
 

  

ขอเชิญร่วมการแข่งขนั 

SCG Junior Badminton Championships   
ครั$งที' 37  ประจําปี 2560 
ดาํเนินการแข่งขันโดย  สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
การแข่งขนัรอบคดัเลือกระดับภูมิภาค 

ภาคเหนือ 
แข่งขนัวนัที�  26 – 29  มีนาคม  2560 
ณ สนามแบดมินตนั HP เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
ประกอบดว้ย 16 จงัหวดั  คือ  เชียงราย นครสวรรค ์ ลาํพนู  ลาํปาง  เชียงใหม่  พิษณุโลก  อุตรดิตถ ์กาํแพงเพชร  
แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทยั พะเยา แพร่  และน่าน 
 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แข่งขนัวนัที�  31 มีนาคม  – 3  เมษายน  2560 
ณ  สนามแบดมินตนั วีเอส แบดมินตนั อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประกอบดว้ย 19 จงัหวดั คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี  กาฬสินธ์ุ ร้อยเอด็ อุดรธานี  นครพนม  ขอนแก่น สุรินทร์   
เลย บุรีรัมย ์ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร อาํนาจเจริญ หนองบวัลาํภ ูหนองคาย สกลนคร ชยัภูมิ และมหาสารคาม  
 

ภาคกลาง 
แข่งขนัวนัที�  21  – 24  เมษายน  2560 
ณ  สนามแบดมินตนัสนามกีฬากลางจงัหวดัระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 
ประกอบดว้ย 23 จงัหวดั คือ  ระยอง  ลพบุรี  ชลบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  สระบุรี   ราชบุรี  สุพรรณบุรี  
ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา จนัทบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขนัธ ์เพชรบุรี สมุทรสงคราม  
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ตราด อุทยัธานี และสระแกว้ 
 
 
 
 



 

  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แข่งขนัวนัที�  26 – 30 เมษายน  2560 
ณ สนามแบดมินตนั สกายลว์ิลล ์ จ.นนทบุรี 
ประกอบดว้ย 4  จงัหวดั  คือ  นนทบุรี กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ และ ปทุมธานี 
 
ภาคใต้ 
แข่งขนัวนัที�  8  – 11  พฤษภาคม  2560 
ณ สนามแบดมินตนัเทศบาลเมืองพงังา อ.เมือง จ.พงังา 
ประกอบดว้ย 14 จงัหวดั คือ พงังา ภูเก็ต  นครศรีธรรมราช  ตรัง ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  สงขลา   
ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  พทัลุง  สตูล  และกระบี�  
 

การแข่งขนัชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย 

แข่งขันวนัที'  7 – 11  มิถุนายน  2560 

ณ  ศูนย์ฝึกแบดมินตัน และวิทยาศาสตร์การกีฬา สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 

เวลาทําการแข่งขัน 
รอบคดัเลือกระดบัภมิูภาค  : ตัDงแต่เวลา  09.00 น.  โดยประมาณ 
รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย : ตัDงแต่เวลา  10.00 น.  โดยประมาณ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื�อสนบัสนุนเยาวชนที�มีความสามารถดา้นกีฬาแบดมินตนัทั�วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

ให้ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และส่งเสริมการเล่นแบดมินตนัใหเ้ป็นที�นิยมแพร่หลายมากขึDน 
2. เพื�อสนบัสนุนเยาวชนให้มีโอกาสแขง่ขนัแบดมินตนั เพื�อพฒันาฝีมือและประสบการณ์ สร้างความสามคัคี และ

ความสัมพนัธ์อนัดีในหมู่นกักีฬา / ผูป้กครอง และสโมสร/ชมรมต่าง ๆ 
 
ประเภทการแข่งขนั 
1. รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี (U15) จะตอ้งเป็นผูไ้ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546 (ชายเดี�ยว หญิงเดี�ยว  ชายคู่ หญิงคู่  คู่ผสม) 
2. รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี (U17) จะตอ้งเป็นผูไ้ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544 (ชายเดี�ยว หญิงเดี�ยว  ชายคู่ หญิงคู ่ คู่ผสม) 
3. รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี (U19) จะตอ้งเป็นผูไ้ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2542 (ชายเดี�ยว หญิงเดี�ยว  ชายคู่ หญิงคู ่ คู่ผสม) 
หมายเหตุ - ประเภทคู่ผสม จะมีแข่งขนัเฉพาะรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย 
   (นักกีฬามีสิทธิสมัครลงแข่งขนัเพียงรุ่นเดียวเท่านั(น ค่าสมัครคู่ละ 400 บาท) 



 

  

คุณสมบัตินักกฬีา   
1.   นกักีฬารุ่นอาย ุU15, U17 และ U19 ปี จะตอ้งมีอายไุม่เกินที�กาํหนด  
2.   นกักีฬามีสิทธิสมคัรลงแข่งขนัไดเ้พียงรุ่นเดียวเท่านัDน 
3.   นกักีฬาตอ้งเป็นตวัแทนสโมสร / ชมรม เดียวเท่านัDน (หา้มสังกดัหลาย สโมสร / ชมรม) 
4.   นกักีฬาจะตอ้งเกิดในภูมิลาํเนาตามภาคที�สมคัรแข่งขนัหรือสถานศึกษาอยูใ่นจงัหวดัตามภาคนัDน ๆ   
5.   หา้มนกักีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขนัทุกประเภท 

หลักฐานการสมัคร 
-   สาํเนาหลกัฐานภูมิลาํเนาเกิด (สูติบตัร หรือ ทะเบียนบา้นแรก) พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน หรือ                         
    สาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียนของโรงเรียนที�นักกีฬาศึกษาอยู ่  

อัตราค่าสมัคร 
-  ประเภทเดี�ยว คนละ 200 บาท / ประเภทคู ่คู่ละ 400 บาท รายไดท้ัDงหมดมอบให้กบัเจา้ภาพจดัการแขง่ขนัใน 
   แต่ละภมิูภาค  โดยสามารถจ่ายค่าสมคัรไดที้� สนามแข่งขนัในแต่ละภมิูภาค 

วิธีการสมัครแข่งขัน 
1.   สมคัรแข่งขนัผา่นระบบออนไลน์ เวบ็สมาคม REGISTER ONLINE [bat.tournamentsoftware.com] เท่านัDน 

2.   หมดเขตรับสมัครทุกภูมิภาค วันที' 15 มีนาคม 2560 

      หมดเขตรับสมัครคู่ผสม        วนัที' 15 พฤษภาคม 2560 

สิทธิประโยชน์ของนักกีฬา 

1. นกักีฬาที�ชนะเลศิ  รองชนะเลศิอันดบั 1  และรองชนะเลศิอันดบั 2  ทุกประเภทของทุกภูมิภาค    ยกเว้นภาค

กรุงเทพฯและปริมณฑล  รอบควอเตอร์ไฟนอลทุกประเภท จะได้รับสิทธิ-เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย  ประจําปี 2560  ระหว่างวนัที�  7 – 11  มิถุนายน  2560  ณ  ศูนยฝึ์กแบดมินตนั และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยอตัโนมติั  นักกีฬาที5ไม่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ

เยาวชนแห่งประเทศไทย  ประจําปี 2560 ให้แจ้งต่อคณะกรรมการทราบภายหลงัการแข่งขนัของแต่ละภาคเสร็จสิ8น

ลง  เพื�อจะเชิญนกักีฬาอนัดบัรองลงไปในแต่ละภาคเขา้ร่วมการแข่งขนัแทน  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั  ขอสงวน
สิทธิj ในการเชิญนักกีฬาที�มีความสามารถ เขา้ร่วมการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศฯ  ตามความเหมาะสม 

2.   นกักีฬาที�ชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1  และอนัดบั 2  ทุกประเภทการแข่งขนัของทุกภมิูภาคจะไดรั้บ 
      ทุนการศึกษา เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
3.   นกักีฬาที�ชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1  และอนัดบั 2   ทุกประเภทการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศเยาวชน 
      แห่งประเทศไทย  จะไดรั้บทุนการศึกษา เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร  และนักกีฬาที5เข้ารอบควอเตอร์ 

      ไฟนอลทุกประเภทการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย จะได้รับทุนการศึกษา 
4.   กรณีผูส้มคัรเขา้ร่วมแข่งขนัประเภทใดนอ้ยกว่า 8 คู่ หรือสมคัรมามากกว่า 8 คู่ (รอบภูมิภาค) แต่ลงทาํ 



 

  

     การแข่งขนัไม่ถึง 8 คู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ-พิจารณาทุนการศึกษาให้ ;< %  

     พร้อมมอบเหรียญรางวลัและเกยีรตบัิตรหรือยกเลิก การแข่งขนัในประเภทนั8นออกไป ทั8งนี8 

    นักกีฬาที5ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เท่านั8น ที5จะ ได้รับสิทธิ-เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ 

    เยาวชนประเทศไทย ประจําปี 2560 หรือตามแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นสมควร 

รางวลัเงินทุนการศึกษา 

1. รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค 

รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี 
ประเภทเดี�ยว    ชนะเลิศ    คนละ  6,000  บาท รวม   10  ทุน =   60,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  3,000  บาท รวม   10  ทุน =   30,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 1,000  บาท รวม   20  ทุน =   20,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ 7,000  บาท รวม   10  ทุน =   70,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 4,000  บาท รวม   10  ทุน =   40,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 2,000  บาท รวม   20  ทุน =   40,000  บาท 
                                                                                                 รวม                    260,000  บาท 
รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี  และ 18 ปี 
ประเภทเดี�ยว    ชนะเลิศ    คนละ  8,000  บาท รวม   20  ทุน =  160,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  4,000  บาท รวม   20  ทุน =    80,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 2,000  บาท รวม   40  ทุน =    80,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ      10,000  บาท รวม   20  ทุน =  200,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 5,000  บาท รวม   20  ทุน =  100,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 3,000  บาท รวม   40  ทุน =  120,000  บาท 
                                                                                                รวม                     740,000  บาท                                             
                      รวมทุนการศึกษารอบภูมิภาค เป็นเงิน  1,000,000  บาท 

2.   รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี 
ประเภทเดี�ยว    ชนะเลิศ   คนละ    8,000  บาท รวม     2  ทุน =   16,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  4,000  บาท รวม     2  ทุน =     8,000  บาท 
     รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 2,000  บาท รวม     4  ทุน =     8,000  บาท 
    รอบควอเตอร์ไฟนอล  คนละ 1,000 บาท รวม     8  ทุน =     8,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ     10,000  บาท รวม     3  ทุน =   30,000  บาท 



 

  

    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 5,000  บาท รวม     3  ทุน =   15,000  บาท 
   รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 3,000  บาท รวม     6  ทุน =   18,000  บาท 
   รอบควอเตอร์ไฟนอล  คู่ละ 2,000 บาท รวม   12  ทุน =   24,000  บาท 
                                                                                                 รวม                     127,000  บาท 
 
รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี 
ประเภทเดี�ยว    ชนะเลิศ    คนละ   10,000  บาท รวม     2  ทุน =   20,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  5,000  บาท รวม     2  ทุน =   10,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 3,000  บาท รวม     4  ทุน =   12,000  บาท 
   รอบควอเตอร์ไฟนอล  คนละ 1,500  บาท รวม     8  ทุน =   12,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ      12,000  บาท รวม     3  ทุน =   36,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 6,000  บาท รวม     3  ทุน =   18,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 4,000  บาท รวม     6  ทุน =   24,000  บาท 
    รอบควอเตอร์ไฟนอล  คู่ละ 2,000  บาท รวม   12  ทุน =   24,000  บาท 
                                                                                                 รวม                     156,000  บาท 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
ประเภทเดี�ยว     ชนะเลิศ    คนละ   15,000  บาท รวม    2  ทุน =   30,000  บาท 

รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  7,500  บาท รวม    2  ทุน =   15,000  บาท
 รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 4,000  บาท รวม    4  ทุน =   16,000  บาท 

   รอบควอเตอร์ไฟนอล  คนละ 1,500  บาท รวม    8  ทุน =   12,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ      16,000  บาท รวม    3  ทุน =   48,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 8,000  บาท รวม    3  ทุน =   24,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 6,000  บาท รวม    6  ทุน =   36,000  บาท 
    รอบควอเตอร์ไฟนอล  คู่ละ 3,000  บาท รวม  12  ทุน =   36,000  บาท 
                                                                                                    รวม                     217,000 บาท 

                                                  รวมทุนการศึกษารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   เป็นเงนิ   500,000  บาท 

                                                                                        รวมทุนการศึกษาทั8งหมด เป็นเงิน 1,500,000 บาท 
  

 

 



 

  

ระเบียบการแข่งขัน 
1.   ผูส้มคัรเขา้แขง่ขนัที�สมคัรแข่งขนัโดยใชภ้มิูลาํเนาเกิด (สูติบตัรหรือทะเบียนบา้นแรก) จะตอ้งเตรียมหลกัฐาน 
      ตวัจริงพร้อมสาํเนามาแสดงต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัหรือกรรมการผูชี้Dขาด ณ วนัแข่งขนัเมื�อมีการร้อง 
      ขอ หากผูส้มคัรที�ไม่สามารถแสดงหลกัฐานดงักล่าวก่อนการแข่งขนัได ้จะถูกตดัสิทธิj จากการแข่งขนั ทัDงนีD ให้ 
      อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการผูชี้Dขาดและนักกีฬาที�ปลอมแปลงหลกัฐานแสดงอายดุว้ยวิธีการใด ๆ กต็าม  
      จะถูกตดัสิทธิj ไม่ใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัของสมาคมฯ        
2.   ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์แบดมินตนันานาชาติ (BWF) ฉบบัล่าสุด  และฉบบัภาษาไทยล่าสุด   

      โดยสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ  และใช้วิธีการนับคะแนนแบบ Rally Point 21X3 
3.  นกักีฬาจะขอถอนตวัจากการแข่งขนัจะตอ้งแจง้ก่อนการจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนัเท่านัDน หากจบัสลาก 
      แบ่งสายการแข่งขนัออกมาแลว้นกักีฬาไม่มาแข่งนกักีฬาจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึDนโดยจะตอ้ง 
      ชาํระค่าสมคัรให้กบัเจา้ภาพแต่ละภูมิภาคนัDน ไม่ว่าจะมาแขง่ขนัหรือไม่ก็ตาม  

4.   นกักีฬาจะตอ้งมาถงึสนามล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขนั ซึ� งเป็นเวลาโดยประมาณที�คณะกรรมการจดัการ 

      แข่งขนัในสายการแข่งขนัอย่างน้อย 30 นาที   เพราะคู่ที�แข่งขนัก่อนอาจไม่มาทาํการแข่งขนั หรือแข่งขนั 
      เสร็จสิDนเร็ว ทาํให้มีสนามวา่งอยู ่ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัมีสิทธิj ที�จะเรียกนกักีฬาคู่ต่อไปลงแข่งขนั 
      ก่อนเวลาที�กาํหนดไวใ้นสายการแข่งขนัได ้ 
5.   คณะกรรมการจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธิj แกไ้ขหรือเปลี�ยนแปลงสายการแข่งขนัหากเห็นว่าสายการแข่งขนั 
      ผิดพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง 
6.   การแข่งขนัจะใชลู้กขนไก่  ยี�หอ้ โยเน็กซ์  รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1 
7.   คณะกรรมการจดัการแข่งขนัหรือกรรมการผูชี้Dขาดเป็นผูรั้บผดิชอบการวินิจฉัยการประทว้งและคดัคา้น 
      ทุกกรณีและคาํวินิจฉัยชีDขาดถือเป็นสิDนสุดและยตุิ 
 
                                                           ********************************* 


