
ระเบียบการแขงขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาแหงชาต ิคร้ังที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส” 

************ 
1. สมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

นายกสมาคม คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 
เลขาธิการ พลอากาศโท รศ. นิกร ชํานาญกุล 
สถานท่ีติดตอ สํานักงานสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ 
 ถนนวิทย ุ– สารสิน ในสวนลมุพินี 
 กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2255-3391 
 โทรสาร 0-2255-3392 
 

2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน 
ประธานฝายกีฬาแบดมินตันของจังหวัดเจาภาพ ประธานกรรมการ 
ผูแทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกีฬาแหงจังหวัดเจาภาพ กรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเจาภาพ กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพแตงตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
พนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง 
3.1. คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา  ประกอบดวย 

ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเจาภาพ    กรรมการ 
ผูแทนสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ   กรรมการ 

ผูแทนกองนิติการ กกท.       กรรมการ 
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ กกท.   กรรมการและเลขานุการ 
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.2. คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค  ประกอบดวย 
ผูแทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ ประธานกรรมการ 
ประธานฝายเทคนิคกีฬาแบดมินตัน กรรมการ 
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน กรรมการ 
ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการ 
ผูจัดการทีมทุกทีมท่ีเขาแขงขัน (ยกเวน คูกรณี) กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพกีฬาแหงชาติแตงตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
 

4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
4.1. ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ.2550 
4.2. ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธแบดมินตันโลก ฉบับแปลภาษาไทยลาสุด โดยสมาคมกีฬา

แบดมินตันแหงประเทศไทยฯ 
4.3. ใหมีการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในประเภททีมและประเภทบุคคล ท้ังในระดับภาคและระดับชาต ิ
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5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 

5.1.  ใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 
5.2.  แตละจังหวัดสงนักกีฬาทีมชาติเข ารวมการแขงขันได โดยใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬา              

แหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
5.2.1. นักกีฬาชาย ไมเกิน 2 คน ท้ังประเภทบุคคลเดี่ยว ประเภทคู และประเภททีมชาย 
5.2.2. หญิง ไมเกิน 2 คน ท้ังประเภทบุคคลเดี่ยว ประเภทคู และประเภททีมหญิง 

5.3.  นักกีฬาประเภททีมแตละคน จะลงแขงขันประเภทเดียวกันซํ้า 2 ครั้ง ในคราวเดียวไมได 
5.4.  นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ตามระเบียบของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหง

ประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันแบดมินตันภายในประเทศ พุทธศักราช 2562 ดังมีรายชื่อแนบ
ทาย ในภาคผนวก ค 

 
6. กําหนดการแขงขัน   

6.1 ระดับภาค  
ประเภททีม   จํานวน 3 วัน 
ประเภทบุคคล จํานวน 4 วัน 

6.2 ระดับชาติ 
ประเภททีม   จํานวน 4 วัน 
ประเภทบุคคล  จํานวน 5 วัน 

 
7. ประเภทการแขงขัน 

7.1. ประเภททีม ประกอบดวย ทีมชายและทีมหญิง ทําการแขงขัน รวม 5 แม็ทช คือ เดี่ยวมือ 1, เดี่ยวมือ 2,  
คูมือ 1, คูมือ 2 และเดี่ยวมือ 3 ลําดับการแขงขัน ตามภาคผนวก ก  

7.1.1.กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง ใหผูควบคุมทีมหรือผูแทนสงรายชื่อผูเลนในทีมตามลําดับมือท่ีระบุไว
ในขอ 7.1 ปดผนึกยื่นตอผูชี้ขาด 

7.1.2.กอนการแขงขัน 30 นาที ผูชี้ขาดจะเรียกนักกีฬาท้ัง 2 ฝายมารายงานตัว เพ่ือตรวจสอบรายชื่อและ
หลักฐานของนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขัน วามีคุณสมบัติและจํานวนครบตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 
7 หากพบวามีนักกีฬาท่ีมีคุณสมบัติรายงานตัวเพ่ือลงทําการแขงขันนอยกวา 4 คน ใหปรับเปน
แพ (เฉพาะประเภททีมทุกครั้งท่ีลงทําการแขงขัน) 

7.1.3.รายชื่อผูเลนที่รายงานตัวตองตรงกับรายชื่อกีฬาที่จะลงทําการแขงขัน และเปนรายชื่อที่ตรง
ตามบัญชีรายชื่อนักกีฬาท่ีข้ึนทะเบียนและสงให กกท. ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวา
ดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 

7.1.4.ในการแขงขันประเภททีม รอบรองชนะเลิศ ทีมใดท่ีชนะ 3 แม็ทช ใหเปนทีมชนะการแขงขัน
และมีสิทธิ์ไมแขงขันในแม็ทชท่ีเหลือ  

7.2. ประเภทบุคคล ประกอบดวย 
7.2.1. ประเภทชายเดี่ยว 
7.2.2. ประเภทชายคู 
7.2.3. ประเภทหญิงเดี่ยว 
7.2.4. ประเภทหญิงคู 
7.2.5. ประเภทคูผสม 
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8. จํานวนผูเขารวมการแขงขันและผูควบคุมทีม 

8.1 ระดับภาค จังหวัดท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันท้ังประเภททีม และประเภทบุคคลครบทุกรายการ
แขงขัน  ตามขอ 7.1 และ 7.2 
8.1.1 ประเภททีม ใหสงนักกีฬาชายไดไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 8 คน และสงนักกีฬาหญิงไดไม

นอยกวา 4 คน แตไมเกิน 8 คน 
8.1.2 ประเภทบุคคล จังหวัดท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไมครบทุกประเภทหรือบางรายการแขงขัน 

ใหสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน  ดังนี้ 
(1) ถาสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภททีม ใหสงรายชื่อนักกีฬาเขารวมการแขงขัน              

ตามขอ 7.1 ถาสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภทบุคคล ตามขอ 7.2 ใหสงนักกีฬา ดังนี้ 
- ประเภทเดี่ยว ประเภทละ 2 คน 

- ประเภทคู ประเภทละ 2 คู (ไมมีสํารอง) 
8.1.3 นักกีฬาประเภทบุคคล ตองมีรายช่ืออยูในประเภททีมดวย ถาจังหวัดนั้นสงประเภททีม                

เขาแขงขัน 
8.1.4 แตละจังหวัดมีเจาหนาท่ีทีมได 2 คน คือ ผูฝกสอนชาย 1 คน และผูฝกสอนหญิง 1 คน กรณีท่ี

จังหวัดใด สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันครบท้ังประเภททีมชายและประเภทหญิง ใหมีผูจัดการทีมไดอีก 1 คน              
รวมเปน 3 คน 

8.2 ระดับชาติ 
8.2.1 จังหวัดท่ีผานการคัดเลือกระดับภาค ในประเภททีม ใหสงรายชื่อนักกีฬาท่ีผานรอบคัดเลือก ตามขอ 

7.1 จังหวัดท่ีผานการคัดเลือกระดับภาค ในประเภทบุคคล ใหสงรายชื่อนักกีฬาท่ีผานรอบคัดเลือก                   
ตามขอ 7.2 

8.2.2 แตละจังหวัดมีเจาหนาท่ีทีมได ดังนี้คือ ผูฝกสอนทีมชาย 1 คน และผูฝกสอนทีมหญิง 1 คน ยกเวน 
กรณีท่ีจังหวัดใดไดรับคัดเลือกเพ่ือไปเขารวมการแขงขันระดับชาติ ครบท้ังประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
ใหมีผูจัดการทีมเพ่ิมไดอีก 1 คน รวมเปน 3 คน 

8.2.3 จังหวัดท่ีผานการคัดเลือกประเภททีมชายหรือทีมหญิง (ทีมเดียว) และผานการคัดเลือกประเภท
บุคคลดวย ใหมีเจาหนาท่ีทีมได 1 คน คือ ผูฝกสอนทีมชาย หรือทีมหญิง 1 คน  

8.2.4 จังหวดัท่ีผานการคัดเลือกประเภทบุคคล ใหมีผูฝกสอนไดในอัตรานักกีฬา 6 คน ตอผูฝกสอน 1 คน  
(6 : 1) ยกเวน จังหวัดใดท่ีมีนักกีฬาไมถึงตามอัตรา (6:1) ใหมีผูฝกสอนได 1 คนตอจังหวัด 
 
9. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน 

ระดับภาค    
จัดใหมีการแขงขันคัดเลือกระดับภาคท้ังประเภททีมและบุคคล  ดังนี้ 
9.1 ประเภททีม  

9.1.1 ในรอบคัดเลือก ท้ัง 5 ภาค แตละภาคคัดเลือกนักกีฬาทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม 
9.1.2 ถาทีมท่ีเขาแขงขันมากกวา 4 ทีม ใหใชวิธีแขงขันแบบแพคัดออกคัดเลือกเอาทีมชนะเลิศและ           

รองชนะเลิศเขาไปแขงขันระดับชาติ ตามลําดับ 
9.1.3 ถาทีมท่ีเขาแขงขันไมเกิน 4 ทีม ใหแขงขันแบบพบกันหมด คัดเลือกเอาทีมท่ีไดคะแนนดีท่ีสุด 2 

ทีม เขาไปแขงขันในระดับชาติ ตามลําดับ 
9.1.4 การนับคะแนนตามขอ 9.1.3 ทีมชนะได 2 คะแนน ทีมแพได 1 คะแนน ทีมท่ีไมไดลงทําการ

แขงขัน ไมไดคะแนน หากนับคะแนนรวมเม่ือเสร็จสิ้นการแขงขันแลวมีคะแนนเทากันใหใชวิธีคิดเพ่ือคัดเลือกผู
มีอันดับท่ีดีกวาตามลําดับดังนี้  
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(1) ใหนับรวมแม็ทชได และแม็ทชเสียท่ีดีกวา 
(2) ถาเทากัน ใหนับรวมเกมได และเกมเสียท่ีดีกวา 
(3) ถาเทากัน ใหดูผลการแขงขันระหวางคูนั้น 
(4) ถาเทากัน ใหใชวิธีจับฉลาก 

9.1.5 ทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลศิจะไดรับตําแหนงท่ี 3 รวมกัน แตใหจับสลากเพ่ือเปนทีมสํารองใน
กรณีทีมท่ีไดรับสิทธิ์ไปแขงขันระดับชาติถอนทีม เวนแต กรณีขอ 9.1.3 ทีมท่ีจะไดรับสิทธิ์เปนทีมสํารองคือทีมท่ี
มีคะแนนในลําดับถัดมา 

9.1.6 ระดับภาค 
 ทีมท่ีเขาแขงขันไมเกิน 7 ทีม ใหมีทีมวางอันดับ(seed) ได 2 ทีม และทีมท่ีเขาแขงขันตั้งแต 8 ทีม
ข้ึนไป ใหมีทีมวางอันดับได 4 ทีม ดังตอไปนี้ 

(1) นํารายชื่อนักกีฬาในทีมหาทีมวาง (seed) ในประเภทการแขงขันสําหรับประเภททีม โดย  
- สําหรับนักกีฬาท่ีมี BWF World Ranking 1 - 30 ให บวก 40% ของคะแนนสะสม
สูงสุดภายในประเทศ 

- สําหรับนักกีฬาท่ีเปนทีมชาติ ใหบวก 20% ของคะแนนสะสมสูงสุดภายในประเทศ 
- ใชคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
รุนท่ัวไป ตามวันท่ีท่ีผูแทนสมาคมฯ พิจารณา 

(2) รวมคะแนนสะสมจากคะแนนสะสมสูงสุด 3 คน ของนักกีฬาประเภทเดี่ยว และ คะแนน
สะสมสูงสูด 2 คู ของนักกีฬาประเภทคู สําหรับการคิดคะแนนสะสมในประเภทคู ใหใช
คะแนนก่ึงหนึ่งของนักกีฬาท่ีมีคะแนนสะสมในประเภทคูสูงสุด 4 อันดับแรก 

การจัดลําดับมือการในการลงแขงขันแตละแมทซ 
โดยใหผูจัดการทีมสงลําดับมือในทีม ท้ังประเภทเดี่ยว และประเภทคู ในวันประชุมผูจัดการทีม ตาม

ภาคผนวก ข 
9.2 ประเภทบุคคล  ในรอบคัดเลือกท้ัง 5 ภาค แตละภาคคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาตามจํานวน ดังนี้ 

9.2.1 ชายเดี่ยว 4 คน 
9.2.2 หญิงเดี่ยว 4 คน 
9.2.3 ชายคู 4 คู 
9.2.4 หญิงคู 4 คู 
9.2.5 คูผสม 4 คู 
การวางมือและการจัดสายการแขงขันใหเปนไปตามระเบียบการจัดการแขงขันและการวางอันดับมือ

ของสมาคมฯ ใชคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รุนท่ัวไป 
ตามวันท่ีท่ีผูแทนสมาคมฯ พิจารณา 

 
ระดับชาต ิ(รอบมหกรรม) 

นักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันระดับชาติ ตองเปนนักกีฬาท่ีผานการคัดเลือกระดับภาคในประเภทท่ีผาน
การคัดเลือกฯเทานั้น ในการจัดการแขงขันประเภททีม ใหทําการแขงขันแบบแบงกลุม โดยแขงขันแบบพบกัน
หมด ผูท่ีไดคะแนนเปนอันดับท่ี 1 ของแตละกลุมจะไปแขงขันในรอบรองชนะเลิศ ซ่ึงเปนการแขงขันแบบแพคัด
ออกผูท่ีแพใน   รอบรองชนะเลิศจะไดตําแหนง รองชนะเลิศอันดับสองรวมกัน ผูท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ จะ
เขาไปชิงตําแหนงชนะเลิศและรองชนะเลิศ และประเภทบุคคลจะเปนการแขงขันแบบแพคัดออก ผูท่ีแพในรอบ
รองชนะเลิศจะไดตําแหนงรองชนะเลิศอันดับสองรวมกัน ผูท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศใหเขาไปชิงตําแหนง
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศตอไป 
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9.3 ประเภททีม ทีมเขารวมแขงขันจะมีจํานวน 11 ทีม ประกอบดวยทีมท่ีผานการคัดภาค 10 ทีม และ
ทีมเจาภาพในการจัดการแขงท่ีไดรับสิทธิ์ไมตองผานการคัดภาค 1 ทีม รวม 11 ทีม และใหมีทีมวาง 
(Seed) ได 4 ทีม โดยใชหลักเกณฑการคิดคะแนนดังตอไปนี้ 

(1) นํารายชื่อนักกีฬาของทีมท่ีไดรับตําแหนงชนะเลิศจากการคัดเลือกระดับภาค ตามขอ 7 
เพ่ือหาทีมวาง (seed) โดย  

- นักกีฬาท่ีมี BWF World Ranking 1 --30 ให บวก 40% ของคะแนนสะสมสูงสุด
ภายในประเทศ 
 -นักกีฬาท่ีเปนทีมชาติ ใหบวก 20% ของคะแนนสะสมสูงสุดภายในประเทศ 

-ใชคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
รุนท่ัวไป วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

(2) รวมคะแนนสะสมจาก คะแนนสะสมสูงสุดของนักกีฬาประเภทเดี่ยว 3 คน และ 
คะแนนสะสมสูงสูดของนักกีฬาประเภทคู 2 คู สําหรับการคิดคะแนนสะสมในประเภท
คู ใหใชคะแนนก่ึงหนึ่งของนักกีฬาท่ีมีคะแนนสะสมในประเภทคูสูงสุด 4 อันดับแรก 

(3) ใหมีทีมวางอันดับมือ 4 อันดับ (seed) 
(4) ในกรณีท่ีนักกีฬาทุกทีมท่ีเขารวมแขงขัน ไมมีนักกีฬาคนใดมีคะแนนสะสม ใหใชวิธีจับ

สลาก 
(5) ทีมท่ีอยูในภาคเดียวกัน ใหแยกอยูคนละสวนในสายของการแขงขันฯ ยกเวนในภาคท่ีมี

เจาภาพท่ีไดสิทธิ์ในการเขารวมแขงขันฯ สามารถอยูในสวนเดียวกันของสายการแขงขันฯ 
ได 

(6) การวางอันดับมือใหอยูในดุลยพินิจของผูแทนสมาคมฯ และถือเปนสิ้นสุด 
 
การจัดลําดับมือการในการลงแขงขันแตละแมทซ 

ผูจัดการทีมสงลําดับมือในทีมท้ังประเภทเดี่ยวและประเภทคู ในวันประชุมผูจัดการทีม ตาม
ภาคผนวก ข  

9.4 ประเภทบุคคล 
การแขงขันประเภทบุคคล วิธีการวางมือและการจัดสายการแขงขัน ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ผูท่ีไดรับตําแหนงชนะเลิศ จากการคัดเลือกระดับภาค ไดสิทธิ์เปนมือวางอันดับ 1 – 5             
ในการแขงขันระดับชาติ  

(2) ผูท่ีไดวางมืออันดับท่ี 5 จากการจัดลําดับมือ ใหวางอยูในตําแหนงสวนท่ี 5/8 ในสาย
การแขงขัน (ตามตัวอยางสายการจัดอันดับมือฯ) ทีมท่ีอยูในภาคเดียวกัน ใหแยกอยูคน
ละสวน ในสายของการแขงขัน 
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ตัวอยางสายการจัดอันดับการวางมือประเภททีม ระดับชาติ 

 
 

รอบแบ่งกลุ่ม

Group A

จังหวัด 1 2
1 SEED 1
2

Group B

จังหวัด 1 2 3
3 SEED 3/4
4
5

Group C

จังหวัด 1 2 3
6 SEED 3/4
7
8

Group D

จังหวัด 1 2 3
9 SEED 2
10
11

รอบ Main Draw
Semifinals Final 

 
1 ที� 1 Group A  

  
2 ที� 1 Group B   

   
3 ที� 1 Group C   

   
4 ที� 1 Group D  
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ตัวอยางสายการจัดอันดับการวางมือประเภทบุคคล ระดับชาติ

 

1 SEED 1

2

3 SEED 5/8

4

5

6 SEED 3/4

7

8 SEED 5/8

9

10

11

12

13 SEED 5/8

14

15 SEED 3/4

16

17

18 SEED 5/8

19

20 SEED 2
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10. การเปล่ียนรายช่ือนักกีฬา และการถอนตัว 

 
10.1.1 ท้ังในระดับภาค และระดับชาติ การสงรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา ใหเปนไป

ตามระเบียบของการกีฬาแหงประเทศไทย ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจะตองเสร็จสิ้นกอนวันประชุมจัดสาย                  
การแขงขัน ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับบัญชีรายชื่อนักกีฬาท่ีเขาแขงขันในครั้งนั้น ๆ ในวันประชุมจัด
สายการแขงขัน ยกเวน การถอนตัวอยางเปนทางการ รายชื่อตกหลน หรือพิมพผิด ไมใหมีการถอนตัวภายหลังการ
จัดสายการแขงขันฯ ยกเวน การบาดเจ็บหรือปวยดวยเหตุผลอ่ืน ๆ โดยแพทย ที ่คณะกรรมการจ ัด                  
การแขงขันฯ แตงตั้งไวไดตรวจ และออกใบรับรองวาไมสามารถลงแขงขันได การขอถอนตัวดวยเหตุผลอ่ืนอัน
เกิดจากเหตุสุดวิสัย  

10.1.2 ภายหลังการจัดสายการแขงขันแลว ใหอยูในการพิจารณาของประธานจัดการแขงขันฯ และ
หรือ ชี้ขาด และการกีฬาแหงประเทศไทย เทานั้น และผลการพิจารณาใหถือเปนสิ้นสุด ผูถอนตัว                      
จากการแขงขันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวามีความผิดตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวย           
การแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 

 
11. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

11.1  เปนหนาท่ีของจังหวัดท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการทีม หรือผูฝกสอนของแตละจังหวัด ท่ีจะตองรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบรายชื่อผูเขาแขงขันของตนใหถูกตอง และการกรอกรายชื่อตามแบบฟอรมกอนยื่นตอ กกท. 
เม่ือดําเนินการจับสลากสายการแขงขันเสร็จสิ้นและประกาศแลว จะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือ
สับเปลี่ยนบคุคลอยางใดไมไดไมวากรณีใด ๆ  เวนแตจะขอแกไขตัวสะกดการันตท่ีเกิดจาการเขียนผิดหรือ พิมพ
ผิด เทานั้น 

11.2 เปนหนาท่ีของผูเขาแขงขันจะตองตรวจดูรายการแขงขันของตนเอง และไปแขงขันตามวัน เวลาและ
สถานท่ีท่ีกําหนด โดยไปถึงสนามกอนเวลาแขงขันของตนเองอยางนอย 30 นาที ถาสนามวาง คณะกรรมการ
จัดการแขงขันฯ มีสิทธิ์จะเรียกนักกีฬาคูตอไปลงแขงขันกอนเวลาท่ีกําหนดไวในสายการแขงขันได 

11.3 เม่ือกรรมการดําเนินการแขงขันฯ ประกาศใหลงสนาม ผูเขาแขงขันจะตองเตรียมไมแร็กเกต          
(ไมนอยกวา 2 อัน) ผาเช็ดเหง่ือ น้ําดื่ม และอุปกรณท่ีผูเขาแขงขันจําเปนตองใชนําเขาไปวางรวมไวในตะกรา ซ่ึง
อยูดานขางผูตัดสิน เม่ือเริ่มการแขงขันผูเขาแขงขันจะออกนอกสนามแขงขันไมไดเปนอันขาด ยกเวนขณะ
พักตามกติกา ขอ 16.2 และระหวางเกมการแขงขัน บุคคลอ่ืนจะนําสิ่งของ เชน ไมแร็กเกต น้ําดื่ม ฯลฯ เขาไป
ใหผูแขงขันในสนามไมได จะตองนําสิ่งของนั้นไปขออนุญาตจากผูชี้ขาดในการแขงขัน ซ่ึงจะเปนผูอนุญาตใหใคร
คนใดคนหนึ่ง เปนผูนําสิ่งของนั้นเขาไปใหผูเขาแขงขันได 

11.4 นักกีฬาบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในระหวางการแขงขัน บุคคลท่ีจะไดรับอนุญาตใหเขาไปในสนามได คือ 
ผูชี้ขาด นายแพทยหรือแพทยกายภาพบําบัด หรือ บุคคลอ่ืนท่ีผูชี้ขาดพิจารณาอนุญาตเทานั้น 

11.5  การแขงขันประเภทหญิงเดี่ยว, ชายเดี่ยว, หญิงคู, ชายคู และคูผสม ใชการแขงขันแบบ  แรลลี่พอยท 
ระบบ 21 คะแนน ทําการแขงขันแพชนะ 2 ใน 3 เกม 

11.5.1 ฝายท่ีได 21 คะแนนกอน เปนฝายชนะในเกมนั้น 
11.5.2 ถามีคะแนน 20 คะแนนเทากัน ฝายชนะตองมีคะแนนนํา 2 คะแนนติดตอกัน 
11.5.3 ถามีคะแนน 29 คะแนนเทากัน ฝายท่ีได 30 คะแนนกอนเปนฝายชนะ 
11.5.4 ในระหวางเกมเม่ือฝายหนึ่งมีคะแนนถึง 11 คะแนน นักกีฬามีสิทธิ์พักอยูในสนามได 60 

วินาที และรับฟงการสอนจากผูฝกสอนท่ีนั่งอยูดานทายสนามได ยกเวน เกมท่ี 3 (เกมสุดทาย) 
เม่ือฝายหนึ่งมีคะแนนถึง 11 คะแนน จะตองเปลี่ยนขางทันที และมีสิทธิ์พักและรับการสอน
จากผูฝกสอนได 
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11.5.5 เม่ือจบเกมท่ี 1 กอนเริ่มเกมท่ี 2 และจบเกมท่ี 2 กอนเริ่มเกมท่ี 3 (ถามี) นักกีฬาจะตองเปลี่ยน
ขางทันที และมีสิทธิ์พักได 120 วินาที โดยอนุญาตใหผูฝกสอนหรือผูจัดการทีมฝายละไมเกิน 
2 คน เขามาในสนามได และตองออกจากสนามเม่ือผูตัดสินประกาศเหลือเวลาพัก 20 วินาที 
หามนักกีฬาออกจากสนามแขงขันโดยมิไดรับอนุญาตจากผูตัดสิน 

11.6 นักกีฬาแขงขันในระหวางเกม เม่ือลูกไมอยูในการเลน (ยุติการตีโต) อนุญาตใหผูฝกสอน สอนนักกีฬา
จากดานทายสนามได ท้ังนี้ การสอนจะตองไมรบกวนเกมการเลนของนักกีฬาท้ังสองฝาย และหามสอนขณะท่ีอยู
ในระหวางการเลนตีโตลูกโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดดังกลาว ผูตัดสินจะรายงานใหผูชี้ขาดทราบ และขอเชิญ
ใหผูละเมิดออกจากบริเวณสนามแขงขันได 

11.7 นักกีฬาท่ีเขารวมแขงขันหลายประเภท ไมวาจะเปนประเภททีมหรือประเภทบุคคล ใหนักกีฬา              
มีสิทธิ์พักไดอยางนอย 30 นาที กอนท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ จะจัดใหมีการแขงขันในคูตอไป 

11.8 มีสิทธิ์อุทธรณผลการตัดสินตอผูชี้ขาด และคําวินิจฉัยถือวาสิ้นสุด 
11.9 การเลนไมสมศักดิ์ศรี ตามจรรยาบรรณของ BWF (GCR Appendix 4 – Players’ Code of 

Conduct)  ขอ 4.2.6 
 

12. การแตงกายของนักกีฬา 
12.1 นักกีฬาประเภททีมจะตองแตงกายดวยชุดสีเดียวกันหรือหลายสีรวมกันแตตองเหมือนกันท้ังทีมลง

สนามแขงขัน หากใชลวดลายศิลป (Abstract) ตองไมมีการโฆษณาเนื้อหาเชิงธุรกิจพาณิชย หรือการสงเสริมการ
ขาย ท้ังนี้แตละทีมจะตองจัดเตรียมเสื้อ กางเกงหรือกระโปรงใหนักกีฬาอยางนอย 2 สี ๆ ละ 2 ตัว (ตัวอยาง 
เชน ชุดของทีมมีเสื้อสีสมและกางเกงสีดํา นักกีฬาจะตองสวมเสื้อสีสมและกางเกงสีดําเหมือนกันท้ังทีม) สวนการ
แขงขันประเภทบุคคลในประเภทคู นักกีฬาตองใสเสื้อ กางเกง หรือกระโปรงสีเดียวกัน (ตัวอยางเชน นักกีฬา
สวมเสื้อสีสมและกางเกงสีดํา คูของนักกีฬาคนนั้นจะตองสวมเสื้อสีสมและกางเกงสีดําเหมือนกันท้ังสองคน) และ
ฝายตรงขามตองใสเสื้อสีตางกันตั้งแตรอบกอนรองชนะเลิศ ฝายท่ีมีคะแนนสะสมต่ํากวา จะตองเปนฝายเปลี่ยน 

12.2 โลโกผูใหการสนับสนุน 
12.2.1 สําหรับเครื่องหมายการคา คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีมิใชสิทธิประโยชน

ของเกมสการแขงขัน ใหมีขนาดไมเกิน 2 x 3 นิ้ว 1 จุดเทานั้น และหามนําตรา หรือ
เครื่องหมายการคาท่ีเปนการประชาสัมพันธการขายหรือเก่ียวกับบุหรี่ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใสลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด 

12.2.2 อนุญาตใหใชชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. จํานวนไมเกิน 1 แถว เทานั้น                                                                                                                                            
 

13. มารยาทของนักกีฬา 
ตลอดเวลาการแขงขันนักกีฬาทุกคนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับนักกีฬาท่ีดี และตองปฏิบัติตามกติกา 

การแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม หรือละเมิดตอกฎกติกาการแขงขัน คณะกรรมการ
อํานวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ จะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี 

 
14. การประทวง 

14.1 การประทวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬา ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับการกีฬา
แหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2550 

14.2 การประทวงท่ีเก่ียวกับเทคนิคการกีฬา ใหผูจัดการทีมยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร 
พรอมวางเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
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14.3 การประทวงท่ีตองวางเงินประกัน ผูยื่นประทวงจะไดรับเงินประกันการประทวงคืน 
ตอเม่ือ การประทวงมีผลชนะ มิฉะนั้น ใหริบเงินประกันนั้นเปนทุนสงเสริมกีฬาของจังหวัดเจาภาพการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ในครั้งนั้น 

 
13. บทลงโทษ 

 ในการแขงขันระดับชาติ ถานักกีฬาไมมาทําการแขงขันหรือนักกีฬาท่ีไมมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ กกท. 
มาทําการแขงขันหรือผูฝกสอนไมมาปฏิบัติหนาท่ี โดยไมมีเหตุอันสมควร จะถูกพิจารณาโทษงดเบี้ยเลี้ยงและถูก
ตัดสิทธิ์ในการแขงขันในปนั้นและปตอไป ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬา
แหงชาติ พ.ศ. 2550 

 
14. คุณสมบัติของผูตัดสิน ผูช้ีขาด และผูกํากับเสน 

1. เปนผูตัดสินของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ฯ 
2. ผูชี้ขาด คือ ผูท่ีสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ แตงตั้งใหเปนผูแทนสมาคมฯ ทํา

หนาท่ีชี้ขาดกีฬาแบดมินตันใหกีฬาแหงชาติ 
3. เปนผูกํากับเสนท่ีมีอายุไมต่ํากวา 16 ป  และไดรับการอบรมจากวิทยากรของสมาคมฯ 

 
15. รางวัลการแขงขัน 

ใหเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ.2550 
รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร 

- ประเภททีม (นักกีฬาชาย 8, นักกีฬาหญิง 8)   
- ประเภทบุคคล (นักกีฬาชาย 4, นักกีฬาหญิง 4) 
- ผูจัดการทีม 2, ผูฝกสอน 2 (ใหรับเฉพาะใบประกาศนียบัตรเทานั้น) 

รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร 
- ประเภททีม (นักกีฬาชาย 8, นักกีฬาหญิง 8) 
- ประเภทบุคคล (นักกีฬาชาย 4, นักกีฬาหญิง 4) 
- ผูจัดการทีม 2, ผูฝกสอน 2 (ใหรับเฉพาะใบประกาศนียบัตรเทานั้น) 

รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรียญรวม) 
- ประเภททีม (นักกีฬาชาย 16, นักกีฬาหญิง 16)  
- ประเภทบุคคล (นักกีฬาชาย 8, นักกีฬาหญิง 8) 
- ผูจัดการทีม 4, ผูฝกสอน 4 (ใหรับเฉพาะใบประกาศนียบัตรเทานั้น) 

รางวัลนักกีฬาดีเดน ชาย - หญิง จํานวน 2 รางวัล จะไดรับโลและประกาศนียบัตร 
รางวัลผูฝกสอนดีเดน ชาย - หญิง จํานวน 2 รางวัล จะไดรับโลและประกาศนียบัตร 

สรุปจํานวนเหรียญและประกาศนียบัตรท้ังหมด 
  - เหรียญชุบทอง จํานวน 24 เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน 28 ใบ 

- เหรียญชุบเงิน จํานวน 24 เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน 28 ใบ  
- เหรียญชุบทองแดง จํานวน 48 เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน 56 ใบ  
 

หมายเหตุ  สําหรับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัด เจาภาพเปนผูดําเนินการจัดเตรียมไว
ให ในสวนโลรางวัลนักกีฬาดีเดน/ผูฝกสอนดีเดน กกท. เปนผูดําเนินการให 
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16. ลูกขนไก ท่ี ใชสํ าหรับการแขงขันจะตองมีวิ ถีและความเร็วเปนมาตรฐานและไดรับการรับรอง                    

จากสมาคมฯ 
 
17. สนามแขงขัน จะตองไดมาตรฐาน และมีไมนอยกวา 4 สนาม 
 
18. หลักเกณฑการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันดีเดน 

1. ผลงานการแขงขัน และจํานวนเหรียญทองท่ีไดรับ 
2. ความสําคัญในการพิจารณาคือ ประเภทเดี่ยว และประเภทคู ตามลําดับ 
3. มารยาทและการแสดงออกถึงการเปนนักกีฬาท่ีดีในขณะแขงขัน 
4. มีความประพฤติท่ีดี ท้ังในและนอกสนามแขงขัน 
5. มีพัฒนาการทางฝมือเปนท่ียอมรับ 
6. ใหผูแทนสมาคมฯ เปนผูพิจารณานักกีฬาดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

 
19. หลักเกณฑการคัดเลือกผูฝกสอนดีเดน 

1. มีผลงานการแขงขันของนักกีฬา และจํานวนเหรียญทองท่ีไดรับ 
2. มีความประพฤติดี 
3. มีมารยาทและการแสดงออกถึงการเปนผูฝกสอนท่ีดี 
4. ใหผูแทนสมาคมฯ เปนผูพิจารณาผูฝกสอนดีเดน และผลการพิจารณาถือเปนท่ีสุด 

 
20. หลักเกณฑการพิจารณาผูตัดสินลงทําการตัดสินในแตละแมทชการแขงขัน 
 คณะกรรมการผูตัดสิน  
 ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ หรือการกีฬาแหงประเทศไทย
และผูตัดสินท่ีผานการอบรมฯ ดังกลาว ตองข้ึนทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทย และไดรับการพิจารณา
จากสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยฯ เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ี
เปนผูตัดสินกีฬา 
 การปฏิบัติหนาท่ีของผูตัดสินตองตระหนัก และคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีท่ีมีสวนเก่ียวของ 
หรืออาจจะมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวา           
ไมโปรงใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน  

 
21. พิธกีารมอบเหรียญรางวัล 
 1. ใหนักกีฬาผูท่ีไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และแตงกายดวยชุดแขงขัน หรือแตง
กายดวยชุดวอรมท้ังชุด ซ่ึงเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแตงกายของนักกีฬาให 
เปนไปตามระเบียบฯ  
     2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “ประจําจังหวัด” ของจังหวัดท่ีชนะเลิศ หากจังหวัดนั้น ๆ 
ไมมีเพลงประจําจังหวัด ใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทย แทน 
 
22. การประชุมผูจัดการทีม  

จะตองมีผูจัดการทีม หรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไมมี
ผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ และผูแทนสมาคมฯ จะตองทํา
รายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป 
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ภาคผนวก ก 
ลําดับการแขงขันสําหรบัประเภททีม 

เดี่ยวมือหนึ่ง, เดี่ยวมือสอง, เดี่ยวมือสาม คือ นักกีฬาในทีมท่ีมีคะแนนเรียงตามลําดับ 
โดยนักกีฬาท่ีมี Thai Ranking วางมือตาม Thai Ranking คนท่ีไมมี Thai Ranking ใหผูจัดการทีม
จัดอันดับเองแลวใชตลอดการแขงขัน 

หมายเหตุ: สําหรับนักกีฬาท่ีไมมี Thai Ranking ใหลงทําการแขงขันเฉพาะในคร้ังท่ี 
47 ป 2563 เทานั้น หลังจากนั้นนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันจะตองมีคะแนนสะสม Thai Ranking 

คูมือหนึ่ง, คูมือสอง คือ นักกีฬาในทีมท่ีมีคะแนนเรียงตามลําดับ  
- สําหรับนักกีฬาท่ีมี BWF World Ranking 1-30 ให บวก 40% ของคะแนน

สะสมสูงสุดภายในประเทศของประเภทนั้น ๆ 
- สําหรับนักกีฬาท่ีเปนทีมชาติ ใหบวก 20% ของคะแนนสะสมสูงสุด

ภายในประเทศของประเภทนั้น ๆ 
- ใชคะแนนสะสมของสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ รุนท่ัวไป ของประเภทนั้น ๆ 
 

ลําดับการแขงขัน 
1. เดี่ยวมือหนึ่ง - คูมือหนึ่ง - เดี่ยวมือสอง - คูมือสอง - เดี่ยวมือสาม 
2. เดี่ยวมือหนึ่ง - คูมือสอง - เดี่ยวมือสอง - คูมือหนึ่ง - เดี่ยวมือสาม 
3. เดี่ยวมือหนึ่ง - เดี่ยวมือสอง - คูมือหนึ่ง - เดี่ยวมือสาม - คูมือสอง 
4. เดี่ยวมือหนึ่ง - เดี่ยวมือสอง - คูมือสอง - เดี่ยวมือสาม - คูมือหนึ่ง  
5. เดี่ยวมือหนึ่ง - เดี่ยวมือสอง - เดี่ยวมือสาม - คูมือหนึ่ง - คูมือสอง 
6. เดี่ยวมือหนึ่ง - เดี่ยวมือสอง - เดี่ยวมือสาม - คูมือสอง - คูมือหนึ่ง  
7. เดี่ยวมือหนึ่ง - คูมือหนึ่ง - เดี่ยวมือสอง - เดี่ยวมือสาม - คูมือสอง 
8. เดี่ยวมือหนึ่ง - คูมือสอง - เดี่ยวมือสอง - เดี่ยวมือสาม - คูมือหนึ่ง  

หมายเหตุ:   ในกรณีท่ีวางมือแลว ยังไมสามารถแขงตอเนื่องได ใหอํานาจผูแทนสมาคมฯ พิจารณา
ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ข 
นักกีฬาท่ีมี Thai Ranking วางมือตาม Thai Ranking คนท่ีไมมี Thai Ranking ใหทางทีมจัดอันดับเอง 
ประเภทเด่ียว 

ลําดับท่ี 1 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 2 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 3 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 4 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 5 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 6 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 7 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 8 .............................................................................................. 
 

ประเภทคู 
ลําดับท่ี 1 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 2 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 3 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 4 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 5 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 6 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 7 .............................................................................................. 
ลําดับท่ี 8 .............................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย 

รายการ สุธรีมานคัพ 2019 
ณ เมืองหนานหนิง ประเทศจีน ระหวางวันท่ี 19 - 26 พฤษภาคม 2562 

1. โฆษิต เพชรประดับ 1. รัชนก อินทนนท 
2. กันตภณ หวังเจริญ 2. พรปวีณ ชอชูวงศ 
3. สิทธิคมน ธรรมศิลป 3. บุศนันทน อ้ึงบํารุงพันธุ 
4. ติณณ อิสริยะเนตร 4. จงกลพรรณ กิติธรากุล 
5. กิตติศักดิ์ นามเดช 5. รวินดา ประจงใจ 
6. เดชาพล พัววรานุเคราะห 6. ทรัพยสิรี แตรัตนชัย 
7. กิตตินุพงษ เกตุเรน 7. พุธติา สุภจิรกุล 
8. นิพิฐพนธ พวงพ่ัวเพชร 8. สาวิตรี อมิตรพาย 

 
 
รายการ ซีเกมส ครั้งท่ี 30 ป 2562  
ณ ประเทศฟลิปปนส ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

1. กันตภณ หวังเจริญ 1. รัชนก อินทนนท 
2. สิทธิคมน ธรรมศิลป 2. พรปวีณ ชอชูวงศ 
3. โฆษิต เพชรประดับ 3. ณิชาอร จินดาพล 
4. สัพพัญู อวิหิงสานนท 4. บุศนันทน อ้ึงบํารุงพันธุ 
5. นิพิฐพนธ พวงพ่ัวเพชร 5. จงกลพรรณ กิติธรากุล 
6. บดินทร อิสสระ 6. รวินดา ประจงใจ 
7. มณีพงศ  จงจิตร 7. ชญานิษฐ ฉลาดแฉลม 
8. กิตตินุพงษ เกตุเรน 8. ผไทมาส เหมือนวงศ 
9. กิตติศักดิ์  นามเดช 9. สาวิตรี อมิตรพาย 

 10. พุธติา สุภจิรกุล 
 
 


