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การแข&งขัน 

โตโยต.า ชิงชนะเลิศแห&งประเทศไทย ประจำป; 2563 

   

ชิงถ%วยรางวัลพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 

ดำเนินการโดย 
 

 

 

 

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห1งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภA 

ระหว1างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2563 

ณ แจ%งวัฒนะฮอลล/ 

ศูนย/การค%าเซ็นทรัลพลาซา แจ%งวัฒนะ 
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ระเบียบการแข+งขัน โตโยต2า ชิงชนะเลิศแห+งประเทศไทย ประจำป= 2563 

 

1. วัตถุประสงค/ 

 1.1  เพื่อแข+งขันชิงความเป6นเลิศของกีฬาแบดมินตันในประเทศไทย ปE 2563 
 1.2  ผลการแข+งขันเป6นการเก็บสะสมคะแนนเพื่อจัดอันดับมือนักแบดมินตันของประเทศไทย 

 1.3  เปNดโอกาสใหQนักแบดมินตันไทยทุกระดับไดQทดสอบฝEมือเพื่อชิงความเป6นเลิศ 

 

2. ประเภทของการแข9งขัน 

 

ประเภท จำนวนที่รับ 

ชายเดี่ยว 64 

หญิงเดี่ยว 64 

ชายคู+ 64 

หญิงคู+ 64 

คู+ผสม 64 

   

 

3. คุณสมบัติผูFเขFาแข9งขัน 

3.1 นักกีฬาตQองมสีัญชาตไิทย  

3.2 ตQองเป6นนักกีฬาทีข่ึ้นทะเบียนไวQกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห+งประเทศไทยฯ 

3.3 ไม+อยู+ในระหว+างการถูกลงโทษหQามเขQาร+วมการแข+งขัน จากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห+งประเทศไทยฯและ/

หรือ การกีฬาแห+งประเทศไทย และ/หรือสหพันธ^แบดมินตันโลก BWF 

 

4. กติกาการแข9งขัน 

4.1 ใชQกติกาการแข+งขันของสหพันธ^แบดมินตันโลก BWF ฉบับล+าสุด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห+งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ̂

4.2 นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข+งขันจะตQองทำการถอนตัว (withdraw) ในระบบรับสมัครออนไลน^ในเวลาที่

กำหนด 



ĒìñöăíöôöąÝČîéĄôóŢ

ýôą×ôÔĈÿąĐíçôćìèĄìĐþŞÚîö
ăďêû

ēêõ

 

 

โตโยต$า ชิงชนะเลิศแห1งประเทศไทย ประจำป8 2563 3 

4.3 นักกีฬาต+างสโมสรหรือต+างชมรมมีสิทธิ์จับคู+ลงแข+งขันในประเภทคู+ไดQ โดยใหQสโมสรใดสโมสรหนึ่งเป6นผูQสมัคร 

สโมสรที่ถูกขอ คู+ตQองกด approve และ submit เพื่อยืนยันการขอคู+ ถQาระบบยัง pending อยู+ระบบจะถือ

ว+ายังไม+สมัคร เมื่อปNดรับสมัครจะตQองทำการ withdraw ภายในกำหนด ระบบจึงจะทำการคืนเงินค+าสมัคร 

โดยจะคืนค+าสมัครใหQหลังจากจับสายการแข+งขัน 

4.4 ถQาประเภทใดมีนักกีฬาสมัครแข+งขันนQอยกว+า 8 คู+ / เดี่ยว หากมีการจัดการแข+งขัน เงินรางวัลจะ ถูกลดลง 

50% โดยใชQ ระเบียบสมาคมฯ ในการจัดสายการแข+งขัน 

4.5 การคิดคะแนนจะใชQคะแนนในประเภทนั้นๆ เท+านั้น  

4.6 ผูQแข+งขันตQองแต+งการดQวยชุดกีฬาแบดมินตันตามระเบียบสมาคมฯ 

4.7 นักกีฬาตQองมารายงานตัวต+อคณะกรรมการจัดการแข+งขันที่สนามแข+งขันก+อนกำหนดการแข+งขัน 30 นาที 

เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพื่อลงทำการแข+งขันแลQวไม+ลงสนามภายใน 5 นาที จะถือว+านักกีฬาผูQนั้นสละ

สิทธิย์อมใหQชนะผ+าน 

4.8 เพื่อการแข+งขันดำเนินการไปดQวยความต+อเนื่อง ถQาสนามแข+งขันว+างกรรมการจะประกาศใหQนักกีฬาคู+ถัดไป

ลงทำการแข+งขันโดยไม+จำเป6นตQองรอใหQถึงเวลาการแข+งขันและนักกีฬาทุกคนพรQอมที่จะลงทำการแข+งขัน

ทันท ี

4.9 นักกีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก+ไดQเมื่อไดQรับอนุญาตจากกรรมการผูQตัดสินเท+านั้น 

4.10 คณะกรรมการจัดการแข+งขันขอสงวนสิทธิ์แกQไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข+งขันหากเห็นว+าสายการแข+งขัน

ผิดพลาดหรือไม+ถูกตQอง 

4.11 การยื่นประทQวงใหQปฏิบัติตามระเบียบสมาคมฯ 

4.12 คณะกรรมการจัดการแข+งขันหรือ ผูQชี้ขาด หรือ คณะกรรมการผูQรับผิดชอบมีสิทธิ์วินิจฉัยการประทQวงและ

คัดคQานทุกกรณีและการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นถือเป6นที่สิ้นสุด 

4.13 การใชQเอกสารหรือหลักฐาน / หนังสือรับรองเอกสารทางราชการอันเป6นเท็จเป6นความผิดตามกฎหมาย 

4.14 ผูQฝ�กสอนจะลงไปทำการสอนในสนาม ใหQปฏิบัติตามระเบียบสมาคมฯ 

4.15 การแข+งขันรายการนี้ใชQลูกขนไก+ YONEX  AS-20 

4.16 การแข+งขันรายการนี้ใชQกติกาการกำหนดความสูงของการส+งลูก 1.15 เมตร 

5. กำหนดการแข9งขัน 

 5.1 กำหนดวันแข+งขัน ;  วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2563 

 5.2 กำหนดป'ดรับสมัคร ;  วันที ่29 กรกฎาคม 2563 

  ใช#คะแนนวางมือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 

  ประกาศรายชื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

  สามารถถอนตัวได#ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
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                     จับฉลากแบ+งสายวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

                    ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห+งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ̂

 5.3 สถานที่แข+งขัน ; ณ แจFงวัฒนะฮอลล/ ศูนย/การคFาเซ็นทรัลพลาซา แจFงวัฒนะ 

 5.4   ประชุมผูQจัดการทีม วันที ่9 สิงหาคม 2563 เวลา … น. 

               ณ หQองประชุม 

 

อัตราค9าสมัคร  ชำระผ+านระบบการสมัครแข+งขันออนไลน ̂  

   - ประเภทเดี่ยว       400  บาท 

   - ประเภทคู+ คู+ละ     800 บาท 

 

6. ตารางการแข9งขัน 

            

วัน/ เดือน/ปE เริ่มแข+งขันเวลา โปรแกรมการแข+งขัน 

9 สิงหาคม 2563 10.00 น. Main Draw 

10 สิงหาคม 2563 10.00 น. Main Draw 

11 สิงหาคม 2563 10.00 น. 
รอบ 16 คนสุดทQาย

รอบก+อนรองชนะเลิศ 

12 สิงหาคม 2563 13.00 น. 
รอบก+อนรองชนะเลิศ

รอบรองชนะเลิศ 

13 สิงหาคม 2563 13.00 น. 
รอบรองชนะเลิศ 

รอบชิงชนะเลิศ 

  หมายเหต:ุตารางการแข+งขันสามารถปรับเปลี่ยนไดQตามความเหมาะสม 

7. การรับสมัครแข9งขัน  

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

    ติดต9อสอบถามรายละเอียดการแข9งขันเพิ่มเติมไดFที่ 

          โทร. 02-2553391 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห9งประเทศไทยฯ 
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8. รางวัลในการแข9งขัน  

ผูQชนะเลิศจะไดQรับถQวยพระราชทาน ครบทั้ง 5 ประเภท พรQอมเหรียญรางวัล และเงินรางวัลแต+ละประเภท ดังนี ้

 8.1 ชายเดี่ยว 

ชนะเลิศ       100,000 บาท 

       รองชนะเลิศ      50,000 บาท 

       ผูQแพQรอบรองชนะเลิศคนละ    15,000 บาท 

 8.2 หญิงเดี่ยว 

ชนะเลิศ                         100,000 บาท 

       รองชนะเลิศ     50,000 บาท 

       ผูQแพQรอบรองชนะเลิศคนละ   15,000 บาท 

8.3 ชายคู9 (ต+อคู+) 

   ชนะเลิศ                  120,000 บาท 

   รองชนะเลิศ     60,000 บาท 

   ผูQแพQรอบรองชนะเลิศคู+ละ              20,000 บาท 

8.4 หญิงคู9 (ต+อคู+) 

   ชนะเลิศ             120,000  บาท 

   รองชนะเลิศ   60,000  บาท 

   ผูQแพQรอบรองชนะเลิศคู+ละ  20,000  บาท 

8.5  คู9ผสม (ต+อคู+) 

   ชนะเลิศ             120,000  บาท 

   รองชนะเลิศ   60,000  บาท 

   ผูQแพQรอบรองชนะเลิศคู+ละ  20,000  บาท 

                                     

                                   เงินรางวัล รวมทั้งสิ้น     1,020,000 บาท 

 

********************************** 


