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อนุมัติรับรองผล
โดย 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคารสามาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  

ถนนวิทยุ - สารสิน สวนลุมพินี  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 02-255 3391 

เจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคารสามาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  

ถนนวิทยุ - สารสิน สวนลุมพินี  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 02-255 3391 

สถานที่จัดการ
แข่งขัน 

พรหมลิขิตแบดมินตัน 

44 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

กำหนดการ
แข่งขัน 

- แข่งขันระหว่าง วันที่  7-12 สิงหาคม 2562 

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  

- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25 – 28  กรกฎาคม 2562 

- จับสายการแข่งขัน วันที่ 29 กรกฎาคม 2562   ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทยฯ  

- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ 

 

ตารางการ
แข่งขัน 

วัน/ เดือน/ปี เริ่มแข่งขันเวลา โปรแกรมการแข่งขัน 

7 สิงหาคม 2562    9.00 น. รอบคัดเลือก 

8 สิงหาคม 2562    9.00 น. Main Draw 

9 สิงหาคม 2562    9.00 น. Main Draw 

10 สิงหาคม 2562 9.00 น. รอบ 16 

11 สิงหาคม 2562 9.00 น. 
รอบก่อนรองชนะเลิศ 
รอบรองชนะเลิศ 

12 สิงหาคม 2562 10.00 น. รอบชิงชนะเลิศ 
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ประเภทและรุ่น
อายุ 

การแข่งขันประเภทบุคคล แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี(U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ หญิงคู่ และ
คู่ผสม 

2. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี(U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ หญิงคู่ และ
คู่ผสม 

3. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี(U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ หญิงคู่ และ
คู่ผสม 

4. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี(U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546) ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู่ หญิงคู่ และ
คู่ผสม 

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท / ประเภทคู่คู่ละ 800 บาท 

เงินรางวัล  

รุ่น
อายุ 

รางวัล 

ประเภท 

รวม ชาย
เดี่ยว 

หญิงเดี่ยว ชายคู ่ หญิงคู ่ คู่ผสม 

U11 

ชนะเลิศ 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 9,000 

รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 6,500 

รองชนะเลิศอันดับ 2 (x2) 500 500 1,000 1,000 1,000 8,000 

U13 

ชนะเลิศ 3,500 3,500 4,000 4,000 4,000 19,000 

รองชนะเลิศอันดับ 1 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 14,000 

รองชนะเลิศอันดับ 2 (x2) 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 18,000 

U15 

ชนะเลิศ 5,500 5,500 6,000 6,000 6,000 29,000 

รองชนะเลิศอันดับ 1 3,500 3,500 4,000 4,000 4,000 19,000 

รองชนะเลิศอันดับ 2 (x2) 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 23,000 

U17 

ชนะเลิศ 7,500 7,500 8,000 8,000 8,000 39,000 

รองชนะเลิศอันดับ 1 4,500 4,500 6,000 6,000 6,000 27,000 

รองชนะเลิศอันดับ 2 (x2) 2,500 2,500 3,500 3,500 3,500 31,000 

      
รวมทั้งสิ้น 242,500 
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จำนวนสายการ
แข่งขัน 

 

U11, U13, U15, U17 
รอบ Main Draw รอบคัดเลือก 

Qualifying Round Main Draw Qualifier 

ชายเดี่ยว 44 4 16 

หญิงเดี่ยว 30 2 8 

ชายคู ่ 30 2 8 

หญิงคู ่ 30 2 8 

คู่ผสม 30 2 8 

หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนสายการแข่งขันใช้อันดับคะแนนสะสม วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
ในการตัดจำนวนนักกีฬา 

สำหรับประเภทคู่และคู่ผสม   

1.ถ้าเปลี่ยนคู่ ในแต่ละประเภท ให้ใช้คะแนนครึ่งหนึ่งจากประเภทนั้น รวมกับอีกครึ่งหนึ่งของคู่
ตนเอง โดยใช้คะแนนที่ดีที่สุดจากคะแนนสะสมภายในประเทศ  

2. ถ้าไม่มีคะแนนสะสมทั้งคู่ ในประเภทคู่ผสม ให้ใช้คะแนนครึ่งหนึ่งจากคะแนนที่ดีที่สุดจาก
คะแนนสะสมภายในประเทศ ประเภทเดี่ยว/คู่ รวมกับอีกครึ่งหนึ่งของคู่ตนเอง  

3. ถ้าไม่มีคะแนนสะสมภายในประเทศ จะใช้การตัดตัวโดยวิธีการจับฉลาก เพื่อจัดอันดับการสมัคร 

ผู้ชี้ขาด 

 

ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด 

บวรยศ เดชโชคชัยเจริญ  

อีเมล bvornyos@gmail.com 

สุพรรณี บุญช่วย 

อีเมล supunnee.b@gmail.com 

ประชุมผู้จัดการ
ทีม 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 8.00 น. 

คุณสมบัติ
นักกีฬา 

 

1. นักกีฬารุ่นอายุ U11, U13, U15 และ U17 ปีจะต้องมีอายุไม่เกินที่กำหนด 

2. นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้ 2 รุ่น และจะต้องไม่เกิน 2 ประเภท 

3. นักกีฬาต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น 

4. นักกีฬาต้องเป็นตัวแทนสโมสร/ชมรมเดียวเท่านั้น (ห้ามสังกัดหลายสโมสร/ชมรม) 

รูปแบบการ
แข่งขัน 

 

ใช้ระเบียบของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2562 
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ระเบียบการ
แข่งขัน 

1. ใช้กติกาและระเบียบการแข่งขันสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ฉบับล่าสุด โดยสมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 

2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้ระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 
2562 

3. นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันต้องทำการถอนตัว (withdraw) ในระบบรับสมัครออนไลน์ในเวลาท่ี
กำหนด 

4. นักกีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้โดยให้สโมสรใดสโมสร
หนึ่งเป็นผู้สมัครโมสรที่ถูกขอคู่ต้องกด approve และ submit เพื่อยืนยันการขอคู่ถ้าระบบยัง 
pending อยู่ระบบจะถือวา่ยังไม่สมัคร เมื่อปิดรับสมัครจะต้องทำการ withdraw ภายใน
กำหนด ระบบจึงจะทำการคืนเงินค่าสมัคร 

5. ถ้าประเภทใดมีนักกีฬาสมัครแข่งขนัน้อยกว่า 8 คู่/ เดี่ยว หากมีการจัดการแข่งขัน จะไม่คิด
คะแนนสะสม 

6. ผู้แข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาแบดมินตันตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ
ไทยฯ 

7. นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนกำหนดการ
แข่งขัน 30 นาทีเมือ่กรรมการประกาศเรียกชื่อเพื่อลงทำการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน 5 
นาทีจะ ถือว่านักกีฬาผู้นั้นสละสิทธิ์ยอมให้ชนะผ่าน 

8. น ักก ีฬ าจะต ้องพร ้อมลงสนามก ่อน เวลาการแข ่งข ันท ี่ก ำหนดตามสายการแข ่งข ัน  
ก่อน 15 นาท ี

9. กรรมการผู้ชี้ขาดขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขัน หากเห็นว่าสายการ
แข่งขันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง 

10. การยื่นประท้วงให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2562 โดย
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

11. ผู้ฝึกสอนจะลงไปทำการสอนในสนาม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
12. การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่โยเน็กซ์ 
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คะแนนสะสม
เพื่อเข้าแข่งขัน
ในสนามชิง
ชนะเลิศ 

รอบ ชนะเลิศ 
รอง

ชนะเลิศ 
3/4 5/8 9/16 17/32 33/64 

ประเภท

เดี่ยว 
6000 5100 4200 3300 2400 1500 600 

ประเภทคู ่ 6000/2 5100/2 4200/2 3300/2 2400/2 1500/2 600/2 

 หมายเหตุ : ตารางคะแนนใช้เฉพาะการเก็บคะแนนเข้าสู่สนามชิงชนะเลิศรายการน้ีเท่าน้ัน ส่วน 

อันดับคะแนนสะสมเก็บคะแนนตาม Level 4 

	


