
 

 

ระเบยีบการแข่งขนัแบดมินตนั 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส”์ 

ณ  จงัหวดัชมุพร 

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

 1. สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 นายกสมาคม     คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกูล  

เลขาธกิาร     นางณหทยั  ศรประชุม  

สถานทีต่ดิต่อ     สานกังานสมาคมกฬีาแบดมนิตนัฯ  

ถนนวทิย ุ– สารสนิ สวนลุมพนีิ  

ปทุมวนั   กรงุเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์0-2255-3391, 0-2251-0712  

โทรสาร 0-2255-3392  

2.  คณะกรรมการดาํเนินการแข่งขนั 

 ประธานฝ่ายกฬีาแบดมนิตนัของจงัหวดัเจา้ภาพกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ  ประธานกรรมการ 

    ผูแ้ทนสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ    รองประธานกรรมการ 

     ผูจ้ดัการทมีหรอืผูแ้ทนของแต่ละจงัหวดัทีส่่งเขา้แขง่ขนัจงัหวดัละ 1 คน  กรรมการ 

     บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้      กรรมการ 

     บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้                กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 

3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคณุสมบติันักกีฬา ประกอบด้วย 

        ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ    ประธานกรรมการ 

       นายกสมาคมกฬีาจงัหวดัเจา้ภาพ    กรรมการ 

       ผูแ้ทนสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

       ผูแ้ทนกองนิตกิาร      กรรมการ 

       ผูอ้ํานวยการกองแข่งขนักฬีาเป็นเลศิ    กรรมการและเลขานุการ 

       หวัหน้างานแข่งขนัและทะเบยีนกฬีาในประเทศ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 

       ผูแ้ทนสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ฯ  ประธาน ประธานกรรมการ 

                 ฝ่ายจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัจงัหวดัเจา้ภาพ  กรรมการ 

       ผูจ้ดัการทมีทุกทมี (ยกเวน้ คู่กรณี)    กรรมการ 

       ผูแ้ทนการกฬีาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 

       บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพกฬีาเยาวชนแห่งชาตแิต่งตัง้  กรรมการและเลขานุการ 
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4. ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 

      4.1 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550  

     4.2 ใหใ้ชก้ตกิาการแขง่ขนัของสหพนัธแ์บดมนิตนัโลก ฉบบัภาษาไทยล่าสดุ 

5. คณุสมบติัของผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั 

5.1.  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 

5.2.  ใหน้กักฬีาทีม่ชีื่ออยูใ่นบญัชรีายชื่อนกักฬีาทมีชาตไิทยเขา้รว่มการแขง่ขนักนัได ้

5.3.  สาํหรบัอายขุองนักกฬีาทีเ่ขา้รว่มการแข่งขนั  ตอ้งไมเ่กนิ  18  ปี  

5.4  หา้มนกักฬีาเยาวชนสมคัรแข่งขนัประเภทยวุชน                      

6. ประเภทการแข่งขนั 

    6.1  ประเภททีม  ประกอบดว้ย  ทมีชายและทมีหญงิ  ลาํดบัการแขง่ขนั ดงัต่อไปน้ี 

  6.1.1. เดีย่วมอื 1  

           6.1.2. เดีย่วมอื 2  

6.1.3. คู่มอื 1  

6.1.4. คู่มอื 2  

6.1.5. เดีย่วมอื 3  

    6.2  ประเภทบคุคล  ประกอบดว้ย 

            6.2.1  ประเภทชายเดีย่ว 

           6.2.2  ประเภทชายคู่ 

           6.2.3  ประเภทหญงิเดีย่ว 

           6.2.4  ประเภทหญงิคู่ 

           6.2.5  ประเภทคู่ผสม 

7. จาํนวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัและผูค้วบคมุทีม 

7.1 ระดบัภาค  ให้แต่ละจงัหวดัส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั  ทัง้ประเภททมีและประเภทบุคคลตาม       

ขอ้ 6.1  และ 6.2  ดงัน้ี   

7.1.1  ประเภททีม  ใหส้่งนกักฬีาทมีชายไดไ้มน้่อยกว่า 4 คน  แต่ไมเ่กนิ 8 คน และนกักฬีาทมีหญงิ      

       ไดไ้มน้่อยกว่า  4 คน แต่ไมเ่กนิ 8 คน  

7.2.2  ประเภทบคุคล  ใหส้่งนกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัในประเภทเดีย่ว  ประเภทละ 2 คน    

         ประเภทคู่ ประเภทละ 2 คู่ ไมม่สีาํรอง ทัง้น้ีผูแ้ขง่ขนัคนเดยีวจะสมคัรเขา้รว่มแขง่ขนั   

         ประเภทเดีย่วซํ้ากนั 2 ครัง้ ไมไ่ด ้

 7.3.3  ผู้ฝึกสอน  ใหม้ผีูฝึ้กสอนทมีชายได ้1 คน และทมีหญงิ 1 คน ในกรณทีีจ่งัหวดัใดส่งนกักฬีา 

          เขา้ร่วมการแข่งขนัครบทัง้ประเภททมีชายและทมีหญงิ  ใหม้ผีูจ้ดัการทมีเพิม่ 1 คน  รวมเป็น  3  คน              
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7.2. ระดบัชาติ 

   7.2.1 จงัหวดัทีผ่่านการคดัเลอืกระดบัภาคในประเภททมีและประเภทบุคคลใหส้่งรายชื่อนกักฬีา 

                   ทีผ่่านรอบคดัเลอืกตาม  ขอ้ 7.1.1  และ  7.1.2 

   7.2.2 ใหแ้ต่ละจงัหวดัมเีจา้หน้าทีผู่ฝึ้กสอนทมีชาย 1 คน ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 1 คน และหากไดร้บั

            คดัเลอืกเขา้รว่มการแขง่ขนัระดบัชาตคิรบทัง้ประเภททมีชาย และประเภททมีหญงิ  ใหม้ี

            ผูจ้ดัการทมีเพิม่ไดอ้กี 1 คน รวมเป็น 3 คน 

      7.2.3  สาํหรบัจงัหวดัทีผ่่านการคดัเลอืกประเภททมีชาย หรอืทมีหญงิและประเภทบุคคลดว้ย 

                  (นกักฬีาตอ้งเป็นคนละคนกนั) ใหม้ผีูฝึ้กสอนทมีชายหรอืทมีหญงิ 1 คน และผูฝึ้กสอน 

                  บุคคล 1 คน  รวมเป็น  2  คน   

        7.2.4 จงัหวดัทีผ่่านการคดัเลอืกประเภทบุคคล  ใหม้ผีูฝึ้กสอนในอตัรา นกักฬีา 3 คน  ต่อ 

                  ผูฝึ้กสอน 1 คน ส่วนจงัหวดัใดทีม่นีกักฬีาไมถ่งึ 3 คน ใหม้ผีูฝึ้กสอนได ้1 คน 

8.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการแข่งขนั 

     ระดบัภาค  จดัใหม้กีารแขง่ขนัคดัเลอืกระดบัภาค  ทัง้ประเภททมีและบุคคล ดงัน้ี 

    8.1  ประเภททีม ในรอบคดัเลอืกทัง้ 5 ภาค  แต่ละภาคคดัเลอืกเหลอืทมีชาย 2 ทมี และทมีหญงิ 2 ทมี              

    รวมทัง้สิน้ทมีชาย 10 ทมี และทมีหญงิ 10 ทมี  

           8.1.1  ถา้ทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัมากกว่า 4 ทมี ใหใ้ชว้ธิแีขง่ขนัแบบแพค้ดัออกคดัเลอืกเอาทมีชนะเลศิ  

                    และรองชนะเลศิเขา้ไปแขง่ขนัระดบัชาต ิตามลาํดบั 

           8.1.2  ถา้ทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัไมเ่กนิ 4 ทมี ใหแ้ขง่ขนัแบบพบกนัหมด คดัเลอืกเอาทมีทีไ่ดค้ะแนนด ี

                    ทีสุ่ด 2 ทมี เขา้ไปแขง่ขนัในระดบัชาตติามลาํดบั 

           8.1.3  การนบัคะแนนตามขอ้ 8.1.2 ทมีชนะได ้2 คะแนน ทมีแพไ้ด ้1 คะแนน ทมีทีไ่มไ่ดล้งทาํการ 

                   แขง่ขนั ไมไ่ดค้ะแนน หากนบัคะแนนรวมเมือ่เสรจ็สิน้การแขง่ขนัแลว้ มคีะแนนเท่ากนั ให ้

                   ใชว้ธิคีดิดงัน้ี ตามลาํดบั เพื่อคดัเลอืกผูม้อีนัดบัทีด่กีว่า 

                      (1)   ใหน้บัรวมแมทซไ์ด ้และแมทซเ์สยีทีด่กีว่า   

                      (2)   ถา้เท่ากนั ใหน้บัรวมเกมได ้และเกมเสยีทีด่กีว่า 

                      (3)   ถา้เท่ากนั  ใหด้ผูลการแขง่ขนัระหว่างคู่นัน้ 

                      (4)   ถา้เท่ากนั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 

           8.1.4  ทมีทีแ่พใ้นรอบรองชนะเลศิตามขอ้ 8.1.1 ใหไ้ดร้บัตําแหน่งที ่3 รว่มกนั แต่ใหจ้บัสลากเพื่อ 

                   สทิธิเ์ป็นทมีสาํรองกรณทีมีทีไ่ดร้บัสทิธิไ์ปแขง่ขนัระดบัชาตถิอนทมี เวน้แต่ กรณขีอ้ 8.1.2  

                     ทมีทีไ่ดร้บัตําแหน่งที ่3 มเีพยีงทมีเดยีว ตามลาํดบัคะแนน 

8.2 ประเภทบคุคล ในรอบคดัเลอืกทัง้ 5 ภาค แต่ละภาคคดัเลอืกนกักฬีาภาคละ  

 -  ชายเดีย่ว  4  คน   

 -  หญงิเดีย่ว  4  คน  

 -  ชายคู่  4  คู่  

 -  หญงิคู่  4  คู่  

 -  คู่ผสม  4  คู่  
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          ระดบัชาติ  นักกฬีาที่ลงทําการแข่งขนัในระดบัชาต ิต้องเป็นนักกฬีาที่ผ่านการคดัเลอืกในระดบั

ภาคในประเภทและรายการทีผ่่านการคดัเลอืกฯ เท่านัน้ ในการจดัการแข่งขนัทัง้ประเภททมีและ

ประเภทบุคคลใหท้ําการแขง่ขนัในรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มพบกนัหมด โดยใหอ้นัดบัที ่1 ของแต่ละ

กลุ่มเขา้ไปทําการแข่งขนัแบบแพค้ดัออกโดยมกีารชงิตําแหน่งที ่1 และที ่2 เท่านัน้ ส่วนผูแ้พใ้น

รอบรองชนะเลศิไดต้ําแหน่งที ่3  

   8.3  การจดัสายการแข่งขนั และการวางอนัดบัมือ 

          8.3.1 ระดบัภาค ทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัตัง้แต่ 5 ทมีขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 7 ทมีใหม้ทีมีวางอนัดบั ได ้2 ทมี  

        ดงัต่อไปน้ี 

                      (1)   ทมีทีช่นะเลศิ และรองชนะเลศิระดบัภาคครัง้ทีผ่่านมา เป็นทมีวางอนัดบัที ่1 และ 2  

                  ตามลาํดบั 

            (2)  ทมีทีเ่หลอืใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 

                       (3)  ถา้ทมีทีช่นะเลศิและรองชนะเลศิ ระดบัภาคครัง้ทีผ่่านมา ทมีใดทมีหน่ึง หรอืทัง้ 2   

ทมีไมเ่ขา้รว่มแขง่ขนัในครัง้นัน้ ๆ ใหท้ีป่ระชุมรว่มกบัผูแ้ทนสมาคมฯ พจิารณาจาก

จาํนวนนกักฬีาทีร่ว่มในทมี ซึง่มอีนัดบัมอืของสมาคมฯ ทีด่ทีีสุ่ดมากกว่าเป็นทมี

วางอนัดบั ขึน้ทดแทนทมีทีไ่มเ่ขา้รว่มดงักล่าวขา้งต้น แต่หากว่าพจิารณาไมไ่ด้

หรอืไมม่ ีใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูแ้ทนสมาคมฯ และถอืเป็นสิน้สุด 

          8.3.2  ระดบัภาค การแขง่ขนัประเภททมีทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัตัง้แต่ 8 ทมีขึน้ไป ใหม้ทีมีวางอนัดบั      

  ได ้4 ทมี ดงัต่อไปน้ี 

                     (1)   ทมีทีช่นะเลศิและรองชนะเลศิ ระดบัภาคครัง้ทีผ่่านมา เป็นทมีวางอนัดบัที ่1 และ 2  

                           ตามลําดบั 

(2)  ทมีทีไ่ดต้ําแหน่งที ่3 ระดบัภาคครัง้ทีผ่่านมาอกี 2 ทมี เป็นทมีวางอนัดบัที ่3          

     โดยใชว้ธิจีบัสลากลงตําแหน่งในส่วนบน และล่างของสายการแข่งขนั 

           (3)  ทมีทีเ่หลอืใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 

                     (4)  ถา้ทมีทีช่นะเลศิ รองชนะเลศิและทมีทีไ่ดต้ําแหน่งที ่3 ระดบัภาคครัง้ทีผ่่านมา ทมีใด 

                           ทมีหน่ึงหรอืทัง้ 4 ทมี ไม่เขา้ร่วมแข่งขนัในครัง้นัน้ ๆ ให้ที่ประชุมร่วมกบัผู้แทน  

        สมาคมฯ พจิารณาจากจาํนวนนกักฬีาทีร่ว่มในทมี ซึง่มอีนัดบัมอืของสมาคมฯ      

        ทีด่ทีีสุ่ดมากกว่า เป็นทมีวางอนัดบัขึน้ทดแทนทมีที่ไม่เขา้ร่วม ดงักล่าวขา้งต้น  

         แต่หากว่า พจิารณาไมไ่ด ้หรอืไม่ม ีใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูแ้ทนสมาคมฯ และถอืเป็นสิน้สุด 

          (5)   ระดบัภาค  การแข่งขนัประเภทบุคคล  วธิกีารวางมอื  และจดัสายการแข่งขนัให้

เป็นไปตามระเบยีบการจดัสายการแขง่ขนั และการวางระดบัมอื ของสมาคมกฬีา

แบดมนิตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์   
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   8.3.3 ระดบัชาติ มทีมีเขา้รว่มแขง่ขนัจาํนวน 11 ทมี รวมเจา้ภาพ (จงัหวดัชุมพร) ในการ

จดัการแขง่ทีไ่ดร้บัสทิธิไ์มต่อ้งผ่านการคดัภาค ใหจ้ดัวางอนัดบัทมีได ้4 ทมี โดยใช้

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ใหนํ้าคะแนนรวมทีไ่ดจ้ากนักกฬีาทีม่อีนัดบัสงูสุดจากประเภทการแขง่ขนัประเภททมี

ตามข้อ 6.1 โดยใช้คะแนนสะสมในรุ่นเยาวชนของสมาคมฯ ในรุ่น 18 ปี ณ วนัจดั

อนัดบั ประเภทคู่ใชค้ะแนนสะสมของคู่สูงสุด กรณีที่นักกฬีาไม่เคยคู่กนัมาก่อนใหใ้ช้

คะแนนจํานวนกึ่งหน่ึงของนักกฬีาคนหน่ึงที่มคีะแนนสะสมสูงสุดรวมเขา้กบัคะแนน

กึ่งหน่ึงของนักกีฬาอีกคนหน่ึงที่มคีะแนนสะสมสูงสุดเช่นกัน เป็นทีมวางอันดบัที ่

1,2,3 และ 4 ตามลําดบั  (โดยนํารายชื่อนักกฬีาในทมีทัง้หมดตามจาํนวนที่ส่งแต่ไม่

เกนิจาํนวนทีก่ําหนดมาตรวจสอบ  ประเภทเดีย่วดทีีสุ่ดสามอนัดบัแรกและประเภทคู่

ดทีีสุ่ดอกี 2 คู่ แลว้นําคะแนนทีไ่ดม้ารวมกนั) 

(2) ในกรณีที่นักกีฬาทุกทมีเขา้ร่วมแข่งขนั ไม่มนีักกีฬาคนใดมคีะแนนสะสม ให้ใช้วธิจีบั

สลาก 

(3) ทมีทีอ่ยูใ่นภาคเดยีวกนั ใหแ้ยกอยูค่นละส่วนในสายการแขง่ขนั 

          8.3.4  ระดบัชาติ การแขง่ขนัในประเภทบุคคล วธิกีารวางมอื และการจดัสายการแขง่ขนัให ้

       ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

8.3.4.1 ผูท้ีไ่ดร้บัตําแหน่งชนะเลศิจากการคดัเลอืก ระดบัภาคไดส้ทิธิเ์ป็นมอืวาง 

อนัดบั 1 – 2 ในการแข่งขนัระดบัชาต ิโดยพจิารณาลําดบัมอืจากคะแนนสะสมใน

รุ่นเยาวชนของสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ รุ่น

อายไุมเ่กนิ18 ปี 

8.3.4.2 ผูท้ีไ่ดร้บัตําแหน่งชนะเลศิจากการคดัเลอืก ระดบัภาคไดส้ทิธิเ์ป็นมอืวาง 

อนัดบัที ่3-4 ในการแขง่ขนัระดบัชาต ิโดยพจิารณาลาํดบัมอืจากคะแนนสะสมใน

รุ่นเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมนิตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

หรอืการจบัฉลากกต็าม( ขอ้ 8.3.4.1) ใหว้างอยูใ่นตําแหน่งส่วนที ่3/4 ในสายการ

แข่งขนัโดยใช้วธิจีบัฉลากว่าอยู่สายล่างหรอืสายบน   (ตามตวัอย่างสายการจดั

อนัดบัมอื ฯ )          

8.3.4.3 ผูท้ีไ่ดร้บัตําแหน่งชนะเลศิจากการคดัเลอืก ระดบัภาคไดส้ทิธิเ์ป็นมอืวาง 

อนัดบัที ่5 ในการแข่งขนัระดบัชาต ิโดยพจิารณาลําดบัมอืจากคะแนนสะสมใน

รุ่นเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

หรอืการจบัฉลากก็ตาม( ขอ้ 8.3.4.1) ให้วางอยู่ในตําแหน่งส่วนที่ 5/8 ในสาย

การแขง่ขนั ( ตามตวัอยา่งสายการจดัอนัดบัมอื ฯ ) 

8.3.4.4 ทมีทีอ่ยูใ่นภาคเดยีวกนัใหแ้ยกอยูค่นละส่วน ในสายของการแขง่ขนั  
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ตวัอย่างสายการจดัอนัดบัการวางมือประเภททีม ระดบัชาติ 

 

รอบแบ่งกลุ่ม

Group A
จังหวัด 1 2

1 SEED 1
2

Group B
จังหวัด 1 2 3

3 SEED 3/4
4
5

Group C
จังหวัด 1 2 3

6 SEED 3/4
7
8

Group D
จังหวัด 1 2 3

9 SEED 2
10
11
รอบ Main Draw

Semifinals Final 
 

1ที� 1 Group A  
  

2ที� 1 Group B   
   

3ที� 1 Group C   
   

4ที� 1 Group D   
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ตวัอย่างสายการจดัอนัดบัการวางมือประเภทบุคคล ระดบัชาติ 

 

รอบแบ่งกลุ่ม

Group A
ชื�อ-นามสกุล จังหวัด 1 2

1 SEED 1
2
Group B

ชื�อ-นามสกุล จังหวัด 1 2 3
3
4
5
Group C

ชื�อ-นามสกุล จังหวัด 1 2
6 SEED 3/4
7
Group D

ชื�อ-นามสกุล จังหวัด 1 2 3
8 SEED 5/8
9
10
Group E

ชื�อ-นามสกุล จังหวัด 1 2 3
11 SEED 5/8
12
13
Group F

ชื�อ-นามสกุล จังหวัด 1 2
14 SEED 3/4
15
Group G

ชื�อ-นามสกุล จังหวัด 1 2 3
16
17
18
Group H

ชื�อ-นามสกุล จังหวัด 1 2
19 SEED 2
20
รอบ Main Draw

Quarterfinals Semifinals Final 
 1 ที 1 Group A  
  

2 ที 1 Group B   
  

3 ที 1 Group C   
   

4 ที 1 Group D   
   

5 ที 1 Group E   
   

6 ที 1 Group F   
   

7 ที 1 Group G   
   

8 ที 1 Group H  
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8.4  การเปล่ียนรายช่ือนักกีฬา และการถอนตวั 

          8.4.1  ทัง้ในระดบัภาค และระดบัชาติ การส่งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาให้

เป็นไปตามระเบยีบของการกฬีาแห่งประเทศไทยภายในเวลาทีก่ําหนด ซึง่จะตอ้งเสรจ็สิน้ก่อนวนั 

ประชุมจดัสายการแขง่ขนั 

           8.4.2  ไม่ให้มกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆเกี่ยวกับบญัชีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าแข่งขนัในครัง้นัน้ ๆ     

ในวนัประชุมจดัสายการแข่งขนั ยกเวน้ การถอนตวัอยา่งเป็นทางการ,รายชื่อตกหล่น หรอืพมิพผ์ดิ 

  8.4.3 ไมใ่หม้กีารถอนตวัภายหลงัการจดัสายการแขง่ขนั ยกเวน้ การบาดเจบ็หรอืป่วยดว้ยเหตุ 

อื่น ๆโดยแพทย์ที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนัแต่งตัง้ไว้ ได้ตรวจและออกใบรบัรองว่าไม่สามารถลง

แขง่ขนัได ้

           8.4.4  การขอถอนตวัดว้ยเหตุผลอื่นอนัเกดิจากเหตุสุดวสิยั ภายหลงัการจดัสายการแขง่ขนัแลว้ 

ให้อยู่ในการพจิารณาของประธานจดัการแข่งขนัและหรอืผูต้ดัสนิชีข้าดเท่านัน้และผลการพจิารณาใหถ้อื

เป็นสิน้สุด 

          8.4.5  ผูถ้อนตวัจากการแขง่ขนัโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร ใหถ้อืว่ามคีวามผดิตามขอ้บงัคบั 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และจะถูกลงโทษ      

ตามระเบยีบของสมาคม ฯ ว่าดว้ยการจดัการแขง่ขนัแบดมนิตนัภายในประเทศ  พ.ศ. 2550  ขอ้  9.4 

9. ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั 

9.1.  การแขง่ขนัประเภททมี ก่อนการแขง่ขนั 1 ชัว่โมง  ใหผู้ค้วบคุมทมีหรอืผูแ้ทนส่งรายชื่อผู้

เล่นในทมีตามลาํดบัมอื   ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.1  ปิดผนึกยื่นต่อกรรมการผูช้ีข้าด 

9.2.  การแขง่ขนัประเภททมี ก่อนการแขง่ขนั 30 นาท ี กรรมการผูช้ีข้าด จะเรยีกนกักฬีาทัง้ 2  

ฝ่ายมารายงานตวัเพื่อตรวจสอบรายชื่อและหลกัฐานของนกักฬีาทีจ่ะลงทําการแขง่ขนัว่ามี

คุณสมบตัแิละจาํนวนครบตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 7 หากพบว่ามนีกักฬีาทีม่คีุณสมบตัิ

รายงานตวัเพื่อลงทาํการแข่งขนัน้อยกว่า 4 คน ใหป้รบัเป็นแพ ้

9.3.  รายชื่อผูเ้ล่นทีร่ายงานตวัตอ้งตรงกบัรายชื่อนักกฬีาทีจ่ะลงทําการแข่งขนัและเป็นรายชื่อ 

      ทีต่รงตามบญัชรีายชื่อนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีนและส่งให ้กกท. ตามขอ้บงัคบัการกฬีา 

      แห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 

9.4.  ในการแขง่ขนัประเภททมีรอบสอง ทมีใดทีช่นะ 3 แมท็ช ์ ใหเ้ป็นทมีชนะการแขง่ขนัและมี

สทิธิ ์ไมแ่ขง่ขนัในแมท็ชท์ีเ่หลอื  ยกเวน้ในการแขง่ขนัตามขอ้  8.1.2  (แบบพบกนัหมด)     

ใหแ้ขง่ขนัครบ ทัง้  5  แมท็ช ์ 
9.5.  เป็นหน้าทีข่องจงัหวดัทีเ่ป็นตวัแทนระดบัภาค ทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบ 

        รายชื่อผูเ้ขา้แข่งขนัของตนใหถู้กตอ้งและกรอกรายชื่อตามแบบฟอรม์ก่อน ยื่นต่อ กกท.  

         เมือ่ดาํเนินการจบัฉลากเสรจ็สิน้และประกาศแลว้ จะขอเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิหรอืสบั 

       เปลีย่นบุคคลอย่างใดไมไ่ดไ้มว่่ากรณใีด ๆ เวน้แต่ จะขอแกไ้ขตวัสะกดการนัตท์ีเ่กดิจากการ 

       เขยีนหรอืพมิพผ์ดิเท่านัน้ 
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9.6.  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขนัที่จะต้องตรวจดูรายการแข่งขนัของตนเองและไปแข่งขนั ตาม

กําหนดวนั เวลา และสถานที่ทีก่ําหนด โดยไปถงึสนามแข่งขนัก่อนเวลาแข่งขนัของตนเองอย่าง

น้อย 30 นาท ีถ้าสนามว่างคณะกรรมการจดัการแข่งขนัมสีทิธิท์ี่จะเรยีกนักกีฬาคู่ต่อไปลง

แขง่ขนัก่อน  เวลาทีก่ําหนดไวใ้นสายการแขง่ขนัได ้  

9.7.  เมือ่กรรมการดาํเนินการแขง่ขนัประกาศใหล้งสนาม ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งเตรยีมไมแ้รก็เกต็  

              (ไมน้่อยกว่า 2 อนั) ผา้เชด็เหงือ่ น้ําดื่ม อุปกรณ์ทีผู่เ้ขา้แข่งขนัจาํเป็นตอ้งใชนํ้าเขา้ไปวางรวมไว ้

       ในตะกรา้ขา้งสนามซึง่อยูด่า้นตรงขา้มผูต้ดัสนิ เมือ่เริม่การแขง่ขนัผูเ้ขา้แขง่ขนัจะออกนอกสนาม 

       แขง่ขนัไมไ่ดเ้ป็นอนัขาด ระหว่างการแขง่ขนัดาํเนินการอยู ่บุคคลอื่นจะนําสิง่ของ เช่น ไมแ้รก็เกต็  

      น้ําดื่มฯลฯ เขา้ไปใหผู้แ้ขง่ขนัในสนามไมไ่ด ้ตอ้งนําสิง่ของนัน้ไปขออนุญาตจากกรรมการผูช้ีข้าด 

       ในการแข่งขนั ซึง่จะเป็นผูอ้นุญาตใหใ้ครคนใดคนหน่ึงเป็นผูนํ้าสิง่ของนัน้เขา้ไปใหผู้เ้ขา้แขง่ขนั 

9.8 การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยในระหว่างการเล่น   บุคคลที่จะไดร้บัอนุญาตให้เขา้ไปในสนามได้

คอื นายแพทยห์รอืแพทยก์ายภาพบาํบดั และกรรมการชี้ขาดเท่านัน้ ห้ามมใิห้บุคคลอื่นเขา้

ไปสนามแข่งขันโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมฯ  ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน

แบดมนิตนั ภายในประเทศ ฉบบัล่าสุด      

          9.9 การแขง่ขนัประเภทเดีย่ว และประเภทคู่ใชก้ารแขง่ขนัแบบแรลลีพ่อยท ์ระบบ 21 คะแนน          

ทาํการแขง่ขนัแพช้นะ 2 ใน 3 เกม 

  9.9.1   ฝ่ายทีไ่ด ้ 21  คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะในเกมนัน้ 

  9.9.2   ถา้มคีะแนน 20 เท่ากนั ฝ่ายชนะตอ้งมคีะแนนนํา 2 คะแนนตดิต่อกนั   

 9.9.3   ถา้มคีะแนน 29 เท่ากนั  ฝ่ายทีไ่ด ้ 30  คะแนนก่อน  เป็นฝ่ายชนะ  ฝ่ายชนะ   

เป็นฝ่ายไดส้่งในเกมต่อไป  

   9.9.4   ในระหว่างเกมเมือ่ฝ่ายหน่ึงมคีะแนนถงึ  11  นกักฬีามสีทิธิพ์กัอยูใ่นสนามได ้

            ไมเ่กนิ 60 วนิาทแีละรบัฟังคําสอนจากผูฝึ้กสอนได ้ยกเวน้เกมที ่3 เมือ่ฝ่ายหน่ึง 

  มคีะแนนถงึ 11 คะแนน จะตอ้งเปลีย่นขา้งทนัทแีละมสีทิธิพ์กัและรบัการสอน 

  จากผูฝึ้กสอนได ้

   9.9.5  การพกัระหวา่งเกมที ่1 กบัเกมที ่ 2  และระหว่างเกมที ่ 2  กบัเกมที ่3  ใหพ้กัได ้

                   ไมเ่กนิ  120  วนิาท ี อนุญาตสาํหรบัทุกแมทชก์ารแขง่ขนั 

9.10   นกักฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มแขง่ขนัหลายประเภท  ไมว่่าจะเป็นประเภททมีหรอืประเภทบุคคล    

  ใหน้กักฬีามสีทิธิพ์กัไดไ้มเ่กนิ  30 นาท ี ก่อนทีค่ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะจดัใหม้ ี 

  การแขง่ขนัในคู่ต่อไป 

          9.11.  นกักฬีามสีทิธิอุ์ทธรณ์ผลการตดัสนิต่อกรรมการผูช้ีข้าดและคาํวนิิจฉยัถอืว่าสิน้สุด 

          9.12.  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัมสีทิธิท์ีจ่ะทาํการเปลีย่นแปลง  แกไ้ขสายการแขง่ขนัไดใ้น    

                   กรณทีีม่กีารพมิพผ์ดิ หรอืรายชื่อตกหล่น  ซึง่ไมใ่ช่การแกไ้ขสายการแขง่ขนัทัง้หมด 
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10. การแต่งกายของนักกีฬา  

นกักฬีาประเภททมีจะตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสเีดยีวกนัหรอืหลายสรีวมกนัแต่ตอ้งเหมอืนกนัทัง้ทมีลง

สนามแข่งขนั หากใชล้วดลายศลิป์ (Abstract) ตอ้งไม่มกีารโฆษณาเน้ือหาเชงิธุรกจิพาณิชย ์หรอืการ

ส่งเสรมิการขาย ทัง้น้ีแต่ละทมีจะตอ้งจดัเตรยีมเสือ้ กางเกงหรอืกระโปรงใหน้กักฬีาอย่างน้อย 2 สีๆ ละ 2 ตวั 

(ตวัอยา่ง เช่น ชุดของทมีมเีสือ้สสีม้และกางเกงสดีํา นกักฬีาจะตอ้งสวมเสือ้สสีม้และกางเกงสดีําเหมอืนกนั

ทัง้ทมี) ส่วนการแขง่ขนัประเภทบุคคลในประเภทคู่ นักกฬีาตอ้งใส่เสือ้ กางเกง หรอืกระโปรงสเีดยีวกนั 

(ตวัอยา่งเช่น นักกฬีาสวมเสือ้สสีม้และกางเกงสดีาํ คู่ขาของนกักฬีาคนนัน้จะตอ้งสวมเสือ้สสีม้และกางเกงสี

ดาํเหมอืนกนัทัง้สองคน) และฝ่ายตรงขา้มตอ้งใส่เสือ้สต่ีางกนัตัง้แต่รอบก่อนรองชนะเลศิ ฝ่ายทีม่คีะแนน

สะสมตํ่ากว่า จะตอ้งเปลีย่น                                                                                                                                            

การโฆษณาบนเคร่ืองแต่งกาย ต้องมีขนาดตามท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ี 

 

 

 
 

 

●ดา้นหลงัของเสือ้ ตวัอกัษรจะตอ้งเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ (Roman 

Alphabet) ในลกัษณะแนวนอน อยูใ่กลส้่วนบนของเสือ้ โดยสขีองตวัอกัษรมสีเีดยีว และสขีองตวัอกัษรตอ้ง

ตดักบัสขีองเสือ้เพื่อใหม้องเหน็ชดัเจน โดยมลีาํดบัแถบของตวัอกัษรดงัน้ี 

แถวที ่1  ชื่อนกักฬีา (ถ้าม ีตวัอกัษรมคีวามสงู 6-10 ซม.) 

แถวที ่2  ชื่อจงัหวดั/สโมสร (ถ้าม ีตวัอกัษรตอ้งมคีวามสงู 5 ซม.) 

หมายเหตุ กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิและกฬีาแห่งชาต ิต้องเป็นช่ือจงัหวดัเท่านัน้ 

แถวที ่3  การโฆษณา (ถ้าม ีตวัอกัษรจะเป็นตวัอกัษรภาษาใดกไ็ด ้หรอืสญัลกัษณ์โฆษณา     

                      หรอืเป็นแถบยาว มคีวามสงูไมเ่กนิ 5 ซม.) 
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●ดา้นหน้าของเสือ้ สญัลกัษณ์โฆษณาจะปรากฏไดท้ี ่ 

แขนเสือ้ดา้นซา้ยและขวา  

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 

ปกเสือ้ดา้นซา้ยและขวา 

หน้าอกดา้นซา้ยและขวาและบรเิวณกลางหน้าอก 

สญัลกัษณ์โฆษณาแต่ละช้ินมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.  

แต่รวมกนัไม่เกนิ 5 ชิน้ โดยม1ี ชิน้ ต่อ 1 แห่ง ยกเวน้บรเิวณหน้าอก จะมีได้ไม่เกิน 3 แห่ง  โดย

สญัลกัษณ์ธงชาตนิบัเป็นสญัลกัษณ์โฆษณา 1 แห่ง 

การโฆษณาทีม่ลีกัษณะเป็นแถบยาว(ดา้นหน้า) ตอ้งมคีวามสงูไมเ่กนิ 10 ซม. จะวางในแนวใดกไ็ด ้

 

 

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 

 

ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 

 

หนา้อกดา้นซา้ยและขวา

และบริเวณกลางหนา้อก 

 

แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา
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●ถุงเทา้ แต่ละขา้งจะมสีญัลกัษณ์โฆษณาไดไ้มเ่กนิ 2 ชิน้ มขีนาดไมเ่กนิ 20 ตร.ซม.  

●รองเทา้ การโฆษณาบนรองเทา้ ในรุ่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัของรองเทา้ทีไ่ด ้วางจาํหน่ายในทอ้งตลาด

มาไมน้่อยกว่า 3 เดอืน 

●เครือ่งแต่งกายอื่นๆ จะมสีญัลกัษณ์โฆษณาได ้1 แห่ง ต่อเครือ่งแต่งกาย 1 ชิน้ และมขีนาดไม่

เกนิ 20 ตร.ซม. 

●เครือ่งแต่งกายทีส่วมทบัอยูด่า้นในของเสือ้ กางเกง หรอืกระโปรงของผูเ้ล่นถ้าปรากฏใหเ้หน็

จะตอ้งไมม่สีญัลกัษณ์โฆษณาแสดงอยู่ 

กรรมการผูช้ีข้าดมสีทิธิว์นิิจฉยัแต่เพยีงผูเ้ดยีว หากขอ้ความโฆษณามผีลกระทบหรอืขดัแยง้ต่อ

สทิธปิระโยชน์ของการแข่งขนั หรอืการดําเนินการถ่ายทอดโทรทศัน์ หรอืขอ้ความโฆษณาทีล่ะเมดิต่อ

ขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 หรอืพจิารณาแลว้มภีาพ

หรอืขอ้ความทีไ่ม่เหมาะสม กรรมการผูช้ีข้าดจะจาํกดัขอบเขตโฆษณานัน้ๆ 

11.  มารยาทของนักกีฬา 

  ตลอดเวลาการแขง่ขนันกักฬีาทุกคนตอ้งประพฤตตินใหส้มกบัเป็นนกักฬีาทีด่แีละตอ้งปฏบิตัติาม 

กตกิาการแข่งขนัทุกประการ หากมกีารประพฤตตินไม่เหมาะสม หรอืละเมดิต่อกฎกตกิาการแข่งขนั

คณะกรรมการอํานวยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตจิะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณ ี

12.  การประท้วง 

        12.1  การประทว้งทีเ่กี่ยวกบัคณุสมบตัขิองนกักฬีาใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบั       

การกฬีาแห่งประเทศไทย  ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 

   12.2  การประท้วงที่เกี่ยวกบัเทคนิคการกีฬาให้ผู้จดัการทีมยื่นประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

พรอ้มวางเงนิประกนั 1,000 บาท 

      12.3  การประท้วงที่ต้องวางเงนิประกนั ผู้ยื่นประท้วงจะได้รบัเงนิประกนัการประท้วงคนืต่อเมื่อ

การประท้วงมผีลชนะมฉิะนัน้ให้รบิเงนิประกนันัน้เป็นทุนส่งเสรมิกีฬาของจงัหวดัเจา้ภาพการแข่งขนั 
กฬีาเยาวชนแห่งชาตใินครัง้นัน้ 

      12.4  ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบสมาคมฯ ว่าดว้ยการแขง่ขนัแบดมนิตนัภายในประเทศ พ.ศ.2550  ขอ้ 13   

13.  รางวลัการแข่งขนั 

        ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชน 

แห่งชาต ิ พ.ศ.  2550   

          รางวลัที ่  1  เหรยีญชุบทอง   ประเภททมี  16  เหรยีญ  และประกาศนียบตัร          

          ประเภทบุคคล  8  เหรยีญ   และประกาศนียบตัร          

         รางวลัที ่2  เหรยีญชุบเงนิ   ประเภททมี  16  เหรยีญ  และประกาศนียบตัร          

                     ประเภทบุคคล  8  เหรยีญ   และประกาศนียบตัร         

         รางวลัที ่3  เหรยีญชุบทองแดง   ประเภททมี  32  เหรยีญ  และประกาศนียบตัร          

                      ประเภทบุคคล  16  เหรยีญ   และประกาศนียบตัร 
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         รางวลันกักฬีาดเีด่นชาย 1 รางวลั และหญงิ 1 รางวลั  และประกาศนียบตัร 

         รางวลัผูฝึ้กสอนดเีด่น ประเภททมีชาย 1 รางวลั และหญงิ 1 รางวลั และ ประกาศนียบตัร 

    หมายเหตุ : เหรยีญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้ําเนินการจดัเตรยีมไวใ้ห ้

                    ในส่วนโล่รางวลันกักฬีาดเีด่น/ผูฝึ้กสอนดเีด่น กกท. เป็นผูด้ําเนินการให ้

 

14.  กาํหนดการแข่งขนั   

- ประเภททมี  จาํนวน  4  วนั 

- ประเภทบุคคล  จาํนวน  5  วนั 

 เวลาการแข่งขนักําหนดไวโ้ดยละเอยีดในการแข่งขนัและประกาศใหท้ราบหลงัจากจบัฉลากเสรจ็สิน้แลว้ 
 

15.  ลูกขนไก่ท่ีใช้สาํหรบัการแข่งขนัจะต้องมีวิธีและความเรว็เป็นมาตรฐาน และได้รบัการรบัรอง

จากสมาคมฯ 

16.  หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกนักกีฬาแบดมินตนัดีเด่นชาย  -  หญิง   

          16.1  ผลงานการแขง่ขนั และจาํนวนเหรยีญทองทีไ่ดร้บั 

          16.2  ความสาํคญัในการพจิารณา คอื ประเภทเดีย่ว และประเภทคู่  ตามลาํดบั 

          16.3  มารยาทและการแสดงออกถงึการเป็นนกักฬีาทีด่ใีนขณะแขง่ขนั 

          16.4  มคีวามประพฤตทิีด่ที ัง้ใน และนอกสนามแข่งขนั 

          16.5  มพีฒันาการทางฝีมอืเป็นทีย่อมรบั 

          16.6  ใหผู้แ้ทนสมาคมฯ เป็นผูพ้จิารณานกักฬีาดเีด่น และผลการพจิารณาถอืเป็นทีสุ่ด 

17.  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูฝึ้กสอนดีเด่นชาย  -  หญิง 

        17.1  ผูฝึ้กสอนดเีด่น ตอ้งมรีายชื่อปรากฏในบญัช ีกกท. ในการเขา้รว่มการแขง่ขนั และปฏบิตั ิ   

หน้าทีใ่นฐานะผูฝึ้กสอนในชนิดกฬีานัน้ๆ เท่านัน้ 

17.2  มผีลงานการแข่งขนัของนกักฬีา  และจาํนวนเหรยีญทองทีไ่ดร้บั 

         17.3  มคีวามประพฤตดิ ี

         17.4  มมีารยาทในการแสดงออกถงึการเป็นผูส้อนทีด่ ี

         17.5  ใหผู้แ้ทนสมาคมฯ  เป็นผูพ้จิารณาผูฝึ้กสอนดเีด่น  และผลการพจิารณาถอืเป็นทีสุ่ด 

18.  บทกาํหนดโทษนักกีฬาไม่ลงแข่งขนั 

        18.1  หากนักกีฬาที่ไม่ลงการแข่งขนัจะต้องชี้แจงและมเีหตุผลอันควรพร้อมหลกัฐานหากไม่มี

จะตอ้งถูกลงโทษตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแขง่ขนัเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ.2550       

           18.2  ในรอบคดัเลอืกระดบัภาคนกักฬีา  ทีผ่่านเขา้รอบในแต่ละประเภทตอ้งลงทําการแข่งขนั      

ทุกรอบหากไมล่งแขง่ขนัในประเภทใดถูกตดัสทิธไิมส่่งรายชื่อเขา้แขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิโดยจะส่ง

รายชื่อนักกฬีาทีแ่พใ้นรอบนัน้ ๆ เขา้รว่มแข่งขนัแทน 

         18.3  ใหผู้ช้ ีข้าดพจิารณาการส่งรายชื่อนกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตแิทน 

นกักฬีาทีไ่มเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั  
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19. หลกัเกณฑก์ารพิจาณาผูต้ดัสินลงทาํการตดัสินในแต่ละแมทช์การแข่งขนั 

 คณะกรรมการผูต้ดัสิน  

 - ผูต้ดัสนิต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย หรอืการกฬีาแห่งประเทศไทยและ

ผูต้ดัสนิที่ผ่านการอบรมฯ ดงักล่าวต้องขึน้ทะเบยีนกบัการกฬีาแห่งประเทศไทย และไดร้บัการพจิารณา

จากสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อใหก้ารกฬีาแห่งประเทศไทย แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น 

ผูต้ดัสนิกฬีา 

 - การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้ดัสนิตอ้งตระหนกั และคาํนึงถงึการมสี่วนไดส้่วนเสยี ในกรณทีีม่สี่วน

เกีย่วขอ้ง หรอือาจจะมสี่วนเกีย่วขอ้งในการปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อมใิหเ้กดิคาํครหาหรอืเกดิการประทว้งฯ      

อนัเชื่อไดว้่าไมโ่ปรง่ใส หรอืยตุธิรรมของการตดัสนิ  

 

20. การประชุมผูจ้ดัการทีม  

จะต้องมผีู้จดัการทมี หรอืผู้แทนของแต่ละทมีเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยทมีละ 1 คน หากจงัหวดัใด

ไม่มผีู้เขา้ร่วมประชุมจะต้องยอมรบั และปฏบิตัติามมตขิองที่ประชุมทุกประการ ทัง้น้ี กกท. ไม่อนุญาตให้

นักกฬีาเขา้ร่วมประชุมผู้จดัการทมี เพื่อทาํหน้าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทาํรายงานเสนอให้

การกฬีาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป  

 

21. พิธีการมอบเหรียญรางวลั 

 1. ใหน้กักฬีาผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัการแขง่ขนัเป็นผูร้บัรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแขง่ขนั 

หรอืแต่งกายดว้ยชุดวอรม์ทัง้ชุด ซึง่เป็นแบบชุดวอรม์ของจงัหวดัทีน่กักฬีาสงักดั และการแต่งกายของ

นกักฬีาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ  

 2. พธิเีชญิธงฉลองเหรยีญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกฬีาแห่งประเทศไทย 

เท่านัน้ 

 

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