
	

 
 

 

ระเบียบการแข,งขัน 

Prospectus 
 

โตโยต2า แบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห,งประเทศไทย  

ประจำป@ 2566  

ณ สนามแบดมินตัน เซ็นทรัลแจ2งวัฒนะ 

เก็บคะแนนสะสม Level 1 
  



	

 
 

อนุมัติรับรองผลโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห,งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภU 

อาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห,งประเทศไทย  

ถนนวิทยุ - สารสิน สวนลุมพินี  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 02-255 3391 

เจ3าภาพจัดการแข:งขัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห,งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภU 

อาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห,งประเทศไทย  

ถนนวิทยุ - สารสิน สวนลุมพินี  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 02-255 3391 

สถานท่ีจัดการแข:งขัน ณ สนามแบดมินตัน ณ แจ2งวัฒนะฮอลลU เซ็นทรัลพลาซา แจ2งวัฒนะ 

กำหนดการแข:งขัน 
- แข,งขันระหว,างวันท่ี 25 – 30 เมษายน 2566 

- เป_ดรับสมัครต้ังแต, บัดน้ี จนถึงวันท่ี 11 เมษายน 2566 

- ชำระค,าสมัครวันท่ี  12 เมษายน 2566 

- ใช2คะแนนวางมือ วันท่ี 11 เมษายน 2566 

- ประกาศรายช่ือนักกีฬาท่ีสมัครแข,งขัน ระหว,างวันท่ี  13-16 เมษายน 2566 

- จับสายการแข,งขัน วันท่ี 18 เมษายน 2566 

- ประกาศสายการแข,งขันท่ี http://bat.tournamentsoftware.com เลือกท่ีรายการ 

 

ตารางการแข:งขัน วัน/ เดือน/ป@ เร่ิมแข,งขันเวลา โปรแกรมการแข,งขัน 

25 เมษายน 2566 09.00 น. Main Draw 

26 เมษายน 2566 09.00 น. Main Draw 

27 เมษายน 2566 09.00 น. Main Draw 

28 เมษายน 2566 09.00 น. Main Draw/ Quarter Final 

29 เมษายน 2566 09.00 น. Semi Final 

30 เมษายน 2566 09.00 น. Final 

*สามารถปรับเปล่ียนได2ตามความเหมาะสมและได2รับความยินยอมจากผู2ช้ีขาด 

 

 



	

 
 

ประเภทและรุ:นอายุ การแข,งขันประเภทบุคคล แบ,งเป�น 4 รุ,น ดังน้ี 

1. รุ,นอายุไม,เกิน 12 ป@ (U13) จะต2องเป�นผู2ไม,เกิดก,อน พ.ศ. 2554 (ชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู, หญิงคู, คู,ผสม) 

2. รุ,นอายุไม,เกิน 14 ป@ (U15) จะต2องเป�นผู2ไม,เกิดก,อน พ.ศ. 2552 (ชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู, หญิงคู, คู,ผสม) 

3. รุ,นอายุไม,เกิน 16 ป@ (U17) จะต2องเป�นผู2ไม,เกิดก,อน พ.ศ. 2550 (ชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู, หญิงคู, คู,ผสม) 

4. รุ,นอายุไม,เกิน 18 ป@ (U19) จะต2องเป�นผู2ไม,เกิดก,อน พ.ศ. 2548 (ชายเด่ียว หญิงเด่ียว  ชายคู, หญิงคู,  คู,ผสม) 

อัตราค:าสมัคร รุ:นอายุ U13, U15  

- ประเภทเด่ียว 450 บาท / ประเภทคู, คู,ละ 900 บาท 

รุ:นอายุ U17, U19  

-  ประเภทเด่ียว คนละ 500 บาท / ประเภทคู, คู,ละ 1,000 บาท 

เงินรางวัล 

 

 

 

 

 

 

รุ:น

อาย ุ
รางวัล 

ประเภท  

ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู: หญิงคู: คู:ผสม 

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 

รอบก,อนรองชนะเลิศ 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 

รอบก,อนรองชนะเลิศ 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 

รอบก,อนรองชนะเลิศ 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 

รอบก,อนรองชนะเลิศ 2,500 x 4 2,500 x 4 4,000 x 4 4,000 x 4 4,000 x 4 

   รวมเป�นเงินทั้งสิน 718,000 
 



	

 
 

 

ผู3ช้ีขาด 

 

TBC 

ประชุมผู3จัดการทีม วันท่ี 24 เมษายน 2566 ณ ห2องประชุมสนามแข,งขัน เวลา TBC  น. 

คุณสมบัตินักกีฬา 

 

1. นักกีฬารุ,นอายุ U13, U15, U17 ,U19 จะต2องมีอายุไม,เกินท่ีกำหนด  

2. นักกีฬามีสิทธิสมัครลงแข,งขันได2เพียงรุ,นเดียว ไม,เกิน 3 ประเภท เท,าน้ัน 

3. นักกีฬาต2องมีสัญชาติไทย 

4. นักกีฬาต2องเป�นตัวแทนสโมสร / ชมรม เดียวเท,าน้ัน (ห2ามสังกัดหลาย สโมสร / ชมรม) 

5. ห2ามนักกีฬาทีมชาติไทยชุดป�จจุบันลงแข,งขันทุกประเภท  

วิธีการสมัคร 1. สมัครแข,งขันผ,านระบบออนไลนU เว็บสมาคม REGISTER ONLINE 

[bat.tournamentsoftware.com] 

2. นักกีฬาท่ีไม,ได2สังกัดสโมสร/ชมรม สามารถสมัครในนามโรงเรียน โดยต2องส,งหลักฐานรับรองการ

เป�นนักเรียนพร2อมแนบสำเนาบัตรประชาชน โอนเงินค,าสมัคร มาท่ี ธนาคารกสิกรไทย สาขา ออล

ซีซ่ันสU เพลส  ช่ือบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห,งประเทศไทย – PAYPAL  

หมายเลขบัญชี 020-8-83619-6 และส,งหลักฐานการโอนเงินและประเภทท่ีสมัครเข2าแข,งขันมาท่ี 

btournament@badmintonthai.or.th ก,อนวันป_ดรับสมัคร 

หลักฐานการสมัคร -สำเนาหลักฐานภูมิลำเนาเกิด (สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ2านแรก) พร2อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ 

สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของโรงเรียนท่ีนักกีฬาศึกษาอยู, 

-นักกีฬาจะต2องส,งหน2าบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท,าน้ัน เพ่ือรับเงินรางวัล (บัญชีของนักกีฬาหรือ

ผู2ปกครองนักกีฬา 

รูปแบบการแข:งขัน 

 

ใช2ระเบียบของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห,งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภUว,าด2วยการจัดการ

แข,งขันแบดมินตันภายในประเทศ ฉบับล,าสุด 

  



	

 
 

ระเบียบการแข:งขัน 1. ใช2กติกาการแข,งขันสหพันธUแบดมินตันโลก BWF 

2. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ,งสายการแข,งขันใช2ระเบียบ การจัดการแข,งขันแบดมินตัน

ภายในประเทศ ฉบับล,าสุด 

3. นักกีฬาจะขอถอนตัวจากการแข,งขันต2องทำการถอนตัว (withdraw) ในระบบรับสมัคร

ออนไลนUในเวลาท่ีกำหนด 

4. ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห,งประเทศไทยฯ ว,าด2วยการจัดการแข,งขัน 

แบดมินตันภายในประเทศ ฉบับล,าสุด นักกีฬาผู2ใดไม,ลงทำการแข,งขันตามกำหนดโดยไม,มีเหตุผล

อันสมควร และไม,ส,งหลักฐานให2กับฝ�ายจัดการแข,งขัน ให2ถือว,านักกีฬาผู 2นั ้นกระทำผิดต,อ

เจตนารมณUของการจัดการแข,งขัน ให2ปรับเป�นเงิน 1,500 บาท โดยให2สโมสรชำระค,าปรับภายใน 

15 วันหลังจากได2รับแจ2งเป�นลายลักษณUอักษร หากไม,ชำระค,าปรับตามระยะเวลาท่ีกำหนด นักกีฬา

ผู2น้ันจะไม,สามารถสมัครแข,งขันในรายการท่ีเป_ดรับสมัครในเวลาน้ันได2 

5. นักกีฬาต,างสโมสรหรือต,างชมรมมีสิทธิ์จับคู,ลงแข,งขันในประเภทคู,ได2 โดยให2สโมสรใด

สโมสรหนึ่งเป�นผู2สมัคร สโมสรที่ถูกขอคู,ต2องกด approve และ submit เพื่อยืนยันการขอคู, ถ2า

ระบบยัง pending อยู,ระบบจะถือว,ายังไม,สมัคร เมื่อป_ดรับสมัครจะต2องทำการ withdrawภายใน

กำหนด ระบบจึงจะทำการคืนเงินค,าสมัคร 

6. ถ2าประเภทใดมีนักกีฬาสมัครแข,งขันน2อยกว,า 8 คู, / เดี่ยว หากมีการจัดการแข,งขัน เงิน

รางวัลจะถูกลดลง 50% และไม,ม ีคะแนน โดยใช2ระเบียบการจัดการแข,งขันแบดมินตัน

ภายในประเทศ ฉบับล,าสุด ในการจัดสาย 

7. ผู2แข,งขันต2องแต,งกายด2วยชุดกีฬาแบดมินตันตามระเบียบของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห,ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภUว,าด2วยการจัดการแข,งขันแบดมินตันภายในประเทศ ฉบับล,าสุด 

8. นักกีฬาจะต2องมารายงานตัวต,อคณะกรรมการจัดการแข,งขันที ่สนามแข,งขันก,อน

กำหนดการแข,งขัน 30 นาที เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพื่อลงทำการแข,งขันแล2วไม,ลงสนาม

ภายใน 5 นาทีจะถือว,า นักกีฬาผู2น้ันสละสิทธ์ิยอมให2ชนะผ,าน  

9. เพื่อให2การแข,งขันดำเนินไปด2วยความต,อเนื่อง ถ2าสนามแข,งขันว,างกรรมการจะประกาศให2

นักกีฬาคู,ถัดไปลงทำการแข,งขันโดยไม,จำเป�นต2องรอให2ถึงเวลาการแข,งขันและนักกีฬาทุกคนพร2อม

ท่ีจะลงทำการแข,งขันทันที    

10. การแข,งขันเป�นแบบ Rally point ตามกติกาล,าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห,ง

ประเทศไทยฯ 

11. คณะกรรมการจัดการแข,งขันขอสงวนสิทธิ์แก2ไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข,งขัน หาก

เห็นว,าสายการแข,งขันผิดพลาดหรือไม,ถูกต2อง  

 



	

 
 

12. ผู2สมัครเข2าแข,งขันที่สมัครแข,งขันโดยใช2ภูมิลำเนาเกิด (สูติบัตรหรือทะเบียนบ2านแรก)หรือ

สถานศึกษา จะต2องเตรียมหลักฐานตัวจริงพร2อมสำเนามาแสดงต,อคณะกรรมการจัดการแข,งขัน

หรือกรรมการผู2ชี ้ขาด ณ วันแข,งขันเมื่อมีการร2องขอ หากผู2สมัครที่ไม,สามารถแสดงหลักฐาน

ดังกล,าวก,อนการแข,งขันได2 จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข,งขัน ทั้งนี้ให2อยู,ในดุลยพินิจของผู2ชี้ขาดและ

นักกีฬาที่ปลอมแปลงหลักฐานแสดงอายุด2วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ไม,ให2เข2าร,วมการ

แข,งขันของสมาคมฯ 

13. การแข,งขันจะใช2ลูกขนไก, โยเน็กซU รุ,น Aerosensa-20 

 

สิทธิประโยชน_ของ

นักกีฬา 

1.นักกีฬาที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ทุกประเภทจะได2รับทุนการศึกษา 

เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร 

 


