
 
 

การแข่งขัน 
MT ARENA MINI BADMINTON 2017 

                     
 
 
 
   

 
วันที่ 30  กันยายน - 4  ตุลาคม  2560 

 
ณ. MT-SPORT ARENA ล าลูกกา คลอง 3 

รับรองโดย 
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ระเบียบและกติกาการแข่งขันและคุณสมบัติของนักกีฬา 
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก  BWF ฉบับล่าสุด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้ระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 

2560 
3. นักกีฬาทุกคนต้องมีอายุไม่เกินแต่ละรุ่นอายุท่ีก าหนด 
4. สามารถส่งนักกีฬาแข่งขันในนามสโมสรต้นสังกัดของตนเอง 
5. นักกีฬามีสิทธ์ิลงแข่งจันได้เพียง 2 รุ่น ไม่เกิน 3 ประเภทการแข่งขัน 
6. นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องท าการถอนตัว (withdraw) ในระบบรับสมัครออนไลน์ในเวลาท่ี

ก าหนด 
7. นักกีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธ์ิจับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้  โดยให้สโมสรใดสโมสรหน่ึงเป็นผู้สมัคร 

สโมสรท่ีถูกขอคู่ต้องกด approve และ submit เพ่ือยืนยันการขอคู่ ถ้าระบบยัง pending อยู่ระบบจะถือว่า
ยังไม่สมัคร เมื่อปิดรับสมัครจะต้องท าการ withdraw ภายในก าหนด ระบบจึงจะท าการคืนเงินค่าสมัคร 

8. ถ้าประเภทใดมีนักกีฬาสมัครแข่งขันน้อยกว่า 8 คู่ / เด่ียว หากมีการจัดการแข่งขัน เงินรางวัลจะถูกลดลง 
50% และไม่มีคะแนน โดยใช้ระเบียบการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560ในการจัดสาย 

9. ผู้แข่งขันต้องแต่งการด้วยชุดกีฬาแบดมิตตันตามหลักสากล (BWF)  
10. นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่ีสนามแข่งขันก่อนก าหนดการ 

แข่งขัน 30 นาที เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพ่ือลงท าการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน  
5 นาที จะถือว่านักกีฬาผู้น้ันสละสิทธ์ิยอมให้ชนะผ่าน 

11. เพ่ือการแข่งขันด าเนินการไปด้วยความต่อเน่ือง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้ 
นักกีฬาคู่ถัดไปลงท าการแข่งขันโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคน 
พร้อมท่ีจะลงท าการแข่งขันทันที 

12. กรณีนักกีฬาบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันให้นักกีฬาขอพักการแข่งขันได้ 5 นาที เพ่ือท าการ 
ปฐมพยาบาลได้ครั้งเดียว แต่หากท าการแข่งขันต่อและยังคงบาดเจ็บนักกีฬาจะไม่สามารถ 
ขอพักการแข่งขันได้อีก 

13. การแข่งขันเป็นแบบ Rally point  ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  
/ แพ้คัดออก 

14. นักกีฬาจะขอเปล่ียนลูกขนไก่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจาดกรรมการผู้ตัดสินเท่าน้ัน 
15. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธ์ิแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสายการแข่งขันหากเห็นว่า 

สายการแข่งขันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง 
16. ถ้าสายการแข่งขันมีการพิมพ์ผิดพลาดหรือรายการชื่อขาดหายไป คณะกรรมการมีสิทธ์ิ 

แก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายชื่อท่ีขาดหายไปได้โดยจะแจ้งให้คู่แข่งขันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
17. การย่ืนประท้วงให้ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560 โดยสมาคมกีฬา

แบดมินตันแห่งประเทศไทย 
18. คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือ ผู้ชี้ขาด หรือ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมีสิทธวินิจฉัยการ 

ประท้วงและคัดค้านทุกกรณีและการวินิจฉัยชี้ขาดน้ันถือเป็นท่ีส้ินสุด 
19. การใช้เอกสารหรือหลักฐาน / หนังสือรับรองเอกสารทางราชการอันเป็นเท็จเป็นความผิด 

ตามกฏหมาย 
20. ผู้ฝึกสอนจะลงไปท าการสอนในสนาม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 

2560 
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21. การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่   YONEX 10 
22. การถอนตัวก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  ฝ่ายจัดการแข่งขันของสงวนสิทธ์ิ พิจารณา  งดจ่ายเงิน

รางวัล  แต่จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร เท่าน้ัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักกีฬาแบดมินตันรุ่นเยาวชนจากทั่วประเทศ 
2. เพ่ือความเป็นเลิศของกีฬาแบดมินตัน 
3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากีฬาแบดมินตันให้แพร่หลายและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักกีฬา ได้ทดลองฝีมือและประสบการณ์จากนักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศ 
5. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้หมู่นักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศ 
6. เพ่ือป้องกันการติดยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
8. เพ่ือสะสมคะแนนอันดับมือของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเภทการแข่งขัน 
1. รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี(U9)      (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ และหญิงคู่ 
2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี(U11)  (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ และหญิงคู่ 
3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี(U13)  (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ และหญิงคู่ 
4. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี(U15)  (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ และหญิงคู่ 
5. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี(U17)  (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ และหญิงคู่ 

 
 

อัตราค่าสมัคร 
1. ประเภทเด่ียว   350 บาท 
2. ประเภทคู่   700 บาท 

การรับสมัคร 
ระบบรับสมัครออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com 
 
การช าระค่าสมัคร 
 - ช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ 
 
ก าหนดการสมัครแข่งขัน 
1. เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน  2560                                                    
2. ตรวจสอบรายชื่อถึงวันที่  17 – 20 กันยายน 2560  ที่ bat.tournamentsoftware.com 
3. จับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่  22 กันยายน 2560    เวลา  10.00 น.  

ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. สามารถดูสายการแข่งขันที่ bat.tournamentsoftware.com 
5. แข่งขันวันที่  วันที่ 30  กันยายน - 4  ตุลาคม  2560 2560    

ณ สนามแบดมินตัน MT-SPORT ARENA ล าลูกกา คลอง 3 
6. ประชุมผู้จัดการทีม วันที ่30  กันยายน 2560  เวลา 8.00 น. 

ณ สนามแบดมินตัน MT-SPORT ARENA ล าลูกกา คลอง 3 
7. ใช้คะแนนสะสมวันท่ี 14 กันยายน 2560 ในการจับสลากแบ่งสาย 
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ท่ี 
- โทร. 02-2553391 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
                 
เงินรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน 

                             
MT ARENA MINI BADMINTON 2017 

LEVEL 6 
            
      

ประเภท อันดับ  ชายเด่ียว ชายคู่ หญิงเด่ียว  หญิงคู่ 
รุ่นอายุ   

8 ปี(U9) ชนะเลิศ 1,500 3,000 1,500 3,000 
 รองชนะเลิศ 1,000 2,000 1,000 2,000 
 รองอันดับสอง ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 
      

รุ่นอายุ  
10 ปี(U11) ชนะเลิศ 1,500 3,000 1,500 3,000 

 รองชนะเลิศ 1,000 2,000 1,000 2,000 
 รองอันดับสอง ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 
      

รุ่นอายุ  
12 ปี(U13) ชนะเลิศ 2,000 4,000 2,000 4,000 

 รองชนะเลิศ 1,500 2,000 1,500 2,000 
 รองอันดับสอง ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 
      

รุ่นอายุ  
14 ปี(U15) ชนะเลิศ 3,000 4,000 3,000 4,000 

 รองชนะเลิศ 2,000 2,000 2,000 2,000 
 รองอันดับสอง ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 

           
รุ่นอายุ   

16 ปี(U17) 
 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ 

รองอันดับสอง 

 
3,000 
2,000 

ของรางวัล 

 
5,000 
2,000 

ของรางวัล 

 
3,000 
2,000 

ของรางวัล 

 
5,000 
2,000 

ของรางวัล 
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เอกสารแนบ 1 
 
 
ระเบียบการแต่งกายของนักกีฬาแบดมินตัน 
การโฆษณาบนเครื่องแต่งกาย ต้องมีขนาดตามท่ีก าหนดดังต่อไปน้ี 
 

 
●ด้านหลังของเสื้อ ตัวอักษรจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (Roman Alphabet) ใน

ลักษณะแนวนอน อยู่ใกล้ส่วนบนของเสื้อ โดยสีของตัวอักษรมีสีเดียว และสีของตัวอักษรต้องตัดกับสีของเสื้อเพ่ื อให้
มองเห็นชัดเจน โดยมีล าดับแถบของตัวอักษรดังนี้ 

แถวที่1  ชื่อนักกีฬา (ถ้ามี ตัวอักษรมีความสูง 6-10 ซม.) 
แถวที่2  ชื่อจังหวัด/สโมสร (ถ้ามี ตัวอักษรต้องมีความสูง 5 ซม.) 
หมายเหตุ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นชื่อจังหวัดเท่าน้ัน 
แถวที่3  การโฆษณา (ถ้ามี ตัวอักษรจะเป็นตัวอักษรภาษาใดก็ได้ หรือสัญลักษณ์โฆษณา หรือเป็น

แถบยาว มีความสูงไม่เกิน 5 ซม.) 
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●ด้านหน้าของเสื้อ สัญลักษณ์โฆษณาจะปรากฏได้ที่  
แขนเสื้อด้านซ้ายและขวา  
ไหล่ด้านซ้ายและขวา 
ปกเสื้อด้านซ้ายและขวา 
หน้าอกด้านซ้ายและขวาและบริเวณกลางหน้าอก 
สัญลักษณ์โฆษณาแต่ละชิ้นมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.  
แต่รวมกันไม่เกิน 5 ชิ้น โดยมี1 ชิ้น ต่อ 1 แห่ง ยกเว้นบริเวณหน้าอก จะมีได้ไม่เกิน 3 แห่ง  โดยสัญลักษณ์

ธงชาตินับเป็นสัญลักษณ์โฆษณา 1 แห่ง 
 
 

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 
 

ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 
 

หน้าอกดา้นซา้ยและขวา
และบริเวณกลางหน้าอก 
 

แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา 
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การโฆษณาที่มีลักษณะเป็นแถบยาว(ด้านหน้า) ต้องมีความสูงไม่เกิน 10 ซม. จะวางในแนวใดก็ได้ 
 

 
●ถุงเท้า แต่ละข้างจะมีสัญลักษณ์โฆษณาได้ไม่เกิน2 ชิ้น มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม. 

 
●รองเท้า การโฆษณาบนรองเท้า ในรุ่นที่เป็นที่ยอมรับของรองเท้าที่ได้ วางจ าหน่ายในท้องตลาดมาไม่น้อย

กว่า 3 เดือน 
●เครื่องแต่งกายอ่ืนๆ จะมีสัญลักษณ์โฆษณาได้ 1 แห่ง ต่อเครื่องแต่งกาย 1 ชิ้น และมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.

ซม. 
 
 
 
 



 8 
 

 
 

●เครื่องแต่งกายที่สวมทับอยู่ด้านในของเสื้อ กางเกง หรือกระโปรงของผู้เล่นถ้าปรากฏให้เห็นจะต้องไม่มี
สัญลักษณ์โฆษณาแสดงอยู่ 

• นักกีฬาที่มีรอยสัก,ติดเทปกาวป้องกันการบาดเจ็บ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปรากฏอยู่บนตัวของนักกีฬา      (ที่มิได้อยู่

ในหมวดเครื่องแต่งกาย) จะต้องมิใช่สิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นสิ่งที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือธุรกิจที่ผิด
กฎหมาย  

• ไม่อนุญาติให้ท าการโฆษญายาสูบ ที่อาจจะเก่ียวข้องกับบริษัทหรือสินค้า 

• กรรมการผู้ชี้ขาดมีสิทธ์ิวินิจฉัยแต่เพียงผู้เดียว หากข้อความโฆษณามีผลกระทบหรือขัดแย้งต่อสิทธิประโยชน์

ของการแข่งขัน หรือการด าเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์ หรือข้อความโฆษณาที่ละเมิดต่อข้อบังคับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือพิจารณาแล้วมีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม 
กรรมการผู้ชี้ขาดจะจ ากัดขอบเขตโฆษณานั้นๆ 

 

 


