
 

 
 

 

ระเบียบการแข่งขัน 

Prospectus 

 

โตโยต้า 
แบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2563  
ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ 

เก็บคะแนนสะสม Level 1 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายการโตโยต้าเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563(รอบคัดภาคและรอบชิงชนะเลิศ) 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในเวลานี้ และเพ่ือไม่ให้

กระทบต่อการแข่งขันรายการอ่ืนในปฏิทินการแข่งขันปี 2563  ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

1.ยกเลิกรายการโตโยต้าเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบภูมิภาคจำนวน 3 ภาค ได้แก่ ภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง  และภาคใต้ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะดำเนินการคืนเงินค่าสมัครให้กับทีม
ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันไปยังบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ชำระค่าสมัครดังกล่าว 

2. การแข่งขันโตโยต้าเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 
2563 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ รายละเอียดตามระเบียบการแข่งขัน (Prospectus) 

3. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 3.1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับสิทธิ์จากรอบคัดภาคเดิม 

- จะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องเสียค่าสมัครแข่งขัน 
  - ประเภทคู่กรณีเปลี่ยนคู่ จะต้องสมัครใหม่และเสียค่าสมัคร 
   3.1.1 สำหรับนักกีฬาที่ได้สิทธิและยืนยันเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไว้แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ 

แตห่ากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมให้แจ้งยกเลิกการยืนยันมาที่เมล์ btournament@gmail.com 
3.1.2 นักกีฬาที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันใหม่

ได ้
4. นักกีฬาทุกคนทุกสโมสรสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันโตโยต้า  เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้  

(ยกเลิกการแบ่งภาค) 

อนุมัติรับรองผลโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  

ถนนวิทยุ - สารสิน สวนลุมพินี  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 02-255 3391 

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  

ถนนวิทยุ - สารสิน สวนลุมพินี  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 02-255 3391 

mailto:btournament@gmail.com


 

 
 

สถานที่จัดการแข่งขัน ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ 

กำหนดการแข่งขัน - แข่งขันระหว่าง วันที่  26 - 31 พฤษภาคม 2563 

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี ้จนถึงวันที่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทุกประเภทการแข่งขัน 

- จับสายการแข่งขัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทยฯ  

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

ตารางการแข่งขัน วัน/ เดือน/ปี เริ่มแข่งขันเวลา โปรแกรมการแข่งขัน 

26 พฤษภาคม 2563 9.00 น. รอบแรก , รอบสอง 

27 พฤษภาคม 2563 9.00 น. รอบแรก , รอบสอง 

28 พฤษภาคม 2563 9.00 น. รอบสอง , รอบสาม 

29 พฤษภาคม 2563 9.00 น. รอบสาม , รอบก่อนรองชนะเลิศ 

30 พฤษภาคม 2563 9.00 น. รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ 

31 พฤษภาคม 2563 9.00 น. รอบชิงชนะเลิศ 

*สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและได้รับความยินยอมจากผู้ชี้ขาด 

 

ประเภทและรุ่นอายุ การแข่งขันประเภทบุคคล แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) จะต้องเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 (ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู ่คู่ผสม) 

2. รุน่อายุไม่เกิน 14 ป ี(U15) จะตอ้งเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 (ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว  ชายคู่ หญิงคู ่คูผ่สม) 

3. รุน่อายุไม่เกิน 16 ป ี(U17) จะตอ้งเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 (ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว  ชายคู่ หญิงคู ่คูผ่สม) 

4. รุน่อายุไม่เกิน 18 ป ี(U19) จะตอ้งเป็นผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545 (ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว  ชายคู่ หญิงคู่  คู่ผสม) 

หมายเหตุ – นักกีฬามีสิทธิสมัครลงแข่งขันเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น แตไ่ม่เกิน 3 ประเภท 

อัตราค่าสมัคร รุ่นอายุ U13, U15, U17 
- ประเภทเดี่ยว คนละ 300 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 600 บาท 
รุ่นอายุ U19  
-  ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 800 บาท 
 



 

 
 

 

เงินรางวัล 

 
 
 
 
 

 

รุ่น
อาย ุ

รางวัล 
ประเภท  

ชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู ่ หญิงคู่ คู่ผสม 

U13 

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

รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 

รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 x 2 2,000 x 2 3,000 x 2 3,000 x 2 3,000 x 2 

รอบก่อนรองชนะเลิศ 1,000 x 4 1,000 x 4 2,000 x 4 2,000 x 4 2,000 x 4 

U15 

ชนะเลิศ 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 

รองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 

รองชนะเลิศอันดับ 2 2,500 x 2 2,500 x 2 3,000 x 2 3,000 x 2 3,000 x 2 

รอบก่อนรองชนะเลิศ 1,000 x 4 1,000 x 4 2,000 x 4 2,000 x 4 2,000 x 4 

U17 

ชนะเลิศ 14,000 14,000 16,000 16,000 16,000 

รองชนะเลิศอันดับ 1 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000 

รองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 x 2 3,000 x 2 6,000 x 2 6,000 x 2 6,000 x 2 

รอบก่อนรองชนะเลิศ 1,500 x 4 1,500 x 4 2,000 x 4 2,000 x 4 2,000 x 4 

U19 

ชนะเลิศ 18,000 18,000 20,000 20,000 20,000 

รองชนะเลิศอันดับ 1 9,000 9,000 12,000 12,000 12,000 

รองชนะเลิศอันดับ 2 4,500 x 2 4,500 x 2 6,000 x 2 6,000 x 2 6,000 x 2 

รอบก่อนรองชนะเลิศ 2,500 x 4 2,500 x 4 4,000 x 4 4,000 x 4 4,000 x 4 

   รวมเป็นเงินท้ังสิน 718,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ผู้ชี้ขาด นายสายัณห์ พุทธวรรณ  Email boyonono@hotmail.com   

ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 8.00 น. 

คุณสมบัตินักกีฬา 

 

1. นักกีฬารุ่นอายุ U13, U15, U17 ,U19 จะต้องมีอายุไม่เกินที่กำหนด  

2. นักกีฬามีสิทธิสมัครลงแข่งขันเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกิน 3 ประเภท 

3. นักกีฬาต้องมีสัญชาติไทย 

4. นักกีฬาต้องเป็นตัวแทนสโมสร / ชมรม เดียวเท่านั้น (ห้ามสังกัดหลาย สโมสร / ชมรม) 

 

วิธีการสมัคร 1. สมัครแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ เว็บสมาคม REGISTER ONLINE 
[bat.tournamentsoftware.com] 

2. นักกีฬาที่ไม่ได้สังกัดสโมสร/ชมรม สามารถสมัครในนามโรงเรียน โดยต้องส่งหลักฐานรับรองการ
เป็นนักเรียนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน โอนเงินค่าสมัคร มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ออล
ซีซ่ันส์ เพลส  ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย – PAYPAL  

หมายเลขบัญชี 020-8-83619-6 และส่งหลักฐานการโอนเงินและประเภทที่สมัครเข้าแข่งขันมาที่ 
btournament@gmail.com ก่อนวันปิดรับสมัคร 

  

รูปแบบการแข่งขัน 

 

ใช้ระเบียบของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2562 

ระเบียบการแข่งขัน 1. ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF 
2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันใช้ระเบียบ การจัดการแข่งขันแบดมินตัน
ภายในประเทศ 2562 
3. นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข่งขันต้องทำการถอนตัว(withdraw)ในระบบรับสมัคร
ออนไลน์ในเวลาที่กำหนด 
4. ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน แบดมินตัน
ภายในประเทศ พุทธศักราช 2562 ข้อ  25.1 และ 25.2 นักกีฬาผู้ใดไม่ลงทำการแข่งขันตาม
กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ส่งหลักฐานให้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน ให้ถือว่านักกีฬาผู้
นั้นกระทำผิดต่อเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขัน ให้ปรับเป็นเงิน 1,500 บาทโดยให้สโมสร
ชำระค่าปรับภายใน 15 วันหลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ชำระค่าปรับตาม

http://bat.tournamentsoftware.com/find?StartDate=2019-12-10&EndDate=2020-12-24&page=1
mailto:btournament@gmail.com


 

 
 

ระยะเวลาที่กำหนด นักกีฬาผู้นั้นจะไม่สามารถสมัครแข่งขันในรายการที่เปิดรับสมัครในเวลา
นั้นได้ 
5. นักกีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธิ์จับคู่ลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ โดยให้สโมสรใดสโมสร
หนึ่งเป็นผู้สมัคร สโมสรที่ถูกขอคู่ต้องกด approve และ submit เพ่ือยืนยันการขอคู่ ถ้าระบบ
ยัง pending อยู่ระบบจะถือว่ายังไม่สมัคร เมื่อปิดรับสมัครจะต้องทำการ withdrawภายใน
กำหนด ระบบจึงจะทำการคืนเงินค่าสมัคร 
6. ถ้าประเภทใดมีนักกีฬาสมัครแข่งขันน้อยกว่า 8 คู่  / เดี่ยว หากมีการจัดการแข่งขัน เงิน
รางวัลจะถูกลดลง 50% และไม่มีคะแนน โดยใช้ระเบียบการจัดการแข่งขันแบดมินตัน
ภายในประเทศ 2562 ในการจัดสาย 
7. ผู้แข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาแบดมินตันตามระเบียบของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ 2562 
8. นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนกำหนดการ
แข่งขัน 30 นาที เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพ่ือลงทำการแข่งขันแล้วไม่ลงสนามภายใน 5 
นาทีจะถือว่า นักกีฬาผู้นั้นสละสิทธิ์ยอมให้ชนะผ่าน  
9. เพ่ือให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความต่อเนื่อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะประกาศให้
นักกีฬาคู่ถัดไปลงทำการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเวลาการแข่งขันและนักกีฬาทุกคน
พร้อมที่จะลงทำการแข่งขันทันที    
10. การแข่งขันเป็นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ
ไทยฯ 
11. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขัน หากเห็น
ว่าสายการแข่งขันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง  
12. ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่สมัครแข่งขันโดยใช้สถานศึกษา จะต้องเตรียมหลักฐานตัวจริงพร้อม
สำเนามาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือกรรมการผู้ชี้ขาด ณ วันแข่งขันเมื่อมีการ
ร้องขอ หากผู้สมัครที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวก่อนการแข่งขันได้ จะถูกตัดสิทธิ์จาก
การแข่งขัน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาดและนักกีฬาที่ปลอมแปลงหลักฐานแสดงอายุด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมฯ 
13. การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่ โยเน็กซ์ รุ่น  
14. การแข่งขันชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทยใช้กติกาการเสริฟลูกขนไก่ 1.15 เมตร 
 

 


