
   
 

 
 

 
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 

 

ระเบียบการแข,งขัน 

วอลเลย3บอลยุวชน “เอสโคล,า” รุ,นอายุไม,เกิน 16 ปA ชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทย คร้ังท่ี 9 (ปAท่ี 32) ประจำปA 2564 

ชิงถQวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจQา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดการแข,งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห,งประเทศไทย ร,วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และองค3กร

ปกครองส,วนทQองถ่ิน โดยการสนับสนุนของ บริษัท ไทยดร้ิงค3 จํากัด 

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

เพ่ือใหQการแข,งขันวอลเลย3บอลยุวชน “เอสโคล,า” รุ,นอายุไม,เกิน 16 ปA ชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทย คร้ังท่ี 9      

(ปAท่ี 32) ประจำปA 2564 ซ่ึงสนับสนุนการจัด การแข,งขันโดย บริษัท ไทยดร้ิงค3 จำกัด ดำเนินไปดQวยความเรียบรQอย 

สมาคมฯ จึงไดQออกระเบียบการแข,งขันไวQดังน้ี  

ข"อท่ี 1 ระเบียบน้ีเรียกว,าระเบียบการแข,งขันวอลเลย3บอลยุวชน “เอสโคล,า” รุ,นอายุไม,เกิน 16 ปA ชิงชนะเลิศแห,ง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 9 (ปAท่ี 32) ประจำปA 2564 

 

ข"อท่ี 2 ระเบียบน้ีใชQบังคับต้ังแต,วันท่ีประกาศน้ีเปbนตQนไป  

 

ข"อท่ี 3 ประเภทการแข,งขัน 

3.1 ประเภททีมชายอายุไม,เกิน 16 ปA  

3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม,เกิน 16 ปA  

 

ข"อท่ี 4 ทีมท่ีส,งเขQาแข,งขัน 

4.1 การส,งทีมเขQาแข,งขันรอบคัดเลือกเปbนตัวแทนภาคแต,ละจังหวัดจะสมัครเขQาแข,งขันก่ีทีมก็ไดQคณะกรรมการ

จัดการแข,งขันสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสม ซ่ึงจังหวัดหน่ึง อาจไดQรับการคัดเลือก

มากกว,า 1 ทีม  

4.2 การส,งทีมท่ีส,งเขQาแข,งขันจะตQองเปbนทีมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาท่ีไม,เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท,า  

4.3 ทีมท่ีไดQเปbนตัวแทนคือทีมชนะเลิศของภาค เพ่ือเขQาแข,งขันรอบสุดทQาย ณ ยิมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี ตQองใชQผูQเล,นชุดเดียวกับชุดท่ีแข,งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค จะเปล่ียนแปลงผูQเล,นไม,ไดQ  
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ข"อท่ี 5 คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเขQาแข,งขัน 

5.1 ผูQสมัครตQองอายุต่ำกว,า 16 ปA บริบูรณ3 (ปA พ.ศ.2548) 

5.2 ผูQสมัครตQองกาลังศึกษาอยู,ในสถาบันการศึกษาท่ีส,งเขQาแข,งขันและมีเวลาเรียนในปAการศึกษา 2564 ไม,นQอย

กว,า 45 วัน นับถึงวันปjดรับสมัครการแข,งขัน  

5.3 ผูQสมัครจะลงแข,งขันไดQเพียงทีมเดียวเท,าน้ัน  

 

ข"อท่ี 6 การสมัครเขQาแข,งขัน  

6.1 สถาบันการศึกษาท่ีส,งทีมเขQาแข,งขัน ตQองส,งใบสมัครประกอบดQวย 

6.1.1 ใบสมัครท่ีสมาคมฯ กำหนดใหQเท,าน้ัน ติดรูปถ,าย และรายละเอียดเรียบรQอย โดยหลังจากท่ี 

สมาคมฯ ไดQรับใบสมัครแลQว 

6.1.2 สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  

6.1.3 สำเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ,ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย 

หัวหนQาสถานศึกษา หรือผูQปฏิบัติราชการแทน (ใหQนำไปเอกสาร แสดงใหQคณะกรรมการฯตรวจสอบก,อน

การแข,งขันในวันประชุมผูQจัดการทีม) 

6.2 การรับสมัครไม,จำกัด แต,คณะกรรมการจัดการแข,งขัน สงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกทีมเขQา ร,วมการ

แข,งขันตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมท่ีสมัครเขQาร,วมการแข,งขัน ถQาหลักฐานไม,พรQอมจะไม,ไดQรับการพิจารณาเขQาร,วมการแข,งขัน ไม,รับสมัคร

ทางโทรศัพท3และแฟกซ3  

6.4 วันเปjดและปjดรับสมัคร  

เปjดรับต้ังแต,วันท่ี 1 – 20 พฤศจิกายน 2564 

ลิงค3ยืนยันการสมัคร -----> https://forms.gle/TC8YuuoViCF5u5en6 

 

ข"อท่ี 7 กติกาการแข,งขันใชQกติกาการแข,งขันของสหพันธ3วอลเลย3บอลนานาชาติ  

 

ข"อท่ี 8 การจัดอันดับทีม 

- ดูจากจำนวนแมทซ3ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว,าจะไดQอันดับท่ีดีกว,า 

- ถQาจำนวนแมทซ3ท่ีชนะเท,ากัน ใหQใชQวิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ีดีกว,าของทีม 

 

 



   
 

 
 

 
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 

 

ข"อท่ี 9 การจัดการแข,งขัน 

9.1 ถQามีทีมสมัครแข,งขัน จำนวน 2 - 3 ทีม ใหQใชQวิธีการแข,งขันแบบพบกันหมด เพ่ือหาทีมท่ีชนะมากท่ีสุดไดQ

สิทธ์ิเปbนตัวแทน 

9.2 ถQามีทีมสมัครแข,งขัน จำนวน 4 - 5 ทีม ใหQทำการคัดเลือกโดยใชQวิธีการแข,งขันแบบพบกันหมดและนำทีมท่ีมี

คะแนนเปbนอันดับท่ี 1 ไดQสิทธ์ิเปbนตัวแทน ในกรณีท่ีทีมมีคะแนนเท,ากันใหQใชQวิธีการจับสลากเพ่ือหาทีมท่ีมีอันดับ

ดีกว,า 

9.3 ถQามีทีมสมัครแข,งขัน 6 – 9 ทีม ใหQแบ,งการแข,งขันออกเปbน 2 สาย  

รอบแรก  แข,งขันแบบพบกันหมดในสายเพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเปbนอันดับท่ี 1 และ 2 ของแต,ละสายแข,งขันใน

รอบชิงชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ 

                          (ท่ี 1 สาย A – ท่ี 2 สาย B)   

                          (ท่ี 2 สาย A – ท่ี 1 สาย B) 

รอบชิงชนะเลิศ  

ผูQชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ 

ผูQแพQรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3   

9.4 ถQามีทีมสมัครเขQาร,วมการแข,งขัน 10 – 16 ทีม ใหQแบ,งการแข,งขันออกเปbน 4 สาย  

รอบแรก แข,งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเปbนท่ี 1 – 2 ของแต,ละสาย เขQาแข,งขัน ในรอบสอง 

โดยใชQวิธีการแข,งขันแบบแพQคัดออก 

รอบสอง จับฉลากประกบคู,การแข,งขัน ดังน้ี 

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

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

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

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

รอบรองชิงชนะเลิศ 

ผูQชนะคู,ท่ี 1 รอบสอง พบ  ผูQชนะคู,ท่ี 2 รอบสอง   

ผูQชนะคู,ท่ี 3 รอบสอง พบ ผูQชนะคู,ท่ี 4 รอบสอง 

รอบชิงชนะเลิศ 

ผูQชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ  

ผูQแพQรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3 
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9.5 ถQามีทีมสมัครเขQาร,วมการแข,งขัน 16 ทีม ข้ึนไป ใหQคณะกรรมการจัดการแข,งขันเปbนผูQพิจารณา แบ,งสายตาม

ความเหมาะสมกับระยะเวลาจัดการแข,งขัน  

 

ข"อท่ี 10 ความสูงของตาข,าย และลูกบอลท่ีใชQในการแข,งขัน 

- ประเภทเยาวชนชาย ความสูงของตาข,าย 2.43 เมตร 

- ประเภทเยาวชนหญิง ความสูงของตาข,าย 2.24 เมตร 

- ลูกวอลเลย3บอลท่ีใชQในการแข,งขัน ย่ีหQอแกรนด3สปอร3ต เวิร3ลแชมป� II  
 

ข"อท่ี 11 วิธีจัดการแข,งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ,งออกเปbน 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทย 

11.1 ภาคนครหลวง แข,งขัน ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 เย่ียมเกษสุวรรณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว,างวันท่ี 25 

พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ประกอบดQวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการภาค 

11.2 ภาคเหนือ แข,งขัน ณ โรงยิมเนเซียม 1,000 ท่ีน่ัง สนามกีฬาชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร ระหว,างวันท่ี 

27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ประกอบดQวยจังหวัดต,อไปน้ี นครสวรรค3 กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ3 

แพร, น,าน ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม, เชียงราย แม,ฮ,องสอน ตาก พะเยา ลาพูน อุตรดิตถ3  

11.3 ตะวันออก แข,งขัน ณ ยิมโรงเรียนวังจันทร/วิทยา จังหวัดระยอง ระหว,างวันท่ี 4 – 10 ธันวาคม 2564 

ประกอบดQวย จังหวัดต,อไปน้ี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแกQว ระยอง ตราด ชลบุรี 

จันทบุรี นครนายก 

11.4 ภาคใต" แข,งขัน ณ โรงยิมเนเซียมองค3การบริหารส,วนจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง ระหว,างวันท่ี 5 – 11 

ธันวาคม 2564 ประกอบดQวยจังหวัด ต,อไปน้ี ชุมพร สุราษฎร3ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง 

ยะลา ป�ตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช 

11.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข,งขัน ณ โรงเรียนวาปAปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระหว,างวันท่ี 11 – 18 

ธันวาคม 2564 ประกอบดQวยจังหวัดต,อไปน้ี นครพนม หนองคาย รQอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก,น นครราชสีมา 

สุรินทร3 บุรีรัมย3 มุกดาหาร อานาจเจริญ หนองบัวลาภู ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ กาฬสินธ3ุ เลย สกลนคร อุดรธานี 

อุบลราชธานี บึงกาฬ 

11.6 ภาคกลาง แข,งขัน ณ โรงยิมเนเซียมองค3การบริหารส,วนจังหวัดอ,างทอง จังหวัดอ,างทอง ระหว,างวันท่ี 13 

– 19 ธันวาคม 2564 ประกอบดQวย จังหวัดต,อไปน้ี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 

ประจวบคีรีขันธ3 อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห3บุรี อ,างทอง ชัยนาท 
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11.7 รอบชิงชนะเลิศแหKงประเทศไทย แข,งขัน ณ ยิมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว,างวันท่ี 22 – 

29 ธันวาคม 2564 ประกอบดQวย  

11.7.1 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ รอบคัดเลือก 6 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม   12 ทีม  

11.7.2 ทีมจังหวัดเจQาภาพรอบชิงชนะเลิศ       1 ทีม 

11.7.3 ทีมชนะเลิศปA 2562         1 ทีม 

11.7.4 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเขQาร,วมการแข,งขันมากท่ีสุด    1 ทีม  

11.7.5 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเขQาร,วมการแข,งขันมากท่ีสุด อันดับ 2   1 ทีม  

รวม  16 ทีม  

หมายเหตุ กรณีทีมแชมป�เก,าสละสิทธ์ิเขQาร,วมการแข,งขันในรอบชิงชนะเลิศ สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห,งประเทศไทย ขอ

สงวนสิทธิในการพิจารณาทีมเขQาร,วมการแข,งขัน แทนทีมแชมป�เก,า  

 

ข"อท่ี 12 รางวัลและสิทธิประโยชน3 

12.1 รอบคัดเลือกทีมท่ีส,งเขQาร,วมการแข,งขัน (นักกีฬา 12 คน เจQาหนQาท่ี 3 คน) จะไดQรับค,าเดินทาง ไป-กลับ 

โดยประเมินจากค,าโดยสารรถไฟช้ัน 3 / บขส. ระยะทางจากจังหวัดถึงจังหวัดเจQาภาพตามความเปbน จริงแต,ไม,

เกิน 2,000 บาท (ยกเวQนทีมจังหวัดเจQาภาพ)  

12.2 ทีมท่ีเขQาแข,งขัน จังหวัดเจQาภาพจะเปbนผูQจัดท่ีพักใหQโดยไม,เสียค,าท่ีพัก 

12.3 ทีมชนะเลิศประจำภาค ไดQรับเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท อันดับ 2 ไดQรับเงินทุนการศึกษา  

5,000 บาท และอันดับ 3 ไดQรับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท 

12.4 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำภาค ท่ีไดQสิทธิเขQาร,วมการแข,งขันรอบชิงชนะเลิศแห,ง  

ประเทศไทย จะไดQรับส่ิงต,าง ๆ ดังน้ี 

- เส้ือแข,งขันคนละ 2 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผูQฝ�กสอน 3 คน)  

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

บาท ต,อทีม 

- คณะกรรมการจัดการแข,งขันเปbนผูQรับผิดชอบเร,ืองท่ีพักและอาหารแก,นักกีฬาและเจQาหนQาท่ี (ทีมละ15 

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 

 

12.5 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทยไดQรับถQวยชิงถQวยสมเด็จชิงถQวยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจQา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปA ไดQรับทุนการศึกษา 

40,000 บาท และเหรียญรางวัลทีมรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ไดQรับทุนการศึกษา 20,000 บาท พรQอมโล, และเหรียญ

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 (ครองร,วม) ไดQรับครองร,วมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท พรQอมโล, และ

เหรียญรางวัล  

 

ข"อท่ี 13 การประทQวง 

การประทQวงใด ๆ ตQองทำหนังสือเปbนหลักฐานแสดงต,อคณะกรรมการพรQอมหลักฐานการประทQวง ต,อ

คณะกรรมการ ประกอบดQวย 

- ประธานจัดการแข,งขันจังหวัดเจQาภาพ เปbนประธาน 

- ผูQแทนสมาคมวอลเลย3บอลแห,งประเทศไทย เปbนรองประธาน  

- ผูQแทนทีมท่ีส,งเขQาแข,งขัน (ยกเวQนคู,กรณี) เปbนกรรมการ  

 

ข"อท่ี 14 นักกีฬาท่ีมีรูปร,างและฝAมือดี สมาคมฯอาจจะเรียกเขQาเก็บตัวในโครงพัฒนานักกีฬามุ,งสู,ทีมชาติ ถQาทีมใด ท่ีมี

นักกีฬา รูปร,าง และฝAมือดี ไม,ใหQความร,วมมือ สมาคมฯ จะสงวนสิทธ์ิพิจารณาทีมน้ัน ๆ ไม,ใหQเขQาร,วมการแข,งขันของ

สมาคมฯ ทุกรายการ 

 

ข"อท่ี 15 หากมีกรณีใด ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวQในระเบียบน้ี คณะกรรมการจัดการแข,งขันจะเปbนผูQวินิจฉัยตามความ

เหมาะสมแก,กรณี คาช้ีขาดถือเปbนขQอยุติ จะอุทธรณ3ใด ๆ อีกไม,ไดQ  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

          สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห,งประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 
 

 


