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ระเบียบการแข+งขัน 

วอลเลย&บอลยุวชน เอสโคล/า รุ/นอายุไม/เกิน 14 ป9 คร้ังท่ี 1 (ป9ท่ี 31) ชิงชนะเลิศแห/งประเทศไทย ประจำป9 2564 

ชิงถMวยประทานทูลกระหม/อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

จัดการแข/งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย&บอลแห/งประเทศไทย ภายใตMการสนับสนุนขอบ บริษัท ไทยดร้ิงค& จำกัด 

 

  เพ่ือใหMการแข/งขันวอลเลย&บอลยุวชน เอสโคล/า รุ/นอายุไม/เกิน 14 ป9 คร้ังท่ี 1 (ป9ท่ี 31) ชิงชนะเลิศแห/ง

ประเทศไทย ประจำป9 2564 ซ่ึงสนับสนุนจัดการแข/งขัน โดย สมาคมกีฬาวอลเลย&บอลแห/งประเทศไทย ดำเนินไปดMวย

ความเรียนรMอย สมาคมฯ จึงไดMออกระเบียบการแข/งขันไวM ดังต/อไปน้ี 

ข"อท่ี 1 ระเบียบน้ี เรียกว/า ระเบียบการแข/งขันวอลเลย&บอลยุวชน เอสโคล/า รุ/นอายุไม/เกิน 14 ป9 คร้ังท่ี 1    

(ป9ท่ี 31) ชิงชนะเลิศแห/งประเทศไทย ประจำป9 2564 ชิงถMวยประทานทูลกระหม/อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี 

ข"อท่ี 2 ระเบียบน้ีใชMบังคับต้ังแต/วันท่ีประกาศเป̂นตMนไป 

ข"อท่ี 3 ประเภทการแข/งขัน 

 3.1 ประเภททีมชายอายุไม/เกิน 14 ป9 

 3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม/เกิน 14 ป9 

ข"อท่ี 4 ทีมท่ีส/งเขMาร/วมการแข/งขัน 

 4.1 การส/งทีมเขMาร/วมการแข/งขันรอบคัดเลือกเป̂นตัวแทนภาค แต/ละจังหวัดจะสมัครเขMาร/วมการ

แข/งขันก่ีทีมก็ไดM คณะกรรมการจัดการแข/งขันขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม ซ่ึงจังหวัดหน่ึง

อาจไดMรับการคัดเลือกมากว/า 1 ทีม 

 4.2 การส/งทีมเขMาร/วมการแข/งขันจะตMองเป̂นทีมของโรงเรียน หรือสถาบันท่ีไม/เกินระดับมัธยมศึกษา

ตอนตMน หรือเทียบเท/า 

 4.3 ทีมท่ีไดMเป̂นตัวแทน คือ ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 เพ่ือเขMาร/วมการแข/งขันรอบชิง

ชนะเลิศแห/งประเทศไทย ทุกทีมจะตMองใชMนักกีฬาชุดเดียว กับการแข/งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค และไม/สามารถ

เปล่ียนตัวนักกีฬาไดM 

ข"อท่ี 5 คุณสมบัตินักกีฬาท่ีเขMาร/วมการแข/งขัน 

 5.1 ผูMสมัครตMองมีอายุไม/เกิน 14 ป9 บริบูรณ& (ป9 พ.ศ. 2550) 

 5.2 ผูMสมัครจะตMองกำลังศึกษาอยู/ในสถาบันการศึกษาท่ีส/งเขMาแข/งขัน และตMองมีเวลาเรียนใน         

ป9การศึกษา 2564 ไม/นMอยกว/า 30 วัน นับต้ังแต/วันปeดรับสมัคร 

 5.3 ผูMสมัครจะลงแข/งขันไดMเพียงทีมเดียวเท/าน้ัน 
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ข"อท่ี 6 การสมัครเขMาร/วมการแข/งขัน 

 6.1 สถาบันการศึกษาท่ีเขMาร/วมการแข/งขันจะตMองยืนยันทีมเขMามาในระบบ google form ท่ีสมาคม

ฯ กำหนด ภายในระยะเวลาเปeดรับสมัคร เท/าน้ัน 

 6.2 สถาบันการศึกษาท่ีเขMาร/วมการแข/งขัน นำหลักฐานการสมัครเขMาร/วมการแข/งขันไปส/ง ณ วัน

ประชุมทีมของแต/ละภาค หลักฐานการสมัครประกอบดMวย  

  6.2.1 ใบสมัครท่ีสมาคมฯ กำหนดเท/าน้ัน 

  6.2.2 ใบส/งรายช่ือนักกีฬา  

  6.2.3 แผงรูปนักกีฬา 

  6.2.4 สำเนาบัตรประชาชน พรMองรับรองสำเนาถูกตMอง 

  6.2.5 สำเนาในรับรองสถานศึกษา ติดรูปถ/ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียน และลงนามโดย

หัวหนMาสถาบันการศึกษา หรือผูMปฏิบัติราชการแทน 

 6.3 รับสมัครทีมเขMาร/วมการแข/งขันไม/จำกัดจำนวนทีม แต/คณะกรรมการจัดการแข/งขัน สงวนสิทธ์ิท่ี

จะพิจารณาคัดเลือก ทีมเขMาร/วมการแข/งขันตามความเหมาะสม 

 6.4 สถาบันการศึกษาท่ียืนยันการสมัครเขMาร/วมการแข/งขันมาในระบบ google form แลMว ไม/

เดินทางมาประชุมทีม โดยไม/แจMงใหMทราบล/วงหนMาภายใน 7 วัน ก/อนการประชุมทีม สมาคมฯ จะพิจารณาตัดสิทธ์ิ

สถาบันการศึกษาน้ัน ๆ และไม/ใหMส/งทีมเขMาร/วมการแข/งขัน 1 ป9 ทุกรายการของสมาคมฯ 

ข"อท่ี 7 วันท่ีเปeดรับสมัครเขMาร/วมการแข/งขัน 

วันท่ี 4 – 23 มกราคม 2565 

ข"อท่ี 8 กติกาการแข/งขัน ใชMกติกาการแข/งขันของสหพันธ&วอลเลย&บอลนานาชาติ ฉบับปsจจุบัน 

ข"อท่ี 9 การจัดอันดับทีม 

 9.1 รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค แข/งขันในระบบ 3 ใน 5 เซต ทุกรอบการแข/งขัน 

 9.2 รอบชิงชนะเลิศแห/งประเทศไทย แข/งขันในระบบ 3 ใน 5 เซต ทุกรอบการแข/งขัน 

   9.3 ดูจากจำนวนแมตซ&ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว/าจะไดMอันดับดีกว/า 

   9.4 ถMาจำนวนแมตซ&ท่ีชนะเท/ากัน ใชMวิธีจับฉลาก เพ่ือหาอันดับท่ีดีกว/าของทีม 

ข"อท่ี 10 ระบบจัดการแข/งขัน 

10.1 ถMามีทีมสมัครแข/งขัน จำนวน 4 - 5 ทีม ใหMทำการคัดเลือกโดยใชMวิธีการแข/งขันแบบพบกันหมด

และนำทีมท่ีมีคะแนนเป̂นอันดับท่ี 1 และอันดับ 2 ไดMสิทธ์ิเป̂นตัวแทน ในกรณีท่ีทีมมีคะแนนเท/ากันใหMใชMวิธีการจับสลาก

เพ่ือหาทีมท่ีมีอันดับดีกว/า 
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10.2 ถMามีทีมสมัครแข/งขัน 6 – 10 ทีม ใหMแบ/งการแข/งขันออกเป̂น 2 สาย  

รอบแรก  แข/งขันแบบพบกันหมดในสายเพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเป̂นอันดับท่ี 1 และ 2 ของแต/

ละสายแข/งขันในรอบรองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ 

                            ท่ี 1 สาย A พบ ท่ี 2 สาย B 

                            ท่ี 2 สาย A พบ ท่ี 1 สาย B 

รอบชิงชนะเลิศ  

ผูMชนะรอบรองชนะเลิศ  ครองท่ี 3 ร/วม  

ผูMชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ 

ยกเวMนภาคท่ีมีจำนวนทีมสมัครเขMาร/วมการแข/งขันมากอันดับ 1 และ อันดับ 2  

10.3 ถMามีทีมสมัครเขMาร/วมการแข/งขัน 10 – 16 ทีม ใหMแบ/งการแข/งขันออกเป̂น 4 สาย  

รอบแรก แข/งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเป̂นท่ี 1 – 2 ของแต/ละสาย       

เขMาแข/งขันในรอบสอง 

รอบสอง แข/งขันแบบแบ/งสาย ออกเป̂น 2 สาย โดยนำผลการแข/งขันรอบแรกติดตัวมาดMวย  

คะแนนเป̂นท่ี 1 – 2 ของแต/ละสาย เขMาแข/งขันในรอบรองชนะเลิศ 

สาย E สาย F 

ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย C 

ท่ี 2 สาย A ท่ี 1 สาย C 

ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย D 

ท่ี 2 สาย B ท่ี 1 สาย D 

รอบรองชนะเลิศ 

คู/ท่ี 1 ท่ี 1 สาย E พบ  ท่ี 2 สาย F   

คู/ท่ี 2 ท่ี 2 สาย E พบ  ท่ี 1 สาย F  

รอบชิงชนะเลิศ 

ผูMชนะรอบรองชนะเลิศ  ครองท่ี 3 ร/วม  

ผูMชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ 

ยกเวMนภาคท่ีมีจำนวนทีมสมัครเขMาร/วมการแข/งขันมากอันดับ 1 และ อันดับ 2  
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   10.4 ถMามีทีมสมัครเขMาร/วมการแข/งขัน 17 ทีม ไม/เกิน 24 ทีมข้ึนไป แบ/งการแข/งขันออกเป̂น 8 สาย 

รอบแรก แข/งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเป̂นท่ี 1 – 2 ของแต/ละสาย       

เขMาแข/งขันในรอบสอง 

รอบสอง แข/งขันแบบแพMคัดออก 

คู/ท่ี 1 ท่ี 1 สาย A  พบ  ท่ี 2 สาย C 

                            คู/ท่ี 2 ท่ี 2 สาย A  พบ  ท่ี 1 สาย C 

คู/ท่ี 3 ท่ี 1 สาย B  พบ  ท่ี 2 สาย D 

                            คู/ท่ี 4 ท่ี 2 สาย B  พบ  ท่ี 1 สาย D 

คู/ท่ี 5 ท่ี 1 สาย E  พบ  ท่ี 2 สาย G 

                            คู/ท่ี 6 ท่ี 2 สาย E  พบ  ท่ี 1 สาย G 

คู/ท่ี 7 ท่ี 1 สาย F  พบ  ท่ี 2 สาย H 

                            คู/ท่ี 8 ท่ี 2 สาย F  พบ  ท่ี 1 สาย H 

รอบก?อนรองชนะเลิศ แข/งขันแบบแพMคัดออก 

คู/ท่ี 1 ทีมชนะคู/ท่ี 1 รอบสอง พบ  ทีมชนะคู/ท่ี 3 รอบสอง   

คู/ท่ี 2 ทีมชนะคู/ท่ี 2 รอบสอง พบ  ทีมชนะคู/ท่ี 4 รอบสอง 

คู/ท่ี 3 ทีมชนะคู/ท่ี 5 รอบสอง พบ  ทีมชนะคู/ท่ี 7 รอบสอง   

คู/ท่ี 4 ทีมชนะคู/ท่ี 6 รอบสอง พบ  ทีมชนะคู/ท่ี 8 รอบสอง  

รอบรองชนะเลิศ 

คู/ท่ี 1 ทีมชนะคู/ท่ี 1 รอบก/อนนองชนะเลิศ พบ  ทีมชนะคู/ท่ี 3 รอบก/อนนองชนะเลิศ 

คู/ท่ี 2 ทีมชนะคู/ท่ี 2 รอบก/อนนองชนะเลิศ พบ  ทีมชนะคู/ท่ี 4 รอบก/อนนองชนะเลิศ 

รอบชิงชนะเลิศ 

ผูMชนะรอบรองชนะเลิศ  ครองท่ี 3 ร/วม  

ผูMชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ 

ยกเวMนภาคท่ีมีจำนวนทีมสมัครเขMาร/วมการแข/งขันมากอันดับ 1 และ อันดับ 2 

10.5 ถMามีทีมสมัครเขMาร/วมการแข/งขัน 24 ทีมข้ึนไป ใหMคณะกรรมการจัดการแข/งขันเป̂นผูM

พิจารณา แบ/งสายตามความเหมาะสมกับระยะเวลาจัดการแข/งขัน 
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  ข"อท่ี 11 ความสูงของตาข/าย และลูกวอลเลย&บอลท่ีใชMแข/งขัน 

   11.1 ประเภทยุวชนชาย ความสูงของตาข/าย 2.30 เมตร 

   11.2 ประเภทยุวชนหญิง ความสูงของตาข/าย 2.20 เมตร 

   11.3 ลูกวอลเลย&บอลท่ีใชMแข/งขัน ย่ีหMอ GRAND SPORT รุ/น World Champ + 

  ข"อท่ี 12 วิธีจัดการแข/งขันรอบคัดเลือกภูมิภาค แบ/งออกเป̂น 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห/งประเทศไทย 

   12.1 ภาคเหนือ ประกอบดMวยจังหวัด นครสวรรค& กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ& แพร/ น/าน ลำปาง 

สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม/ เชียงราย แม/ฮ/องสอน ตาก พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ& 

12.2 ภาคนครหลวง ประกอบดMวยจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

12.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดMวยจังหวัด นครพนม หนองคาย รMองเอ็ด มหาสารคาม 

ขอนแก/น นครราชสีมา สุรินทร& บุรีรัมย& มุกดาหาร อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ กาฬสินธุ& เลย 

สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ 

12.4 ภาคตะวันออก ประกอบดMวยจังหวัด สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแกMว 

ระยอง ตราด ชลบุรี จันทบุรี นครนายก 

12.5 ภาคกลาง ประกอบดMวยจังหวัด ราชบุ รี เพชรบุ รี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

ประจวบคีรีขันธ&พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห&บุรี อ/างทอง ชัยนาท 

12.6 ประกอบดMวยจังหวัด ชุมพร สุราษฎร5ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง ยะลา 

ปsตตานีนราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช 

12.7 รอบชิงชนะเลิศแห/งประเทศไทย ประกอบดMวยทีม ดังน้ี 

12.7.1 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบรอบคัดเลือกภูมิภาค 6 ภาค (ชาย-หญิง)  24 ทีม 

12.7.2 ทีมแชมป�เก/าจากการแข/งขัน ประจำป9 2563 (ชาย – หญิง)    2 ทีม 

12.7.3 ทีมจังหวัดเจMาภาพรอบชิงชนะเลิศ (ชาย-หญิง)     2 ทีม 

12.7.4 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจำนวนทีมเขMาร/วมการแข/งขันมากท่ีสุด (ชาย-หญิง)  2 ทีม 

12.7.5 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจำนวนทีมเขMาร/วมการแข/งขันมากท่ีสุดอันดับ 2 (ชาย-หญิง) 2 ทีม 

รวมท้ังส้ิน (ทีมชาย และทีมหญิง) 32 ทีม 

หมายเหตุ 1. ทีมแชมป�เก/าจากการแข/งขัน ประจำป9 2563 ไม/สามารถมาทำการแข/งขันไดM คณะกรรมการจัดการแข/งขัน

ของสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเขMาร/วมการแข/งขัน 

  2. กรณีท่ีภาคท่ีมีจำนวนทีมเขMาร/วมการมากท่ีสุดเท/ากัน ทางสมาคมฯ จะใชMวิธีการจัดการแข/งขันแบบ PLAY 

OFF โดยใชMสนามแข/งขันท่ีทางคณะกรรมการจัดการแข/งขันกำหนด ทีมท่ีไม/สามารถมาทำการแข/งขันไดMจะถือว/าสละ

สิทธ์ิ 
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  ข"อท่ี 13 กำหนดการแข/งขัน 

 

ลำดับ ภาค จังหวัด สนามแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน 

1 ใต ้ ชุมพร ยิมมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตชุมพร 29 ม.ค. - 5 ก.พ. 65 

2 นครหลวง สมุทรปราการ ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ 30 ม.ค. - 5 ก.พ. 65 

3 ตะวันออก ชลบุร ี ยิมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 17 - 24 ก.พ. 65 

4 กลาง อ่างทอง โรงยิมเนเซียมองค<การบริหารส>วนจังหวัดอ>างทอง 19 - 26 ก.พ. 65 

5 เหนือ กำแพงเพชร ยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว 26 ก.พ. – 5 มี.ค. 65 

6 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูม ิ ยิมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร 8 – 16 มี.ค. 65 

7 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นครราชสีมา ยิมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร 21 – 28 มี.ค. 65 

 

  ข"อท่ี 14 รางวัลและสิทธิประโยชน& 

   14.1 ทีมท่ีเขMาร/วมการแข/งขันรอบคัดเลือก จะไดMรับค/าเดินทาง (เหมาจ/าย) 2,000 บาท ต/อทีม

(ยกเวMนทีมจังหวัดเจMาภาพ) 

   14.2 ทีมท่ีเขMาร/วมการแข/งขัน เจMาภาพจะเป̂นผูMจัดท่ีพักใหMโดยไม/เสียค/าใชMจ/าย 

   14.3 ทีมชนะเลิศประจำภูมิภาคไดMรับทุนการศึกษา 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดMรับ

ทุนการศึกษา 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดMรับทุนการศึกษา 3,000 บาท (กรณีภาคท่ีครองอันดับ ร/วมกัน 

ไดMรับทุนการศึกษา 2,000 บาท) 

   14.4 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำภูมิภาคท่ีไดMสิทธ์ิเขMาร/วมการแข/งขันรอบชิง

ชนะเลิศแห/งประเทศไทย จะไดMรับสิทธ์ิต/างๆ ดังต/อไปน้ี 

    14.4.1 เส้ือแข/งขันคนละ 2 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผูMฝ�กสอน 3 คน) 

    14.4.2 ทีมเขMาร/วมการแข/งขันจะไดMรับค/าเดินทาง (เหมาจ/าย) 4,500 บาท ต/อทีม (ยกเวMน

ทีมจังหวัดเจMาภาพ) 

    14.4.3 คณะกรรมการจัดการแข/งขันเป̂นผูMรับผิดชอบท่ีพัก และอาหารแก/นักกีฬาและ

เจMาหนMาท่ี (ทีมละ 15 คน) 

   14.5 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห/งประเทศไทย ไดMรับถMวยประทานทูลกระหม/อมหญิงอุบลรัตน- 

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปครอง 1 ป9 พรMอมไดMรับทุนการศึกษา 30,000 บาท และเหรียญรางวัลพรMอมเกียรติบัตร 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดMรับทุนการศึกษา 20,000 บาท และเหรียญรางวัลพรMอมเกียรติบัตร ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 

(ครองร/วม) ไดMรับทุนการศึกษา 10,000 บาท และเหรียญรางวัลพรMอมเกียรติบัตร 
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  ขMอท่ี 15 การประทMวงใดๆ ตMองทำหนังสือเป̂นหลักฐานแสดงต/อคณะกรรมการจัดการแข/งขัน พรMอมหลักฐาน

การประทMวงต/อคณะกรรมการจัดการแข/งขัน ซ่ึงคณะกรรมการจัดการแข/งขัน ประกอบดMวย 

   15.1 ประธานจัดการแข/งขันจังหวัดเจMาภาพ 

   15.2 ผูMแทนสมาคมกีฬาวอลเลย&บอลแห/งประเทศไทย 

   15.3 ผูMแทนทีมท่ีเขMาร/วมการแข/งขัน (ยกเวMนคู/กรณี) 

  ขMอท่ี 16 นักกีฬาท่ีมีรูปร/าง และฝ9มือดี สมาคมฯ จะเรียกเก็บตัวในโครงการพัฒนานักกีฬามุ/งสู/ทีมชาติ หาก

สมาคมฯ เรียกนักกีฬาในสังกัด / โรงเรียน ใดเขMาร/วมโครงการพัฒนานักกีฬามุ/งสู/ทีมชาติ ถMานักกีฬาไม/มาเขMาร/วม

โครงการหรือตMนสังกัดไม/ปล/อยตัวมาเขMาร/วมโครงการ สมาคมฯ ขอพิจารณาสงวนสิทธ์ิเขMาร/วมการแข/งขันทุกรายการ

ของสมาคมฯ ในป9ถัดไป 

  ขMอท่ี 17 หากกรณีใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวMในระเบียบน้ี คณะกรรมการจัดการแข/งขัน จะเป̂นผูMวินิจฉัย

ตามความเหมาะสมแก/กรณี คำช้ีขาดถือเป̂นขMอยุติ จะอุธรณ&ใดๆ อีกไม/ไดM 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 

          สมาคมกีฬาวอลเลย&บอลแห/งประเทศไทย  

 


