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ระเบียบการแข่งขัน 
วอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 1 (ปีที่ 28) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 

ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 เพ่ือให้การแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 1 (ปีที ่28) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2561 ซ่ึงสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
สมาคมฯ จึงได้ออกระเบียบ การแข่งขันไว้ดังน้ี 

ข้อที ่1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการเเข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 1 (ปีที่ 28) 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 

ข้อที ่2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป 

ข้อที ่3 ประเภทการแข่งขัน 
3.1 ประเภททีมชายอายุไม่เกิน  14 ปี 
3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี 

ข้อที่ 4 ทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน 
4.1 การส่งทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค แต่ละจังหวัดจะสมัครเข้าแข่งขัน 
กี ่ท ีมก็ได ้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสงวนสิทธิ ์ท ี ่จะพิจารณาคัดเลือกเอาตาม 
ความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดหนึ่งอาจได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 ทีม  

4.2 การส่งทีมที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่ไม่เกิน มัธยม 
ศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

4.3 ทีมที่ได้เป็นตัวแทนคือ ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศของภาค เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย ณ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับชุดท่ีแข่งขัน รอบคัดเลือก 
ตัวแทนภูมิภาค จะเปล่ียนแปลงผู้เล่นไม่ได้ 

 
ข้อที่ 5  คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 

5.1  ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 14  ปี บริบูรณ์ (  ปี พ.ศ.2547 )        
5.2 ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาท่ีส่งเข้าแข่งขัน และมีเวลาเรียน ในปีการศึกษา 

2561 ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับถึงวันปิดรับสมัครการแข่งขัน 
5.3 ผู้สมัครจะลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 

ข้อที่ 6.   การสมัครเข้าแข่งขัน 
6.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน  ต้องส่งใบสมัครประกอบด้วย 

- ใบสมัครที ่สมาคมฯ กำหนดให้เท่านั ้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย  
โดยหลังจากที่สมาคมฯ ได้รับใบสมัครแล้ว ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยนตัวอีก 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงให้นำไปแสดงให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ 
ก่อนการแข่งขันใน วันประชุมผู้จัดการทีม) กรณีใช้ใบเหลืองต้อง ติดรูปถ่ายด้วย   
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- สำเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา  ติดรูปถ่ายนักเรียน ประทับตรา 
      โรงเรียนและลงนามโดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน   
      (ตัวจริงให้นำไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขันใน    
      วันประชุมผู้จัดการทีม) 

ส่งใบสมัครที ่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย ส่งในวันประชุมทีมของเเต่ละภาค ยกเว้นใบนำส่ง 
ประกันเดินทางทีม มาท่ี  สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
การกีฬาเเห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง เเขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ ติดต่อ 
นายอุกฤษ ศรีสุขอร่าม เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ  02-1709492 สามารถสัครได้ท่ี  

ยืนยันการสมัครเข้าร่วมการเเขง่ขันวอลเลย์บอลยุวชนรุน่อายุไม่ไเกิน 14 ปี ประจำปี 2561 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6cqACVxJTmqVsFxggCk_nXtE_0Jmy1cXoA-0arzIH7itxEg/viewform?usp=sf_link 

6.2 การรับสมัครไม่จำกัด แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สงวนสิทธิ ์ที ่จะพิจารณาคัดเลือก 
ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมท ี ่สม ัครเข ้าร ่วมการแข ่งข ัน  ถ ้าหล ักฐานไม ่พร ้อมจะไม ่ได ้ร ับการพ ิจารณา 
เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และแฟกซ์ 

6.4  วันเปิดและปิดรับสมัคร 
   วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562 
 

 ข้อที่ 7.  กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 
 ข้อที่ 8   ระบบการแข่งขัน 
  - รอบคัดเลือกภูมิภาค  
   - แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 ทุกรอบ 
  - รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
   - แข่งขันแบบ 3 ใน 5 ทุกรอบ 
 
 ข้อที่ 9   การจัดอันดับทีม  
   -  ดูจากจำนวนแมทซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า 
   -  ถ้าจำนวนแมทซ์ที่ชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาอันดับที่ดีกว่าของทีม 
 
 ข้อที่ 10  ความสูงของตาข่าย  และลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน 
  -  ประเภทเยาวชนชาย     ความสูงของตาข่าย  2.30  เมตร 
  -  ประเภทเยาวชนหญิง   ความสูงของตาข่าย  2.15  เมตร 

-  ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ยี่ห้อ  แกรนด์สปอร์ต 
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ข้อที่ 11.  วิธีจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 6  ภาค และรอบชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย คือ 
11.1  ภาคนครหลวง แข่งขัน ณ ยิมโรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร ระหว่าง 
วันที่ 12 – 18 มกราคม 2561 ประกอบด้วยจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  นนทบุร ี
และสมุทรปราการ 

11.2  ภาคเหนือ  แข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระหว่างวันที ่ 13 – 19 มกราคม 2561 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี ้  นครสวรรค ์ 
กำแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ์  แพร่  น่าน ลำปาง  สุโขทัย  พิษณุโลก  เชียงใหม่  เชียงราย  
แม่ฮ่องสอน  ตาก  พะเยา  ลำพูน  อุตรดิตถ์  

11.3  ภาคตะวันออก  แข่งขัน ณ โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว ระหว่างวันท่ี 22 – 28 
มกราคม 2562 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ สระบุรี  ฉะเชิงเทรา  ลพบุรี  ปราจีนบุรี  
ปทุมธานี  สระแก้ว  ระยอง ตราด   ชลบุรี  จันทบุรี  นครนายก 

11.4  ภาคกลาง  แข่งขัน  ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท  ระหว่างวันท่ี 25 - 
31 มกราคม 2562 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปน้ี ราชบุรี  เพชรบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  
สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  อุทัยธานี  สิงห์บุรี    
อ่างทอง  ชัยนาท 

11.5  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันท่ี 30 
มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2562  ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปน้ี  นครพนม  หนองคาย ร้อยเอ็ด  
มหาสารคาม  ขอนแก่น  นครราชสีมา   สุรินทร์  บุรีรัมย์  มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  
หนองบัวลำภู  ชัยภูมิ  ยโสธร   ศรีสะเกษ  กาฬสินธ์ุ เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี 

11.6  ภาคใต้   แข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปน้ี   ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  พังงา  ระนอง  พัทลุง  สตูล  กระบ่ี  
ภูเก็ต  ตรัง  ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา  นครศรีธรรมราช 

 
11.7 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งขัน ณ ยิมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่าง วันท่ี 17 – 23 กุมภาพันธ์  2562 ประกอบด้วย ชาย 16 ทีม หญิง 16 ทีม รวม 32 
ทีม ดังน้ี 

  1. ทีมชนะเลิศ รอบคัดเลือกภูมิภาค 6 ภาค ๆ  ละ 12 ทีม  ชาย - หญิง   24 ทีม     
        2. ทีมแชมป์เก่าจากการแข่งขันคร้ังท่ี 26 ประจำปี 2560   ชาย – หญิง   2 ทีม 
     3. ทีมจังหวัดเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศ ชาย - หญิง          2 ทีม
           4. ทีมอันดับ 2 ของภาคท่ีมีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากท่ีสุดชาย – หญิง       2 ทีม 
      5. ทีมอันดับ 2 ของภาคท่ีมีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากท่ีสุดอันดับ 2 สุด ชาย – หญิง  2        ทีม 

                            รวม          32            ทีม               
หมายเหตุ กรณีที ่ภาคที ่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที ่สุด ทางสมาคมจะใช้วิธีจับฉลาก โดยทางสมาคมฯ 
จะเชิญตัวเเทนเข้าร่วมจับฉลาก 
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 ข้อที่ 12  รางวัลและสิทธิประโยชน์      

12.1 รอบคัดเลือกทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน (นักกีฬา 12 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน) จะได ้
รับค่าเดินทางไป-กลับ  โดยประเมินจากค่าโดยสารรถไฟชั้น 3/ บขส.  ระยะทางจาก 
จังหวัดถึงจังหวัดเจ้าภาพ  ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ( ยกเว้นทีม 
จังหวัดเจ้าภาพ ) 

12.2  ทีมที่เข้าแข่งขัน จังหวัดเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดที่พักให้โดยไม่เสียค่าที่พัก 
12.3  ทีมชนะเลิศประจำภาค ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท อันดับ 2 ได้รับเงิน 

ทุนการศึกษา 8,000 บาท 
12.4  ท ีมชนะเล ิศ  และรองชนะเล ิศประจำภาค  ท ี ่ ได ้ส ิทธ ิ เข ้าร ่วมการแข ่งข ัน 

รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   จะได้รับสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
- เสื้อแข่งขันคนละ 2 ตัว (นักกีฬา 12  คน ผู้ฝึกสอน 3 คน)  
- ค่าเดินทางไป – กลับ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ่ายค่ารถตามความ 

เป็นจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาท ต่อทีม 
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องที่พักและอาหารแก่นักกีฬาและเจ้า

หน้าที่ (ทีมละ15 คน)  
12.5 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้รับถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  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 

 
ข้อที่ 13 การประท้วง 

การประท้วงใด ๆ ต้องทำหนังสือเป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อม หลักฐานการ 
ประท้วงต่อ คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
 -  ประธานจัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ    เป็นประธาน 
 -  ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย       เป็นรองประธาน 
 -  ผู้แทนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน (ยกเว้นคู่กรณี)        เป็นกรรมการ 
ข้อที่ 14.  นักกีฬาท่ีมีรูปร่างและฝีมือดี  สมาคมฯอาจจะเรียกเข้าเก็บตัวในโครงการพัฒนานักกีฬามุ่งสู่ทีมชาติ 
ข้อที่ 15  หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในระเบียบน้ี      คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็น 
    ผู้วินิจฉัยตามความเหมาะสมแก่กรณี   คำชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ  จะอุทธรณ์ใด ๆ อีกไม่ได ้
 
       ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
                       สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

 


