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ระเบียบการแข,งขัน 

วอลเลย3บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทย คร้ังท่ี 17 (ปDท่ี 37) ประจำปD 2564 

ชิงถNวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจNา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดการแข,งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห,งประเทศไทย ร,วมกับ สำพนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

องค3กรปกครองส,วนทNองถ่ิน โดยการสนับสนุนของ การไฟฟ̀าส,วนภูมิภาค  

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

เพ่ือใหNการแข,งขันวอลเลย3บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทย คร้ังท่ี 17 (ปDท่ี 37) ประจำปD 2564 ซ่ึง

สนับสนุนการจัด การแข,งขันโดย การไฟฟ̀าส,วนภูมิภาค ดำเนินไปดNวยความเรียบรNอย สมาคมฯ จึงไดNออกระเบียบการ

แข,งขันไวNดังน้ี  

 

ข"อท่ี 1 ระเบียบน้ีเรียกว,าระเบียบการแข,งขันวอลเลย3บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทย คร้ังท่ี 17 (ปDท่ี 37) 

ประจำปD 2564 ชิงถNวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจNา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ข"อท่ี 2 ระเบียบน้ีใชNบังคับต้ังแต,วันท่ีประกาศน้ีเปfนตNนไป  

 

ข"อท่ี 3 ประเภทการแข,งขัน 

3.1 ประเภททีมชายอายุไม,เกิน 18 ปD  

3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม,เกิน 18 ปD  

 

ข"อท่ี 4 ทีมท่ีส,งเขNาแข,งขัน 

4.1 การส,งทีมเขNาแข,งขันรอบคัดเลือกเปfนตัวแทนภาค แต,ละจังหวัดจะสมัครเขNาแข,งขันก่ีทีมก็ไดN คณะกรรมการ

จัดการแข,งขันสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสมซ่ึงจังหวัดหน่ึง อาจไดN รับการคัดเลือก

มากกว,า 1 ทีม 

4.2 การส,งทีมท่ีส,งเขNาแข,งขันจะตNองเปfนทีมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทท่ีไม,เกินมัธยมศึกษา ตอนปลาย

หรือเทียบเท,า 

4.3 ทีมตNองใส,เส้ือแข,งขันท่ีคณะกรรมการจัดการแข,งขันมอบใหNเท,าน้ัน 

 

 

 



   
 

 
 

 
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 

 

4.4 ทีมท่ีไดNเปfนตัวแทนคือ ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศของภาค ท่ีไปแข,งขัน ณ ยิมสนามกีฬากลาง และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตNองใชNผูNเล,นชุดเดียวกับชุดท่ีแข,งขันรอบ คัดเลือกตัวแทนภูมิภาค

จะเปล่ียนแปลงผูNเล,นไม,ไดN  

 

ข"อท่ี 5 คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเขNาแข,งขัน 

5.1 ผูNสมัครตNองไม,นNอยกว,า 15 ปD และ ไม,เกิน 18 ปD บริบูรณ3 (ปD พ.ศ.2546 – พ.ศ.2549)  

5.2 ผูNสมัครตNองกาลังศึกษาอยู,ในสถาบันการศึกษาท่ีส,งเขNาแข,งขันและมีเวลาเรียนในปDการศึกษา 2563 ไม,นNอย

กว,า 45 วัน นับถึงวันแข,งขันภาคแรก  

5.3 ผูNสมัครจะลงแข,งขันไดNเพียงทีมเดียวเท,าน้ัน  

 

ข"อท่ี 6 การสมัครเขNาแข,งขัน  

6.1.1 ใบสมัครท่ีสมาคมฯ กำหนดใหNเท,าน้ัน ติดรูปถ,าย และรายละเอียดเรียบรNอย โดยหลังจากท่ี 

สมาคมฯ ไดNรับใบสมัครแลNว 

6.1.2 สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  

6.1.3 สำเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ,ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย 

หัวหนNาสถานศึกษา หรือผูNปฏิบัติราชการแทน (ใหNนำไปเอกสาร แสดงใหNคณะกรรมการฯตรวจสอบก,อน

การแข,งขันในวันประชุมผูNจัดการทีม) 

6.2 การรับสมัครไม,จำกัดแต,คณะกรรมการจัดการแข,งขัน สงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกทีมเขNา ร,วมการ

แข,งขันตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมท่ีสมัครเขNาร,วมการแข,งขัน ถNาหลักฐานไม,พรNอมจะไม,ไดNรับการพิจารณาเขNาร,วมการแข,งขัน ไม,รับสมัคร

ทางโทรศัพท3และแฟกซ3  

6.4 วันเปoดและปoดรับสมัคร  

เปoดรับต้ังแต,วันท่ี 8 – 22 พฤศจิกายน 2564 ลิงค3สมัครแข,งขัน https://forms.gle/kbazPh9Fzqa3oood6 

 

ข"อท่ี 7 กติกาการแข,งขันใชNกติกาการแข,งขันของสหพันธ3วอลเลย3บอลนานาชาติ  

 

ข"อท่ี 8 การจัดอันดับทีม 

- ดูจากจำนวนแมทซ3ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว,าจะไดNอันดับท่ีดีกว,า 

- ถNาจำนวนแมทซ3ท่ีชนะเท,ากัน ใหNใชNวิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ีดีกว,าของทีม 
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 ข"อท่ี 9 การจัดการแข,งขัน 

9.1 ถNามีทีมสมัครแข,งขัน จำนวน 2 - 3 ทีม ใหNใชNวิธีการแข,งขันแบบพบกันหมด เพ่ือหาทีมท่ีชนะมากท่ีสุดไดN

สิทธ์ิเปfนตัวแทน 

9.2 ถNามีทีมสมัครแข,งขัน จำนวน 4 - 5 ทีม ใหNทำการคัดเลือกโดยใชNวิธีการแข,งขันแบบพบกันหมดและนำทีมท่ีมี

คะแนนเปfนอันดับท่ี 1 ไดNสิทธ์ิเปfนตัวแทน ในกรณีท่ีทีมมีคะแนนเท,ากันใหNใชNวิธีการจับสลากเพ่ือหาทีมท่ีมีอันดับ

ดีกว,า 

9.3 ถNามีทีมสมัครแข,งขัน 6 - 9ทีม ใหNแบ,งการแข,งขันออกเปfน 2 สาย  

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

รอบชิงชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ 

                          (ท่ี 1 สาย A – ท่ี 2 สาย B)   

                          (ท่ี 1 สาย B – ท่ี 2 สาย A) 

รอบชิงชนะเลิศ  

ผูNชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ  

ผูNแพNรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3   

9.4 ถNามีทีมสมัครเขNาร,วมการแข,งขัน 10 – 16 ทีม ใหNแบ,งการแข,งขันออกเปfน 4 สาย  

รอบแรก แข,งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเปfนท่ี 1 – 2 ของแต,ละสาย เขNาแข,งขัน ในรอบสอง 

โดยใชNวิธีการแข,งขันแบบแพNคัดออก 

รอบสอง จับฉลากประกบคู,การแข,งขัน ดังน้ี 

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

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

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

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

รอบรองชิงชนะเลิศ 

ผูNชนะคู,ท่ี 1 รอบสอง พบ  ผูNชนะคู,ท่ี 2 รอบสอง   

ผูNชนะคู,ท่ี 3 รอบสอง พบ ผูNชนะคู,ท่ี 4 รอบสอง 

รอบชิงชนะเลิศ 

ผูNชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ  

ผูNแพNรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3 
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9.5 ถNามีทีมสมัครเขNาร,วมการแข,งขัน 16 ทีม ข้ึนไป ใหNคณะกรรมการจัดการแข,งขันเปfนผูNพิจารณา แบ,งสายตาม

ความเหมาะสมกับระยะเวลาจัดการแข,งขัน  

 

ข"อท่ี 10 ความสูงของตาข,าย และลูกบอลท่ีใชNในการแข,งขัน 

- ประเภทเยาวชนชาย ความสูงของตาข,าย 2.43 เมตร 

- ประเภทเยาวชนหญิง ความสูงของตาข,าย 2.24 เมตร 

- ลูกวอลเลย3บอลท่ีใชNในการแข,งขัน ย่ีหNอ Mikasa V300W  

 

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

11.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข,งขัน ณ ยิมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ระหว,างวันท่ี 28 

พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ประกอบดNวยจังหวัดต,อไปน้ี นครพนม หนองคาย รNอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก,น 

นครราชสีมา สุรินทร3 บุรีรัมย3 มุกดาหาร อำนาจเจริญ หนองบัวลาภู ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ กาฬสินธ3ุ เลย สกลนคร 

อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ 

11.2 ภาคตะวันออก แข,งขัน ณ ยิมโรงเรียนวังจันทร3วิทยา จังหวัดระยอง ระหว,างวันท่ี 13 -19 ธันวาคม 2564 

ประกอบดNวย จังหวัดต,อไปน้ี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแกNว ระยอง ตราด ชลบุรี จันทบุรี 

นครนายก  

11.3 ภาคใต" แข,งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กะบ่ี จังหวัดกระบ่ี ระหว,างวันท่ี 5 – 11 มกราคม 

2565 ประกอบดNวยจังหวัด ต,อไปน้ี ชุมพร สุราษฎร3ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง ยะลา ป�ตตานี 

นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช 

11.4 ภาคนครหลวง แข,งขัน ณ ยิมโรงเรียนเทศบาบ 1 (เย่ียมเกษสุวรรณ) จังหวัดสมุทรปราการ ระหว,างวันท่ี 

17 – 23 มกราคม 2565 ประกอบดNวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ 

11.5 ภาคกลาง แข,งขัน ณ โรงยิมองค3การบริหารส,วนจังหวัดอ,างทอง จังหวัดอ,างทอง ระหว,างวันท่ี 25 - 31

มกราคม 2565 ประกอบดNวย จังหวัดต,อไปน้ี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ3 

พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห3บุรี อ,างทอง ชัยนาท 

11.6 ภาคเหนือ แข,งขัน ณ โรงยิมเนเซียม 1000 ท่ีน่ัง สนามกีฬาชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร ระหว,างวันท่ี 28

มกราคม – 3 กุมภาพันธ3 2565 ประกอบดNวยจังหวัดต,อไปน้ี นครสวรรค3 กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ3 แพร, น,าน 

ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม, เชียงราย แม,ฮ,องสอน ตาก พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ3 
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11.7 รอบชิงชนะเลิศแหKงประเทศไทย แข,งขัน ณ ยิมสนามกีฬากลาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ระหว,างวันท่ี 8 – 15 กุมภาพันธ3 2565 ประกอบดNวย  

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

11.7.2 ทีมจังหวัดเจNาภาพรอบชิงชนะเลิศ      1 ทีม 

11.7.3 ทีมชนะเลิศ ปD 2563       1 ทีม 

11.7.4 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเขNาร,วมการแข,งขันมากท่ีสุด   1 ทีม  

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

    รวม 16 ทีม  

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

สงวนสิทธิในการพิจารณาทีมเขNาร,วมการแข,งขัน แทนทีมแชมป�เก,า  

 

ข"อท่ี 12 รางวัลและสิทธิประโยชน3 

12.1 รอบคัดเลือกทีมท่ีส,งเขNาร,วมการแข,งขัน (นักกีฬา 12 คน เจNาหนNาท่ี 3 คน) จะไดNรับค,าเดินทาง ไป-กลับ 

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

เกิน 2,000 บาท (ยกเวNนทีมจังหวัดเจNาภาพ)  

12.2 เส้ือแข,งขันคนละ 1 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผูNฝ�กสอน 3 คน หมายเหตุ นักกีฬาสามารถเปล่ียนแปลงไดNภายใน

วันประชุมทีม) 

12.3 ทีมท่ีเขNาแข,งขัน จังหวัดเจNาภาพจะเปfนผูNจัดท่ีพักใหNโดยไม,เสียค,าท่ีพัก 

12.4 ทีมชนะเลิศประจำภาค ไดNรับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท อันดับ 2 ไดNรับเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท 

และอันดับ 3 ไดNรับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท 

12.5 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำภาค ท่ีไดNสิทธิเขNาร,วมการแข,งขันรอบชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทย จะ

ไดNรับส่ิงต,าง ๆ ดังน้ี 

- เส้ือแข,งขันคนละ 1 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผูNฝ�กสอน 3 คน นักกีฬาจะตNองเปfนชุดเดิมกับรอบคัดเลือกเท,าน้ัน) 

โดยทีมตNองนำชุดท่ีไดNรับการรอบ คัดเลือกภูมิภาคไปดNวย 

- ค,าเดินทางไป – กลับ รอบชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทยจ,ายค,ารถตามความเปfนจริงแต,ไม,เกิน 4,500 บาท ต,อ

ทีม 

- คณะกรรมการจัดการแข,งขันเปfนผูNรับผิดชอบเร,ืองท่ีพักและอาหารแก,นักกีฬาและเจNาหนNาท่ี (ทีมละ15 คน)  
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12.6 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทยไดNรับถNวยพระราชทานชิงถNวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจNา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปD ไดNรับทุนการศึกษา 50,000 บาท 

และเหรียญรางวัลทีมรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ไดNรับทุนการศึกษา 30,000 บาท พรNอมโล, และเหรียญรางวัลทีมรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 (ครองร,วม) ไดNรับครองร,วมทุนการศึกษาทีมละ 20,000 บาท พรNอมโล, และเหรียญรางวัล  

 

ข"อท่ี 13 การประทNวง 

การประทNวงใด ๆ ตNองทำหนังสือเปfนหลักฐานแสดงต,อคณะกรรมการพรNอมหลักฐานการประทNวง ต,อ

คณะกรรมการ ประกอบดNวย 

- ประธานจัดการแข,งขันจังหวัดเจNาภาพ เปfนประธาน 

- ผูNแทนสมาคมวอลเลย3บอลแห,งประเทศไทย เปfนรองประธาน  

- ผูNแทนทีมท่ีส,งเขNาแข,งขัน (ยกเวNนคู,กรณี) เปfนกรรมการ  

 

ข"อท่ี 14 นักกีฬาท่ีมีรูปร,างและฝDมือดี สมาคมฯอาจจะเรียกเขNาเก็บตัวในโครงพัฒนานักกีฬามุ,งสู,ทีมชาติ ถNาทีมใด ท่ีมี

นักกีฬา รูปร,าง และฝDมือดี ไม,ใหNความร,วมมือ สมาคมฯ จะสงวนสิทธ์ิพิจารณาทีมน้ัน ๆ ไม,ใหNเขNาร,วมการแข,งขันของ

สมาคมฯ ทุกรายการ 

 

ข"อท่ี 15 หากมีกรณีใด ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวNในระเบียบน้ี คณะกรรมการจัดการแข,งขันจะเปfนผูNวินิจฉัยตามความ

เหมาะสมแก,กรณี คำช้ีขาดถือเปfนขNอยุติ จะอุทธรณ3ใด ๆ อีกไม,ไดN  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 

          สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห,งประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


