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ระเบียบการแข+งขัน 

วอลเลย3บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย คร้ังท่ี 16 (ปDท่ี 36) ประจำปD 2563 

ชิงถLวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจLา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดการแข+งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห+งประเทศไทย ร+วมกับ สำพนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และองค3กรปกครองส+วนทLองถ่ิน 

โดยการสนับสนุนของ การไฟฟ̂าส+วนภูมิภาค  

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

เพ่ือใหLการแข+งขันวอลเลย3บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย คร้ังท่ี 16 (ปDท่ี 36) ประจําปD 

2563 ซ่ึงสนับสนุนการจัด การแข+งขันโดย การไฟฟ̂าส+วนภูมิภาค ดำเนินไปดLวยความเรียบรLอย สมาคมฯ จึงไดL

ออกระเบียบการแข+งขันไวLดังน้ี  

 

ข"อท่ี 1 ระเบียบน้ีเรียกว+าระเบียบการแข+งขันวอลเลย3บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย คร้ังท่ี 16 

(ปDท่ี 36) ประจำปD 2563 

 

ข"อท่ี 2 ระเบียบน้ีใชLบังคับต้ังแต+วันท่ีประกาศน้ีเปeนตLนไป  

 

ข"อท่ี 3 ประเภทการแข+งขัน 

3.1 ประเภททีมชายอายุไม+เกิน 18 ปD  

3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม+เกิน 18 ปD  

 

ข"อท่ี 4 ทีมท่ีส+งเขLาแข+งขัน 

4.1 การส+งทีมเขLาแข+งขันรอบคัดเลือกเปeนตัวแทนภาค แต+ละจังหวัดจะสมัครเขLาแข+งขันก่ีทีมก็ไดL 

คณะกรรมการจัดการแข+งขันสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสมซ่ึงจังหวัดหน่ึง อาจไดL รับ

การคัดเลือกมากกว+า 1 ทีม 

4.2 การส+งทีมท่ีส+งเขLาแข+งขันจะตLองเปeนทีมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทท่ีไม+เกินมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท+า 

4.3 ทีมตLองใส+เส้ือแข+งขันท่ีคณะกรรมการจัดการแข+งขันมอบใหLเท+าน้ัน 

4.4 ทีมท่ีไดLเปeนตัวแทนคือ ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศของภาค เพ่ือสนามกีฬากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ ยิมโรงเรียนชุมชนป̂อมเพชร ตLองใชLผูLเล+นชุดเดียวกับชุดท่ีแข+งขันรอบ คัดเลือกตัวแทน

ภูมิภาคจะเปล่ียนแปลงผูLเล+นไม+ไดL  
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ข"อท่ี 5 คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเขLาแข+งขัน 

5.1 ผูLสมัครตLองไม+นLอยกว+า 15 ปD และ ไม+เกิน 18 ปD บริบูรณ3 (ปD พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548)  

5.2 ผูLสมัครตLองกาลังศึกษาอยู+ในสถาบันการศึกษาท่ีส+งเขLาแข+งขันและมีเวลาเรียนในปDการศึกษา 

2563 ไม+นLอยกว+า 30 วัน นับถึงวันแข+งขันภาคแรก  

5.3 ผูLสมัครจะลงแข+งขันไดLเพียงทีมเดียวเท+าน้ัน  

 

ข"อท่ี 6 การสมัครเขLาแข+งขัน  

6.1 สถาบันการศึกษาท่ีส+งทีมเขLาแข+งขัน ตLองส+งใบสมัครประกอบดLวย 

- ใบสมัครท่ีสมาคมฯ กำหนดใหLเท+าน้ัน ติดรูปถ+าย และรายละเอียดเรียบรLอย โดยหลังจากท่ี สมาคมฯ 

ไดLรับใบสมัครแลLว 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงใหLนาไปแสดงใหLคณะกรรมการฯตรวจสอบก+อนการ แข+งขัน

ในวันประชุมผูLจัดการทีม) กรณีใชLใบเหลืองตLองติดรูปถ+ายดLวย 

- สำเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ+ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย หัวหนLา

สถานศึกษา หรือผูLปฏิบัติราชการแทน (ตัวจริงใหLนาไปแสดงใหLคณะกรรมการฯตรวจสอบก+อนการแข+งขันในวัน

ประชุมผูLจัดการทีม)  

ส+งใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดเรียบรLอย มาท่ี สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห+งประเทศไทย เลขท่ี 286 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ช้ัน 17 การกีฬาแห+งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปq กรุงเทพฯ 

10240 เท+าน้ัน  

6.2 การรับสมัครไม+จำกัดแต+คณะกรรมการจัดการแข+งขัน สงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกทีมเขLา ร+วม

การแข+งขันตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมท่ีสมัครเขLาร+วมการแข+งขัน ถLาหลักฐานไม+พรLอมจะไม+ไดLรับการพิจารณาเขLาร+วมการแข+งขัน ไม+ 

รับสมัครทางโทรศัพท3และแฟกซ3  

6.5 วันเปqดและปqดรับสมัคร  

เปqดรับต้ังแต+ 8 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2563 

 

ข"อท่ี 7 กติกาการแข+งขันใชLกติกาการแข+งขันของสหพันธ3วอลเลย3บอลนานาชาติ  

 

ข"อท่ี 8 การจัดอันดับทีม 

- ดูจากจำนวนแมทซ3ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว+าจะไดLอันดับท่ีดีกว+า 

- ถLาจำนวนแมทซ3ท่ีชนะเท+ากัน ใหLใชLวิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ีดีกว+าของทีม 
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 ข"อท่ี 9 การจัดการแข+งขัน 

9.1 ถLามีทีมสมัครแข+งขัน จำนวน 2 - 3 ทีม ใหLใชLวิธีการแข+งขันแบบพบกันหมด เพ่ือหาทีมท่ีชนะมาก

ท่ีสุดไดLสิทธ์ิเปeนตัวแทน 

9.2 ถLามีทีมสมัครแข+งขัน จำนวน 4 - 5 ทีม ใหLทำการคัดเลือกโดยใชLวิธีการแข+งขันแบบพบกันหมดและ

นำทีมท่ีมีคะแนนเปeนอันดับท่ี 1 ไดLสิทธ์ิเปeนตัวแทน ในกรณีท่ีทีมมีคะแนนเท+ากันใหLใชLวิธีการจับสลาก

เพ่ือหาทีมท่ีมีอันดับดีกว+า 

9.3 ถLามีทีมสมัครแข+งขัน 6 - 9ทีม ใหLแบ+งการแข+งขันออกเปeน 2 สาย  

รอบแรก  แข+งขันแบบพบกันหมดในสายเพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเปeนอันดับท่ี 1 และ 2 ของแต+ละสาย

แข+งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ 

                          (ท่ี 1 สาย ก – ท่ี 2 สาย ข)   

                          (ท่ี 1 สาย ข – ท่ี 2 สาย ก) 

รอบชิงชนะเลิศ  

ผูLชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ  

ผูLแพLรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3   

9.4 ถLามีทีมสมัครเขLาร+วมการแข+งขัน 10 – 16 ทีม ใหLแบ+งการแข+งขันออกเปeน 4 สาย  

รอบแรก แข+งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเปeนท่ี 1 – 2 ของแต+ละสาย เขLาแข+งขัน ใน

รอบสอง โดยใชLวิธีการแข+งขันแบบแพLคัดออก 

รอบสอง จับฉลากประกบคู+การแข+งขัน ดังน้ี 

ท่ี 1................................ – ท่ี 2................................ 

ท่ี 1................................ – ท่ี 2................................ 

ท่ี 1................................ – ท่ี 2................................ 

ท่ี 1................................ – ท่ี 2................................ 

รอบรองชิงชนะเลิศ 

ผูLชนะคู+ท่ี 1 รอบสอง พบ  ผูLชนะคู+ท่ี 2 รอบสอง   

ผูLชนะคู+ท่ี 3 รอบสอง พบ ผูLชนะคู+ท่ี 4 รอบสอง 

รอบชิงชนะเลิศ 

ผูLชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ  

ผูLแพLรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3 
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9.5 ถLามีทีมสมัครเขLาร+วมการแข+งขัน 16 ทีม ข้ึนไป ใหLคณะกรรมการจัดการแข+งขันเปeนผูLพิจารณา แบ+ง

สายตามความเหมาะสมกับระยะเวลาจัดการแข+งขัน  
 

ข"อท่ี 10 ความสูงของตาข+าย และลูกบอลท่ีใชLในการแข+งขัน 

- ประเภทเยาวชนชาย ความสูงของตาข+าย 2.43 เมตร 

- ประเภทเยาวชนหญิง ความสูงของตาข+าย 2.24 เมตร 

- ลูกวอลเลย3บอลท่ีใชLในการแข+งขัน ย่ีหLอ Mikasa V300W  

 

ข"อท่ี 11 วิธีจัดการแข+งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ+งออกเปeน 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย 

11.1 ภาคเหนือ แข+งขัน ณ โรงยิมเนเซียม 1000 ท่ีน่ัง สนามกีฬาชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร 

ระหว+างวันท่ี 16 – 22 สิงหาคม 2563 ประกอบดLวยจังหวัดต+อไปน้ี นครสวรรค3 กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ3 

แพร+ น+าน ลาปาง สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม+ เชียงราย แม+ฮ+องสอน ตาก พะเยา ลาพูน อุตรดิตถ3 

11.2 ภาคนครหลวง แข+งขัน ณ ยิมโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว+างวันท่ี 25 – 31 

สิงหาคม 2563 ประกอบดLวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ 

11.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข+งขัน ณ ยิมเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระหว+าง           

วันท่ี 4 – 11 กันยายน 2563 ประกอบดLวยจังหวัดต+อไปน้ี นครพนม หนองคาย รLอยเอ็ด มหาสารคาม 

ขอนแก+น นครราชสีมา สุรินทร3 บุรีรัมย3 มุกดาหาร อำนาจเจริญ หนองบัวลาภู ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ      

กาฬสินธ3ุ เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี  

11.4 ภาคใต" แข+งขัน ณ ยิมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห+งชาติ วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว+าง

วันท่ี 14 – 20 กันยายน 2563 ประกอบดLวยจังหวัด ต+อไปน้ี ชุมพร สุราษฎร3ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล 

กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง ยะลา ป|ตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช 

11.5 ภาคตะวันออก แข+งขัน ณ ยิมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ระหว+างวันท่ี 23 - 29 

กันยายน 2563 ประกอบดLวย จังหวัดต+อไปน้ี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแกLว ระยอง 

ตราด ชลบุรี จันทบุรี นครนายก 

11.6 ภาคกลาง แข+งขัน ณ โรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ+างทอง ระหว+าง     

วันท่ี 1 – 7 ตุลาคม 2563 ประกอบดLวย จังหวัดต+อไปน้ี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 

ประจวบคีรีขันธ3 อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห3บุรี อ+างทอง ชัยนาท 

11.7 รอบชิงชนะเลิศแหKงประเทศไทย แข+งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ยิม

โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว+างวันท่ี 10 - 17 ตุลาคม 2563 ประกอบดLวย  
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11.7.1 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ รอบคัดเลือก 6 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม  12 ทีม  

11.7.2 ทีมจังหวัดเจLาภาพรอบชิงชนะเลิศ      1 ทีม 

11.7.3 ทีมชนะเลิศ ปD 2562       1 ทีม 

11.7.4 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเขLาร+วมการแข+งขันมากท่ีสุด   1 ทีม  

11.7.5 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเขLาร+วมการแข+งขันมากท่ีสุด อันดับ 2 1 ทีม  

    รวม 16 ทีม  

หมายเหตุ กรณีทีมแชมป~เก+าสละสิทธ์ิเขLาร+วมการแข+งขันในรอบชิงชนะเลิศ สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห+ง

ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาทีมเขLาร+วมการแข+งขัน แทนทีมแชมป~เก+า  

 

ข"อท่ี 12 รางวัลและสิทธิประโยชน3 

12.1 รอบคัดเลือกทีมท่ีส+งเขLาร+วมการแข+งขัน (นักกีฬา 12 คน เจLาหนLาท่ี 3 คน) จะไดLรับค+าเดินทาง 

ไป-กลับ โดยประเมินจากค+าโดยสารรถไฟช้ัน 3 / บขส. ระยะทางจากจังหวัดถึงจังหวัดเจLาภาพตามความเปeน 

จริงแต+ไม+เกิน 2,000 บาท (ยกเวLนทีมจังหวัดเจLาภาพ)  

12.2 เส้ือแข+งขันคนละ 1 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผูLฝ�กสอน 3 คน หมายเหตุ นักกีฬาสามารถ

เปล่ียนแปลงไดLภายในวันประชุมทีม) 

12.3 ทีมท่ีเขLาแข+งขัน จังหวัดเจLาภาพจะเปeนผูLจัดท่ีพักใหLโดยไม+เสียค+าท่ีพัก 

12.4 ทีมชนะเลิศประจำภาค ไดLรับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท อันดับ 2 ไดLรับเงินทุนการศึกษา  

8,000 บาท และอันดับ 3 ไดLรับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท 

12.5 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำภาค ท่ีไดLสิทธิเขLาร+วมการแข+งขันรอบชิงชนะเลิศแห+ง  

ประเทศไทย จะไดLรับส่ิงต+าง ๆ ดังน้ี 

- เส้ือแข+งขันคนละ 1 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผูLฝ�กสอน 3 คน นักกีฬาจะตLองเปeนชุดเดิมกับรอบคัดเลือก

เท+าน้ัน) โดยทีมตLองนำชุดท่ีไดLรับการรอบ คัดเลือกภูมิภาคไปดLวย 

- ค+าเดินทางไป – กลับ รอบชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทยจ+ายค+ารถตามความเปeนจริงแต+ไม+เกิน 4,500 

บาท ต+อทีม 

- คณะกรรมการจัดการแข+งขันเปeนผูLรับผิดชอบเร+ืองท่ีพักและอาหารแก+นักกีฬาและเจLาหนLาท่ี (ทีมละ

15 คน)  

12.6 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทยไดLรับถLวยพระราชทานชิงถLวยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจLา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปD ไดLรับทุนการศึกษา 

50,000 บาท และเหรียญรางวัลทีมรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ไดLรับทุนการศึกษา 30,000 บาท พรLอมโล+ และ
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เหรียญรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 (ครองร+วม) ไดLรับครองร+วมทุนการศึกษาทีมละ 20,000 บาท พรLอมโล+ 

และเหรียญรางวัล  

 

ข"อท่ี 13 การประทLวง 

การประทLวงใด ๆ ตLองทำหนังสือเปeนหลักฐานแสดงต+อคณะกรรมการพรLอมหลักฐานการประทLวง ต+อ

คณะกรรมการ ประกอบดLวย 

- ประธานจัดการแข+งขันจังหวัดเจLาภาพ เปeนประธาน 

- ผูLแทนสมาคมวอลเลย3บอลแห+งประเทศไทย เปeนรองประธาน  

- ผูLแทนทีมท่ีส+งเขLาแข+งขัน (ยกเวLนคู+กรณี) เปeนกรรมการ  

 

ข"อท่ี 14 นักกีฬาท่ีมีรูปร+างและฝDมือดี สมาคมฯอาจจะเรียกเขLาเก็บตัวในโครงพัฒนานักกีฬามุ+งสู+ทีมชาติ ถLาทีม

ใด ท่ีมีนักกีฬา รูปร+าง และฝDมือดี ไม+ใหLความร+วมมือ สมาคมฯ จะสงวนสิทธ์ิพิจารณาทีมน้ัน ๆ ไม+ใหLเขLาร+วม

การแข+งขันของสมาคมฯ ทุกรายการ 

 

ข"อท่ี 15 หากมีกรณีใด ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวLในระเบียบน้ี คณะกรรมการจัดการแข+งขันจะเปeนผูLวินิจฉัย

ตามความเหมาะสมแก+กรณี คำช้ีขาดถือเปeนขLอยุติ จะอุทธรณ3ใด ๆ อีกไม+ไดL  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2563 

         สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห+งประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


