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ระเบียบการแข่งขัน 

วอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 ประจําปี 2562 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยการสนับสนุนของ บริษัท ไทยดร้ิงค์ จํากัด 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

คร้ังท่ี 30 ประจําปี 2562 ซ่ึงสนับสนุนการจัด การแข่งขันโดย บริษัท ไทยดร้ิงค์ จํากัด ดําเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันไว้ดังน้ี  

ข้อท่ี 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 ประจําปี 2562 

ข้อท่ี 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศน้ีเป็นต้นไป  

ข้อที่ 3. ประเภทการแข่งขัน 

3.1 ประเภททีมชายอายุไม่เกิน 16 ปี  

3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน 16 ปี  

ข้อท่ี 4. ทีมท่ีส่งเข้าแข่งขัน 

4.1 การส่งทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคแต่ละจังหวัดจะสมัครเข้าแข่งขันก่ีทีมก็ได้

คณะกรรมการจัดการแข่งขันสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสม ซ่ึงจังหวัดหน่ึง 

อาจได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 ทีม  

4.2 การส่งทีมท่ีส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาท่ีไม่เกินมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า  

4.3 ทีมที่ได้เป็นตัวแทนคือทีมชนะเลิศของภาค เพ่ือเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย ณ ยิมโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับชุดท่ีแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทน

ภูมิภาค จะเปล่ียนแปลงผู้เล่นไม่ได้  

  

ข้อที่ 5. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขัน 

5.1 ผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 16 ปี บริบูรณ์ ( ปี พ.ศ.2546) 
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5.2 ผู้สมัครต้องกาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาท่ีส่งเข้าแข่งขันและมีเวลาเรียนในปีการศึกษา 2562 

ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับถึงวันปิดรับสมัครการแข่งขัน  

5.3 ผู้สมัครจะลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่าน้ัน  

ข้อท่ี 6. การสมัครเข้าแข่งขัน  

6.1 สถาบันการศึกษาท่ีส่งทีมเข้าแข่งขัน ต้องส่งใบสมัครประกอบด้วย 

- ใบสมัครท่ีสมาคมฯ กำหนดให้เท่านั้น ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย โดยหลังจากท่ี สมาคมฯ 

ได้รับใบสมัครแล้ว 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริงให้นาไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการ แข่งขัน

ในวันประชุมผู้จัดการทีม) กรณีใช้ใบเหลืองต้องติดรูปถ่ายด้วย 

- สําเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ่ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย หัวหน้า

สถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน (ตัวจริงให้นาไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขันในวัน

ประชุมผู้จัดการทีม)  

ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย มาท่ี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เลขท่ี 286 

อาคารเฉลิมพระเกียรต์ิ 7 รอบ ช้ัน 17 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 เท่านั้น  

6.2 การรับสมัครไม่จํากัดแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาคัดเลือกทีมเข้า ร่วม

การแข่งขันตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าหลักฐานไม่พร้อมจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ 

รับสมัครทางโทรศัพท์และแฟกซ์  

6.5 วันเปิดและปิดรับสมัคร  

เปิดรับตั้ังแต่ 25 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562 

ข้อท่ี 7. กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  

ข้อท่ี 8 การจัดอันดับทีม 

- ดูจากจํานวนแมทซ์ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับท่ีดีกว่า 

- ถ้าจํานวนแมทซ์ท่ีชนะเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาอันดับท่ีดีกว่าของทีม 

ข้อท่ี 9. ความสูงของตาข่าย และลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน 

- ประเภทเยาวชนชาย ความสูงของตาข่าย 2.43 เมตร 

- ประเภทเยาวชนหญิง ความสูงของตาข่าย 2.24 เมตร 

- ลูกวอลเลย์บอลท่ีใช้ในการแข่งขัน ย่ีห้อแกรนด์สปอร์ต เวิร์ลแชมป์ II  
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ข้อท่ี 10. วิธีจัดการแข่งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ่งออกเป็น 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

10.1 ภาคตะวันออก แข่งขัน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง ระหว่างวันท่ี 25 – 31 

กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย จังหวัดต่อไปน้ี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก้ว 

ระยอง ตราด ชลบุรี จันทบุรี นครนายก 

10.2 ภาคเหนือ แข่งขัน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 7 – 13 กรกฎาคม 

2562 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปน้ี นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน ลาปาง สุโขทัย 

พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา ลาพูน อุตรดิตถ์ 

10.3 ภาคนครหลวง แข่งขัน ณ ยิม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 21 – 

27 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ 

10.4 ภาคใต้ แข่งขัน ณ ยิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบ่ี ระหว่างวันที่ 3 – 9 

กันยายน 2562 ประกอบด้วยจังหวัด ต่อไปน้ี ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช 

10.5 ภาคกลาง แข่งขัน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันท่ี 12 – 18 

กันยายน  2562 ประกอบด้วย จังหวัดต่อไปน้ี  ราชบุ รี เพชรบุ รี นครปฐม  กาญจนบุ รี สุพรรณบุ รี 

ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท  

10.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขัน ณ ยิมมหาวิทยาราชภัฎอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้บ้าน

ยางน้อย ระหว่างวันท่ี 21 - 28 กันยายน 2562 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ นครพนม หนองคาย ร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อานาจเจริญ หนองบัวลาภู ชัยภูมิ ยโสธร ศรี

สะเกษ กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี 

10.7 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งขัน ณ ยิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัด

เพชรบูรณ์ ระหว่างวันท่ี 11 - 17 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย  

10.7.1 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ รอบคัดเลือก 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 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากท่ีสุด   1 ทีม  

10.7.5 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากท่ีสุด อันดับ 2 1 ทีม  

รวม 16 ทีม  

หมายเหตุ กรณีทีมแชมป์เก่าสละสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาทีมเข้าร่วมการแข่งขัน แทนทีมแชมป์เก่า  
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ข้อที่ 11. รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

11.1 รอบคัดเลือกทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน (นักกีฬา 12 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน) จะได้รับค่าเดินทาง 

ไป-กลับ โดยประเมินจากค่าโดยสารรถไฟช้ัน 3 / บขส. ระยะทางจากจังหวัดถึงจังหวัดเจ้าภาพตามความเป็น 

จริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท (ยกเว้นทีมจังหวัดเจ้าภาพ )  

11.2ทีมที่เข้าแข่งขัน จังหวัดเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดท่ีพักให้โดยไม่เสียค่าท่ีพัก 

11.3 ทีมชนะเลิศประจําภาค ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท อันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา  

8,000 บาท และอันดับ 3 ได้รับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท 

 

11.4 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจําภาค ท่ีได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่ง  

ประเทศไทย จะได้รับส่ิงต่าง ๆ ดังนี้ 

- เสื้อแข่งขันคนละ 2 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผู้ฝึกสอน 3 คน)  

- ค่าเดินทางไป – กลับ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจ่ายค่ารถตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 

4,500 บาท ต่อทีม 

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องท่ีพักและอาหารแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 

(ทีมละ15 คน)  

11.5 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้รับถ้วยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ

สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปี ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และเหรียญรางวัลทีม

รอง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่ และเหรียญรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 

(ครองร่วม) ได้รับครองร่วมทุนการศึกษาทีมละ 20,000 บาท พร้อมโล่ และเหรียญรางวัล  

ข้อท่ี 12. การประท้วง 

การประท้วงใด ๆ ต้องทําหนังสือเป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการประท้วง ต่อ

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

- ประธานจัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ เป็นประธาน 

- ผู้แทนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน  

- ผู้แทนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน (ยกเว้นคู่กรณี) เป็นกรรมการ  

 

 

 



   

 
 

 
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 

ข้อท่ี 13 นักกีฬาที่มีรูปร่างและฝีมือดี สมาคมฯอาจจะเรียกเข้าเก็บตัวในโครงพัฒนานักกีฬามุ่งสู่ทีมชาติ 

ข้อที่ 14 หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในระเบียบน้ี คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้วินิจฉัยตาม

ความเหมาะสมแก่กรณี คาช้ีขาดถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใด ๆ อีกไม่ได้  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

         สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


