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ระเบียบการแข่งขนัแบดมินตัน (ประเภทยุวชน) 

กฬีาเยาวชนแห่งชาติ  คร้ังที ่33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ  จังหวดัชุมพร 

*************************** 

ตามท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการพฒันานกักีฬาและการจดัการแข่งขนักีฬาใหมี้มาตรฐาน

และประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬายธูโอลิมปิก  การกีฬาแห่งประเทศไทย

ร่วมกบัสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จึงเห็นควรใหมี้การจดัการแข่งขนัแบดมินตนั

ประเภทยวุชน คร้ังแรก ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 29 (พ.ศ. 2556) ณ  จงัหวดัมหาสารคาม ดงันั้นเพื่อใหก้าร

ดาํเนินการดงักล่าว ฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงกาํหนดระเบียบการแข่งขนัแบดมินตนัประเภทยวุชนในกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” ณ  จงัหวดัชุมพร ดงัน้ี 

1.  สมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

นายกสมาคม    คุณหญิงปัทมา   ลีสวสัด์ิตระกูล  

เลขาธิการ    นางณหทยั  ศรประชุม  

สถานท่ีติดต่อ    สาํนกังานสมาคมกีฬาแบดมินตนัฯ  

ถนนวทิย ุ– สารสิน สวนลุมพินี  

ปทุมวนั   กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์0-2255-3391, 0-2251-0712  

โทรสาร 0-2255-3392  

2.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 

 ประธานฝ่ายกีฬาแบดมินตนัของจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการ 

     ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ     รองประธานกรรมการ 

     ผูจ้ดัการทีมหรือผูแ้ทนของแต่ละจงัหวดัท่ีส่งเขา้แข่งขนัจงัหวดัละ 1 คน  กรรมการ 

     บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง       กรรมการ 

     บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง                  กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการพจิารณาการประท้วง 

    3.1. คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบดว้ย 

        ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ     ประธานกรรมการ 

       นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     กรรมการ 

       ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย    กรรมการ 

       ผูแ้ทนกองนิติการ       กรรมการ 

       ผูอ้าํนวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ     กรรมการและเลขานุการ 

       หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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   3.2. คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบดว้ย 

       ผูแ้ทนสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย    ประธานกรรมการ 

       ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัจงัหวดัเจา้ภาพ   รองประธานกรรมการ 

       ผูจ้ดัการทีมทุกทีม (ยกเวน้ คู่กรณี)     กรรมการ 

       ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย      กรรมการ 

       บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
 

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

     4.1. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

     4.2. ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก  ฉบบัภาษาไทยล่าสุด  

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

5.1.  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

5.2. อนุญาตใหน้กักีฬาท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือนกักีฬาทีมชาติไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้

5.3. สาํหรับอายขุองนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัยวุชน  อายไุม่เกิน  14  ปี เกิดปี พ.ศ. 2546 

5.4  หา้มนกักีฬายวุชน สมคัรแข่งขนัประเภทเยาวชน 

6. ประเภทการแข่งขัน 

     6.1. ประเภทบุคคล  ประกอบดว้ย 

            1.  ประเภทชายเด่ียว 

           2.  ประเภทหญิงเด่ียว 

7. จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุมทมี 

    7.1.ระดับภาค  ใหแ้ต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั ฯ ตามขอ้ 6 ดงัน้ี 

7.1.1 ประเภทบุคคล  ใหส่้งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดป้ระเภท ๆ ละ 2 คน ไม่มีสาํรอง  

7.1.2 ผู้ฝึกสอน  ใหแ้ต่ละจงัหวดัมีเจา้หนา้ท่ีหรือผูฝึ้กสอนได ้1 คน  

    7.2.ระดับชาต ิใหจ้งัหวดัท่ีผา่นการคดัเลือกระดบัภาค ใหส่้งรายช่ือนกักีฬาท่ีผา่นรอบคดัเลือกตามขอ้ 7.1  

8.  หลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการแข่งขัน 

     8.1.ระดับภาค  จดัใหมี้การแข่งขนัคดัเลือกระดบัภาคใหท้าํการแข่งขนัแบบแพค้ดัออก ดงัน้ี 

             ในรอบคดัเลือกทั้ง 5 ภาค แต่ละภาคคดัเลือกนกักีฬาภาคละ  

 -  ชายเด่ียว  4  คน   

 -  หญิงเด่ียว  4  คน  
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    8.2. ระดับชาติ  นกักีฬาท่ีลงทาํการแข่งขนัในระดบัชาติ ตอ้งเป็นนกักีฬาท่ีผา่นการคดัเลือก เท่านั้น ใน 

           การจดัการแข่งขนั ฯ ใหท้าํการแข่งขนัในรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มพบกนัหมด โดยใหอ้นัดบัท่ี 1  

           ของแต่ละกลุ่มเขา้ไปทาํการแข่งขนัแบบแพค้ดัออกโดยมีการชิงตาํแหน่งท่ี 1 และท่ี 2 เท่านั้น    

          ส่วนผูแ้พใ้นรอบรองชนะเลิศไดต้าํแหน่งท่ี 3 
 

9.  การจัดสายการแข่งขัน และการวางอนัดับมือ 

        9.1. ระดับภาค  การจดัแข่งขนัฯ วธีิการวางมือ  และจดัสายการแข่งขนัให้เป็นไปตามระเบียบการจดั  

               สายการแข่งขนั  และการวางระดบัมือ  ของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระ  

               บรมราชูปถมัภ ์  

         9.2. ระดับชาต ิ

  1. ระดับชาติ การจดัแข่งขนัฯ  วธีิการวางมือ และการจดัสายการแข่งขนัใหด้าํเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

1.1. ผูท่ี้ไดรั้บตาํแหน่งชนะเลิศจากการคดัเลือก ระดบัภาคไดสิ้ทธ์ิเป็นมือวางอนัดบั 1 – 2 

ในการแข่งขนัระดบัชาติ โดยพิจารณาลาํดบัมือจากคะแนนสะสมในรุ่นเยาวชน

ของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์รุ่นอายไุม่เกิน14 ปี 

1.2. ผูท่ี้ไดรั้บตาํแหน่งชนะเลิศจากการคดัเลือก ระดบัภาคไดสิ้ทธ์ิเป็นมือวางอนัดบัท่ี 3 - 4 

ในการแข่งขนัระดบัชาติ โดยพิจารณาลาํดบัมือจากคะแนนสะสมในรุ่นเยาวชน

ของ สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือการจบั

ฉลากก็ตาม( ขอ้ 1.1) ใหว้างอยูใ่นตาํแหน่งส่วนท่ี 3/4 ในสายการแข่งขนัโดยใชว้ธีิจบั

ฉลากวา่อยูส่ายล่างหรือสายบน   (ตามตวัอยา่งสายการจดัอนัดบัมือ ฯ )          

1.3. ผูท่ี้ไดรั้บตาํแหน่งชนะเลิศจากการคดัเลือก ระดบัภาคไดสิ้ทธ์ิเป็นมือวางอนัดบัท่ี 5 

ในการแข่งขนัระดบัชาติ โดยพิจารณาลาํดบัมือจากคะแนนสะสมในรุ่นเยาวชน

ของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์หรือการจบัฉลาก

ก็ตาม  ( ขอ้ 1.1) ให้วางอยูใ่นตาํแหน่งส่วนท่ี 5/8 ในสายการแข่งขนั ( ตามตวัอยา่งสายการ

จดัอนัดบัมือ ฯ ) 

1.4. ทีมท่ีอยูใ่นภาคเดียวกนัใหแ้ยกอยูค่นละส่วน ในสายของการแข่งขนั  
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ตวัอย่างสายการจดัอนัดบัการวางมือประเภทบุคคล ระดบัชาต ิ
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10.  การเปลีย่นรายช่ือนักกีฬา และการถอนตัว 

          10.1  ทั้งในระดบัภาค และระดบัชาติ การส่งรายช่ือและการเปล่ียนแปลงรายช่ือนกักีฬาใหเ้ป็นไป 

                   ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงจะตอ้งเสร็จส้ินก่อนวนั 

                   ประชุมจดัสายการแข่งขนั 

           10.2  ไม่ใหมี้การเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบับญัชีรายช่ือนกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัในคร้ังนั้นๆ ในวนั  

                     ประชุมจดัสายการแข่งขนั ยกเวน้ การถอนตวัอยา่งเป็นทางการ,รายช่ือตกหล่น หรือพิมพผ์ิด 

10.3 ไม่ใหมี้การถอนตวัภายหลงัการจดัสายการแข่งขนั ยกเวน้ การบาดเจบ็หรือป่วยดว้ยเหตุอ่ืนๆ 

        โดยแพทยท่ี์คณะกรรมการจดัการแข่งขนัแต่งตั้งไว ้ไดต้รวจและออกใบรับรองวา่ไม่  

        สามารถลงแข่งขนัได ้

           10.4  การขอถอนตวัดว้ยเหตุผลอ่ืนอนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย ภายหลงัการจดัสายการแข่งขนัแลว้  

                  ใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของประธานจดัการแข่งขนัและหรือผูต้ดัสินช้ีขาดเท่านั้นและผลการ 

                   พิจารณาใหถื้อเป็นส้ินสุด 

          10.5  ผูถ้อนตวัจากการแข่งขนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ใหถื้อวา่มีความผดิตามขอ้บงัคบั 

                    การกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และจะถูก 

                     ลงโทษระเบียบของสมาคม ฯ วา่ดว้ยการจดัการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั  ภายในประเทศ  
                 

11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

     11.1. เป็นหนา้ท่ีของจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทนระดบัภาค ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบรายช่ือ 

  ผูเ้ขา้แข่งขนัของตนใหถู้กตอ้งและกรอกรายช่ือตามแบบฟอร์มก่อน ยืน่ต่อ กกท. เม่ือดาํเนินการ 

            จบัฉลากเสร็จส้ินและประกาศแลว้ จะขอเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม หรือสับเปล่ียนบุคคลอยา่งใด 

              ไม่ได ้ไม่วา่กรณีใด ๆ เวน้แต่ จะขอแกไ้ขตวัสะกดการันตท่ี์เกิดจากการเขียนหรือพิมพผ์ดิเท่านั้น 

11.2.  เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีจะตอ้งตรวจดูรายการแข่งขนัของตนเองและไปแข่งขนั ตามกาํหนด 

วนั เวลา และสถานท่ีท่ีกาํหนด โดยไปถึงสนามแข่งขนัก่อนเวลาแข่งขนัของตนเองอยา่งนอ้ย 30 นาที 

ถา้สนามวา่งคณะกรรมการจดัการแข่งขนัมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกนกักีฬาคู่ต่อไปลงแข่งขนัก่อน  เวลาท่ี

กาํหนดไวใ้นสายการแข่งขนัได ้  

    11.3. เม่ือกรรมการดาํเนินการแข่งขนัประกาศให้ลงสนาม ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งเตรียมไมแ้ร็กเก็ต     

             (ไม่นอ้ยกวา่ 2 อนั) ผา้เช็ดเหง่ือ นํ้ าด่ืม อุปกรณ์ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัจาํเป็นตอ้งใชน้าํเขา้ไปวางรวมไว ้

             ในตะกร้าขา้งสนามซ่ึงอยูด่า้นตรงขา้มผูต้ดัสิน เม่ือเร่ิมการแข่งขนัผูเ้ขา้แข่งขนัจะออกนอก    

             สนามแข่งขนัไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ระหวา่งการแข่งขนัดาํเนินการอยู ่บุคคลอ่ืนจะนาํส่ิงของ เช่น ไม ้

             แร็กเก็ต นํ้าด่ืมฯลฯ เขา้ไปใหผู้แ้ข่งขนัในสนามไม่ได ้ตอ้งนาํส่ิงของนั้น ไปขออนุญาตจาก 

            กรรมการผูช้ี้ขาด ในการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นผูอ้นุญาตใหใ้ครคนใดคนหน่ึงเป็นผูน้าํส่ิงของนั้นเขา้ 

            ไปใหผู้เ้ขา้แข่งขนั 
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    11.4. การบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยในระหวา่งการเล่น บุคคลท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปในสนามได ้คือ   

               นายแพทยห์รือแพทยก์ายภาพบาํบดั และกรรมการช้ีขาดเท่านั้น หา้มมิใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ไป 

             สนามแข่งขนัโดยให้ปฏิบติัตามระเบียบของสมาคมฯ วา่ดว้ยการจดัการแข่งขนัแบดมินตนั 

             ภายในประเทศ พ.ศ. 2550 ขอ้ 11      

     11.5. การแข่งขนัใหใ้ชก้ารแข่งขนัแบบแรลล่ีพอยท ์ระบบ 21 คะแนนทาํการแข่งขนัแพช้นะ 2 ใน 3 เกม 

  11.5.1   ฝ่ายท่ีได ้ 21  คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้น 

  11.5.2   ถา้มีคะแนน 20 เท่ากนั ฝ่ายชนะตอ้งมีคะแนนนาํ 2 คะแนนติดต่อกนั   

 11.5.3  ถา้มีคะแนน  29  เท่ากนั  ฝ่ายท่ีได ้ 30  คะแนนก่อน  เป็นฝ่ายชนะ  

 ฝ่ายชนะเป็นฝ่ายไดส่้งในเกมต่อไป  

11.5.4 ในระหวา่งเกมเม่ือฝ่ายหน่ึงมีคะแนนถึง  11  นกักีฬามีสิทธ์ิพกัอยูใ่น 

 สนามไดไ้ม่เกิน 60 วนิาทีและรับฟังคาํสอนจากผูฝึ้กสอนได ้ยกเวน้ 

 เกมท่ี 3 เม่ือฝ่ายหน่ึงมีคะแนนถึง 11 คะแนน จะตอ้งเปล่ียนขา้งทนัที 

 และมีสิทธ์ิพกัและรับการสอนจากผูฝึ้กสอนได ้

   11.5.5. การพกัระหวา่งเกมท่ี 1 กบัเกมท่ี  2  และระหวา่งเกมท่ี  2  กบัเกมท่ี 3   

ใหพ้กัไดไ้ม่เกิน  120  วนิาที  อนุญาตสาํหรับทุกแมทช์การแข่งขนั 

      11.6. นกักีฬาท่ีสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัหลายประเภท  ไม่วา่จะเป็นประเภททีมหรือประเภทบุคคล 

              ใหน้กักีฬามีสิทธ์ิพกัไดไ้ม่เกิน  30 นาที  ก่อนท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะจดัใหมี้การ 

               แข่งขนัในคู่ต่อไป 

   11.7. นกักีฬามีสิทธ์ิอุทธรณ์ผลการตดัสินต่อกรรมการผูช้ี้ขาดและคาํวนิิจฉยัถือวา่ส้ินสุด 

      11.8. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัมีสิทธ์ิท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลง  แกไ้ขสายการแข่งขนัไดใ้น 

                กรณีท่ีมีการพิมพผ์ิด หรือรายช่ือตกหล่น  ซ่ึงไม่ใช่การแกไ้ขสายการแข่งขนัทั้งหมด 

12.  การแต่งกายของนักกฬีา 

นกักีฬาประเภททีมจะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสีเดียวกนัหรือหลายสีรวมกนัแต่ตอ้งเหมือนกนัทั้งทีมลง

สนามแข่งขนั หากใชล้วดลายศิลป์ (Abstract) ตอ้งไม่มีการโฆษณาเน้ือหาเชิงธุรกิจพาณิชย ์หรือการ

ส่งเสริมการขาย ทั้งน้ีแต่ละทีมจะตอ้งจดัเตรียมเส้ือ กางเกงหรือกระโปรงใหน้กักีฬาอยา่งนอ้ย 2 สีๆละ 2 ตวั 

(ตวัอยา่ง เช่น ชุดของทีมมีเส้ือสีส้มและกางเกงสีดาํ นกักีฬาจะตอ้งสวมเส้ือสีส้มและกางเกงสีดาํเหมือนกนั

ทั้งทีม) ส่วนการแข่งขนัประเภทบุคคลในประเภทคู่ นกักีฬาตอ้งใส่เส้ือ กางเกง หรือกระโปรงสีเดียวกนั 

(ตวัอยา่งเช่น นกักีฬาสวมเส้ือสีส้มและกางเกงสีดาํ คู่ขาของนกักีฬาคนนั้นจะตอ้งสวมเส้ือสีส้มและกางเกง

สีดาํเหมือนกนัทั้งสองคน) และฝ่ายตรงขา้มตอ้งใส่เส้ือสีต่างกนัตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศ ฝ่ายท่ีมีคะแนน

สะสมตํ่ากวา่ จะตอ้งเปล่ียน                                                                                                                                             
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การโฆษณาบนเคร่ืองแต่งกาย ต้องมีขนาดตามทีก่าํหนดดังต่อไปนี ้

 

 

 
 

 

● ดา้นหลงัของเส้ือ ตวัอกัษรจะตอ้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ (Roman 

Alphabet) ในลกัษณะแนวนอน อยูใ่กลส่้วนบนของเส้ือ โดยสีของตวัอกัษรมีสีเดียว และสีของตวัอกัษร

ตอ้งตดักบัสีของเส้ือเพื่อให้มองเห็นชดัเจน โดยมีลาํดบัแถบของตวัอกัษรดงัน้ี 

แถวท่ี1  ช่ือนกักีฬา (ถา้มี ตวัอกัษรมีความสูง 6-10 ซม.) 

แถวท่ี2  ช่ือจงัหวดั/สโมสร (ถา้มี ตวัอกัษรตอ้งมีความสูง 5 ซม.) 

หมายเหตุ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นช่ือจังหวดัเท่าน้ัน 

แถวท่ี3 การโฆษณา (ถา้มี ตวัอกัษรจะเป็นตวัอกัษรภาษาใดก็ได ้หรือสัญลกัษณ์โฆษณา 

หรือเป็นแถบยาว มีความสูงไม่เกิน 5 ซม.) 
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● ดา้นหนา้ของเส้ือ สัญลกัษณ์โฆษณาจะปรากฏไดท่ี้  

แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา  

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 

ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 

หนา้อกดา้นซา้ยและขวาและบริเวณกลางหนา้อก 

สัญลกัษณ์โฆษณาแต่ละช้ินมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.  

แต่รวมกนัไม่เกิน 5 ช้ิน โดยมี1 ช้ิน ต่อ 1 แห่ง ยกเวน้บริเวณหนา้อก จะมีได้ไม่เกิน 3 แห่ง  โดย

สัญลกัษณ์ธงชาตินบัเป็นสัญลกัษณ์โฆษณา 1 แห่ง 

การโฆษณาท่ีมีลกัษณะเป็นแถบยาว(ดา้นหนา้)ตอ้งมีความสูงไม่เกิน 10 ซม. จะวางในแนวใดก็ได ้

 
 

 

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 

 

ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 

 

หนา้อกดา้นซา้ยและขวา

และบริเวณกลางหนา้อก 

 

แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา
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●ถุงเทา้ แต่ละขา้งจะมีสัญลกัษณ์โฆษณาไดไ้ม่เกิน 2 ช้ิน มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.  

●รองเทา้ การโฆษณาบนรองเทา้ ในรุ่นท่ีเป็นท่ียอมรับของรองเทา้ท่ีได ้วางจาํหน่ายในทอ้งตลาด

มาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

●เคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ จะมีสัญลกัษณ์โฆษณาได ้1 แห่ง ต่อเคร่ืองแต่งกาย 1 ช้ิน และมีขนาดไม่

เกิน 20 ตร.ซม. 

●เคร่ืองแต่งกายท่ีสวมทบัอยูด่า้นในของเส้ือ กางเกง หรือกระโปรงของผูเ้ล่นถา้ปรากฏใหเ้ห็น

จะตอ้งไม่มีสัญลกัษณ์โฆษณาแสดงอยู ่

กรรมการผูช้ี้ขาดมีสิทธ์ิวนิิจฉยัแต่เพียงผูเ้ดียว หากขอ้ความโฆษณามีผลกระทบหรือขดัแยง้ต่อ

สิทธิประโยชน์ของการแข่งขนั หรือการดาํเนินการถ่ายทอดโทรทศัน์ หรือขอ้ความโฆษณาท่ีละเมิดต่อ

ขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือพิจารณาแลว้มีภาพหรือ

ขอ้ความท่ีไม่เหมาะสม กรรมการผูช้ี้ขาดจะจาํกดัขอบเขตโฆษณานั้น ๆ 
 

13.  มารยาทของนักกฬีา 

  ตลอดเวลาการแข่งขนันักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้อง 

ปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิด 

ต่อกฎกติกาการแข่งขนัคณะกรรมการอาํนวยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติจะพิจารณา 

ลงโทษตามควรแก่กรณี 

14.  การประท้วง 

        14.1  การประทว้งท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของนกักีฬาใหเ้ป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบั       

การกีฬาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2550 

   14.2  การประทว้งท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการกีฬาใหผู้จ้ดัการทีมยืน่ประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

พร้อมวางเงินประกนั 1,000 บาท 

      14.3  การประทว้งท่ีตอ้งวางเงินประกนั ผูย้ืน่ประทว้งจะไดรั้บเงินประกนัการประทว้งคืนต่อเม่ือ

การประทว้งมีผลชนะมิฉะนั้นใหริ้บเงินประกนันั้นเป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจงัหวดัเจา้ภาพการแข่งขนั

กีฬาเยาวชนแห่งชาติในคร้ังนั้น 

      14.4  ใหป้ฏิบติัตามระเบียบสมาคมฯ วา่ดว้ยการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ พ.ศ.2550  ขอ้ 13   

15.  รางวลัการแข่งขัน 

   ใหเ้ป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชน

แห่งชาติ  พ.ศ.  2550  

      รางวลัท่ี  1  เหรียญชุบทอง     ประเภทบุคคล  2  เหรียญ  และประกาศนียบตัร          

        รางวลัท่ี  2  เหรียญชุบเงิน      ประเภทบุคคล  2  เหรียญ  และประกาศนียบตัร         

         รางวลัท่ี  3  เหรียญชุบทองแดง  ประเภทบุคคล  4  เหรียญ   และประกาศนียบตัร 
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16.  กาํหนดการแข่งขัน   

 กาํหนดการแข่งขนัฯ   จาํนวน 5 วนั สําหรับเวลาการแข่งขนักาํหนดไวโ้ดยละเอียดในการแข่งขนัฯ 

และประกาศใหท้ราบหลงัจากจบัฉลากเสร็จส้ินแลว้ 

17.  ลูกขนไก่ที่ใช้สําหรับการแข่งขัน จะต้องมีวิธีและความเร็วเป็นมาตรฐาน และได้รับการรับรองจาก

สมาคมฯ 

18.  บทกาํหนดโทษนักกฬีาไม่ลงแข่งขัน 

         18.1  หากนกักีฬาท่ีไม่ลงการแข่งขนัจะตอ้งช้ีแจงและมีเหตุผลอนัควรพร้อมหลกัฐานหากไม่มีจะตอ้ง

ถูกลงโทษตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550       

         18.2  ในรอบคดัเลือกระดบัภาคนกักีฬา  ท่ีผา่นเขา้รอบในแต่ละประเภทตอ้งลงทาํการแข่งขนัทุกรอบ

หากไม่ลงแข่งขนัในประเภทใดถูกตดัสิทธิไม่ส่งรายช่ือเขา้แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยจะส่งรายช่ือ

นกักีฬาท่ีแพใ้นรอบนั้น ๆ เขา้ร่วมแข่งขนัแทน 

         18.3  ใหผู้ช้ี้ขาดพิจารณาการส่งรายช่ือนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติแทนนกักีฬา

ท่ีไม่เขา้ร่วมการแข่งขนั  

 

19. หลกัเกณฑ์การพจิาณาผู้ตัดสินลงทาํการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 

 คณะกรรมการผู้ตัดสิน  

 - ผูต้ดัสินตอ้งผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

และผูต้ดัสินท่ีผ่านการอบรมฯ ดงักล่าวตอ้งข้ึนทะเบียนกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการ

พิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบติั

หนา้ท่ีเป็นผูต้ดัสินกีฬา 

 - การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และคาํนึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง หรืออาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อมิใหเ้กิดคาํครหาหรือเกิดการประทว้งฯ      

อนัเช่ือไดว้า่ไม่โปร่งใส หรือยติุธรรมของการตดัสิน  

 

20. การประชุมผู้จัดการทมี  

จะตอ้งมีผูจ้ดัการทีม หรือผูแ้ทนของแต่ละทีมเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คนหากจงัหวดัใด

ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ทั้งน้ี กกท. ไม่อนุญาตให้

นกักีฬาเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีมเพื่อทาํหน้าท่ีแทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งทาํรายงานเสนอให้การ

กีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป  
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21. พธีิการมอบเหรียญรางวัล 

 1. ใหน้กักีฬาผูท่ี้ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั 

หรือแต่งกายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัท่ีนกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของ

นกักีฬาใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  

 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

เท่านั้น 

 

*********************** 
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