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ระเบียบการแข,งขัน 

วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย1บอล รุ2นอายุไม2เกิน 12 ป7 คร้ังท่ี 22 (ป7ท่ี 40) ชิงชนะเลิศแห2งประเทศไทย ประจำป7 2565 

ชิงถLวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจLา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดการแข2งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย1บอลแห2งประเทศไทย 

 

  เพื่อให(การแข.งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย<บอล รุ.นอายุไม.เกิน 12 ปA ครั้งที่ 22 (ปAที่ 40) ชิงชนะเลิศแห.ง

ประเทศไทย ประจำปA 2565 ชิงถ(วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ(า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงสนับสนุน จัดการแข.งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย<บอลแห.งประเทศไทย ดำเนินไปด(วยความ

เรียบร(อย สมาคมฯ จึงได(ออกระเบียบการแข.งขันไว( ดังน้ี 

 ขLอท่ี 1 ระเบียบนี้ เรียกว.า วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย<บอล รุ.นอายุไม.เกิน 12 ปA ครั้งที่ 22 (ปAที่ 40) ชิงชนะเลิศแห.ง

ประเทศไทย ประจำปA 2565 

 

  ขLอท่ี 2 ระเบียบน้ีใช(บังคับต้ังแต.วันท่ีประกาศเป\นต(นไป 

 

  ขLอท่ี 3 ประเภทการแข.งขัน 

   3.1 ประเภททีมชายอายุไม.เกิน 12 ปA 

   3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม.เกิน 12 ปA 

 

  ขLอท่ี 4 ทีมท่ีส.งเข(าร.วมการแข.งขัน 

4.1 การส.งทีมเข(าแข.งขันรอบคัดเลือกเป\นตัวแทนภาค แต.ละจังหวัดจะสมัครเข(าร.วมการแข.งขันกี่ทีมก็ได( 

คณะกรรมการจัดการแข.งขันสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดหนึ่งอาจได(รับการ

คัดเลือกมากกว.า 1 ทีม 

4.2 การส.งทีมเข(าร.วมการแข.งขันจะต(องเป\นทีมของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท.า 

4.3 ทีมที่ได(เป\นตัวแทน สามารถรวมนักกีฬาจากภาคของตนเองที่ส.งเข(าร.วมการแข.งขันรอบคัดเลือกตัวแทน

ภาค  

4.4 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห.งประเทศไทย และทีมเจ(าภาพรอบชิงชนะเลิศแห.งประเทศไทย สามารถ

รวมนักกีฬา นักกีฬาภายในภาคของตนเองเท.าน้ัน และต(องเป\นทีมท่ีส.งเข(ารวมการแข.งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 
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 ขLอท่ี 5 คุณสมบัตินักกีฬาท่ีเข(าแข.งขัน 

  5.1 ผู(สมัครต(องมีอายุไม.เกิน 12 ปA บริบูรณ< (ต(องไม.เกิดก.อน 1 มกราคม พ.ศ. 2553) 

    - กรณีนักเรียนที่เคยศึกษาอยู. ณ สถานศึกษาเดิม (ต(องไม.เกิดก.อน 1 มกราคม พ.ศ. 2552) สามารถ

เข(าร.วมการแข.งขันได( 

 5.2 ต(องเป\นนักเรียนระดับประถมศึกษา เรียนอยู.ไม.เกินช้ันประถมศึกษาปAท่ี 6 ในปA พ.ศ. 2564 และ 2565 

5.3 ผู(สมัครต(องกำลังศึกษาอยู.ในสถาบันการศึกษาที่ส.งเข(าแข.งขัน และต(องมีเวลาเรียนในปAการศึกษา 2564 

และ 2565 ไม.น(อยกว.า 45 วัน นับต้ังแต.วันปfดรับสมัครการแข.งขัน 

 5.3 ผู(สมัครจะลงแข.งขันได(เพียงทีมเดียวเท.าน้ัน 

 

ขLอท่ี 6 การสมัครเข(าแข.งขัน 

  6.1 สถาบันการศึกษาท่ีส.งทีมเข(าร.วมการแข.งขัน ต(องส.งใบสมัครประกอบด(วย 

 6.1.1 ใบสมัครท่ีสมาคมฯ กำหนดให(เท.าน้ัน ติดรูปถ.าย และรายละเอียดให(เรียบร(อย 

 6.1.2 สำเนาบัตรประชาชน (ตัวจริงนำให(คณะกรรมการตรวจสอบวันประชุมทีม) 

  6.1.3 สำเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ.ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย

หัวหน(าสถานศึกษา หรือผู(ปฏิบัติราชการแทน 

  6.1.4 สามารถยืนยันการสมัครเข(าร.วมการแข.งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย<บอล รุ.นอายุไม.เกิน 12 ปA 

คร้ังท่ี 22 (ปAท่ี 40) ชิงชนะเลิศแห.งประเทศไทย ชิงถ(วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ(า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปA 2565 ได(ตามลิงค< ------> https://forms.gle/acwwPf4f4SNsMbMa6 

การส.งใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร(อยแล(ว ส.งในวันประชุมทีมของแต.ละภาค  

  6.2 รับสมัครไม.จำกัดแต.คณะกรรมการจัดการแข.งขัน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือก ทีมเข(าร.วมการ

แข.งขันตามความเหมาะสม  

  6.3 ทีมที่ยืนยันการสมัครเข(าร.วมการแข.งขันแล(ว ไม.มาทำการประชุมทีมโดยไม.แจ(งให(ทราบล.วงหน(า 7 วัน 

ก.อนการประชุมทีม สมาคมฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์สถาบันนั้น ๆ ไม2ใหLส2งทีมเขLาร2วมการแข2งขัน 1 ป7 ทุกรายการ

ของสมาคมฯ 

  6.4 วันท่ีเปfดรับสมัคร ระหว.างวันท่ี 5 - 30 เมษายน 2565   
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 ขLอท่ี 7 ระบบการแข.งขัน 

  8.1 รอบคัดเลือกภูมิภาค 

  - แข.งขันในระบบ 2 ใน 3 ทุกรอบ  

  8.2 รอบชิงชนะเลิศแห.งประเทศไทย 

   - การแข.งขันรอบแรก และรอบสองแข.งขันในระบบ 2 ใน 3 เซต ส.วนรอบรองชนะเลิศ และรอบชิง

ชนะเลิศแข.งขันในระบบ 3 ใน 5 เซต 

 

 ขLอท่ี 8 กติกาการแข.งขันใช(กติกาการแข.งขันของสหพันธ<วอเลย<บอลนานาชาติ 

 

 ขLอท่ี 9 การจัดอันดับทีม 

   9.1 ดูจากจำนวนแมตซ<ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว.าจะได(อันดับท่ีดีกว.า 

   9.2 ถ(าจำนวนแมตซ<ท่ีชนะเท.ากัน ให(ใช(วิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ีดีกว.าของทีม 

 

 ขLอท่ี 10 ความสูงของตาข.าย และลูกบอลท่ีใช(ในการแข.งขัน 

   10.1 ประเภทยุวชนชาย ความสูงของตาข.าย 2.25 เมตร 

   10.2 ประเภทยุวชนหญิง ความสูงของตาข.าย 2.15 เมตร 

   10.3 ลูกวอลเลย<บอลท่ีใช(ในการแข.งขัน ย่ีหLอ Molten  

 

 ขLอท่ี 11 วิธีจัดการแข.งขันรอบคัดเลือกภูมิภาคแบ.งออกเป\น 7 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห.งประเทศไทย คือ 

   11.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด(วยจังหวัด ขอนแก.น มหาสารคาม เลย กาฬสินธุ< บึงกาฬ 

หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร< บุรีรัมย< ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

ยโสธร อำนาจเจริญ ร(อยเอ็ด มุกดาหาร 

   11.2 ภาคนครหลวง ประกอบด(วยจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

   11.3 ภาคใตL ประกอบด(วยจังหวัด ชุมพร สุราษฎร<ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบี่ ภูเก็ต ตรัง ยะลา 

ป�ตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช 

   11.4 ภาคกลาง ประกอบด(วยจังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ< 

พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห<บุรี อ.างทอง ชัยนาท 

   11.5 ภาคเหนือ ประกอบด(วยจังหวัด นครสวรรค< กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ< แพร. น.าน ลำปาง สุโขทัย 

พิษณุโลก เชียงใหม. เชียงราย แม.ฮ.องสอน ตาก พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ< 
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   11.6 ภาคตะวันออก ประกอบด(วยจังหวัด สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแก(ว ระยอง 

ตราด ชลบุรี จันทบุรี นครนายก 

   11.7 รอบชิงชนะเลิศแห2งประเทศไทย ประกอบด(วย ทีมชาย 16 ทีม ทีมหญิง 16 ทีม รวม 32 ทีม ดังน้ี 

11.7.1 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ รอบคัดเลือก 6 ภาค ๆ ละ 2 ทีม รวม   24 ทีม  

11.7.2 ทีมจังหวัดเจ(าภาพรอบชิงชนะเลิศ       2 ทีม 

11.7.3 ทีมชนะเลิศ ปA 2563        2 ทีม 

11.7.4 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเข(าร.วมการแข.งขันมากท่ีสุด    2 ทีม  

11.7.5 ทีมอันดับ 3 ของภาคท่ีมีจานวนทีมเข(าร.วมการแข.งขันมากท่ีสุด อันดับ 2   2 ทีม  

             รวม     32 ทีม 

หมายเหตุ 1. กรณีทีมชนะเลิศ ประจำปA 2564 สละสิทธิ์เข(าร.วมการแข.งขัน สมาคมฯ จะเลื่อนทีม อันดับ 2 

และ อันดับ 3 ตามลำดับ เข(าแข.งขันแทน 

     2. กรณีไม.มีทีม ตามข(อ 1 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาทีมเข(าร.วมการแข.งขัน  

 

 ขLอท่ี 12 รางวัลและสิทธิประโยชน< 

   12.1 รอบคัดเลือกท่ีส.งทีมเข(าร.วมการแข.งขัน (นักกีฬา 12 คน ผู(ฝ�กสอน 3 คน) จะได(รบค.าเดินทางไป-กลับ 

โดยประเมินจากค.าโดบสารรถไฟชั้น 3 / บขส. ระยะทางจากจังหวัด ถึงจังหวัดเจ(าภาพ ตามความเป\นจริงแต.ไม.เกิน 

2,000 บาท (ยกเว(นทีมจังหวัดเจ(าภาพ) 

  12.2 ทีมท่ีเข(าแข.งขัน จังหวัดเจ(าภาพจะเป\นผู(จัดท่ีพักให(โดยไม.เสียค.าใช(จ.าย  

  12.3 ทีมชนะเลิศประจำภาคได(รับทุนการศึกษา 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได(รับทุนการศึกษา 

5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได(รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 

  12.4 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำภาคที่ได(รับสิทธิ์เข(าร.วมการแข.งขันรอบชิงชนะเลิศแห.ง

ประเทศไทย จะได(รับสิทธ์ิต.าง ๆ ดังน้ี 

  12.4.1 เส้ือแข.งขันคนละ 2 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผู(ฝ�กสอน 3 คน)  

  12.4.2 ค.าเดินทางไป-กลับรอบชิงชนะเลิศแห.งประเทศไทย จ.ายค.ารถตามความเป\นจริง แต.ไม.เกิน 

4,500 บาท ต.อทีม 

  12.4.3 คณะกรรมการจัดการแข.งขันเป\นผู(รับชอบเรื่องที่พัก และอาหารแก.นักกีฬาและเจ(าหน(าท่ี 

(ทีมละ 15 คน) 
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   12.5 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห.งประเทศไทย ได(รับ ถLวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจLา   

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปA พร(อมได(รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และ

เหรียญรางวัล ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได(รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และเหรียญรางวัล ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 

(ครองร.วม) ได(รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และเหรียญรางวัล 

 

ขLอที่ 13 การประท(วงใด ๆ ต(องทำหนังสือเป\นหลักฐานแสดงต.อคณะกรรมการพร(อม หลักฐานการประท(วงต.อ

คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด(วย  

- ประธานจัดการแข.งขันจังหวัดเจ(าภาพ 

- ผู(แทนสมาคมกีฬาวอลเลย<บอลแห.งประเทศไทย 

- ผู(แทนทีมท่ีส.งเข(าร.วมการแข.งขัน (ยกเว(นคู.กรณี) 

 

ขLอที่ 14 นักกีฬาที่มีรูปร.าง และฝAมือดี สมาคมฯ จะเรียกเก็บตัวในโครงการพัฒนานักกีฬามุ.งสู.ทีมชาติ หากสมาคมฯ 

เรียกนักกีฬาในสังกัด / โรงเรียน ใดเข(าร.วมโครงการพัฒนานักกีฬามุ.งสู.ทีมชาติ ถ(านักกีฬาไม.มาเข(าร.วมโครงการ / ต(น

สังกัดไม.ปล.อยมาเข(าร.วมโครงการ สมาคมฯ ข(อพิจารณาสงวนสิทธ์ิเข(าร.วมการแข.งขันทุกรายการของสมาคมฯ ในปAถัดไป 

 

ขLอท่ี 15 หากกรณีใด ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว(ในระเบียบน้ี คณะกรรมการจัดการแข.งขัน จะเป\นผู(วินิจฉัยตามความ

เหมาะสมแก.กรณี คำช้ีขาดถือเป\นข(อยุติ จะอุทธรณ<ใด ๆ อีกไม.ได( 

 

ขLอท่ี 16 มาตรการป�องกัน โควิด – 19  

16.1 นักกีฬา และเจ(าหน(าที่ทีมที่จะเข(าร.วมการแข.งขัน ต(องผ.านการฉีดวัคซีน อย.างน(อย 2 เข็ม และนำ

หลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดงต.อฝ�ายจัดการแข.งขัน (ใน Application หมอพร(อม)  

16.2 นักกีฬา และเจ(าหน(าที่ทีมที่จะเข(าร.วมการแข.งขัน ตรวจหาเชื้อด(วย Antigen test kit หรือ ATK โดย

แต.ละทีมจะต(องเตรียมชุดตรวจ มาตรวจ ณ จุดตรวจหน(าสนามแข.งขัน 

16.3 หากนักกีฬา และเจ(าหน(าท่ีทีมท่ีจะเข(าร.วมการแข.งขัน มีการติดเช้ือเกิดข้ึนในระหว.างช.วงเวลาของการ

แข.งขัน ฝ�ายจัดการแข.งขันขอสงวนสิทธ์ิ “ถอนทีม” น้ัน ออกจากการแข.งขันทันที 

16.4 ทุกทีมต(องเตรียมชุดตรวจ สำหรับตรวจสมาชิกในทีม การตรวจทุกๆ 3 วัน 

16.5 การแข.งขันให(ปฏิบัติตามหลักของ D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

 

        สมาคมกีฬาวอลเลย<บอลแห.งประเทศไทย  

               ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2565 


