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ขอเชิญร่วมการแข่งขนั 

SCG Junior Badminton Championships   
คร้ังที ่38  ประจําปี 2561 
ดําเนินการแข่งขันโดย  สมาคมกฬีาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
การแข่งขนัรอบคดัเลอืกระดับภูมิภาค 
ภาคกลาง 

แข่งขนัวนัท่ี  7 - 9 มนีาคม 2561    

ณ  สนามสนามสุพรรณแบดมินตนั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
ประกอบดว้ย 23 จงัหวดั คือ  สุพรรณบุรี ระยอง  ลพบุรี  ชลบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  สระบุรี   ราชบุรี   
ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา จนัทบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม  
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ตราด อุทยัธานี และสระแกว้ 
 
ภาคเหนือ 

แข่งขนัวนัท่ี  12 - 14 มนีาคม 2561    

ณ สนามแบดมินตนักู๊ดววิคอมเพลก็ซ์  อ.เมือง จ.ลาํปาง    
ประกอบดว้ย 16 จงัหวดั  คือ  ลาํปาง เชียงราย นครสวรรค ์ ลาํพนู  เชียงใหม่  พษิณุโลก  อุตรดิตถ ์กาํแพงเพชร  
แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทยั พะเยา แพร่  และน่าน 
 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

แข่งขนัวนัท่ี  6 - 8 เมษายน 2561 

ณ  ศูนยฝึ์กแบดมินตนัตรีเลิศ อ.เมือง จ. อุดรธานี 
ประกอบดว้ย 19 จงัหวดั คือ อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี  กาฬสินธ์ุ ร้อยเอด็  นครพนม  ขอนแก่น สุรินทร์ 
เลย บุรีรัมย ์ศรีสะเกษ มุกดาหาร ยโสธร อาํนาจเจริญ หนองบวัลาํภู หนองคาย สกลนคร ชยัภูมิ และมหาสารคาม  
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ภาคใต้ 

แข่งขนัวนัท่ี  8  – 10  พฤษภาคม  2561 

ณ โรงเรียนแบดมินตนัตรังจูเนียร์ อ.เมือง จ.ตรัง    
ประกอบดว้ย 14 จงัหวดั คือ ตรัง พงังา ภูเกต็  นครศรีธรรมราช  ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  สงขลา   
ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  พทัลุง  สตูล  และกระบ่ี  
 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แข่งขนัวนัท่ี  1 - 4 มถุินายน 2561 

ณ สนาม SW Badminton  อ.เมือง จ. นนทบุรี 
ประกอบดว้ย 4  จงัหวดั  คือ  นนทบุรี กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ และ ปทุมธานี 
 
การแข่งขนัชิงชนะเลศิเยาวชนแห่งประเทศไทย 

แข่งขนัวนัที ่ 12 – 17  มถุินายน  2561 

ณ  ศูนย์ฝึกแบดมินตนั และวทิยาศาสตร์การกฬีา สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 
เวลาทาํการแข่งขัน 
รอบคดัเลือกระดบัภูมิภาค  : ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  โดยประมาณ 
รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย : ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  โดยประมาณ 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสนบัสนุนเยาวชนท่ีมีความสามารถดา้นกีฬาแบดมินตนัทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

ใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และส่งเสริมการเล่นแบดมินตนัใหเ้ป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึน 
2. เพื่อสนบัสนุนเยาวชนใหมี้โอกาสแข่งขนัแบดมินตนั เพือ่พฒันาฝีมือและประสบการณ์ สร้างความสามคัคี และ

ความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่นกักีฬา / ผูป้กครอง และสโมสร/ชมรมต่าง ๆ 
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ประเภทการแข่งขนั 
1. รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี (U15) จะตอ้งเป็นผูไ้ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 (ชายเด่ียว หญิงเด่ียว  ชายคู่ หญิงคู่  คู่ผสม) 
2. รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี (U17) จะตอ้งเป็นผูไ้ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545 (ชายเด่ียว หญิงเด่ียว  ชายคู่ หญิงคู่  คู่ผสม) 
3. รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี (U19) จะตอ้งเป็นผูไ้ม่เกิดก่อน พ.ศ. 2543 (ชายเด่ียว หญิงเด่ียว  ชายคู่ หญิงคู่  คู่ผสม) 
หมายเหตุ - ประเภทคู่ผสม จะมีแข่งขนัเฉพาะรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย 
   (นักกีฬามีสิทธิสมคัรลงแข่งขนัเพียงรุ่นเดียวเท่าน้ัน ค่าสมคัรคู่ละ 600 บาท) 

คุณสมบัตนัิกกฬีา   
1.   นกักีฬารุ่นอาย ุU15, U17 และ U19 ปี จะตอ้งมีอายไุม่เกินท่ีกาํหนด  
2.   นกักีฬามีสิทธิสมคัรลงแข่งขนัไดเ้พียงรุ่นเดียวเท่านั้น 
3.   นกักีฬาตอ้งมีสญัชาติไทย 
4.   นกักีฬาตอ้งเป็นตวัแทนสโมสร / ชมรม เดียวเท่านั้น (หา้มสงักดัหลาย สโมสร / ชมรม) 
5.   นกักีฬาจะตอ้งเกิดในภูมิลาํเนาตามภาคท่ีสมคัรแข่งขนัหรือสถานศึกษาอยูใ่นจงัหวดัตามภาคนั้น ๆ   
6.   หา้มนกักีฬาทีมชาติไทย ปี 2560 ลงแข่งขนัทุกประเภท 

หลกัฐานการสมัคร 
-   สาํเนาหลกัฐานภูมิลาํเนาเกิด (สูติบตัร หรือ ทะเบียนบา้นแรก) พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน หรือ                         
    สาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียนของโรงเรียนท่ีนกักีฬาศึกษาอยู ่ 

อตัราค่าสมัคร 
-  ประเภทเด่ียว คนละ 300 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 600 บาท                                                                                                  
   ค่าสมคัรทั้งหมดมอบใหก้บัเจา้ภาพจดัการแข่งขนัในแต่ละภูมิภาค  

วธีิการสมัครแข่งขนั 
1.   สมคัรแข่งขนัผา่นระบบออนไลน์ เวบ็สมาคม REGISTER ONLINE [bat.tournamentsoftware.com] 
2.   นกักีฬาท่ีไม่ไดส้งักดัสโมสร/ชมรม สามารถสมคัรในนามโรงเรียน โดยตอ้งส่งหลกัฐานรับรองการเป็นนกัเรียน 
      พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชน โอนเงินค่าสมคัร มาท่ี ธนาคารกสิกรไทย สาขา ออลซีซัน่ห์ เพลส  ช่ือบญัชี  
      สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย – PAYPAL หมายเลขบญัชี 020-8-83619-6 และส่งหลกัฐานการโอนเงิน 
      และประเภทท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัมาท่ี btournament@gmail.com 

       หมดเขตรับสมัครทุกภูมิภาค วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2561 
      หมดเขตรับสมัครคู่ผสม        วนัที ่27 พฤษภาคม 2561 
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สิทธิประโยชน์ของนักกฬีา 

1. นกักีฬาท่ีชนะเลศิ  รองชนะเลศิอันดับ 1  และรองชนะเลศิอันดับ 2  ทุกประเภทของทุกภูมิภาค    ยกเว้นภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑล  รอบควอเตอร์ไฟนอลทุกประเภท จะได้รับสิทธ์ิเข้าแข่งขนัรอบชิงชนะเลศิเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย  ประจําปี 2561  ระหวา่งวนัท่ี  12 – 17  มิถุนายน  2561  ณ  ศูนยฝึ์กแบดมินตนัและวทิยาศาสตร์การกีฬา 
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยอตัโนมติั  นักกฬีาทีไ่ม่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลศิ
เยาวชนแห่งประเทศไทย  ประจําปี 2561 ให้แจ้งต่อคณะกรรมการทราบภายหลงัการแข่งขนัของแต่ละภาคเสร็จส้ิน
ลง  เพื่อจะเชิญนกักีฬาอนัดบัรองลงไปในแต่ละภาคเขา้ร่วมการแข่งขนัแทน  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั  ขอสงวน
สิทธ์ิในการเชิญนกักีฬาท่ีมีความสามารถ เขา้ร่วมการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศฯ ตามความเหมาะสม 

2.   นกักีฬาท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1 และอนัดบั 2 ทุกประเภทการแข่งขนัในรอบคดัเลือกภูมิภาคจะไดรั้บ 
      ทุนการศึกษา เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
3.   นกักีฬาท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1 และอนัดบั 2   ทุกประเภทการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศเยาวชน 
      แห่งประเทศไทย  จะไดรั้บทุนการศึกษา เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร  และนักกฬีาทีเ่ข้ารอบควอเตอร์ 
      ไฟนอลทุกประเภทการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลศิเยาวชนแห่งประเทศไทย จะได้รับทุนการศึกษา 
4. กรณีผูส้มคัรเขา้ร่วมแข่งขนัในประเภทนั้นๆมากกวา่ 8 คน/คู่ (รอบภูมิภาค) แต่ลงทาํการแข่งขนัไม่ถึง 8 คน/คู่ 

นกักีฬาจะไดรั้บสิทธิในการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย  ดงัน้ี  รอบภูมิภาค ไดสิ้ทธิ 2 คน/คู่ 
ยกเวน้รอบกรุงเทพฯและปริมณฑลจะไดสิ้ทธิ 4 คน/คู่ และคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา
ทุนการศึกษาให ้50% พร้อมมอบเหรียญรางวลัและเกียรติบตัร 

5.    กรณีนกักีฬาสมคัรแข่งในรอบภูมิภาคไม่เกิน 2 คน/คู่ จะไดสิ้ทธิเขา้แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศฯ โดยไม่ตอ้งทาํการ  
       แข่งขนัรอบภูมิภาค คณะกรรมการจดัการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาทุนการศึกษาให ้50% พร้อมมอบเหรียญ 
       รางวลัและเกียรติบตัร โดยนกักีฬาตอ้งยนืยนัเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ  
       สนามแข่งในแต่ละภูมิภาคนั้น   
 
       ทั้งน้ี นกักีฬาท่ีไดรั้บสิทธิเขา้แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทยแจง้ไม่มาทาํการแข่งขนั คณะกรรมการ 
       จดัการแข่งขนั ขอสงวนสิทธิพิจารณานกักีฬาในลาํดบัถดัไปข้ึนมาแทน และนกักีฬาท่ีมาร่วมแข่งขนัในรอบชิง 
       ชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทยตอ้งทาํการแข่งขนัใหค้รบทุกรอบตามสายการแข่งขนั (แข่งขนัแบบพบกนัหมดใน 
       รอบแรก) กรณีนกักีฬาแข่งขนัไม่ครบทุกรอบ จะไม่ไดรั้บรางวลัใดหรือคะแนนสะสมอนัดบัมือจากการแข่งขนัคร้ังน้ี 
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รางวลัเงินทุนการศึกษา 

1. รอบชิงชนะเลศิภูมิภาค 
รุ่นอายุไม่เกนิ  14  ปี 
ประเภทเด่ียว    ชนะเลิศ    คนละ  6,000  บาท รวม   10  ทุน =   60,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  3,000  บาท รวม   10  ทุน =   30,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 1,000  บาท รวม   20  ทุน =   20,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ 7,000  บาท รวม   10  ทุน =   70,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 4,000  บาท รวม   10  ทุน =   40,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 2,000  บาท รวม   20  ทุน =   40,000  บาท 
                                                                                                 รวม                    260,000  บาท 
รุ่นอายุไม่เกนิ  16  ปี  และ 18 ปี 
ประเภทเด่ียว    ชนะเลิศ    คนละ  8,000  บาท รวม   20  ทุน =  160,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  4,000  บาท รวม   20  ทุน =    80,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 2,000  บาท รวม   40  ทุน =    80,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ      10,000  บาท รวม   20  ทุน =  200,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 5,000  บาท รวม   20  ทุน =  100,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 3,000  บาท รวม   40  ทุน =  120,000  บาท 
                                                                                                รวม                     740,000  บาท                                             

                   รวมทุนการศึกษารอบภูมิภาค เป็นเงิน  1,000,000  บาท 

2.   รอบชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  
รุ่นอายุไม่เกนิ  14  ปี 
ประเภทเด่ียว    ชนะเลิศ   คนละ    8,000  บาท รวม     2  ทุน =   16,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  4,000  บาท รวม     2  ทุน =     8,000  บาท 
     รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 2,000  บาท รวม     4  ทุน =     8,000  บาท 
    รอบควอเตอร์ไฟนอล  คนละ 1,000 บาท รวม     8  ทุน =     8,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ     10,000  บาท รวม     3  ทุน =   30,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 5,000  บาท รวม     3  ทุน =   15,000  บาท 
   รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 3,000  บาท รวม     6  ทุน =   18,000  บาท 



 

                                                                                                                        SCG Junior 2018 

 
 

   รอบควอเตอร์ไฟนอล  คู่ละ 2,000 บาท รวม   12  
ทุน =   24,000  บาท 
                                                                                                 รวม                     127,000  บาท 
 
รุ่นอายุไม่เกนิ  16  ปี 
ประเภทเด่ียว    ชนะเลิศ    คนละ   10,000  บาท รวม     2  ทุน =   20,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  5,000  บาท รวม     2  ทุน =   10,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 3,000  บาท รวม     4  ทุน =   12,000  บาท 
   รอบควอเตอร์ไฟนอล  คนละ 1,500  บาท รวม     8  ทุน =   12,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ      12,000  บาท รวม     3  ทุน =   36,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 6,000  บาท รวม     3  ทุน =   18,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 4,000  บาท รวม     6  ทุน =   24,000  บาท 
    รอบควอเตอร์ไฟนอล  คู่ละ 2,000  บาท รวม   12  ทุน =   24,000  บาท 
                                                                                                 รวม                     156,000  บาท 
รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี 
ประเภทเด่ียว     ชนะเลิศ    คนละ   15,000  บาท รวม    2  ทุน =   30,000  บาท 

รองชนะเลิศอนัดบั 1  คนละ  7,500  บาท รวม    2  ทุน =   15,000  บาท
 รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คนละ 4,000  บาท รวม    4  ทุน =   16,000  บาท 

   รอบควอเตอร์ไฟนอล  คนละ 1,500  บาท รวม    8  ทุน =   12,000  บาท 
ประเภทคู่   ชนะเลิศ    คู่ละ      16,000  บาท รวม    3  ทุน =   48,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 1  คู่ละ 8,000  บาท รวม    3  ทุน =   24,000  บาท 
    รองชนะเลิศอนัดบั 2 (เซมิ) คู่ละ 6,000  บาท รวม    6  ทุน =   36,000  บาท 
    รอบควอเตอร์ไฟนอล  คู่ละ 3,000  บาท รวม  12  ทุน =   36,000  บาท 
                                                                                                   รวม                     217,000 บาท 

                รวมทุนการศึกษารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   เป็นเงิน   500,000  บาท 

                                                         รวมทุนการศึกษาทัง้หมด เป็นเงิน 1,500,000 บาท 
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กติกาการแข่งขัน 
1. ใชก้ติกาการแข่งขนัสหพนัธ์แบดมินตนัโลก BWF ฉบบัล่าสุด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ  
2. การจดัอนัดบัมือและจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนัใชร้ะเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560 
3. นกักีฬาจะขอถอนตวัจากการแข่งขนัตอ้งทาํการถอนตวั(withdraw)ในระบบรับสมคัรออนไลน์ในเวลาท่ี  

              กาํหนด 
4. ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ วา่ดว้ยการจดัการแข่งขนั แบดมินตนัภายในประเทศ 

พทุธศกัราช 2560 ขอ้ 14.5 นกักีฬาผูใ้ดไม่ลงทาํการแข่งขนัตามกาํหนดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และไม่ส่ง
หลกัฐานใหก้บัฝ่ายจดัการแข่งขนั ใหถื้อวา่นกักีฬาผูน้ั้นกระทาํผดิต่อเจตนารมณ์ของการจดัการแข่งขนั ใหป้รับ
เป็นเงิน 1,500 บาทโดยใหส้โมสรชาํระค่าปรับภายใน 15 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากไม่
ชาํระค่าปรับตามระยะเวลาท่ีกาํหนด นกักีฬาผูน้ั้นจะไม่สามารถสมคัรแข่งขนัในรายการท่ีเปิดรับสมคัรในเวลา
นั้นได ้

5. นกักีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธ์ิจบัคู่ลงแข่งขนัในประเภทคู่ได ้โดยใหส้โมสรใดสโมสรหน่ึงเป็น 
              ผูส้มคัร สโมสรท่ีถูกขอคู่ตอ้งกด approve และ submit เพื่อยนืยนัการขอคู่ ถา้ระบบยงั pending อยูร่ะบบจะถือวา่  
              ยงัไม่สมคัร เม่ือปิดรับสมคัรจะตอ้งทาํการ withdraw ภายในกาํหนด ระบบจึงจะทาํการคืนเงินค่าสมคัร 

6. ถา้ประเภทใดมีนกักีฬาสมคัรแข่งขนันอ้ยกวา่ 8 คู่ / เด่ียว หากมีการจดัการแข่งขนั เงินรางวลัจะถูกลดลง 50%  
              และไม่มีคะแนน โดยใชร้ะเบียบการจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560ในการจดัสาย 
     7.     ผูแ้ข่งขนัตอ้งแต่งกายดว้ยชุดกีฬาแบดมินตนัตามหลกัสากล (BWF)  เอกสารแนบ 1  
     8.     นกักีฬาจะตอ้งมารายงานตวัต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัท่ีสนามแข่งขนัก่อนก าหนดการแข่งขนั 30 นาที 
             เม่ือกรรมการประกาศเรียกช่ือเพื่อลงทาํการแข่งขนัแลว้ไม่ลงสนามภายใน 5 นาทีจะถือวา่ นกักีฬาผูน้ั้น 
             สละสิทธ์ิยอมใหช้นะผา่น  
     9.     เพื่อใหก้ารแข่งขนัดาํเนินไปดว้ยความต่อเน่ือง ถา้สนามแข่งขนัวา่งกรรมการจะประกาศใหน้กักีฬาคู่ถดัไป 
             ลงทาํการแข่งขนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหถึ้งเวลาการแข่งขนัและนกักีฬาทุกคนพร้อมท่ีจะลงทาํการแข่งขนัทนัที    
    10.    กรณีนกักีฬาบาดเจบ็ระหวา่งการแข่งขนัใหน้กักีฬาขอพกัการแข่งขนัได ้5 นาที เพื่อทาํการปฐมพยาบาลได ้ 
            คร้ังเดียว แต่หากทาํการแข่งขนัต่อและยงัคงบาดเจบ็นกักีฬาจะไม่สามารถขอพกัการแข่งขนัไดอี้ก  
    11.    การแข่งขนัเป็นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ 
    12.    นกักีฬาจะขอเปล่ียนลูกขนไก่ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจาดกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น  
    13.    คณะกรรมการจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธ์ิแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงสายการแข่งขนั หากเห็นวา่สายการแข่งขนั  
             ผดิพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง 
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   14.   การยืน่ประทว้งใหป้ฏิบติัตามระเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560 โดยสมาคม 
           กีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
   15.   คณะกรรมการจดัการแข่งขนัหรือ ผูช้ี้ขาด หรือ คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบมีสิทธ์ิวินิจฉยัการประทว้งและ  
          คดัคา้นทุกกรณีและการวินิจฉยัช้ีขาดถือเป็นท่ีส้ินสุด  
   16.   ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัท่ีสมคัรแข่งขนัโดยใชภู้มิลาํเนาเกิด (สูติบตัรหรือทะเบียนบา้นแรก) จะตอ้งเตรียมหลกัฐาน 
         ตวัจริงพร้อมสาํเนามาแสดงต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัหรือกรรมการผูช้ี้ขาด ณ วนัแข่งขนัเม่ือมีการร้อง 
         ขอ หากผูส้มคัรท่ีไม่สามารถแสดงหลกัฐานดงักล่าวก่อนการแข่งขนัได ้จะถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั ทั้งน้ีให ้
         อยูใ่นดุลยพินิจของผูช้ี้ขาด   และนกักีฬาท่ีปลอมแปลงหลกัฐานแสดงอายดุว้ยวิธีการใด ๆ กต็าม  
         จะถูกตดัสิทธ์ิไม่ใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัของสมาคมฯ        
  17.   ผูฝึ้กสอนจะลงไปทาํการสอนในสนาม ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560 
  18.   การแข่งขนัจะใชลู้กขนไก่ โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1 
  19.   การแข่งขนัชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย ทดลองใชก้ติกาการเสริฟลูกขนไก่ 1.15 เมตร  
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                                                              เอกสารแนบ 1 
ระเบียบการแต่งกายของนักกฬีาแบดมินตนั 

การโฆษณาบนเคร่ืองแต่งกาย ต้องมีขนาดตามทีก่าํหนดดังต่อไปนี ้

 
●ดา้นหลงัของเส้ือ ตวัอกัษรจะตอ้งเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ (Roman Alphabet) ในลกัษณะ

แนวนอน อยูใ่กลส่้วนบนของเส้ือ โดยสีของตวัอกัษรมีสีเดียว และสีของตวัอกัษรตอ้งตดักบัสีของเส้ือเพื่อใหม้องเห็น
ชดัเจน โดยมีลาํดบัแถบของตวัอกัษรดงัน้ี 

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

ยาว มีความสูงไม่เกิน 5 ซม.) 
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●ดา้นหนา้ของเส้ือ สญัลกัษณ์โฆษณาจะปรากฏไดท่ี้  
แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา  
ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 
ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 
หนา้อกดา้นซา้ยและขวาและบริเวณกลางหนา้อก 

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 

ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 

หนา้อกดา้นซา้ยและขวา
และบริเวณกลางหนา้อก 
 

แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา
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สัญลกัษณ์โฆษณาแต่ละช้ินมีขนาดไม่เกนิ 20 ตร.ซม.  
แต่รวมกนัไม่เกิน 5 ช้ิน โดยมี1 ช้ิน ต่อ 1 แห่ง ยกเวน้บริเวณหนา้อก จะมีได้ไม่เกนิ 3 แห่ง  โดยสญัลกัษณ์ธงชาติ

นบัเป็นสญัลกัษณ์โฆษณา 1 แห่งการโฆษณาท่ีมีลกัษณะเป็นแถบยาว(ดา้นหนา้) ตอ้งมีความสูงไม่เกิน 10 ซม. จะวางใน
แนวใดกไ็ด ้

 
 

●ถุงเทา้ แต่ละขา้งจะมีสญัลกัษณ์โฆษณาไดไ้ม่เกิน2 ช้ิน มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม. 
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●รองเทา้ การโฆษณาบนรองเทา้ ในรุ่นท่ีเป็นท่ียอมรับของรองเทา้ท่ีได ้วางจาํหน่ายใน
ทอ้งตลาดมาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

●เคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ จะมีสญัลกัษณ์โฆษณาได ้1 แห่ง ต่อเคร่ืองแต่งกาย 1 ช้ิน และมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม. 

 
 

     ●   เคร่ืองแต่งกายท่ีสวมทบัอยูด่า้นในของเส้ือ กางเกง หรือกระโปรงของผูเ้ล่นถา้ปรากฏใหเ้ห็นจะตอ้งไม่มี  
            สญัลกัษณ์โฆษณาแสดงอยู ่

 นกักีฬาท่ีมีรอยสัก,ติดเทปกาวป้องกนัการบาดเจบ็ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีปรากฏอยูบ่นตวัของนกักีฬา      (ท่ีมิไดอ้ยูใ่น

หมวดเคร่ืองแต่งกาย) จะตอ้งมิใช่ส่ิงท่ีผดิกฎหมาย ไม่เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง หรือธุรกิจท่ีผดิกฎหมาย  

 ไม่อนุญาตใหท้าํการโฆษญายาสูบ ท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือสินคา้ 

 กรรมการผูช้ี้ขาดมีสิทธ์ิวินิจฉยัแต่เพยีงผูเ้ดียว หากขอ้ความโฆษณามีผลกระทบหรือขดัแยง้ต่อสิทธิประโยชน์

ของการแข่งขนั หรือการดาํเนินการถ่ายทอดโทรทศัน์ หรือขอ้ความโฆษณาท่ีละเมิดต่อขอ้บงัคบัการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย วา่ดว้ยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือพิจารณาแลว้มีภาพหรือขอ้ความท่ีไม่เหมาะสม กรรมการ  

ผูช้ี้ขาดจะจาํกดัขอบเขตโฆษณานั้นๆ 


