
                    

  
 

ระเบียบและกตกิาการแข่งขนัแบดมินตัน 

BANGKOK BADMINTON  
OPEN 2017 

เกบ็คะแนนสะสมในระดบั  LEVEL 5   

ระหว่างวนัที่ 25 – 29  กนัยายน 2560 
ณ  บางกอกฟุตซอลอารีน่า  เขต หนองจอก 

ประเภทการแข่งขันจัดแข่งขัน 4 ประเภท 
1. ประเภทชายเดี่ยว 
2. ประเภทชายคู่ 
3. ประเภทหญงิเดี่ยว 
4. ประเภทหญงิคู่ 

 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่นอายุ 
1. รุ่นอายุไม่เกนิ 10 ปี (U11)  (ต้องไม่เกดิก่อน พ.ศ. 2550) ประเภท ชายเดี่ยว  หญงิเดี่ยว ชายคู่  หญงิคู่ 

2. รุ่นอายุไม่เกนิ 12 ปี (U13)  (ต้องไม่เกดิก่อน พ.ศ. 2548) ประเภท ชายเดี่ยว หญงิเดี่ยว ชายคู่  หญงิคู่ 

3. รุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปี (U15)  (ต้องไม่เกดิก่อน พ.ศ. 2546) ประเภท ชายเดี่ยว  หญงิเดี่ยว  ชายคู่ หญงิคู่ 

4. รุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปี (U17)  (ต้องไม่เกดิก่อน พ.ศ. 2544) ประเภท  ชายเดี่ยว หญงิเดี่ยว  ชายคู่ หญงิคู่ 

5. รุ่นอายุไม่เกนิ  18 ปี(U19)  (ต้องไม่เกดิก่อน พ.ศ. 2542) ประเภท  ชายเดี่ยว  หญงิเดี่ยว ชายคู่  หญงิคู่   

 

 



ระเบียบและกติกาการแข่งขันและคุณสมบัติของนักกฬีา 
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก  BWF ฉบับล่าสุด โดยสมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. การจัดอนัดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้ระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560 
3. นักกฬีาทุกคนต้องมีอายุไม่เกินแต่ละรุ่นอายุทีก่ าหนด 
4. สามารถส่งนักกฬีาแข่งขันในนามสโมสรต้นสังกดัของตนเอง 
5. นักกฬีามีสิทธ์ิลงแข่งจันได้เพยีง 2 รุ่น ไม่เกิน 3 ประเภทการแข่งขัน 
6. นักกฬีาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องท าการถอนตัว (withdraw) ในระบบรับสมัครออนไลน์ในเวลาที่

ก าหนด 
7. ตามระเบียบสมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการแข่งขันแบดมินตัน

ภายในประเทศ พุทธศักราช 2560 ข้อ 14.5  นักกฬีาผู้ใดไม่ลงท าการแข่งขันตามก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
และไม่ส่งหลกัฐานให้กบัฝ่ายจัดการแข่งขัน ให้ถือว่านักกีฬาผู้น้ันกระท าผดิต่อเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขัน 
ให้ปรับเป็นเงิน 1,500 บาทโดยให้สโมสรช าระค่าปรับภายใน 15 วนัหลงัจากได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากไม่
ช าระค่าปรับตามระยะเวลาที่ก าหนด นักกฬีาผู้น้ันจะไม่สามารถสมัครแข่งขันในรายการทีเ่ปิดรับสมัครในเวลาน้ัน
ได้ 

8. นักกฬีาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธ์ิจับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้  โดยให้สโมสรใดสโมสรหน่ึงเป็นผู้สมัคร 
สโมสรทีถู่กขอคู่ต้องกด approve และ submit เพ่ือยืนยนัการขอคู่ ถ้าระบบยงั pending อยู่ระบบจะถือว่ายงัไม่
สมัคร เม่ือปิดรับสมัครจะต้องท าการ withdraw ภายในก าหนด ระบบจึงจะท าการคืนเงินค่าสมัคร 

9. ถ้าประเภทใดมีนักกฬีาสมัครแข่งขันน้อยกว่า 8 คู่ / เดี่ยว หากมีการจัดการแข่งขัน เงินรางวลัจะถูกลดลง 50% และ
ไม่มีคะแนน โดยใช้ระเบียบการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560ในการจัดสาย 

10. ผู้แข่งขันต้องแต่งการด้วยชุดกฬีาแบดมินตันตามหลกัสากล (BWF)  เอกสารแนบ 1 
11. นักกฬีาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันทีส่นามแข่งขันก่อนก าหนดการ 

แข่งขัน 30 นาท ีเม่ือกรรมการประกาศเรียกช่ือเพ่ือลงท าการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน  
5 นาท ีจะถือว่านักกฬีาผู้น้ันสละสิทธ์ิยอมให้ชนะผ่าน 

12. เพ่ือการแข่งขันด าเนินการไปด้วยความต่อเน่ือง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้ 
นักกฬีาคู่ถัดไปลงท าการแข่งขันโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกฬีาทุกคน 
พร้อมทีจ่ะลงท าการแข่งขันทนัที 

13. กรณนัีกกฬีาบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันให้นักกฬีาขอพกัการแข่งขันได้ 5 นาท ีเพ่ือท าการ 
ปฐมพยาบาลได้คร้ังเดียว แต่หากท าการแข่งขันต่อและยงัคงบาดเจ็บนักกฬีาจะไม่สามารถ 
ขอพกัการแข่งขันได้อกี 

14. การแข่งขันเป็นแบบ Rally point  ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ  
/ แพ้คัดออก 

15. นักกฬีาจะขอเปลีย่นลูกขนไก่ได้เม่ือได้รับอนุญาตจาดกรรมการผู้ตัดสินเท่าน้ัน 



16. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธ์ิแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงสายการแข่งขันหากเห็นว่า 
สายการแข่งขันผดิพลาดหรือไม่ถูกต้อง 

17. ถ้าสายการแข่งขันมีการพมิพ์ผดิพลาดหรือรายการช่ือขาดหายไป คณะกรรมการมีสิทธ์ิ 
แก้ไขหรือเพิม่เติมรายช่ือทีข่าดหายไปได้โดยจะแจ้งให้คู่แข่งขันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั 

18. การย่ืนประท้วงให้ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560 โดยสมาคมกฬีา
แบดมินตันแห่งประเทศไทย 

19. คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือ ผู้ช้ีขาด หรือ คณะกรรมการผู้รับผดิชอบมีสิทธ์ิวนิิจฉัยการ 
ประท้วงและคัดค้านทุกกรณีและการวนิิจฉัยช้ีขาดน้ันถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

20. การใช้เอกสารหรือหลกัฐาน / หนังสือรับรองเอกสารทางราชการอนัเป็นเทจ็เป็นความผดิ 
ตามกฏหมาย 

21. ผู้ฝึกสอนจะลงไปท าการสอนในสนาม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2560 
22. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  babolat 
 
อตัราค่าสมัคร 

 ประเภทเดี่ยว   350 บาท 
ประเภทคู่   700 บาท 

การช าระค่าสมัคร 
 - ช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ 
การรับสมัคร 

ระบบรับสมัครออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com 

ก าหนดการ 
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี ้จนถึงวนัที ่18 กันยายน 2560 
2. ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายช่ือนักกฬีา ระหว่างวนัที ่19-20 กนัยายน 2560 
3. จับสายการแข่งขัน วนัที ่21  ธันวาคม 2560 

ณ ห้องประชุมสมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพนีิ กรุงเทพฯ 
4. แข่งขันระหว่างวนัที ่25 - 29 กนัยายน 2560 

5. ประกาศสายการแข่งขันที ่http://bat.tournamentsoftware.com 

6. เชิญประชุมผู้จัดการทมีหรือผู้ควบคุมทมีหรือผู้รับผดชอบนักกฬีา ในวนัที ่25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
สนามแข่งขัน เวลา 08:00 น. 

 
สถานทีแ่ข่งขัน 
- ณ  บางกอกฟุตซอลอารีน่า  เขต หนองจอก 
   

http://bat.tournamentsoftware.com/
http://bat.tournamentsoftware.com/


ติดต่อสอบถามรายละเอยีดการแข่งขันเพิม่เติมได้ที่ 
- โทร. 02-2553391  
 

รางวลัการแข่งขนัทุกประเภทและรุ่นอายุ ( เงินทุนการศึกษา ) 
1. ชนะเลิศ     
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1   
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2   

เงนิรางวลัการแข่งขนัแบดมนิตัน  
BANGKOK BADMINTON OPEN 2017 

รุ่น รางวัล ชายเดี่ยว ชายคู่ หญิงเดี่ยว หญิงคู่ รวมเงนิรางวัล 

 
 ชนะเลิศ 2,000 3,000 2,000 3,000 10,000 

10 ปี (U11)  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 1,500 2,000 1,500 2,000 7,000 

 
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 1000/2 2000/2 1000/2 2000/2 6,000 

 
 ชนะเลิศ 2,000 3,000 2,000 3,000 10,000 

12 ปี (U13)  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 1,500 2,000 1,500 2,000 7,000 

 
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 1000/2 2000/2 1000/2 2000/2 6,000 

 
 ชนะเลิศ 3,000 4,000 3,000 4,000 14,000 

14 ปี (U15)  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 2,000 3,000 2,000 3,000 10,000 

 
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 2,000/2 4,000/2 2,000/2 4,000/2 12,000 

 
 ชนะเลิศ 4,000 5,000 4,000 5,000 18,000 

16 ปี (U17)  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 

 
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 2,000/2 4,000/2 2,000/2 4,000/2 12,000 

 
 ชนะเลิศ 5,000 6,000 5,000 6,000 22,000 

18 ปี (U19)  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 3,000 4,000 3,000 4,000 14,000 

 
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 2,000/2 4,000/2 2,000/2 4,000/2 12,000 

รวม 
 

    172,000 

 
 



เอกสารแนบ 1 
 
ระเบียบการแต่งกายของนักกีฬาแบดมินตัน 
 
การโฆษณาบนเคร่ืองแต่งกาย ต้องมีขนาดตามทีก่ าหนดดังต่อไปนี ้

 
●ดา้นหลงัของเส้ือ ตวัอกัษรจะตอ้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ (Roman Alphabet) ใน

ลกัษณะแนวนอน อยูใ่กลส่้วนบนของเส้ือ โดยสีของตวัอกัษรมีสีเดียว และสีของตวัอกัษรตอ้งตดักบัสีของเส้ือเพื่อให้
มองเห็นชดัเจน โดยมีล าดบัแถบของตวัอกัษรดงัน้ี 

แถวท่ี1  ช่ือนกักีฬา (ถา้มี ตวัอกัษรมีความสูง 6-10 ซม.) 
แถวท่ี2  ช่ือจงัหวดั/สโมสร (ถา้มี ตวัอกัษรตอ้งมีความสูง 5 ซม.) 
หมายเหตุ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ต้องเป็นช่ือจังหวดัเท่าน้ัน 
แถวท่ี3  การโฆษณา (ถา้มี ตวัอกัษรจะเป็นตวัอกัษรภาษาใดก็ได ้หรือสัญลกัษณ์โฆษณา หรือเป็นแถบ

ยาว มีความสูงไม่เกิน 5 ซม.) 



 
 

 
●ดา้นหนา้ของเส้ือ สัญลกัษณ์โฆษณาจะปรากฏไดท่ี้  
แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา  
ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 
ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 
หนา้อกดา้นซา้ยและขวาและบริเวณกลางหนา้อก 
สัญลกัษณ์โฆษณาแต่ละช้ินมีขนาดไม่เกนิ 20 ตร.ซม.  
แต่รวมกนัไม่เกิน 5 ช้ิน โดยมี1 ช้ิน ต่อ 1 แห่ง ยกเวน้บริเวณหนา้อก จะมีได้ไม่เกนิ 3 แห่ง  โดยสัญลกัษณ์ธง

ชาตินบัเป็นสัญลกัษณ์โฆษณา 1 แห่ง 
 

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 
 

ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 
 

หนา้อกดา้นซา้ยและขวา
และบริเวณกลางหนา้อก 
 

แขนเส้ือดา้นซา้ยและ
ขวา 



การโฆษณาท่ีมีลกัษณะเป็นแถบยาว(ดา้นหนา้) ตอ้งมีความสูงไม่เกิน 10 ซม. จะวางในแนวใดก็ได ้

 
●ถุงเทา้ แต่ละขา้งจะมีสัญลกัษณ์โฆษณาไดไ้ม่เกิน2 ช้ิน มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม. 

 
●รองเทา้ การโฆษณาบนรองเทา้ ในรุ่นท่ีเป็นท่ียอมรับของรองเทา้ท่ีได ้วางจ าหน่ายในทอ้งตลาดมาไม่นอ้ย

กวา่ 3 เดือน 
●เคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ จะมีสัญลกัษณ์โฆษณาได ้1 แห่ง ต่อเคร่ืองแต่งกาย 1 ช้ิน และมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม. 
 
 
 
 



 

 
 
●เคร่ืองแต่งกายท่ีสวมทบัอยูด่า้นในของเส้ือ กางเกง หรือกระโปรงของผูเ้ล่นถา้ปรากฏใหเ้ห็นจะตอ้งไม่มี

สัญลกัษณ์โฆษณาแสดงอยู ่
• นกักีฬาท่ีมีรอยสัก,ติดเทปกาวป้องกนัการบาดเจบ็ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีปรากฏอยูบ่นตวัของนกักีฬา      (ท่ีมิไดอ้ยูใ่น

หมวดเคร่ืองแต่งกาย) จะตอ้งมิใช่ส่ิงท่ีผดิกฎหมาย ไม่เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง หรือธุรกิจท่ีผดิกฎหมาย  

• ไม่อนุญาติใหท้  าการโฆษณายาสูบ ท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือสินคา้ 

• กรรมการผูช้ี้ขาดมีสิทธ์ิวนิิจฉยัแต่เพียงผูเ้ดียว หากขอ้ความโฆษณามีผลกระทบหรือขดัแยง้ต่อสิทธิประโยชน์

ของการแข่งขนั หรือการด าเนินการถ่ายทอดโทรทศัน์ หรือขอ้ความโฆษณาท่ีละเมิดต่อขอ้บงัคบัการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย วา่ดว้ยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือพิจารณาแลว้มีภาพหรือขอ้ความท่ีไม่เหมาะสม กรรมการ

ผูช้ี้ขาดจะจ ากดัขอบเขตโฆษณานั้นๆ 

 

 


