 2560 

                               สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 

 

 

 


