
 

 

 

 

เรียน ทุกท่าน 

 กระผมนายไพศาล รังษีกิจโพธิ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานจัดการแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai League 2017) ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะท างานได้รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปรับแก้
ไขโครงการตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการแข่งขันด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ขอประกาศใช้
ระเบียบการจัดการแข่งขัน Badminton Academy Challenge 2017 ดังเอกสารแนบ 

         

 

        (นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์) 

      ประธานจัดการแข่งขัน Badminton Academy Challenge 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบและกติการการแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai League 2017) 

- เป็นการแข่งขันประเภททีมผสม  
คุณสมบัติของสโมสรอาชีพและนักกีฬา 

1. ต้องเป็นนักกีฬาสัญชาติไทยที่สังกัดชมรม/สโมสร ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ
ไทยฯ 

2. นักกีฬาต้องสังกัดสโมสรอาชีพ (สโมสรที่จดแจ้งกับกกท. เรียบร้อยแล้วส าหรับการแข่งขัน Badminton 
Academy Challenge) 

3. นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี 
4. สามารถมีนักกีฬาต่างสังกัดอยู่ในทีมได้ไม่จ ากัดจ านวน 
5. นักกีฬาไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขันจากสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และ/หรือ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
 

แข่งขันทั้งหมด 4 สนาม 

สนามท่ี 1 วันที่  18-20 สิงหาคม 2560 สนามกีฬากลางจังหวัดภูเก็ต 

สนามท่ี 2 วันที่  25-27 สิงหาคม 2560 สนามกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ 

สนามท่ี 3 วันที่  8-10 กันยายน 2560 Central Plaza Westgate  

สนามชิงชนะเลิศ สนามท่ี 4 วันที่ 22-24 กันยายน 2560 Terminal 21  นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการแข่งขัน 

1. ประเภทของการแข่งขัน 
   ชายเดี่ยว 2 มือ, หญิงเดี่ยว 2 มือ, ชายคู่  1 คู,่ หญิงคู่ 1 คู,่ คู่ผสม  1 คู ่

2. กติกาการแข่งขัน ใช้ตาม BWF 
2.1 ระบบการนับคะแนน 

(a) ใช้การแข่งขัน 15x3 Rally Point 
(b) ถ้า 14 เท่ากันต้องชนะให้ห่างกัน 2 แต้ม แต่ไม่เกิน 21 แต้ม 
(c) เมื่อฝั่งใดถึง 8 แต้มก่อน พัก 1 นาที และพักระหว่างเกม 2 นาท ี

2.2 นักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท 
2.3 การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ Yonex 

3. รูปแบบการแข่งขัน 
 3.1 แต่ละสนาม (สนามที่ 1-3) ใช้การแข่งขันแบบพบกันหมด เก็บคะแนนตามสนามการแข่งขัน 
หลังจากจบการแข่งขันสนามที่ 3 ให้ทีมท่ีมีคะแนนรวมดีที่สุด 6 ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
หมายเหตุ: ทุกทีมต้องลงท าการแข่งขันให้ครบทั้ง 3 สนาม 
 3.2 รอบชิงชนะเลิศท าการแข่งขันแบบพบกันหมด 
4. สมาคมฯ จัดเครื่องแต่งกายให้นักกีฬา จ านวนคนละ 4 ชุด และชุดวอร์มคนละ 1 ชุด นักกีฬา 12 คน ผู้ฝึกสอน/
ผู้จัดการทีม 3 คน สโมสรสามารถมีโลโก้ผู้สนับสนุนได้ 3 ต าแหน่งด้านหน้าขนาดใดก็ได้ และแขนเสื้อด้านซ้าย 1 
ต าแหน่ง(ขออนุญาติจากสมาคมฯ) นักกีฬาต้องแต่งกายตามเครื่องแบบที่สมาคมฯ จัดให้ลงท าการแข่งขันในทุก
สนาม 
5. ระบบนับคะแนนและจัดอันดับ 
 5.1 ทุกเกมที่ชนะได้ 1 คะแนน 
 5.2 หลังจบการแข่งขันทุกคู่ ระหว่าง 2 ทีม หากมีคะแนนเท่ากัน ทีมที่ชนะ 4 คู่เป็นผู้ชนะและอันดับสูง
กว่า 
 5.3 การจัดอันดับในแต่ละสนามหลังจบการแข่งขัน 
       5.3.1 ทีมท่ีได้ผลรวมเกมคะแนนสูงสุด ถือเป็นอันดับ 1 และลดหลั่นลงมาตามล าดับ 
       5.3.2 หาก 2 ทีมมีคะแนนเท่ากัน ทีมท่ีชนะระหว่าง 2 ทีมนี้ จะได้อันดับสูงกว่า 
      5.3.3 หาก 3 ทีมหรือมากกว่ามีคะแนนเท่ากัน คิดผลต่างของแต้มได้แต้มเสียของทุกแมทช์ 
                          การแข่งขันในสนามนั้น 
       5.3.4 หาก 3 ทีมหรือมากกว่า แต้มรวมเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 



 

 

การรับสมัคร  

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สมัครผ่านอีเมลล์ btournament@gmail.com 
2. หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นสโมสรอาชีพ 
3. แต่ละทีมมีนักกีฬาชายได้ไม่น้อยว่า 4  และนักกีฬาหญิงได้ไม่น้อยกว่า 4 แต่ทั้งทีมต้องไม่เกิน 12  

และส ารองนักกีฬาชาย 2 คน นักกีฬาหญิง 2 คน ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมไม่เกิน 3 คน   
4. เครื่องแต่งกายนักกีฬาในแต่ละทีมคนละ 4 ชุดและชุดวอร์ม 1 ชุด โดยให้ระบุ Size เสื้อ  กางเกง  

กางเกงวอร์ม  เสื้อวอร์ม  ของนักกีฬาแต่ละคนจ านวน นักกีฬาชาย 6 นักกีฬาหญิง 6 คน  พร้อมทั้ง ผู้ฝึกสอน  
ผู้จัดการทีม  จ านวน 3 คน 

5. ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10,000 บาท  โดยโอนเงินไปที่บัญชี  ธนาคารกสิกรไทย สาชาออล
ซี ซั่นท์ เพลส เลขบัญชี 020-8-83619-6 ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย – PAYPAL และแนบ
ใบโอนเงินมาที่เมล btournament@gmail.com  (โอนเงินเมื่อสโมสรอาชีพอยู่ในอับดับที่ 1-8 โดยสมาคมจะแจ้ง
ผลการจัดอันดับ วันที่ 9 กรกฎาคม 2560  และให้โอนเงินค่าสมัครภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560) สโมสรอาชีพ
ที่โอนเงินภายในก าหนดถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์  กรณีสโมสรอาชีพไม่โอนเงินค่าสมัครภายในก าหนด 
สมาคมขอใช้สิทธิเลื่อนสโมสรอาชีพล าดับที่ 9 ให้เข้าร่วมการแข่งขัน  

6. รับสมัครทั้งหมด 8 สโมสรอาชีพ  เมื่อมีการสมัครมาเกิน 8 สโมสรอาชีพ จะน าคะแนนของนักกีฬาแต่
ละสโมสรอาชีพมารวมกันและเรียงล าดับ 1-8 ทีม โดยน าคะแนนสูงสุดของ ชาย 4 หญิง 4 มารวม คะแนนและ
น ามาจัดเรียงคะแนนตามล าดับ 1-8 ทีม โดยใช้ World Ranking, World Junior  Ranking และ Thailand 
Ranking ของวันพฤหัสที่ 29 มิถุนายน 2560   
ทั้งนี้ สมาคมให้สิทธิสโมสรอาชีพที่เป็นผู้สนับสนุนสนามจัดแข่งขันก่อน 1 สโมสรอาชีพ (หากสมัครเข้าร่วมแข่งขัน) 
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แบบฟอร์มการส่งสมัครแข่งขนั 

ช่ือสโมสรอาชีพ..…………………………………………………………………….(แนบหลักฐานการแจ้งจดทะเบยีนสโมสรอาชีพ) 

ที ่
ชื่อ-สกลุ นักกฬีา Thai 

Member 
ID 

เพศ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
ขนาดเสื้อ 

ขนาด
กางเกง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

1    ชาย    

2    ชาย    

3    ชาย    

4    ชาย    

5    ชาย    

6    ชาย    

7    ชาย    

8    ชาย    

1    หญิง    

2    หญิง    

3    หญิง    

4    หญิง    

5    หญิง    

6    หญิง    

7    หญิง    

8    หญิง    

1    โค้ช    



 

 

2    โค้ช    

3    ผจก ทีม    

 
เงินรางวัลการแข่งขันและค่าสนับสนุนทีม 
 
เงินรางวัลการแข่งขัน 
สนามท่ี 1        จังหวัดภูเก็ต 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
สนามท่ี 2 จังหวัดนครสวรรค์ 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
สนามท่ี 3 Central Plaza Westgate 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
รอบชิงชนะเลิศ    Terminal 21 นครราชสีมา 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

      
     1,970,000 บาท 

 
      1,570,000  บาท 

 
145,000 บาท 
100,000 บาท 
65,000 บาท 
40,000 บาท 

 
145,000 บาท 
100,000 บาท 
65,000 บาท 
40,000 บาท 

 
145,000 บาท 
100,000 บาท 
65,000 บาท 
40,000 บาท 

 
265,000 บาท  
165,000 บาท 
90,000 บาท 

  
ค่าสนับสนุนทีม 
เงินสนับสนุนทีม ทีมละ 50,000 บาท จ านวน 8 ทีม 

 
400,000 บาท 

 


