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ระเบียบการแข่งขัน 
วอลเลยบ์อลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปทีี่ 32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนขอบ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 

  เพ่ือให้การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปทีี่ 32) ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถว้ยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งสนับสนุน
จัดการแข่งขนั โดย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดำเนินไปด้วยความเรียนร้อย สมาคมฯ จึงได้ออก
ระเบียบการแข่งขันไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6    
(ปีที่ 32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี 

ข้อที ่2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อที่ 3 ประเภทการแข่งขัน 
 3.1 ประเภททีมชายอายุไม่เกิน 14 ปี 
 3.2 ประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี 
ข้อที่ 4 ทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
 4.1 การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค แต่ละจังหวัดจะสมัครเข้าร่วมการ

แข่งขันกี่ทีมก็ได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดหนึ่ง
อาจได้รับการคัดเลือกมากว่า 1 ทีม 

 4.2 การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นทีมของโรงเรียน หรือสถาบันที่ ไม่ เกินระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

 4.3 ทีมที่ได้เป็นตัวแทน คือ ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทุกทีมจะต้องใช้นักกีฬาชุดเดียว กับการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาค และไม่สามารถ
เปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ 

ข้อที่ 5 คุณสมบัตินักกีฬาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน 
 5.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์ (ปี พ.ศ. 2551) 
 5.2 ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขัน และต้องมีเวลาเรียนใน         

ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 45 วัน นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร 
 5.3 ผู้สมัครจะลงแข่งขนัได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
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ข้อที่ 6 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 6.1 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยืนยันทีมเข้ามาในระบบ google form ที่

สมาคมฯ กำหนด ภายในระยะเวลาเปิดรับสมัคร เท่านั้น 
 6.2 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นำหลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไปส่ง ณ วัน

ประชุมทีมของแต่ละภาค หลักฐานการสมัครประกอบด้วย  
  6.2.1 ใบสมัครที่สมาคมฯ กำหนดเท่านั้น 
  6.2.2 ใบส่งรายชื่อนักกีฬา  
  6.2.3 แผงรูปนักกีฬา 
  6.2.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้องรับรองสำเนาถูกต้อง 
  6.2.5 สำเนาในรับรองสถานศึกษา ติดรูปถ่ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียน และลงนาม

โดยหัวหน้าสถาบันการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 
 6.3 รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่จำกดัจำนวนทีม แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สงวนสิทธิ์

ที่จะพิจารณาคัดเลือก ทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามความเหมาะสม 
 6.4 สถาบันการศึกษาที่ยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาในระบบ google form แล้ว ไม่

เดินทางมาประชุมทีม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 7 วัน ก่อนการประชุมทีม สมาคมฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์
สถาบันการศึกษานั้น ๆ และไม่ให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ปี ทุกรายการของสมาคมฯ 

ข้อที่ 7 วันที่เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
วันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2565 

ข้อที่ 8 กตกิาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
ข้อที่ 9 การจัดอันดับทีม 
 9.1 รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาค แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เซต ทุกรอบการแข่งขัน 
 9.2 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เซต ทุกรอบการแข่งขัน 

   9.3 ดูจากจำนวนแมตซ์ที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับดีกว่า 
   9.4 ถ้าจำนวนแมตซ์ท่ีชนะเท่ากัน ใช้วิธีจับฉลาก เพ่ือหาอันดับที่ดีกว่าของทีม 

ข้อที่ 10 ระบบจัดการแข่งขัน 
10.1 ถ้ามีทีมสมัครแข่งขัน จำนวน 2 - 3 ทีม ให้ใช้วิธีการแข่งขันแบบพบกันหมด เพ่ือหาทีมที่ชนะ

มากที่สุดได้สิทธิ์เป็นตัวแทน 
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10.2 ถ้ามีทีมสมัครแข่งขัน จำนวน 4 - 5 ทีม ให้ทำการคัดเลือกโดยใช้วิธีการแข่งขันแบบพบกันหมด
และนำทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้สิทธิ์เป็นตัวแทน ในกรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากเพ่ือหาทีมที่
มีอันดับดีกว่า 

10.3 ถ้ามีทีมสมคัรแข่งขัน 6 – 10 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย  
รอบแรก  แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่

ละสายแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
รอบรองชนะเลิศ 

                            (ท่ี 1 สาย A – ที่ 2 สาย B)   
                           (ท่ี 2 สาย A – ที ่1 สาย B) 

รอบชิงชนะเลิศ  
ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ 
ผู้แพ้รอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3 

10.4 ถ้ามีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 11 – 16 ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย  
รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือหาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 – 2 ของแต่ละสาย เข้า

แข่งขัน ในรอบสอง โดยใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
รอบสอง แข่งขันแบบแบ่งสาย ออกเป็น 2 สาย โดยนำผลการแข่งขันรอบแรกติดตัว

มาด้วย คะแนนเป็นที่ 1 – 2 ของแต่ละสาย เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
สาย E สาย F 

ที่ 1 สาย A ที่ 2 สาย B 
ที่ 2 สาย A ที ่1 สาย B 
ที่ 1 สาย C ที่ 2 สาย D 
ที่ 2 สาย C ที่ 1 สาย D 

รอบรองชิงชนะเลิศ 
คู่ท่ี 1 ที่ 1 สาย E พบ  ที่ 2 สาย F   
คู่ท่ี 2 ที่ 2 สาย E พบ  ที่ 1 สาย F 

รอบชิงชนะเลิศ 
ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ  ชิงชนะเลิศ  
ผู้แพ้รอบรองชนะเลิศ  ชิงอันดับ3 
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10.5 ถ้ามีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 16 ทีม ขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้
พิจารณา แบ่งสายตามความเหมาะสมกับระยะเวลาจัดการแข่งขัน 
  ข้อที่ 11 ความสูงของตาข่าย และลูกวอลเลย์บอลที่ใช้แข่งขัน 
   11.1 ประเภทยุวชนชาย ความสูงของตาข่าย 2.35 เมตร 
   11.2 ประเภทยุวชนหญิง ความสูงของตาข่าย 2.20 เมตร 
   11.3 ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้แข่งขัน ยี่ห้อ GRAND SPORT รุ่น World Champ + 
  ข้อที่ 12 วิธีจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภูมิภาค แบ่งออกเป็น 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
   12.1 ภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน 
ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยา ลาพูน อุตรดิตถ์ 

12.2 ภาคนครหลวง ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
12.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ ขอนแก่น มหาสารคาม 

เลย กาฬสินธุ์ บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร 
12.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) แข่งขัน ณ ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 

12.5 ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัด สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี 
สระแกว้ ระยอง ตราด ชลบุรี จันทบุรี นครนายก 

12.6 ภาคกลาง ประกอบด้วยจังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยธุยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท 

12.7 ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร สุราษฎร5ธานี พังงา ระนอง พัทลุง สตูล กระบี่ ภูเก็ต 
ตรัง ยะลา ปัตตานีนราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช 

12.8 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยทีม ดังนี้ 
12.7.1 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รอบรอบคัดเลือกภูมิภาค 7 ภาค (ชาย-หญิง)  28 ทีม 
12.7.2 ทีมแชมป์เกา่จากการแขง่ขัน ประจำปี 2564 (ชาย – หญิง)    2 ทีม 
12.7.3 ทีมจังหวัดเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศ (ชาย-หญิง)     2 ทีม 

 รวมทั้งสิ้น (ทีมชาย และทีมหญิง) 32 ทีม 
หมายเหตุ 1. ทีมแชมป์เก่าจากการแข่งขัน ประจำปี 2564 ไม่สามารถมาทำการแข่งขันได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขัน 
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  ข้อที่ 13 กำหนดการแข่งขัน 
ลำดับ ภาค จังหวัด สนามแข่งขนั กำหนดการแข่งขนั 

1 ใต้ กระบี ่ ยิมโรงเรียนกาญจนาวิทยาลยั กระบี ่ 5 – 12 ธ.ค. 65 
2 นครหลวง กรุงทพมหานคร ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 – 17 ธ.ค. 65 
3 กลาง อ่างทอง ยิมองค์การบริหารสว่นจังหวัดอา่งทอง 13 - 20 ธ.ค. 65 
4 ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ร้อยเอ็ด ยิมองค์การบริหารสว่นจังหวัดร้อยเอ็ด 14 - 21 ธ.ค. 65 
5 เหนือ นครสรรค์ ยิมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 3 – 10 ม.ค. 66 
6 ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เลย ยิมโรงเรียน อบจ.เลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) 7 - 14 ม.ค. 66 
7 ตะวันออก ชลบุร ี ยิมโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" 12 - 19 ม.ค. 66 
8 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มหาสารคาม ยิมโรงเรียนวาปีปทุม 23 – 30 ม.ค. 66 

 
  ข้อที่ 14 รางวัลและสิทธิประโยชน์ 
   14.1 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก จะได้รับค่าเดินทาง (เหมาจ่าย) 2,000 บาท ต่อทีม
(ยกเว้นทีมจังหวัดเจ้าภาพ) 
   14.2 ทีมทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน เจ้าภาพจะเป็นผู้จัดที่พักให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   14.3 ทีมชนะเลิศประจำภูมิภาคได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ
ทุนการศึกษา 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ
ทุนการศึกษา 1,500 บาท 
   14.4 ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำภูมิภาคที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย จะได้รับสิทธิ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    14.4.1 เสื้อแข่งขันคนละ 2 ตัว (นักกีฬา 12 คน ผู้ฝึกสอน 3 คน) 
    14.4.2 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับค่าเดินทาง (เหมาจ่าย) 4,500 บาท ต่อทีม (ยกเว้น
ทีมจังหวัดเจ้าภาพ) 
    14.4.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบที่พัก และอาหารแก่นักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ (ทีมละ 15 คน) 
   14.5 ทีมชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน- 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปครอง 1 ปี พร้อมได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติ
บัตร ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ทีมรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ
ทุนการศกึษา 5,000 บาท และเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
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  ข้อที่ 15 การประท้วงใดๆ ต้องทำหนังสือเป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อม
หลักฐานการประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   15.1 ประธานจัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ 
   15.2 ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 
   15.3 ผู้แทนทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน (ยกเว้นคู่กรณี) 
  ข้อที ่16 นักกีฬาที่มีรูปร่าง และฝีมือดี สมาคมฯ จะเรียกเก็บตัวในโครงการพัฒนานักกีฬามุ่งสู่ทีมชาติ หาก
สมาคมฯ เรียกนักกีฬาในสังกัด / โรงเรียน ใดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักกีฬามุ่งสู่ทีมชาติ ถ้านักกีฬาไม่มาเข้าร่วม
โครงการหรือต้นสังกัดไม่ปล่อยตัวมาเข้าร่วมโครงการ สมาคมฯ ขอพิจารณาสงวนสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ
ของสมาคมฯ ในปีถัดไป 
  ข้อที่ 17 หากกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้วินิจฉัย
ตามความเหมาะสมแกก่รณี คำชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ จะอุธรณ์ใดๆ อีกไม่ได้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 
            สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  

 
 


