
ระเบียบการแขงขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาแหงชาติ คร้ังที่ 45 (พ.ศ. 2559) “สงขลาเกมส” 

ณ จังหวัดสงขลา 

************ 
1. สมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

นายกสมาคม คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล 
เลขาธิการ นางณหทัย  ศรประชุม 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ 
 ถนนวิทย ุ– สารสิน  ในสวนลมุพินี 
 กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2255-3391, 0-2251-0712 
 โทรสาร  0-2255-3392 
 

2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน 
ประธานฝายกีฬาแบดมินตันของจังหวัดเจาภาพ  ประธานกรรมการ 
ผูแทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ  รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจาภาพ       กรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ       กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพแตงตั้ง       กรรมการและเลขานุการ 
พนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง 
 3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา  ประกอบดวย 

ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ     กรรมการ 
ผูแทนสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ   กรรมการ 
ผูแทนกองนิติการ กกท.       กรรมการ 

ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ กกท.   กรรมการและเลขานุการ 
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค  ประกอบดวย 
ผูแทนสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ ประธานกรรมการ 
ประธานฝายเทคนิคกีฬาแบดมินตัน กรรมการ 
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน กรรมการ 
ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการ 
ผูจัดการทีมทุกทีมท่ีเขาแขงขัน (ยกเวน คูกรณี) กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพกีฬาแหงชาติแตงตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
 

4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
 4.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ.2550 
 4.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธแบดมินตันโลก ฉบับแปลภาษาไทยลาสุด 
 4.3 ใหมีการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในประเภททีมและประเภทบุคคล ท้ังในระดับภาคและระดับชาติ 
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5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
 5.1 ใหเปนไปขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 5.2 แตละจังหวัดสงนักกีฬาทีมชาติเขารวมการแขงขันได โดยใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬา              
แหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

5.3 นักกีฬาชาย ไมเกิน 2 คน ท้ังประเภทบุคคลเดี่ยว ประเภทคู และประเภททีมชาย 
5.4 นักกีฬาหญิง ไมเกิน 2 คน ท้ังประเภทบุคคลเดี่ยว ประเภทคู และประเภททีมหญิง 
5.5 นักกีฬาประเภททีมแตละคน จะลงแขงขันประเภทเดียวกันซํ้า 2 ครั้ง ในคราวเดียวไมได 
5.6 นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยปลาสุดท่ีมีชื่อในรายการแขงขันตอไปนี้  

โอลิมปกเกมส, เอเชี่ยนเกมส, ซีเกมส, โธมัสคัพ, อูเบอรคัพ, สุธีรมันคัพ และชิงแชมปโลก ดังมีรายชื่อแนบทาย            
ในภาคผนวก ข 

6. ประเภทการแขงขัน 
 6.1 ประเภททีม  ประกอบดวย ทีมชายและทีมหญิง รวม 5 แม็ทช เรียงตามลําดับ คือ เดี่ยวมือ 1, เดี่ยวมือ 2,  
คูมือ 1, คูมือ 2 และเดี่ยวมือ 3 ในระดับชาติ ลําดับการแขงขัน ตามภาคผนวก ก โดยแตละทีมสามารถ
เลือกลําดับการแขงขันเอง แตถาท้ังสองทีมเลือกลําดับการแขงขันไมตรงกัน ใหผูแทนสมาคมฯเปนผู
พิจารณาลําดับการแขงขันถือเปนท่ีส้ินสุด 

6.1.1 กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง ใหผูควบคุมทีมหรือผูแทนสงรายชื่อผูเลนในทีมตามลําดับมือท่ีระบุไว
ในขอ 6.1 ปดผนึกยื่นตอกรรมการผูชี้ขาด 

6.1.2 กอนการแขงขัน 30 นาที กรรมการผูชี้ขาดจะเรียกนักกีฬาท้ัง 2 ฝายมารายงานตัว เพ่ือตรวจสอบ
รายชื่อและหลักฐานของนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขัน วามีคุณสมบัติและจํานวนครบตามท่ี
กําหนดไวใน ขอ 7 หากพบวามีนักกีฬาท่ีมีคุณสมบัติรายงานตัวเพ่ือลงทําการแขงขันนอยกวา 4 
คน ใหปรับเปนแพ (เฉพาะประเภททีมทุกครั้งท่ีลงทําการแขงขัน) 

6.1.3 รายชื่อผูเลนที่รายงานตัวตองตรงกับรายชื่อกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน และเปนรายชื่อที่ตรง
ตามบัญชีรายชื่อนักกีฬาท่ีข้ึนทะเบียนและสงให กกท. ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย
วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 

6.1.4 ในการแขงขันประเภททีม รอบสอง ทีมใดท่ีชนะ 3 แม็ทช ใหเปนทีมชนะการแขงขันและมีสิทธิ์
ไมแขงขันในแม็ทชท่ีเหลือ ยกเวน การแขงขันประเภททีมท่ีระบุไวใน ขอ 8.1.2 (แบบพบกันหมด)            
ใหแขงขันท้ัง 5 แม็ทช 

 6.2 ประเภทบุคคล ประกอบดวย 
 ประเภทชายเดี่ยว 
 ประเภทชายคู 
 ประเภทหญิงเดี่ยว 
 ประเภทหญิงคู 
 ประเภทคูผสม 

7. จํานวนผูเขารวมการแขงขันและผูควบคุมทีม 
ระดับภาค 

 7.1 จังหวัดท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันท้ังประเภททีม และประเภทบุคคลครบทุกรายการแขงขัน  
ตามขอ 6.1 และ 6.2 ใหสงนักกีฬาชายไดไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 8 คน และสงนักกีฬาหญิงไดไมนอย
กวา 4 คน แตไมเกิน 8 คน 
 7.2 จังหวัดท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไมครบทุกประเภทหรือบางรายการแขงขัน ใหสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขัน  ดังนี้ 
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     7.2.1 ถาสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภททีม ใหสงรายชื่อนักกีฬาเขารวมการแขงขัน              
ตามขอ 7.1  

     7.2.2 ถาสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภทบุคคล ตามขอ 6.2 ใหสงนักกีฬา ดังนี้ 

- ประเภทเดี่ยว ประเภทละ  2  คน 
- ประเภทคู ประเภทละ  2  คู (ไมมีสํารอง) 

             7.2.3 นักกีฬาประเภทบุคคล ตองมีรายช่ืออยูในประเภททีมดวย ถาจังหวัดนั้นสงประเภททีม                
เขาแขงขันแตละจังหวัดมีเจาหนาท่ีทีมได 2 คน คือ ผูฝกสอนชาย 1 คน และผูฝกสอนหญิง 1 คน กรณีท่ี
จังหวัดใด สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันครบท้ังประเภททีมชายและประเภทหญิง ใหมีผูจัดการทีมไดอีก 1 คน              
รวมเปน 3 คน 

ระดับชาติ 
 1. จังหวัดท่ีผานการคัดเลือกระดับภาคได ในประเภททีม ใหสงรายชื่อนักกีฬาท่ีผานรอบคัดเลือก ตามขอ 7.1 
     2. จังหวัดท่ีผานการคัดเลือกระดับภาคได ในประเภทบุคคล ใหสงรายชื่อนักกีฬาท่ีผานรอบคัดเลือก                   
ตามขอ 7.2.2 
 3. แตละจังหวัดมีเจาหนาท่ีทีมประเภทได ดังนี้คือ ผูฝกสอนทีมชาย 1 คน และผูฝกสอนทีมหญิง 1 คน ยกเวน 
กรณีท่ีจังหวัดใดไดรับคัดเลือกเพ่ือไปเขารวมการแขงขันระดับชาติ ครบท้ังประเภททีมชาย และประเภททีม
หญิง ใหมีผูจัดการทีมเพ่ิมไดอีก 1 คน รวมเปน 3 คน 
 4. สําหรับจังหวัดท่ีผานการคัดเลือกประเภททีมชายหรือทีมหญิง (ทีมเดียว) และผานการคัดเลือกประเภท
บุคคลดวย ใหมีเจาหนาท่ีทีมได 1 คน คือ ผูฝกสอนทีมชาย หรือทีมหญิง 1 คน  
 5. สําหรับจังหวัดท่ีผานการคัดเลือกประเภทบุคคล ใหมีผูฝกสอนไดในอัตรานักกีฬา 6 คน ตอผูฝกสอน 1 คน            
(6 : 1) ยกเวน จังหวัดใดท่ีมีนักกีฬาไมถึงตามอัตรา (6 : 1) ใหมีผูฝกสอนได 1 คนตอจังหวัด 
  
8. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน 

ระดับภาค    
จัดใหมีการแขงขันคัดเลือกระดับภาคท้ังประเภททีมและบุคคล  ดังนี้ 

 ประเภททีม  
           1. ในรอบคัดเลือก ท้ัง 5 ภาค แตละภาคคัดเลือกนักกีฬาภาคละทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม            
รวมท้ังสิ้น ทีมชาย 10 ทีม และทีมหญิง 10 ทีม 

 2. ถาทีมท่ีเขาแขงขันมากกวา 4 ทีม ใหใชวิธีแขงขันแบบแพคัดออกคัดเลือกเอาทีมชนะเลิศและ           
รองชนะเลิศเขาไปแขงขันระดับชาติ ตามลําดับ 

 3. ถาทีมท่ีเขาแขงขันไมเกิน 4 ทีม ใหแขงขันแบบพบกันหมด คัดเลือกเอาทีมท่ีไดคะแนนดีท่ีสุด 2 ทีม 
เขาไปแขงขันในระดับชาติ ตามลําดับ 

 4. การนับคะแนนตามขอ 8.1.2 ทีมชนะได 2 คะแนน ทีมแพได 1 คะแนน ทีมท่ีไมไดลงทําการแขงขัน 
ไมไดคะแนน หากนับคะแนนรวมเม่ือเสร็จสิ้นการแขงขันแลวมีคะแนนเทากันใหใชวิธีคิดดังนี้ ตามลําดับ             
เพ่ือคัดเลือกผูมีอันดับท่ีดีกวา 

(1) ใหนับรวมแม็ทชได และแม็ทชเสียท่ีดีกวา 
(2) ถาเทากัน ใหนับรวมเกมได และเกมเสียท่ีดีกวา 
(3) ถาเทากัน ใหดูผลการแขงขันระหวางคูนั้น 
(4) ถาเทากัน ใหใชวิธีจับฉลาก 
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 5. ทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ ตามขอ 8.1.1 ใหไดรับตําแหนงท่ี 3 รวมกัน แตใหจับสลากเพ่ือสิทธิ์
เปนทีมสํารองกรณีทีมท่ีไดรับสิทธิ์ไปแขงขันระดับชาติถอนทีม เวนแต กรณีขอ 8.1.2  ทีมท่ีไดรับตําแหนงท่ี 3 
มีเพียงทีมเดียว ตามลําดับคะแนน 
 ประเภทบุคคล  ในรอบคัดเลือกท้ัง 5 ภาค แตละภาคคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาตามจํานวน ดังนี้ 

- ชายเดี่ยว 4 คน 

- หญิงเดี่ยว 4 คน 

- ชายคู 4 คู 

- หญิงคู 4 คู 
- คูผสม 4 คู 

โดยการวางมือและการจัดสายการแขงขันใหเปนไปตามระเบียบการจัดการแขงขันและการวางอันดับ
มือของสมาคมฯ 

ระดับชาติ  
นักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันในระดับชาติ ตองเปนนักกีฬาท่ีผานการคัดเลือกในระดับภาคในประเภท

และรายการท่ีผานการคัดเลือกฯ เทานั้น ในการจัดการแขงขันท้ังประเภททีมและประเภทบุคคลในรอบแรก           
ใหทําการแขงขันแบบแบงกลุม โดยแขงขันแบบพบกันหมดภายใน ใหผูท่ีไดคะแนนเปนอันดับท่ี 1 ของแตละ
กลุมเขาไปทําการแขงขันในรอบสอง เปนการแขงขันแบบแพคัดออก ซ่ึงจะเปนรอบรองชนะเลิศ ผูท่ีแพใน            
รอบรองชนะเลิศใหไดตําแหนง รองชนะเลิศอันดับสอง รวมกัน ผู ท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ ใหเขาไป                        
ชิงตําแหนงชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ตอไป 
 การจัดสายการแขงขัน และการวางอันดับมือ 

 ระดับภาค ทีมท่ีเขาแขงขันตั้งแต 5 ทีมข้ึนไปแตไมเกิน 7 ทีม ใหมีทีมวางอันดับได 2 ทีม 
ดังตอไปนี้ 
(1) ทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภาคครั้งท่ีผานมาเปนทีมวางอันดับท่ี 1 และ 2 

ตามลําดับ 
(2) ทีมท่ีเหลือใหใชวิธีจับสลาก 
(3) ถาทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาคครั้งท่ีผานมาทีมใดทีมหนึ่งหรือท้ัง 2 ทีมไมเขา

รวม แขงขันในครั้งนั้น ๆ ใหท่ีประชุมรวมกับผูแทนสมาคมฯ พิจารณาจากจํานวน
นักกีฬาท่ีรวมในทีมซ่ึงมีอันดับมือของสมาคมฯ ท่ีดีท่ีสุดมากกวา เปนทีมวางอันดับข้ึน
ทดแทนทีมท่ีไมเขารวมดังกลาวขางตน แตหากวาพิจารณาไมไดหรือไมมี ใหอยูในดุลย
พินิจของผูแทนสมาคมฯ และถือเปนสิ้นสุด 

 ระดับภาค ทีมท่ีเขาแขงขันตั้งแต 8 ทีมข้ึนไป ใหมีทีมวางอันดับได 4 ทีม ดังตอไปนี้ 
(1) ทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาคครั้งท่ีผานมา เปนทีมวางอันดับท่ี 1 และ 2 

ตามลําดับ 
(2) ทีมท่ีไดตําแหนงท่ี 3 ระดับภาคครั้งท่ีผานมาอีก 2 ทีม เปนทีมวางอันดับท่ี 3 โดยใชวิธีจับ

สลาก ลงตําแหนงในสวนบน และลางของสายการแขงขัน 
(3) ทีมท่ีเหลือใหใชวิธีจับสลาก 
(4) ถาทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ และทีมท่ีไดตําแหนงท่ี 3 ระดับภาคครั้งท่ีผานมา ทีมใด           

ทีมหนึ่งหรือท้ัง 4 ทีม ไมเขารวมแขงขันในครั้งนั้นๆ ใหท่ีประชุมรวมกับผูแทนสมาคมฯ 
พิจารณาจากจํานวนนักกีฬาท่ีรวมในทีม  ซ่ึงมีอันดับของสมาคมฯ ท่ีดีท่ีสุดมากกวา             
ทีมวางอันดับข้ึนทดแทนทีมท่ีไมเขารวมดังกลาวขางตน แตหากวาพิจารณาไมไดหรือ  
ไมมี ใหอยูในดุลยพินิจของผูแทนสมาคมฯ และถือเปนสิ้นสุด 
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 ระดับชาติ  ทีมเขารวมแขงขันจํานวน 11 ประกอบดวยทีมท่ีผานการคัดภาค 10 ทีม            
และทีมเจาภาพ 
 ในการจัดการแขงท่ีไดรับสิทธิ์ไมตองผานการคัดภาค และใหมีทีมวางอันดับได 4 ทีม              
ใหจัดวางอันดับทีมได 4 ทีม โดยใชหลักเกณฑการคิดคะแนนดังตอไปนี้ 

(1) นํารายชื่อนักกีฬาในทีมท้ังหมด ตามขอ 7 มาหาคะแนนสะสมในประเภทการแขงขัน
สําหรับประเภททีม ตามขอ 6.1 โดยใชคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รุนท่ัวไป ณ วันท่ีประกาศจัดอันดับ 

(2) รวมคะแนนสะสมจาก คะแนนสะสมสูงสุด 3 คน ของนักกีฬาประเภทเด่ียว และ 
คะแนนสะสมสูงสูด 2 คู ของนักกีฬาประเภทคู สําหรับการคิดคะแนนสะสมในประเภท
คู ใหใชคะแนนก่ึงหนึ่งของนักกีฬาท่ีมีคะแนนสะสมในประเภทคูสูงสุด 4 อันดับแรก 

(3) ใหมีทีมวางอันดับมือ 4 อันดับ 
(4) ในกรณีท่ีนักกีฬาทุกทีมเขารวมแขงขัน ไมมีนักกีฬาคนใดมีคะแนนสะสม ใหใชวิธีจับ

สลาก 
(5) ทีมท่ีอยูในภาคเดียวกัน ใหแยกอยูคนละสวน ในสายของการแขงขันฯ ยกเวนในภาค  

ท่ีมีเจาภาพท่ีไดสิทธิ์ในการแขงขันฯ สามารถอยูในสวนเดียวกันของสายการแขงขันฯ ได 
(6) การวางอันดับมือใหอยูในดุลยพินิจของผูแทนสมาคมฯ และถือเปนสิ้นสุด 

 
 ระดับชาติ การแขงขันในประเภทบุคคล วิธีการวางมือ และการจัดสายการแขงขันให

ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1. ผูท่ีไดรับตําแหนงชนะเลิศ จากการคัดเลือกระดับภาค ไดสิทธิ์เปนมือวางอันดับ 1 – 5             
ในการแขงขันระดับชาติ โดยพิจารณาลําดับมือจากคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย               
ในพระบรมราชูปถัมภ รุนท่ัวไป 

2. ผูที่ไดวางมืออันดับที่ 5 จากการจัดลําดับมือ สมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ หรือการจับฉลากก็ตาม ใหวางอยูในตําแหนงสวนท่ี 5/8 ในสายการแขงขัน (ตาม
ตัวอยางสายการจัดอันดับมือฯ) ทีมท่ีอยูในภาคเดียวกัน ใหแยกอยูคนละสวน ในสายของการแขงขัน 
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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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การเปล่ียนรายช่ือนักกีฬา และการถอนตัว 
 1. ท้ังในระดับภาค และระดับชาติ การสงรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา ใหเปนไปตาม

ระเบียบของการกีฬาแหงประเทศไทย ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจะตองเสร็จสิ้นกอนวันประชุมจัดสาย                  
การแขงขันไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับบัญชีรายชื่อนักกีฬาท่ีเขาแขงขันในครั้งนั้น ๆ ในวันประชุมจัด
สายการแขงขัน ยกเวน การถอนตัวอยางเปนทางการ รายชื่อตกหลน หรือพิมพผิดไมใหมีการถอนตัวภายหลัง            
การจัดสายการแขงขันฯ ยกเวน การบาดเจ็บหรือปวยดวยเหตุผลอ่ืน ๆ โดยแพทยที ่คณะกรรมการจัด                  
การแขงขันฯ แตงตั้งไวไดตรวจ และออกใบรับรองวาไมสามารถลงแขงขันไดการขอถอนตัวดวยเหตุผลอ่ืนอัน
เกิดจากเหตุสุดวิสัย  

 2. ภายหลังการจัดสายการแขงขันแลว ใหอยูในการพิจารณาของประธานจัดการแขงขันฯ และหรือ              
ผูตัดสินชี้ขาด และการกีฬาแหงประเทศไทย เทานั้น และผลการพิจารณาให ถือเปนสิ้นสุดผูถอนตัว                      
จากการแขงขันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวามีความผิดตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวย           
การแขงขันกีฬาแหงชาต ิพ.ศ. 2550 

 
9. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 9.1 เปนหนาท่ีของจังหวัดท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนของแตละจังหวัด ท่ีจะตอง
รับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อผูเขาแขงขันของตนใหถูกตอง และการกรอกรายชื่อตามแบบฟอรมกอนยื่น
ตอ กกท. เม่ือดําเนินการจับสลากสายการแขงขันเสร็จสิ้นและประกาศแลว จะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือ
สับเปลี่ยนบุคคลอยางใดไมไดไมวากรณีใด ๆ  เวนแตจะขอแกไขตัวสะกดการันตท่ีเกิดจาการเขียนผิดหรือ            
พิมพผิด เทานั้น 
 9.2 เปนหนาท่ีของผูเขาแขงขันจะตองตรวจดูรายการแขงขันของตนเอง และไปแขงขันตามวัน เวลาและ
สถานท่ีท่ีกําหนด โดยไปถึงสนามกอนเวลาแขงขันของตนเองอยางนอย 30 นาที ถาสนามวาง คณะกรรมการ
จัดการแขงขันฯ มีสิทธิ์จะเรียกนักกีฬาคูตอไปลงแขงขันกอนเวลาท่ีกําหนดไวในสายการแขงขันได 
 9.3 เม่ือกรรมการดําเนินการแขงขันฯ ประกาศใหลงสนาม ผูเขาแขงขันจะตองเตรียมไมแร็กเกต              
(ไมนอยกวา 2 อัน) ผาเช็ดเหง่ือ น้ําดื่ม และอุปกรณท่ีผูเขาแขงขันจําเปนตองใชนําเขาไปวางรวมไวในตะกรา 
ซ่ึงอยูดานขางกรรมการผูตัดสิน เม่ือเริ่มการแขงขันผูเขาแขงขันจะออกนอกสนามแขงขันไมไดเปนอันขาด 
ยกเวนขณะพักตามกติกา ขอ 16.2 และระหวางเกมการแขงขัน บุคคลอ่ืนจะนําสิ่งของ เชน ไมแร็กเกต น้ําดื่ม 
ฯลฯ เขาไปใหผูแขงขันในสนามไมได จะตองนําสิ่งของนั้นไปขออนุญาตจากกรรมการผูชี้ขาดในการแขงขัน                
ซ่ึงจะเปนผูอนุญาตใหใครคนใดคนหนึ่ง เปนผูนําสิ่งของนั้นเขาไปใหผูเขาแขงขันได 
 9.4 นักกีฬาบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในระหวางการแขงขัน บุคคลท่ีจะไดรับอนุญาตใหเขาไปในสนามได 
คือ กรรมการผูชี้ขาด นายแพทยหรือแพทยกายภาพบําบัด หรือ บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูชี้ขาดพิจารณาอนุญาต
เทานั้น 
 9.5 การแขงขันประเภทหญิงเดี่ยว, ชายเดี่ยว, หญิงคู , ชายคู  และคูผสม ใชการแขงขันแบบ                  
แรลลี่พอยท ระบบ 21 คะแนน ทําการแขงขันแพชนะ 2 ใน 3 เกม 

 ฝายท่ีได 21 คะแนนกอน เปนฝายชนะในเกมนั้น 
 ถามีคะแนน 20 คะแนนเทากัน ฝายชนะตองมีคะแนนนํา 2 คะแนนติดตอกัน 
 ถามีคะแนน 29 คะแนนเทากัน ฝายท่ีได 30 คะแนนกอนเปนฝายชนะ 

 9.6 ในระหวางเกมเม่ือฝายหนึ่งมีคะแนนถึง 11 คะแนน นักกีฬามีสิทธิ์พักอยูในสนามได 60 วินาที 
และรับฟงการสอนจากโคชท่ีนั่งอยูดานทายสนามได ยกเวน เกมท่ี 3 (เกมสุดทาย) เม่ือฝายหนึ่งมีคะแนนถึง     
11 คะแนน จะตองเปลี่ยนขางทันที และมีสิทธิ์พักและรับการสอนจากผูฝกสอนได 
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  9.7 เม่ือจบเกมท่ี 1 กอนเริ่มเกมท่ี 2 และจบเกมท่ี 2 กอนเริ่มเกมท่ี 3 (ถามี) นักกีฬาจะตองเปลี่ยนขาง
ทันที และมีสิทธิ์พักได 120 วินาที โดยอนุญาตใหผูฝกสอนหรือผูจัดการทีมฝายละไมเกิน 2 คนเขามาในสนาม
ได และตองออกจากสนามเม่ือกรรมการผูตัดสินประกาศเหลือเวลาพัก 20 วินาที หามนักกีฬาออกจาก
สนามแขงขันโดยมิไดรับอนุญาตจากกรรมการผูตัดสิน 

 9.8 นักกีฬาแขงขันในระหวางเกม เม่ือลูกไมอยูในการเลน (ยุติการตีโต) อนุญาตใหผูฝกสอน สอนนักกีฬา
จากดานทายสนามได ท้ังนี้ การสอนจะตองไมรบกวนเกมการเลนของนักกีฬาท้ังสองฝาย และหามสอนขณะ               
ท่ีอยูในระหวางการเลนตีโตลูกโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดดังกลาว กรรมการผูตัดสินจะรายงานใหกรรมการ              
ผูชี้ขาดทราบ และขอเชิญใหผูละเมิดออก จากบริเวณสนามแขงขันได 
 9.9 นักกีฬาท่ีสมัครเขาแขงขันหลายประเภท ไมวาจะเปนประเภททีมหรือประเภทบุคคล ใหนักกีฬา              
มีสิทธิ์พักไดไมเกิน 30 นาที กอนท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ จะจัดใหมีการแขงขันในคูตอไป 
 9.10 นักกีฬาท่ีสิทธิ์อุทธรณผลการตัดสินตอกรรมการผูชี้ขาด และคําวินิจฉัยถือวาสิ้นสุด 
 9.11 คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแกไขสายการแขงขันได ในกรณีท่ีมีการพิมพ
ผิดหรือรายชื่อตกหลน ซ่ึงไมใชการแกไขสายการแขงขันท้ังหมด  

 
10. การแตงกายของนักกีฬา  

นักกีฬาประเภททีมจะตองแตงกายดวยชุดสีเดียวกันหรือหลายสีรวมกันแตตองเหมือนกันท้ังทีมลง
สนามแขงขัน หากใชลวดลายศิลป (Abstract) ตองไมมีการโฆษณาเนื้อหาเชิงธุรกิจพาณิชย หรือการสงเสริม
การขาย ท้ังนี้แตละทีมจะตองจัดเตรียมเสื้อ กางเกงหรือกระโปรงใหนักกีฬาอยางนอย 2 สีๆละ 2 ตัว (ตัวอยาง 
เชน ชุดของทีมมีเสื้อสีสมและกางเกงสีดํา นักกีฬาจะตองสวมเสื้อสีสมและกางเกงสีดําเหมือนกันท้ังทีม) สวน
การแขงขันประเภทบุคคลในประเภทคู นักกีฬาตองใสเสื้อ กางเกง หรือกระโปรงสีเดียวกัน (ตัวอยางเชน 
นักกีฬาสวมเสื้อสีสมและกางเกงสีดํา คูของนักกีฬาคนนั้นจะตองสวมเสื้อสีสมและกางเกงสีดําเหมือนกันท้ังสอง
คน) และฝายตรงขามตองใสเสื้อสีตางกันตั้งแตรอบกอนรองชนะเลิศ ฝายท่ีมีคะแนนสะสมต่ํากวา จะตองเปน
ฝายเปลี่ยน                                                                                                                                             

 
การโฆษณาบนเครื่องแตงกาย ตองมีขนาดตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
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●  ดานหลังของเสื้อ ตัวอักษรจะตองเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ (Roman Alphabet) 
ในลักษณะแนวนอน อยูใกลสวนบนของเสื้อ โดยสีของตัวอักษรมีสีเดียว และสีของตัวอักษรตองตัดกับสี
ของเสื้อเพ่ือใหมองเห็นชัดเจน โดยมีลําดับแถบของตัวอักษรดังนี้ 

แถวท่ี1  ชื่อนักกีฬา (ถามี ตัวอักษรมีความสูง 6-10 ซม.) 
แถวท่ี2  ชื่อจังหวัด/สโมสร (ถามี ตัวอักษรตองมีความสูง 5 ซม.) 
หมายเหตุ กีฬาเยาวชนแหงชาติ และกีฬาแหงชาติ ตองเปนช่ือจังหวัดเทานั้น 
แถวท่ี3  การโฆษณา (ถามี ตัวอักษรจะเปนตัวอักษรภาษาใดก็ได หรือสัญลักษณโฆษณา หรือ
เปนแถบยาว มีความสูงไมเกิน 5 ซม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  ดานหนาของเสื้อ สัญลักษณโฆษณาจะปรากฏไดท่ี  

แขนเสื้อดานซายและขวา  
ไหลดานซายและขวา 
ปกเสื้อดานซายและขวา 
หนาอกดานซายและขวาและบริเวณกลางหนาอก 

สัญลักษณ โฆษณาแตละช้ินมีขนาดไมเกิน 20 ตร.ซม.  แตรวมกันไมเกิน 5 ชิ้น โดยมี1 ชิ้น                 
ตอ 1 แหง ยกเวนบริเวณหนาอก จะมีไดไมเกิน 3 แหง  โดยสัญลักษณธงชาตินับเปนสัญลักษณโฆษณา 1 แหง 
การโฆษณาท่ีมีลักษณะเปนแถบยาว(ดานหนา) ตองมีความสูงไมเกิน 10 ซม. จะวางในแนวใดก็ได 

ไหลดานซายและขวา 
 

ปกเสื้อดานซายและขวา 
 

หนาอกดานซายและขวา
และบริเวณกลางหนาอก 
 

แขนเสื้อดานซายและ
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● ถุงเทา แตละขางจะมีสัญลักษณโฆษณาไดไมเกิน2 ชิ้น มีขนาดไมเกิน 20 ตร.ซม.  
● รองเทา การโฆษณาบนรองเทา ในรุนท่ีเปนท่ียอมรับของรองเทาท่ีได วางจําหนายในทองตลาดมา

ไมนอยกวา 3 เดือน 
● เครื่องแตงกายอ่ืน ๆ จะมีสัญลักษณโฆษณาได 1 แหง ตอเครื่องแตงกาย 1 ชิ้น และมีขนาดไมเกิน 

20 ตร.ซม. 
● เครื่องแตงกายท่ีสวมทับอยูดานในของเสื้อ กางเกง หรือกระโปรงของผูเลนถาปรากฏใหเห็นจะตอง

ไมมีสัญลักษณโฆษณาแสดงอยูกรรมการผูชี้ขาดมีสิทธิ์วินิจฉัยแตเพียงผูเดียว หากขอความโฆษณามีผลกระทบ
หรือขัดแยงตอสิทธิประโยชนของการแขงขัน หรือการดําเนินการถายทอดโทรทัศน หรือขอความโฆษณา             
ท่ีละเมิดตอขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 หรือพิจารณาแลวมีภาพ
หรือขอความท่ีไมเหมาะสม กรรมการผูชี้ขาดจะจํากัดขอบเขตโฆษณานั้น ๆ 

 
11. มารยาทของนักกีฬา 

ตลอดเวลาการแขงขันนักกีฬาทุกคนตองประพฤติตนใหสมกับนักกีฬาท่ีดี และตองปฏิบัติตามกติกา           
การแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม หรือละเมิดตอกฎกติกาการแขงขัน คณะกรรมการ
อํานวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ จะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี 

 
12. การประทวง 

 12.1 การประทวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬา ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหง
ประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 

 12.2 การประทวงท่ีเก่ียวกับเทคนิคการกีฬา ใหผูจัดการทีมยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร พรอม
วางเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

 12.3 การประทวงท่ีตองวางเงินประกัน ผูยื่นประทวงจะไดรับเงินประกันการประทวงคืน ตอเม่ือ          
การประทวงมีผลชนะ มิฉะนั้น ใหริบเงินประกันนั้นเปนทุนสงเสริมกีฬาของจังหวัดเจาภาพการแขงขัน               
กีฬาแหงชาติ ในครั้งนั้น 
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13. บทลงโทษ 

 ในการแขงขันระดับชาติ ถานักกีฬาไมมาทําการแขงขันหรือนักกีฬาท่ีไมมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ กกท  
มาทําการแขงขันหรือผูฝกสอนไมมาปฏิบัติหนาท่ี โดยไมมีเหตุอันสมควร จะถูกพิจารณาโทษงดเบี้ยเลี้ยงและถูก
ตัดสิทธิ์ในการแขงขันในปนั้นและปตอไป ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬา
แหงชาติ พ.ศ. 2550 

 
14. คุณสมบัติของกรรมการผูตัดสิน กรรมการผูช้ีขาด และกรรมการกํากับเสน 

1. เปนกรรมการผูตัดสินของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ฯ 
2. กรรมการผูชี้ขาดคือ  ผูท่ีสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ แตงตั้งใหเปนผูแทน

สมาคมฯ ทําหนาท่ีชี้ขาดกีฬาแบดมินตันใหกีฬาแหงชาติ 
3. เปนกรรมการกํากับเสนท่ีมีอายุไมต่ํากวา 16 ป  และไดรับการอบรมจากวิทยากรของ

สมาคมฯ 
 

15. รางวัลการแขงขัน 
ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ.2550 
รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบัตร 

- ประเภททีม (นักกีฬาชาย 8 , นักกีฬาหญิง 8   
- ประเภทบุคคล (นักกีฬาชาย 4 , นักกีฬาหญิง 4) 
- ผูจัดการทีม 2 , ผูฝกสอน 2 (ให้รับเฉพาะใบประกาศนียบัตรเท่านั้น) 

รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบัตร 
- ประเภททีม (นักกีฬาชาย 8 , นักกีฬาหญิง 8 
- ประเภทบุคคล (นักกีฬาชาย 4 , นักกีฬาหญิง 4) 
- ผูจัดการทีม 2 , ผูฝกสอน 2 (ให้รับเฉพาะใบประกาศนียบัตรเท่านั้น) 

รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง  และประกาศนียบัตร (ครองเหรียญรวม) 
- ประเภททีม (นักกีฬาชาย 16 , นักกีฬาหญิง 16  
- ประเภทบุคคล (นักกีฬาชาย 8 , นักกีฬาหญิง 8) 
- ผูจัดการทีม 4 , ผูฝกสอน 4 (ให้รับเฉพาะใบประกาศนียบัตรเท่านั้น) 

รางวัลนักกีฬาดีเดน  ชาย - หญิง  จํานวน  2  รางวัล  จะไดรับโลและประกาศนียบัตร 
รางวัลผูฝกสอนดีเดน  ชาย - หญิง  จํานวน  2  รางวัล  จะไดรับโลและประกาศนียบัตร 

สรุปจํานวนเหรียญและประกาศนียบัตรท้ังหมด 
  - เหรียญชุบทอง  จํานวน 24 เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน 28 ใบ 

- เหรียญชุบเงิน  จํานวน 24 เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน 28 ใบ  
- เหรียญชุบทองแดง  จํานวน 48 เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน 56 ใบ  
 

หมายเหตุ  สําหรับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจาภาพเปนผูดําเนนิการจัดเตรียมไวให              
ในสวนโลรางวัลนักกีฬาดีเดน/ผูฝกสอนดีเดน กกท. เปนผูดําเนินการให 

 
16. ลูกแบดมินตัน ท่ีใชสําหรับการแขงขันจะตองมีวิถีและความเร็วเปนมาตรฐานและไดรับการรับรอง                    

จากสมาคมฯ 
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17. สนามแขงขัน จะตองไดมาตรฐาน และมีไมนอยกวา 4 สนาม 
 
18. หลักเกณฑการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันดีเดน 

1. ผลงานการแขงขัน และจํานวนเหรียญทองท่ีไดรับ 
2. ความสําคัญในการพิจารณาคือ ประเภทเดี่ยว และประเภทคู ตามลําดับ 
3. มารยาทและการแสดงออกถึงการเปนนักกีฬาท่ีดี ในขณะแขงขัน 
4. มีความประพฤติท่ีดี ท้ังในและนอกสนามแขงขัน 
5. มีพัฒนาการทางฝมือเปนท่ียอมรับ 
6. ใหผูแทนสมาคมฯ เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

 
19. หลักเกณฑการคัดเลือกผูฝกสอนดีเดน 

1. มีผลงานการแขงขันของนักกีฬา และจํานวนเหรียญทองท่ีไดรับ 
2. มีความประพฤติดี 
3. มีมารยาท และการแสดงออกถึงการเปนผูฝกสอนท่ีดี 
4. ใหผูแทนสมาคมฯ เปนผูพิจารณาผูฝกสอนดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

 
20. หลักเกณฑการพิจาณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน 
 คณะกรรมการผูตัดสิน  
 ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือการกีฬาแหงประเทศไทยและผูตัดสิน
ท่ีผานการอบรมฯ ดังกลาวตองข้ึนทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทย และไดรับการพิจารณาจากสมาคมกีฬา
แหงประเทศไทย เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตัดสินกีฬา 
 การปฏิบัติหนาท่ีของผูตัดสินตองตระหนัก และคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีท่ีมีสวนเก่ียวของ 
หรืออาจจะมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวา           
ไมโปรงใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน  

 
21. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ใหนักกีฬาผูท่ีไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และแตงกายดวยชุดแขงขัน หรือ
แตงกายดวยชุดวอรมท้ังชุด ซ่ึงเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแตงกายของนักกีฬา           
ใหเปนไปตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทย เทานั้น 
 
22. การประชุมผูจัดการทีม  

จะตองมีผูจัดการทีม หรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไมมี
ผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ และผูแทนสมาคมฯ จะตองทํา
รายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป 
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กําหนดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาแหงชาติ คร้ังที่ 45 (พ.ศ. 2559)  

ณ จังหวัดสงขลา 
***********  

 
วันท่ี       มิถุนายน 2560   -  อบรมเจาหนาท่ีจัดการแขงขัน 
วันท่ี      มิถุนายน 2560   -  ประชุมผูจัดการทีม  เวลา 14.00 น. 
วันท่ี       มิถุนายน 2560   -  แขงขันประเภททีม 
วันท่ี       มิถุนายน 2560   -  ชิงชนะเลิศประเภททีม 
วันท่ี       มิถุนายน 2560   -  แขงขันประเภทบุคคล 
วันท่ี       มิถุนายน 2560   -  ชิงชนะเลิศประเภทบุคคล 

 
 

******************* 
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ภาคผนวก ก 
ลําดับการแขงขันสําหรบัประเภททีม 

 
1. เดี่ยวมือหนึ่ง  -  คูมือหนึ่ง – เดี่ยวมือสอง – คูมือสอง – เดี่ยวมือสาม 
2. เดี่ยวมือหนึ่ง  – คูมือสอง – เดี่ยวมือสอง – คูมือหนึ่ง  – เดี่ยวมือสาม 
3. เดี่ยวมือหนึ่ง  – เดี่ยวมือสอง – คูมือหนึ่ง  – เดี่ยวมือสาม – คูมือสอง 
4. เดี่ยวมือหนึ่ง  – เดี่ยวมือสอง – คูมือสอง – เดี่ยวมือสาม – คูมือหนึ่ง  
5. เดี่ยวมือหนึ่ง  – เดี่ยวมือสอง – เดี่ยวมือสาม – คูมือหนึ่ง  – คูมือสอง 
6. เดี่ยวมือหนึ่ง  – เดี่ยวมือสอง – เดี่ยวมือสาม – คูมือสอง – คูมือหนึ่ง  
7. เดี่ยวมือหนึ่ง  – คูมือหนึ่ง  – เดี่ยวมือสอง – เดี่ยวมือสาม – คูมือสอง 
8. เดี่ยวมือหนึ่ง  – คูมือสอง – เดี่ยวมือสอง – เดี่ยวมือสาม – คูมือหนึ่ง  
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย 

 

รายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย 
รายการ  โอลิมปกเกมส  ครั้งท่ี 31 

ณ  นครริโอเดจาเนโร  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐบราซิล 
 

1. นายบุญศักดิ์  พลสนะ 

2. นายบดินทร  อิสสระ 

3. นางสาวรัชนก  อินทนนท 

4. นางสาวพรทิพย  บูรณะประเสริฐสุข 

5. นางสาวสาวิตรี อมิตรพาย 

6. นางสาวทรัพยสิรี แตรัตนชัย 

7. นางสาวพุธิตา  สุภจิรกุล 
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รายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย 
รายการ  กีฬาเอเช่ียนเกมส  ครั้งท่ี 17 
ณ เมืองอินชอน  สาธารณรฐัเกาหลี 

 
1. นายทนงศักดิ์  แสนสมบูรณสุข 

2. รอยตํารวจตรีสุดเขต  ประภากมล 

3. นายมณีพงศ  จงจิตร 

4. นายนิพิฐพนธ  พวงพ่ัวเพชร 

5. นายปฏิพัทธ  ฉลาดแฉลม 

6. นายวรรณวัฒน  อําพันสุวรรณ 

7. นายบุญศักดิ์  พลสนะ 

8. นายสัพพัญู  อวิหิงสานนท 

9. นายสิทธิคมน  ธรรมศิลป 

10. นายโฆษิต เพชรประดับ 

11. นางสาวรัชนก  อินทนนท 

12. นางสาวพรทิพย  บรูณะประเสริฐสุข 

13. นางสาวณิชชาอร จินดาพล 

14. นาวาอากาศตรีหญิงสราลีย ทุงทองคํา 

15. นางสาวดวงอนงค อรุณเกสร 

16. นางสาวกุลชลา  วรวิจิตรชัยกุล 

17. นางสาวทรัพยสิรี แตรัตนชัย 

18. นางสาวพุธิตา  สุภจิรกุล 

19. นางสาวบุศนันทน อ้ึงบํารุงพันธุ 

20. นางสาวสาวิตรี  อมิตรพาย 
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รายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย 
รายการ  กีฬาซีเกมส  ครั้งท่ี 18 

ณ ประเทศสิงคโปร 
1. นายบุญศักดิ์  พลสนะ 

2. นายทนงศักดิ์  แสนสมบูรณสุข 

3. นายสัพพัญู  อวิหิงสานนท 

4. รอยตํารวจตรีสุดเขต  ประภากมล 

5. นายบดินทร  อิสสระ 

6. นายมณีพงศ  จงจิตร 

7. นายนิพิฐพนธ  พวงพ่ัวเพชร 

8. นายวรรณวัฒน  อําพันสุวรรณ 

9. นายภควัฒน วิไลลักษณ 

10. นายอดุลรัชต  นามกูล 

11. นางสาวรัชนก  อินทนนท 

12. นางสาวบุศนันทน อ้ึงบํารุงพันธุ 

13. นางสาวพรทิพย  บรูณะประเสริฐสุข 

14. นางสาวณิชชาอร จินดาพล 
15. นางสาวดวงอนงค อรุณเกสร 

16. นางสาวกุลชลา  วรวิจิตรชัยกุล 

17. นางสาวทรัพยสิรี แตรัตนชัย 

18. นางสาวพุธิตา  สุภจิรกุล 

19. นาวาอากาศตรีหญิงสราลีย ทุงทองคํา 
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รายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย 
รายการ  Thomas & Uber Cup Finals 2016 

ณ เมืองคุนซาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหวางวันท่ี  15 – 22  พฤษภาคม  2559 

 
1. นายบุญศักดิ์  พลสนะ 

2. นายทนงศักดิ์  แสนสมบูรณสุข 

3. นายโฆษิต  เพชรประดับ 

4. นายอดุลรัชต  นามกูล 

5. นายเดชาพล  พัววรานุเคราะห 

6. นายกิตตินุพงษ  เกตุเรน 

7. นิพิฐพนธ  พวงพ่ัวเพชร 

8. นายบดินทร  อิสสระ 

9. นายวรรณวัฒน  อําพันสุวรรณ 

10. นายติณ อิสริยะเนตร 

11. นางสาวรัชนก  อินทนนท 

12. นางสาวบุศนันทน อ้ึงบํารุงพันธุ 

13. นางสาวพรทิพย  บูรณะประเสริฐสุข 

14. นางสาวพรปวีณ  ชอชูวงศ 

15. นางสาวทรัพยสิรี แตรัตนชัย 

16. นางสาวพุธิตา  สุภจิรกุล 

17. นางสาวจงกลพรรณ  กิตติธรากุล 

18. นางสาวรวินดา  ประจงใจ 

19. นางสาวชญานิษฐ ฉลาดแฉลม 

20. นางสาวผไทมาส เหมือนวงศ 
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รายการ  Sudirman Cup 2015 
ณ เมืองตงกวน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางวันท่ี  10 – 17  พฤษภาคม  2558 
1. ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณสุข 

2. บุญศักดิ์ พลสนะ 

3. บดินทร อิสสระ 

4. สุดเขต ประภากมล 

5. นิพิฐพนธ พวงพ่ัวเพชร 

6. ภควัฒน  วิไลลักษณ 

7. โฆษิต เพชรประดับ 

8. ปฏิพัทธ ฉลาดแฉลม 

9. สัพพัญู อวิหิสานนท 

10. วรรณวัฒน อําพันสุวรรณ 

11. รัชนก อินทนนท 

12. ณิชชาอร  จินดาพล 

13. กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล 

14. ดวงอนงค อรุณเกษร 

15. ทรัพยสิรี แตรัตนชัย 

16. พุธิตา สุภจิรกุล 

17. พรทิพย บูรณะประเสริฐสุข 

18. บุศนันทน  อ๊ึงบํารุงพันธุ 

19. จงกลพรรณ กิติธรากุล 

20. รวินดา ประจงใจ 
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รายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย 
รายการ  BWF World Championships 2015 

ณ กรุงจาการตา  ประเทศอินโดนีเซีย 
 ระหวางวันท่ี  10 – 16  สิงหาคม  2558 

 
1. นายบุญศักดิ์  พลสนะ 

2. นายทนงศักดิ์  แสนสมบูรณสุข 

3. นางสาวรัชนก  อินทนนท 

4. นางสาวบุศนันทน อ้ึงบํารุงพันธุ 

5. นางสาวพรทิพย  บรูณะประเสริฐสุข 

6. นายเดชาพล  พัววรานุเคราะห 

7. นายกิตตินุพงษ  เกตุเรน 

8. นางสาวทรัพยสิรี แตรัตนชัย 

9. นางสาวพุธิตา  สุภจิรกุล 

10. นางสาวจงกลพรรณ  กิตติธรากุล 

11. นางสาวรวินดา  ประจงใจ 

12. นายนิพิฐพนธ  พวงพ่ัวเพชร 

 


