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ระเบียบการแข่งขัน 
วอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที ่14 (ปีที่ 34) ประจำปี 2561 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยการสนับสนุนของ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 

…………………………………………………………………………………………… 

เพื่อให้การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA) ครั้งที่ 14 (ปีที่34) ประจำปี 2561 ซึ่งสนับสนุนการจัด 

การแข่งขันโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันไว้ดังนี้ 

ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน“กฟภ” (PEA) ครั้งที ่14 ( ปีที่ 34) 

พ.ศ. 2561  

 

ข้อที่ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป 

 

ข้อที่ 3. ประเภทการแข่งขัน 

3.1 ประเภททีมชายอายุไม่เกิน 18 ปี 

3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี 

 

ข้อที่ 4. ทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน 

4.1 การส่งทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค แต่ละจังหวัดจะสมัครเข้าแข่งขันกี่ทีมก็ได้ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสมซึ่งจังหวัดหนึ่ง 

อาจได ้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 ทีม 

4.2 การส่งทีมที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่ไม่เกินมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

4.3 ทีมต้องใส่เสื้อแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบให้เท่านั้น 

4.4 ทีมที่ได้เป็นตัวแทนคือ ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศของภาค เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย 

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ ต้องใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับชุดที่แข่งขันรอบ 

คัดเลือกตัวแทนภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไม่ได้ 
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ข้อที่ 5. คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 

5.1 ผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 15 ปี และ ไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ( ปี พ.ศ.2543 – พ.ศ.2546 ) 

5.2 ผู้สมัครต้องกาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขันและมีเวลาเรียนในปีการศึกษา 2561 

ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับถึงวันปิดรับสมัครการแข่งขัน 

5.3 ผู้สมัครจะลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 

ข้อที่ 6. การสมัครเข้าแข่งขัน 

6.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน ต้องส่งใบสมัครประกอบด้วย 

- ใบสมัครที่สมาคมฯ กาหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย โดยหลังจากที่ 

สมาคมฯ ได้รับใบสมัครแล้ว  

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงให้นาไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการ 

แข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม) กรณีใช้ใบเหลืองต้องติดรูปถ่ายด้วย 

- สำเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ่ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย 

หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน(ตัวจริงให้นาไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจ 

สอบก่อนการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม) 

 

ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย มาที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบ ชั้น 17 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เท่านั้น 

 

6.2 การรับสมัครไม่จำกัดแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกทีมเข้า 

ร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขัน ไม ่

รับสมัครทางโทรศัพท์และแฟกซ์ 

6.5 วันเปิดและปิดรับสมัคร 

เปิดรับตัั้ง แต่วันที่ 20 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561 

 

ข้อที่ 7. กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 

 

 



                                                                              

 

 

 

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 

ข้อที่ 8 การจัดอันดับทีม 

- ดูจากจำนวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 

- ถ้าจำนวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม 

 

ข้อที่ 9. ความสูงของตาข่าย และลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน 

- ประเภทเยาวชนชาย ความสูงของตาข่าย 2.43 เมตร 

- ประเภทเยาวชนหญิง ความสูงของตาข่าย 2.24 เมตร 

- ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ยี่ห้อ Mikasa MVA300 

 

ข้อที่ 10. วิธีจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คือ 

10.1 ภาคเหนือ แข่งขัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 

ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ นครสวรรค ์ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน ลาปาง สุโขทัย 

พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา ลาพูน อุตรดิตถ์ 

10.2 ภาคใต ้แข่งขัน ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยจังหวัด 

ต่อไปนี้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบี่ ภูเก็ต ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

สงขลา นครศรีธรรมราช 

10.3 ภาคกลาง แข่งขนั ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย 

จังหวัดต่อไปนี้ ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท 

10.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขัน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 

กันยายน 2561 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ นครพนม หนองคาย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น 

นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อานาจเจริญ หนองบัวลาภู ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ 

กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี 

10.5 ภาคตะวันออก แข่งขัน ณ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 13 กันยายน 2561 ประกอบด้วย 

จังหวัดต่อไปนี้ สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ระยอง ตราด ชลบุรี จันทบุรี 

นครนายก 

10.6 ภาคนครหลวง แข่งขัน ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด 

นครนนทบุรี ระหว่าง วันที่ 17 - 23 กันยายน 2561 ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

และ สมุทรปราการ 
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10.7 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งขัน ณ ยิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัด 

กระบี่ ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย  

10.7.1 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ รอบคัดเลือกภูมิภาค 6 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม 12 ทีม 

10.7.2 ทีมจังหวัดเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศ 1 ทีม 

10.7.3 ทีมชนะเลิศปี 2561 1 ทีม 

10.7.4 ทีมอันดับ 3 ของภาคที่มีจานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 1 ทีม 

10.7.5 ทีมอันดับ 3 ของภาคที่มีจานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด อันดับ 2 1 ทีม 

รวม 16 ทีม 

หมายเหต ุ กรณีทีมแชมป์เก่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาทีมเข้าร่วมการแข่งขัน แทนทีมแชมป์เก่า 

ข้อที่ 11. รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

11.1 รอบคัดเลือกทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน (นักกีฬา 12 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน) จะได้รับค่าเดินทาง 

ไป-กลับ โดยประเมินจากค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 / บขส. ระยะทางจากจังหวัดถึงจังหวัดเจ้าภาพตามความเป็น 

จริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ( ยกเว้นทีมจังหวัดเจ้าภาพ ) 

11.2 เสื้อแข่งขัน คนละ 1 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผู้ฝึกสอน 3 คน) 

11.3 ทีมที่เข้าแข่งขัน จังหวัดเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดที่พักให้โดยไม่เสียค่าที่พัก 

11.4 ทีมชนะเลิศประจำภาค ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท อันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา 

8,000 บาท 

11.5 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำภาค ที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่ง 

ประเทศไทย จะได้รับสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

- เสื้อแข่งขันคนละ 1 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผู้ฝึกสอน 3 คน) โดยทีมต้องนำชุดที่ได้รับการรอบ 

คัดเลือกภูมิภาคไปด้วย 

- ค่าเดินทางไป – กลับ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจ่ายค่ารถตามความเป็นจริงแต่ไม่ 

เกิน 4,500 บาท ต่อทีม 

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องที่พักและอาหารแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

(ทีมละ15 คน) 
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11.6 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้รับถ้วยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และเหรียญรางวัลทีมรอง 

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ และเหรียญรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 

(ครองร่วม) ได้รับครองร่วมทุนการศึกษาทีมละ 7,500 บาท พร้อมโล่ และเหรียญรางวัล 

 

ข้อที่ 12. การประท้วง 

การประท้วงใด ๆ ต้องทำหนังสือเป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการประท้วง 

ต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

- ประธานจัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ เป็นประธาน 

- ผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน 

- ผู้แทนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน (ยกเว้นคู่กรณี) เป็นกรรมการ 

ข้อที่ 13. นักกีฬาที่มีรูปร่างและฝีมือดี สมาคมฯอาจจะเรียกเข้าเก็บตัวในโครงพัฒนานักกีฬามุ่งสู่ทีมชาติ 

ข้อที่ 14. หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้วินิจฉัยตาม 

ความเหมาะสมแก่กรณี คาชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใด ๆ อีกไม่ได ้

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 

        สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 


