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ระเบียบการแข+งขัน 

วอลเลย3บอลยุวชน “เอสโคล+า” รุ+นอายุไม+เกิน 16 ปA ชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย คร้ังท่ี 10 (ปAท่ี 33) ประจำปA 2565 

ชิงถPวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจPา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดการแข+งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห+งประเทศไทย ร+วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

องค3กรปกครองส+วนทPองถ่ิน โดยการสนับสนุนของ บริษัท ไทยดร้ิงค3 จำกัด 

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

เพ่ือใหPการแข+งขันวอลเลย3บอลยุวชน “เอสโคล+า” รุ+นอายุไม+เกิน 16 ปA ชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย คร้ังท่ี 

10  (ปAท่ี 33) ประจำปA 2565 ซ่ึงสนับสนุนการจัด การแข+งขันโดย บริษัท ไทยดร้ิงค3 จำกัด ดำเนินไปดPวยความ

เรียบรPอย สมาคมฯ จึงไดPออกระเบียบการแข+งขันไวPดังน้ี 

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

ประเทศไทย คร้ังท่ี 10 (ปAท่ี 33) ประจำปA 2565 

 

ข"อท่ี 2 ระเบียบน้ีใชPบังคับต้ังแต+วันท่ีประกาศน้ีเป̀นตPนไป  

 

ข"อท่ี 3 ประเภทการแข+งขัน 

3.1 ประเภททีมชายอายุไม+เกิน 16 ปA  

3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม+เกิน 16 ปA  

 

ข"อท่ี 4 ทีมท่ีส+งเขPาแข+งขัน 

4.1 การส+งทีมเขPาแข+งขันรอบคัดเลือกเป̀นตัวแทนภาคแต+ละจังหวัดจะสมัครเขPาแข+งขันก่ีทีมก็ไดP

คณะกรรมการจัดการแข+งขันสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกเอาตามความเหมาะสม ซ่ึงจังหวัดหน่ึง อาจ

ไดPรับการคัดเลือกมากกว+า 1 ทีม  

4.2 การส+งทีมท่ีส+งเขPาแข+งขันจะตPองเป̀นทีมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาท่ีไม+เกินมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท+า  

4.3 ทีมท่ีไดPเป̀นตัวแทนคือทีมชนะเลิศของภาค เพ่ือเขPาแข+งขันรอบสุดทPาย ณ ยิมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี ตPองใชPผูPเล+นชุดเดียวกับชุดท่ีแข+งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค จะเปล่ียนแปลงผูPเล+น

ไม+ไดP  
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ข"อท่ี 5 คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเขPาแข+งขัน 

5.1 ผูPสมัครตPองอายุต่ำกว+า 16 ปA บริบูรณ3 (ปA พ.ศ.2549) 

5.2 ผูPสมัครตPองกาลังศึกษาอยู+ในสถาบันการศึกษาท่ีส+งเขPาแข+งขันและมีเวลาเรียนในปAการศึกษา 2565 ไม+

นPอยกว+า 45 วัน นับถึงวันปiดรับสมัครการแข+งขัน  

5.3 ผูPสมัครจะลงแข+งขันไดPเพียงทีมเดียวเท+าน้ัน  

 

ข"อท่ี 6 การสมัครเขPาแข+งขัน  

6.1 สถาบันการศึกษาท่ีส+งทีมเขPาแข+งขัน ตPองส+งใบสมัครประกอบดPวย 

6.1.1 ใบสมัครท่ีสมาคมฯ กำหนดใหPเท+าน้ัน ติดรูปถ+าย และรายละเอียดเรียบรPอย โดยหลังจากท่ี 

สมาคมฯ ไดPรับใบสมัครแลPว 

6.1.2 สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  

6.1.3 สำเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ+ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย 

หัวหนPาสถานศึกษา หรือผูPปฏิบัติราชการแทน (ใหPนำไปเอกสาร แสดงใหPคณะกรรมการฯตรวจสอบ

ก+อนการแข+งขันในวันประชุมผูPจัดการทีม) 

6.2 การรับสมัครไม+จำกัด แต+คณะกรรมการจัดการแข+งขัน สงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาคัดเลือกทีมเขPา ร+วมการ

แข+งขันตามความเหมาะสม 

6.3 ทีมท่ีสมัครเขPาร+วมการแข+งขัน ถPาหลักฐานไม+พรPอมจะไม+ไดPรับการพิจารณาเขPาร+วมการแข+งขัน ไม+รับ

สมัครทางโทรศัพท3และแฟกซ3  

6.4 วันเปiดและปiดรับสมัคร  

เปiดรับต้ังแต+วันท่ี 21 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 

ลิงค3ยืนยันการสมัคร -----> https://forms.gle/UBRxt6m5Zz9mD6E88 

 

ข"อท่ี 7 กติกาการแข+งขันใชPกติกาการแข+งขันของสหพันธ3วอลเลย3บอลนานาชาติ  

 

ข"อท่ี 8 การจัดอันดับทีม 

- ดูจากจำนวนแมทซ3ท่ีชนะ ทีมใดชนะมากกว+าจะไดPอันดับท่ีดีกว+า 

- ถPาจำนวนแมทซ3ท่ีชนะเท+ากัน ใหPใชPวิธีการจับฉลากเพ่ือหาอันดับท่ีดีกว+าของทีม 
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ข"อท่ี 9 การจัดการแข+งขัน 

9.1 ถPามีทีมสมัครแข+งขัน จำนวน 2 - 3 ทีม ใหPใชPวิธีการแข+งขันแบบพบกันหมด เพ่ือหาทีมท่ีชนะมากท่ีสุด

ไดPสิทธ์ิเป̀นตัวแทน 

9.2 ถPามีทีมสมัครแข+งขัน จำนวน 4 - 5 ทีม ใหPทำการคัดเลือกโดยใชPวิธีการแข+งขันแบบพบกันหมดและนำทีม

ท่ีมีคะแนนเป̀นอันดับท่ี 1 ไดPสิทธ์ิเป̀นตัวแทน ในกรณีท่ีทีมมีคะแนนเท+ากันใหPใชPวิธีการจับสลากเพ่ือหาทีมท่ี

มีอันดับดีกว+า 

9.3 ถPามีทีมสมัครแข+งขัน 6 – 10 ทีม ใหPแบ+งการแข+งขันออกเป̀น 2 สาย  

รอบแรก  แข+งขันแบบพบกันหมดในสายเพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเป̀นอันดับท่ี 1 และ 2 ของแต+ละสายแข+งขัน

ในรอบชิงชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ 

                          (ท่ี 1 สาย A – ท่ี 2 สาย B)   

                          (ท่ี 2 สาย A – ท่ี 1 สาย B) 

รอบชิงชนะเลิศ  

ผูPชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ 

ผูPแพPรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3   

9.4 ถPามีทีมสมัครเขPาร+วมการแข+งขัน 11 – 16 ทีม ใหPแบ+งการแข+งขันออกเป̀น 4 สาย  

รอบแรก แข+งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมท่ีมีคะแนนเป̀นท่ี 1 – 2 ของแต+ละสาย เขPาแข+งขัน ในรอบ

สอง โดยใชPวิธีการแข+งขันแบบแพPคัดออก 

รอบสอง แข+งขันแบบแบ+งสาย ออกเป̀น 2 สาย โดยนำผลการแข+งขันรอบแรกติดตัวมาดPวย  คะแนน

เป̀นท่ี 1 – 2 ของแต+ละสาย เขPาแข+งขันในรอบรองชนะเลิศ 

สาย E สาย F 

ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B 

ท่ี 2 สาย A ท่ี 1 สาย B 

ท่ี 1 สาย C ท่ี 2 สาย D 

ท่ี 2 สาย C ท่ี 1 สาย D 

รอบรองชิงชนะเลิศ 

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

คู+ท่ี 2 ท่ี 2 สาย E พบ  ท่ี 1 สาย F 
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รอบชิงชนะเลิศ 

ผูPชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ  

ผูPแพPรอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3 

9.5 ถPามีทีมสมัครเขPาร+วมการแข+งขัน 16 ทีม ข้ึนไป ใหPคณะกรรมการจัดการแข+งขันเป̀นผูPพิจารณา แบ+งสาย

ตามความเหมาะสมกับระยะเวลาจัดการแข+งขัน  

 

ข"อท่ี 10 ความสูงของตาข+าย และลูกบอลท่ีใชPในการแข+งขัน 

- ประเภทเยาวชนชาย ความสูงของตาข+าย 2.43 เมตร 

- ประเภทเยาวชนหญิง ความสูงของตาข+าย 2.24 เมตร 

- ลูกวอลเลย3บอลท่ีใชPในการแข+งขัน ย่ีหPอแกรนด3สปอร3ต World Champ+ 
 

ข"อท่ี 11 วิธีจัดการแข+งขัน รอบคัดเลือกภูมิภาคแบ+งออกเป̀น 7 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย 

11.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล+าง) แข+งขัน ณ ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ระหว+างวันท่ี 15 – 22 ตุลาคม 2565 ประกอบดPวยจังหวัดต+อไปน้ี ชัยภูมิ นครราชสีมา 

สุรินทร3 บุรีรัมย3 ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ รPอยเอ็ด มุกดาหาร 

11.2 ภาคเหนือ แข+งขัน ณ ยิมโรงเรียนสารภีวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม+ ระหว+างวันท่ี 17 - 24 ตุลาคม 

2565 ประกอบดPวยจังหวัดต+อไปน้ี นครสวรรค3 กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ3 แพร+ น+าน ลำปาง สุโขทัย 

พิษณุโลก เชียงใหม+ เชียงราย แม+ฮ+องสอน ตาก พะเยา ลาพูน อุตรดิตถ3  

11.3 ภาคกลาง แข+งขัน ณ ยิมโรงเรียนวัดไร+ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ระหว+างวันท่ี 1 – 8 พศจิกายน 

2565 ประกอบดPวย จังหวัดต+อไปน้ี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ3 

อยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห3บุรี อ+างทอง ชัยนาท 

11.4 ภาคใต" แข+งขัน ณ ยิมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห+งชาติ วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว+างวันท่ี 4 - 

11 พฤศจิกายน 2565 ประกอบดPวยจังหวัด ต+อไปน้ี ชุมพร สุราษฎร3ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบ่ี 

ภูเก็ต ตรัง ยะลา ป�ตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช 

11.5 ตะวันออก แข+งขัน ณ ยิมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคPอ จังหวัดชลบุรี ระหว+างวันท่ี 13 - 20 

พฤศจิกายน 2565 ประกอบดPวย จังหวัดต+อไปน้ี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี สระแกPว 

ระยอง ตราด ชลบุรี จันทบุรี นครนายก  

11.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) แข+งขัน ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว+างคงคา จังหวัด

กาฬสินธุ3 ระหว+างวันท่ี 23 - 30 พฤศจิกายน 2565 ประกอบดPวยจังหวัดต+อไปน้ี ขอนแก+น มหาสารคาม 

เลย กาฬสินธุ3 บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร 
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11.7 ภาคนครหลวง แข+งขัน ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 เย่ียมเกษสุวรรณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว+าง

วันท่ี 3 - 9 ธันวาคม 2565 ประกอบดPวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการภาค 

11.8 รอบชิงชนะเลิศแหKงประเทศไทย แข+งขัน ณ ยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมือง

เมืองป�ก จังหวัดนครราชสีมา ระหว+างวันท่ี 23 - 30 ธันวาคม 2565 ประกอบดPวย  

11.8.1 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ รอบคัดเลือก 7 ภาค ๆ ละ 2 ทีม (ชาย-หญิง) รวม  28 ทีม  

11.8.2 ทีมจังหวัดเจPาภาพรอบชิงชนะเลิศ         2 ทีม 

11.8.3 ทีมชนะเลิศปA 2564           2 ทีม 

รวม   32 ทีม  

หมายเหตุ กรณีทีมแชมป�เก+าสละสิทธ์ิเขPาร+วมการแข+งขันในรอบชิงชนะเลิศ สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห+งประเทศ

ไทย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาทีมเขPาร+วมการแข+งขัน แทนทีมแชมป�เก+า  

 

ข"อท่ี 12 รางวัลและสิทธิประโยชน3 

12.1 รอบคัดเลือกทีมท่ีส+งเขPาร+วมการแข+งขัน (นักกีฬา 12 คน เจPาหนPาท่ี 3 คน) จะไดPรับค+าเดินทาง ไป-

กลับ โดยประเมินจากค+าโดยสารรถไฟช้ัน 3 / บขส. ระยะทางจากจังหวัดถึงจังหวัดเจPาภาพตามความเป̀น 

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

12.2 ทีมท่ีเขPาแข+งขัน จังหวัดเจPาภาพจะเป̀นผูPจัดท่ีพักใหPโดยไม+เสียค+าท่ีพัก 

12.3 ทีมชนะเลิศประจำภาค ไดPรับเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท อันดับ 2 ไดPรับเงินทุนการศึกษา  

5,000 บาท และอันดับ 3 ไดPรับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท 

12.4 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำภาค ท่ีไดPสิทธิเขPาร+วมการแข+งขันรอบชิงชนะเลิศแห+ง  

ประเทศไทย จะไดPรับส่ิงต+าง ๆ ดังน้ี 

- เส้ือแข+งขันคนละ 2 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผูPฝ�กสอน 3 คน)  

- ค+าเดินทางไป – กลับ รอบชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทยจ+ายค+ารถตามความเป̀นจริงแต+ไม+เกิน 

4,500 บาท ต+อทีม 

- คณะกรรมการจัดการแข+งขันเป̀นผูPรับผิดชอบเร+ืองท่ีพักและอาหารแก+นักกีฬาและเจPาหนPาท่ี (ทีม

ละ15 คน)  

12.5 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทยไดPรับถPวยชิงถPวยสมเด็จชิงถPวยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจPา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง 1 ปA ไดPรับทุนการศึกษา 

40,000 บาท และเหรียญรางวัลทีมรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ไดPรับทุนการศึกษา 20,000 บาท พรPอมโล+ และ



   
 

 

 

 

THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION   
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เหรียญรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 (ครองร+วม) ไดPรับครองร+วมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท พรPอม

โล+ และเหรียญรางวัล  

 

ข"อท่ี 13 การประทPวง 

การประทPวงใด ๆ ตPองทำหนังสือเป̀นหลักฐานแสดงต+อคณะกรรมการพรPอมหลักฐานการประทPวง ต+อ

คณะกรรมการ ประกอบดPวย 

- ประธานจัดการแข+งขันจังหวัดเจPาภาพ เป̀นประธาน 

- ผูPแทนสมาคมวอลเลย3บอลแห+งประเทศไทย เป̀นรองประธาน  

- ผูPแทนทีมท่ีส+งเขPาแข+งขัน (ยกเวPนคู+กรณี) เป̀นกรรมการ  

 

ข"อท่ี 14 นักกีฬาท่ีมีรูปร+างและฝAมือดี สมาคมฯอาจจะเรียกเขPาเก็บตัวในโครงพัฒนานักกีฬามุ+งสู+ทีมชาติ ถPาทีมใด ท่ี

มีนักกีฬา รูปร+าง และฝAมือดี ไม+ใหPความร+วมมือ สมาคมฯ จะสงวนสิทธ์ิพิจารณาทีมน้ัน ๆ ไม+ใหPเขPาร+วมการแข+งขัน

ของสมาคมฯ ทุกรายการ 

 

ข"อท่ี 15 หากมีกรณีใด ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวPในระเบียบน้ี คณะกรรมการจัดการแข+งขันจะเป̀นผูPวินิจฉัยตาม

ความเหมาะสมแก+กรณี คาช้ีขาดถือเป̀นขPอยุติ จะอุทธรณ3ใด ๆ อีกไม+ไดP  

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2565 

          สมาคมกีฬาวอลเลย3บอลแห+งประเทศไทย  

 

 

 
 

 
 


