
 
 

ระเบยีบการแข่งขนัแบดมินตนั 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส”์ 

ณ  จงัหวดัชุมพร 
***************************** 

 1. สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
 นายกสมาคม     คุณหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกูล  
เลขาธกิาร     นางณหทยั  ศรประชมุ  
สถานทีต่ดิตอ่     สานกังานสมาคมกฬีาแบดมนิตนัฯ  

ถนนวทิย ุ– สารสนิ สวนลุมพนิ ี 
ปทุมวนั   กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2255-3391, 0-2251-0712  
โทรสาร 0-2255-3392  

2.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 
 ประธานฝ่ายกฬีาแบดมนิตนัของจงัหวดัเจา้ภาพกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ  ประธานกรรมการ 
    ผูแ้ทนสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ    รองประธานกรรมการ 
     ผูจ้ดัการทมีหรอืผูแ้ทนของแต่ละจงัหวดัทีส่่งเขา้แขง่ขนัจงัหวดัละ 1 คน  กรรมการ 
     บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้      กรรมการ 
     บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้                กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคณุสมบติันักกีฬา ประกอบด้วย 

        ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ    ประธานกรรมการ 
       นายกสมาคมกฬีาจงัหวดัเจา้ภาพ    กรรมการ 
       ผูแ้ทนสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
       ผูแ้ทนกองนิตกิาร      กรรมการ 
       ผูอ้ านวยการกองแขง่ขนักฬีาเป็นเลศิ    กรรมการและเลขานุการ 
       หวัหน้างานแขง่ขนัและทะเบยีนกฬีาในประเทศ  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
       ผูแ้ทนสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ฯ  ประธาน ประธานกรรมการ 
                 ฝ่ายจดัการแขง่ขนักฬีาแบดมนิตนัจงัหวดัเจา้ภาพ  กรรมการ 
       ผูจ้ดัการทมีทกุทมี (ยกเวน้ คู่กรณ)ี    กรรมการ 
       ผูแ้ทนการกฬีาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
       บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพกฬีาเยาวชนแหง่ชาตแิต่งตัง้  กรรมการและเลขานุการ 
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4. ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 
      4.1 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550  
     4.2 ใหใ้ชก้ตกิาการแขง่ขนัของสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก ฉบบัภาษาไทยล่าสุด 

5. คณุสมบติัของผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั 
5.1.  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
5.2.  ใหน้กักฬีาทีม่ชี ือ่อยู่ในบญัชรีายชือ่นกักฬีาทมีชาตไิทยเขา้ร่วมการแขง่ขนักนัได้ 
5.3.  ส าหรบัอายุของนกักฬีาทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนั  ตอ้งไม่เกนิ  18  ปี  
5.4  หา้มนกักฬีาเยาวชนสมคัรแขง่ขนัประเภทยุวชน                      

6. ประเภทการแข่งขนั 

    6.1  ประเภททีม  ประกอบดว้ย  ทมีชายและทมีหญงิ  ล าดบัการแขง่ขนั ดงัต่อไปนี้ 

  6.1.1. เดีย่วมอื 1  
           6.1.2. เดีย่วมอื 2  

6.1.3. คู่มอื 1  
6.1.4. คู่มอื 2  
6.1.5. เดีย่วมอื 3  

    6.2  ประเภทบุคคล  ประกอบดว้ย 
            6.2.1  ประเภทชายเดีย่ว 
           6.2.2  ประเภทชายคู่ 
           6.2.3  ประเภทหญงิเดีย่ว 
           6.2.4  ประเภทหญงิคู่ 
           6.2.5  ประเภทคู่ผสม 

7. จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัและผูค้วบคมุทีม 

7.1 ระดบัภาค  ให้แต่ละจงัหวดัส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขนั  ทัง้ประเภททมีและประเภทบุคคลตาม       
ขอ้ 6.1  และ 6.2  ดงันี้   

7.1.1  ประเภททีม  ใหส้่งนกักฬีาทมีชายไดไ้ม่น้อยกวา่ 4 คน  แต่ไม่เกนิ 8 คน และนกักฬีาทมีหญงิ      
       ไดไ้ม่น้อยกวา่  4 คน แต่ไม่เกนิ 8 คน  
7.2.2  ประเภทบุคคล  ใหส้่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัในประเภทเดีย่ว  ประเภทละ 2 คน    
         ประเภทคู่ ประเภทละ 2 คู่ ไม่มสี ารอง ทัง้นี้ผูแ้ขง่ขนัคนเดยีวจะสมคัรเขา้ร่วมแขง่ขนั   
         ประเภทเดีย่วซ ้ากนั 2 ครัง้ ไม่ได ้
 7.3.3  ผูฝึ้กสอน  ใหม้ผีูฝึ้กสอนทมีชายได ้1 คน และทมีหญงิ 1 คน ในกรณทีีจ่งัหวดัใดส่งนกักฬีา 
          เขา้ร่วมการแขง่ขนัครบทัง้ประเภททมีชายและทมีหญงิ  ใหม้ผีูจ้ดัการทมีเพิม่ 1 คน  รวมเป็น  3  คน              
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7.2. ระดบัชาติ 
   7.2.1 จงัหวดัทีผ่า่นการคดัเลอืกระดบัภาคในประเภททมีและประเภทบุคคลใหส้่งรายชือ่นกักฬีา 
                   ทีผ่า่นรอบคดัเลอืกตาม  ขอ้ 7.1.1  และ  7.1.2 
   7.2.2 ใหแ้ต่ละจงัหวดัมเีจา้หน้าทีผู่ฝึ้กสอนทมีชาย 1 คน ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 1 คน และหากไดร้บั
            คดัเลอืกเขา้ร่วมการแขง่ขนัระดบัชาตคิรบทัง้ประเภททมีชาย และประเภททมีหญงิ  ใหม้ี
            ผูจ้ดัการทมีเพิม่ไดอ้กี 1 คน รวมเป็น 3 คน 
      7.2.3  ส าหรบัจงัหวดัทีผ่า่นการคดัเลอืกประเภททมีชาย หรอืทมีหญงิและประเภทบุคคลดว้ย 
                  (นกักฬีาตอ้งเป็นคนละคนกนั) ใหม้ผีูฝึ้กสอนทมีชายหรอืทมีหญงิ 1 คน และผูฝึ้กสอน 
                  บคุคล 1 คน  รวมเป็น  2  คน   
        7.2.4 จงัหวดัทีผ่า่นการคดัเลอืกประเภทบคุคล  ใหม้ผีูฝึ้กสอนในอตัรา นกักฬีา 3 คน  ตอ่ 
                  ผูฝึ้กสอน 1 คน ส่วนจงัหวดัใดทีม่นีกักฬีาไม่ถงึ 3 คน ใหม้ผีูฝึ้กสอนได ้1 คน 

8.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการแข่งขนั 
     ระดบัภาค  จดัใหม้กีารแขง่ขนัคดัเลอืกระดบัภาค  ทัง้ประเภททมีและบุคคล ดงันี้ 
    8.1  ประเภททีม ในรอบคดัเลอืกทัง้ 5 ภาค  แต่ละภาคคดัเลอืกเหลอืทมีชาย 2 ทมี และทมีหญงิ 2 ทมี              
    รวมทัง้สิน้ทมีชาย 10 ทมี และทมีหญงิ 10 ทมี  
           8.1.1  ถา้ทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัมากกวา่ 4 ทมี ใหใ้ชว้ธิแีขง่ขนัแบบแพค้ดัออกคดัเลอืกเอาทมีชนะเลศิ  
                    และรองชนะเลศิเขา้ไปแขง่ขนัระดบัชาต ิตามล าดบั 
           8.1.2  ถา้ทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัไม่เกนิ 4 ทมี ให้แขง่ขนัแบบพบกนัหมด คดัเลอืกเอาทมีทีไ่ดค้ะแนนด ี
                    ทีสุ่ด 2 ทมี เขา้ไปแขง่ขนัในระดบัชาตติามล าดบั 
           8.1.3  การนบัคะแนนตามขอ้ 8.1.2 ทมีชนะได ้2 คะแนน ทมีแพไ้ด ้1 คะแนน ทมีทีไ่ม่ไดล้งท าการ 
                   แขง่ขนั ไม่ไดค้ะแนน หากนบัคะแนนรวมเมื่อเสรจ็สิน้การแขง่ขนัแลว้ มคีะแนนเท่ากนั ให้ 
                   ใชว้ธิคีดิดงันี้ ตามล าดบั เพื่อคดัเลอืกผูม้อีนัดบัทีด่กีวา่ 
                      (1)   ใหน้บัรวมแมทซ์ได ้และแมทซ์เสยีทีด่กีวา่   
                      (2)   ถา้เท่ากนั ใหน้บัรวมเกมได ้และเกมเสยีทีด่กีวา่ 
                      (3)   ถา้เท่ากนั  ใหดู้ผลการแขง่ขนัระหวา่งคู่นัน้ 
                      (4)   ถา้เท่ากนั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 
           8.1.4  ทมีทีแ่พใ้นรอบรองชนะเลศิตามขอ้ 8.1.1 ใหไ้ดร้บัต าแหน่งที ่3 ร่วมกนั แต่ใหจ้บัสลากเพือ่ 
                   สทิธิเ์ป็นทมีส ารองกรณทีมีทีไ่ดร้บัสทิธิไ์ปแขง่ขนัระดบัชาตถิอนทมี เวน้แต่ กรณขีอ้ 8.1.2  
                     ทมีทีไ่ดร้บัต าแหน่งที ่3 มเีพยีงทมีเดยีว ตามล าดบัคะแนน 

8.2 ประเภทบุคคล ในรอบคดัเลอืกทัง้ 5 ภาค แต่ละภาคคดัเลอืกนกักฬีาภาคละ  
 -  ชายเดีย่ว  4  คน   
 -  หญงิเดีย่ว  4  คน  
 -  ชายคู่  4  คู่  
 -  หญงิคู่  4  คู่  
 -  คู่ผสม  4  คู่  
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          ระดบัชาติ  นกักฬีาทีล่งท าการแข่งขนัในระดบัชาต ิต้องเป็นนักกฬีาที่ผ่านการคดัเลอืกในระดบั

ภาคในประเภทและรายการทีผ่า่นการคดัเลอืกฯ เท่านัน้ ในการจดัการแขง่ขนัทัง้ประเภททมีและ
ประเภทบุคคลใหท้ าการแขง่ขนัในรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มพบกนัหมด โดยใหอ้นัดบัที ่1 ของแต่ละ
กลุ่มเขา้ไปท าการแขง่ขนัแบบแพค้ดัออกโดยมกีารชงิต าแหน่งที ่1 และที่ 2 เท่านัน้ ส่วนผูแ้พ้ใน
รอบรองชนะเลศิไดต้ าแหน่งที ่3  

   8.3  การจดัสายการแข่งขนั และการวางอนัดบัมือ 
          8.3.1 ระดบัภาค ทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัตัง้แต่ 5 ทมีขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 7 ทมีใหม้ทีมีวางอนัดบั ได ้2 ทมี  

        ดงัต่อไปนี้ 
                      (1)   ทมีทีช่นะเลศิ และรองชนะเลศิระดบัภาคครัง้ทีผ่า่นมา เป็นทมีวางอนัดบัที ่1 และ 2  

                  ตามล าดบั 
            (2)  ทมีทีเ่หลอืใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 

                       (3)  ถา้ทมีทีช่นะเลศิและรองชนะเลศิ ระดบัภาคครัง้ทีผ่า่นมา ทมีใดทมีหนึ่ง หรอืทัง้ 2   
ทมีไม่เขา้ร่วมแขง่ขนัในครัง้นัน้ ๆ ใหท้ีป่ระชมุรว่มกบัผูแ้ทนสมาคมฯ พจิารณาจาก
จ านวนนกักฬีาทีร่่วมในทมี ซึ่งมอีนัดบัมอืของสมาคมฯ ทีด่ทีีสุ่ดมากกวา่เป็นทมี
วางอนัดบั ขึน้ทดแทนทมีทีไ่ม่เขา้ร่วมดงักล่าวขา้งตน้ แต่หากวา่พจิารณาไมไ่ด้
หรอืไม่ม ีใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิของผูแ้ทนสมาคมฯ และถอืเป็นสิน้สุด 

          8.3.2  ระดบัภาค การแขง่ขนัประเภททมีทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัตัง้แต่ 8 ทมีขึน้ไป ใหม้ทีมีวางอนัดบั      
  ได ้4 ทมี ดงัต่อไปนี้ 

                     (1)   ทมีทีช่นะเลศิและรองชนะเลศิ ระดบัภาคครัง้ทีผ่า่นมา เป็นทมีวางอนัดบัที ่1 และ 2  
                           ตามล าดบั 

(2)  ทมีทีไ่ดต้ าแหน่งที ่3 ระดบัภาคครัง้ทีผ่า่นมาอกี 2 ทมี เป็นทมีวางอนัดบัที ่3          
     โดยใชว้ธิจีบัสลากลงต าแหน่งในส่วนบน และล่างของสายการแขง่ขนั 

           (3)  ทมีทีเ่หลอืใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 
                     (4)  ถา้ทมีทีช่นะเลศิ รองชนะเลศิและทมีทีไ่ดต้ าแหน่งที ่3 ระดบัภาคครัง้ที่ผา่นมา ทมีใด 
                           ทมีหนึ่งหรอืทัง้ 4 ทมี ไม่เขา้ร่วมแข่งขนัในครัง้นัน้ ๆ ให้ที่ประชุมร่วมกบัผูแ้ทน  
        สมาคมฯ พจิารณาจากจ านวนนกักฬีาทีร่่วมในทมี ซึ่งมอีนัดบัมอืของสมาคมฯ      
        ทีด่ทีีส่ดุมากกวา่ เป็นทมีวางอนัดบัขึน้ทดแทนทีมทีไ่ม่เขา้ร่วม ดงักล่าวขา้งต้น  
         แต่หากวา่ พจิารณาไม่ได ้หรอืไม่ม ีใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูแ้ทนสมาคมฯ และถอืเป็นสิน้สุด 

          (5)   ระดบัภาค  การแขง่ขนัประเภทบุคคล  วธิกีารวางมอื  และจดัสายการแขง่ขนัให้
เป็นไปตามระเบยีบการจดัสายการแขง่ขนั และการวางระดบัมอื ของสมาคมกฬีา
แบดมนิตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์    

       
 
 
 
 



5 
 

   8.3.3 ระดบัชาติ มทีมีเขา้ร่วมแขง่ขนัจ านวน 11 ทมี รวมเจา้ภาพ (จงัหวดัชมุพร) ในการ
จดัการแขง่ทีไ่ดร้บัสทิธิไ์ม่ตอ้งผา่นการคดัภาค ใหจ้ดัวางอนัดบัทมีได ้4 ทมี โดยใช้
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) ใหน้ าคะแนนรวมทีไ่ดจ้ากนกักฬีาทีม่อีนัดบัสูงสุดจากประเภทการแขง่ขนัประเภททมี
ตามข้อ 6.1 โดยใชค้ะแนนสะสมในรุ่นเยาวชนของสมาคมฯ ในรุ่น 18 ปี ณ วนัจดั
อนัดบั ประเภทคู่ใชค้ะแนนสะสมของคู่สูงสุด กรณทีีน่กักฬีาไม่เคยคู่กนัมาก่อนให้ใช้
คะแนนจ านวนกึง่หนึ่งของนักกฬีาคนหนึ่งที่มคีะแนนสะสมสูงสุดรวมเขา้กบัคะแนน
กึ่งหนึ่งของนักกฬีาอีกคนหนึ่งที่มคีะแนนสะสมสูงสุดเช่นกนั เป็นทีมวางอนัดับที ่
1,2,3 และ 4 ตามล าดบั  (โดยน ารายชือ่นกักฬีาในทมีทัง้หมดตามจ านวนที่ส่งแต่ไม่
เกนิจ านวนทีก่ าหนดมาตรวจสอบ  ประเภทเดีย่วดทีีสุ่ดสามอนัดบัแรกและประเภทคู่
ดทีีสุ่ดอกี 2 คู่ แลว้น าคะแนนทีไ่ดม้ารวมกนั) 

(2) ในกรณทีีน่ักกฬีาทุกทมีเขา้ร่วมแข่งขนั ไม่มนีักกฬีาคนใดมคีะแนนสะสม ให้ใชว้ธิจีบั
สลาก 

(3) ทมีทีอ่ยู่ในภาคเดยีวกนั ใหแ้ยกอยู่คนละส่วนในสายการแขง่ขนั 
          8.3.4  ระดบัชาติ การแขง่ขนัในประเภทบุคคล วธิกีารวางมอื และการจดัสายการแขง่ขนัให้ 

       ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
8.3.4.1 ผูท้ีไ่ดร้บัต าแหน่งชนะเลศิจากการคดัเลอืก ระดบัภาคไดส้ทิธิเ์ป็นมอืวาง 

อนัดบั 1 – 2 ในการแขง่ขนัระดบัชาต ิโดยพจิารณาล าดบัมอืจากคะแนนสะสมใน
รุ่นเยาวชนของสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ รุ่น
อายุไม่เกนิ18 ปี 

8.3.4.2 ผูท้ีไ่ดร้บัต าแหน่งชนะเลศิจากการคดัเลอืก ระดบัภาคไดส้ทิธิเ์ป็นมอืวาง 
อนัดบัที ่3-4 ในการแขง่ขนัระดบัชาต ิโดยพจิารณาล าดบัมอืจากคะแนนสะสมใน
รุ่นเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
หรอืการจบัฉลากกต็าม( ขอ้ 8.3.4.1) ใหว้างอยู่ในต าแหน่งส่วนที่ 3/4 ในสายการ
แข่งขนัโดยใชว้ธิจีบัฉลากว่าอยู่สายล่างหรอืสายบน   (ตามตวัอย่างสายการจดั
อนัดบัมอื ฯ )          

8.3.4.3 ผูท้ีไ่ดร้บัต าแหน่งชนะเลศิจากการคดัเลอืก ระดบัภาคไดส้ทิธิเ์ป็นมอืวาง 
อนัดบัที ่5 ในการแขง่ขนัระดบัชาต ิโดยพจิารณาล าดบัมอืจากคะแนนสะสมใน
รุ่นเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
หรอืการจบัฉลากกต็าม( ขอ้ 8.3.4.1) ให้วางอยู่ในต าแหน่งส่วนที่ 5/8 ในสาย
การแขง่ขนั ( ตามตวัอย่างสายการจดัอนัดบัมอื ฯ ) 

8.3.4.4 ทมีทีอ่ยู่ในภาคเดยีวกนัใหแ้ยกอยู่คนละส่วน ในสายของการแขง่ขนั  
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ตวัอย่างสายการจดัอนัดบัการวางมือประเภททีม ระดบัชาติ 
 

รอบแบง่กลุม่
Group A

จังหวดั 1 2
1 SEED 1
2

Group B

จังหวดั 1 2 3
3 SEED 3/4
4
5

Group C

จังหวดั 1 2 3
6 SEED 3/4
7
8

Group D

จังหวดั 1 2 3
9 SEED 2
10
11

รอบ Main Draw
Semifinals Final 

 
1ที่ 1 Group A  

  
2ที่ 1 Group B   

   
3ที่ 1 Group C   

   
4ที่ 1 Group D   

 



7 
 
 

ตวัอย่างสายการจดัอนัดบัการวางมือประเภทบุคคล ระดบัชาติ 
 
รอบแบง่กลุม่
Group A

ชือ่-นามสกลุ จงัหวดั 1 2
1 SEED 1
2

Group B

ชือ่-นามสกลุ จงัหวดั 1 2 3
3
4
5

Group C

ชือ่-นามสกลุ จงัหวดั 1 2
6 SEED 3/4
7

Group D

ชือ่-นามสกลุ จงัหวดั 1 2 3
8 SEED 5/8
9
10

Group E

ชือ่-นามสกลุ จงัหวดั 1 2 3
11 SEED 5/8
12
13

Group F

ชือ่-นามสกลุ จงัหวดั 1 2
14 SEED 3/4
15

Group G

ชือ่-นามสกลุ จงัหวดั 1 2 3
16
17
18

Group H

ชือ่-นามสกลุ จงัหวดั 1 2
19 SEED 2
20

รอบ Main Draw

Quarterfinals Semifinals Final 
 

1 ที่ 1 Group A  
  

2 ที่ 1 Group B   
  

3 ที่ 1 Group C   
   

4 ที่ 1 Group D   
   

5 ที่ 1 Group E   
   

6 ที่ 1 Group F   
   

7 ที่ 1 Group G   
   

8 ที่ 1 Group H  
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8.4  การเปล่ียนรายช่ือนักกีฬา และการถอนตวั 
          8.4.1  ทัง้ในระดบัภาค และระดบัชาติ การส่งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบยีบของการกฬีาแห่งประเทศไทยภายในเวลาทีก่ าหนด ซึ่งจะตอ้งเสรจ็สิน้ก่อนวนั 
ประชมุจดัสายการแขง่ขนั 
           8.4.2  ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆเกี่ยวกบับญัชรีายชื่อนักกีฬาที่เข้าแข่งขนัในครัง้นัน้ ๆ     
ในวนัประชมุจดัสายการแขง่ขนั ยกเวน้ การถอนตวัอย่างเป็นทางการ,รายชือ่ตกหล่น หรอืพมิพผ์ดิ 

  8.4.3 ไม่ใหม้กีารถอนตวัภายหลงัการจดัสายการแขง่ขนั ยกเวน้ การบาดเจบ็หรอืป่วยดว้ยเหตุ 
อื่น ๆโดยแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขนัแต่งตัง้ไว้ ได้ตรวจและออกใบรบัรองว่าไม่สามารถลง
แขง่ขนัได ้
           8.4.4  การขอถอนตวัดว้ยเหตุผลอื่นอนัเกดิจากเหตุสุดวสิยั ภายหลงัการจดัสายการแขง่ขนัแลว้ 
ใหอ้ยู่ในการพจิารณาของประธานจดัการแขง่ขนัและหรอืผูต้ดัสนิชีข้าดเท่านัน้และผลการพจิารณาให้ถอื
เป็นสิน้สุด 
          8.4.5  ผูถ้อนตวัจากการแขง่ขนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร ใหถ้อืวา่มคีวามผิดตามขอ้บงัคบั 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และจะถูกลงโทษ      
ตามระเบยีบของสมาคม ฯ วา่ดว้ยการจดัการแขง่ขนัแบดมนิตนัภายในประเทศ  พ.ศ. 2550  ขอ้  9.4 

9. ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั 

9.1.  การแขง่ขนัประเภททมี ก่อนการแขง่ขนั 1 ชัว่โมง  ใหผู้ค้วบคุมทมีหรอืผูแ้ทนส่งรายชือ่ผู้
เล่นในทมีตามล าดบัมอื   ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.1  ปิดผนึกยืน่ต่อกรรมการผูช้ ีข้าด 

9.2.  การแขง่ขนัประเภททมี ก่อนการแขง่ขนั 30 นาท ี กรรมการผูช้ ีข้าด จะเรยีกนกักฬีาทัง้ 2  
ฝ่ายมารายงานตวัเพื่อตรวจสอบรายชือ่และหลกัฐานของนกักฬีาทีจ่ะลงท าการแขง่ขนัวา่มี
คุณสมบตัแิละจ านวนครบตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 7 หากพบวา่มนีกักฬีาทีม่คีุณสมบตัิ
รายงานตวัเพื่อลงท าการแขง่ขนัน้อยกวา่ 4 คน ใหป้รบัเป็นแพ ้

9.3.  รายชือ่ผูเ้ล่นทีร่ายงานตวัตอ้งตรงกบัรายชือ่นกักฬีาทีจ่ะลงท าการแขง่ขนัและเป็นรายชือ่ 
      ทีต่รงตามบญัชรีายชือ่นกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีนและส่งให ้กกท. ตามขอ้บงัคบัการกฬีา 
      แห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 
9.4.  ในการแขง่ขนัประเภททมีรอบสอง ทมีใดทีช่นะ 3 แมท็ช ์ ใหเ้ป็นทมีชนะการแขง่ขนัและมี

สทิธิ ์ไม่แขง่ขนัในแมท็ชท์ีเ่หลอื  ยกเวน้ในการแขง่ขนัตามขอ้  8.1.2  (แบบพบกนัหมด)     
ใหแ้ขง่ขนัครบ ทัง้  5  แมท็ช ์ 

9.5.  เป็นหน้าทีข่องจงัหวดัทีเ่ป็นตวัแทนระดบัภาค ที่จะตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบ 
        รายชือ่ผูเ้ขา้แขง่ขนัของตนใหถู้กตอ้งและกรอกรายชือ่ตามแบบฟอรม์ก่อน ยื่นต่อ กกท.  
         เมื่อด าเนินการจบัฉลากเสรจ็สิน้และประกาศแลว้ จะขอเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิหรอืสบั 
       เปลี่ยนบุคคลอย่างใดไม่ไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ เวน้แต ่จะขอแกไ้ขตวัสะกดการนัตท์ีเ่กดิจากการ 
       เขยีนหรอืพมิพผ์ดิเท่านัน้ 
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9.6.  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขนัที่จะต้องตรวจดูรายการแข่งขนัของตนเองและไปแข่งขนั ตาม

ก าหนดวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด โดยไปถงึสนามแข่งขนัก่อนเวลาแข่งขนัของตนเองอย่าง
น้อย 30 นาท ี ถ้าสนามว่างคณะกรรมการจดัการแข่งขนัมสีทิธิท์ี่จะเรยีกนักกฬีาคู่ต่อไปลง
แขง่ขนัก่อน  เวลาทีก่ าหนดไวใ้นสายการแขง่ขนัได้   

9.7.  เมื่อกรรมการด าเนินการแขง่ขนัประกาศใหล้งสนาม ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งเตรยีมไมแ้รก็เกต็  
              (ไม่น้อยกวา่ 2 อนั) ผา้เชด็เหงือ่ น ้าดื่ม อุปกรณ์ทีผู่เ้ขา้แขง่ขนัจ าเป็นตอ้งใชน้ าเขา้ไปวางรวมไว้ 
       ในตะกรา้ขา้งสนามซึ่งอยู่ดา้นตรงขา้มผูต้ดัสนิ เมื่อเริม่การแขง่ขนัผูเ้ขา้แขง่ขนัจะออกนอกสนาม 
       แขง่ขนัไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ระหวา่งการแขง่ขนัด าเนินการอยู่ บุคคลอื่นจะน าสิง่ของ เชน่ ไมแ้รก็เกต็  
      น ้าดื่มฯลฯ เขา้ไปใหผู้แ้ขง่ขนัในสนามไม่ได ้ตอ้งน าสิง่ของนัน้ไปขออนุญาตจากกรรมการผูช้ ีข้าด 
       ในการแขง่ขนั ซึ่งจะเป็นผูอ้นุญาตใหใ้ครคนใดคนหนึ่งเป็นผูน้ าสิง่ของนัน้เขา้ไปใหผู้เ้ขา้แขง่ขนั 

9.8 การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยในระหวา่งการเล่น   บุคคลที่จะได้รบัอนุญาตให้เขา้ไปในสนามได้
คอื นายแพทยห์รอืแพทยก์ายภาพบ าบดั และกรรมการชีข้าดเท่านัน้ ห้ามมใิห้บุคคลอื่นเขา้
ไปสนามแข่งข ันโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมฯ  ว่าด้วยการจัดการแข่งข ัน
แบดมนิตนั ภายในประเทศ ฉบบัล่าสุด      

          9.9 การแขง่ขนัประเภทเดีย่ว และประเภทคู่ใชก้ารแข่งขนัแบบแรลลีพ่อยท ์ระบบ 21 คะแนน          
ท าการแขง่ขนัแพช้นะ 2 ใน 3 เกม 

  9.9.1   ฝ่ายทีไ่ด ้ 21  คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะในเกมนัน้ 
  9.9.2   ถา้มคีะแนน 20 เท่ากนั ฝ่ายชนะตอ้งมคีะแนนน า 2 คะแนนตดิตอ่กนั   

 9.9.3   ถา้มคีะแนน 29 เท่ากนั  ฝ่ายทีไ่ด ้ 30  คะแนนกอ่น  เป็นฝ่ายชนะ  ฝ่ายชนะ   
เป็นฝ่ายไดส้่งในเกมตอ่ไป  

   9.9.4   ในระหวา่งเกมเมื่อฝ่ายหนึ่งมคีะแนนถงึ  11  นกักฬีามสีทิธิพ์กัอยู่ในสนามได ้
            ไม่เกนิ 60 วนิาทแีละรบัฟังค าสอนจากผูฝึ้กสอนได ้ยกเวน้เกมที ่3 เมือ่ฝ่ายหนึ่ง 
  มคีะแนนถงึ 11 คะแนน จะตอ้งเปลีย่นขา้งทนัทแีละมสีทิธิพ์กัและรบัการสอน 
  จากผูฝึ้กสอนได ้

   9.9.5  การพกัระหวา่งเกมที ่1 กบัเกมที ่ 2  และระหวา่งเกมที ่ 2  กบัเกมที ่3  ใหพ้กัได ้
                   ไม่เกนิ  120  วนิาท ี อนุญาตส าหรบัทกุแมทชก์ารแขง่ขนั 

9.10   นกักฬีาทีส่มคัรเขา้ร่วมแขง่ขนัหลายประเภท  ไม่วา่จะเป็นประเภททมีหรอืประเภทบุคคล    
  ใหน้กักฬีามสีทิธิพ์กัไดไ้ม่เกนิ  30 นาท ี ก่อนทีค่ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะจดัใหม้ ี 
  การแขง่ขนัในคู่ต่อไป 

          9.11.  นกักฬีามสีทิธิอ์ุทธรณ์ผลการตดัสนิต่อกรรมการผูช้ ีข้าดและค าวนิิจฉยัถอืวา่สิน้สุด 
          9.12.  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัมสีทิธิท์ีจ่ะท าการเปลีย่นแปลง  แกไ้ขสายการแขง่ขนัไดใ้น    
                   กรณทีีม่กีารพมิพผ์ดิ หรอืรายชือ่ตกหล่น  ซึ่งไม่ใชก่ารแกไ้ขสายการแขง่ขนัทัง้หมด 
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10. การแต่งกายของนักกีฬา  

นกักฬีาประเภททมีจะตอ้งแต่งกายดว้ยชดุสเีดยีวกนัหรอืหลายสรีวมกนัแต่ตอ้งเหมอืนกนัทัง้ทมีลง
สนามแขง่ขนั หากใชล้วดลายศลิป์ (Abstract) ตอ้งไมม่กีารโฆษณาเนื้อหาเชงิธุรกจิพาณชิย ์หรอืการ
ส่งเสรมิการขาย ทัง้นี้แต่ละทมีจะตอ้งจดัเตรยีมเสือ้ กางเกงหรอืกระโปรงใหน้กักฬีาอย่างน้อย 2 สีๆ ละ 2 ตวั 
(ตวัอย่าง เชน่ ชดุของทมีมเีสือ้สสีม้และกางเกงสดี า นกักฬีาจะตอ้งสวมเสือ้สสีม้และกางเกงสดี าเหมอืนกนั
ทัง้ทมี) ส่วนการแขง่ขนัประเภทบคุคลในประเภทคู่ นกักฬีาตอ้งใส่เสือ้ กางเกง หรอืกระโปรงสเีดยีวกนั 
(ตวัอย่างเชน่ นกักฬีาสวมเสือ้สสีม้และกางเกงสดี า คูข่าของนกักฬีาคนนัน้จะตอ้งสวมเสือ้สสีม้และกางเกงสี
ด าเหมอืนกนัทัง้สองคน) และฝ่ายตรงขา้มตอ้งใสเ่สือ้สตี่างกนัตัง้แต่รอบก่อนรองชนะเลศิ ฝ่ายทีม่คีะแนน
สะสมต ่ากวา่ จะตอ้งเปลีย่น                                                                                                                                            
การโฆษณาบนเครื่องแต่งกาย ต้องมีขนาดตามท่ีก าหนดดงัต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
●ดา้นหลงัของเสือ้ ตวัอกัษรจะตอ้งเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ (Roman 

Alphabet) ในลกัษณะแนวนอน อยู่ใกลส้่วนบนของเสือ้ โดยสขีองตวัอกัษรมสีเีดยีว และสขีองตวัอกัษรตอ้ง
ตดักบัสขีองเสือ้เพื่อใหม้องเหน็ชดัเจน โดยมลี าดบัแถบของตวัอกัษรดงันี้ 

แถวที ่1  ชือ่นกักฬีา (ถา้ม ีตวัอกัษรมคีวามสูง 6-10 ซม.) 
แถวที ่2  ชือ่จงัหวดั/สโมสร (ถา้ม ีตวัอกัษรตอ้งมคีวามสูง 5 ซม.) 
หมายเหตุ กฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิและกฬีาแหง่ชาต ิต้องเป็นช่ือจงัหวดัเท่านัน้ 
แถวที ่3  การโฆษณา (ถา้ม ีตวัอกัษรจะเป็นตวัอกัษรภาษาใดกไ็ด ้หรอืสญัลกัษณ์โฆษณา     
                      หรอืเป็นแถบยาว มคีวามสูงไมเ่กนิ 5 ซม.) 
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●ดา้นหน้าของเสือ้ สญัลกัษณ์โฆษณาจะปรากฏไดท้ี ่ 
แขนเสือ้ดา้นซ้ายและขวา  
ไหล่ดา้นซ้ายและขวา 
ปกเสือ้ดา้นซ้ายและขวา 
หน้าอกดา้นซ้ายและขวาและบรเิวณกลางหน้าอก 
สญัลกัษณ์โฆษณาแต่ละช้ินมีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.  
แต่รวมกนัไม่เกนิ 5 ชิน้ โดยม1ี ชิน้ ต่อ 1 แห่ง ยกเวน้บรเิวณหน้าอก จะมไีด้ไม่เกิน 3 แห่ง  โดย

สญัลกัษณ์ธงชาตนิบัเป็นสญัลกัษณ์โฆษณา 1 แห่ง 
การโฆษณาทีม่ลีกัษณะเป็นแถบยาว(ดา้นหน้า) ตอ้งมคีวามสูงไม่เกนิ 10 ซม. จะวางในแนวใดกไ็ด ้
 

 

ไหล่ดา้นซา้ยและขวา 
 

ปกเส้ือดา้นซา้ยและขวา 
 

หนา้อกดา้นซา้ยและขวา
และบริเวณกลางหนา้อก 
 

แขนเส้ือดา้นซา้ยและขวา
ขวา 
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●ถุงเทา้ แต่ละขา้งจะมสีญัลกัษณ์โฆษณาไดไ้ม่เกนิ 2 ชิน้ มขีนาดไม่เกนิ 20 ตร.ซม.  
●รองเทา้ การโฆษณาบนรองเทา้ ในรุ่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัของรองเทา้ทีไ่ด ้วางจ าหน่ายในทอ้งตลาด

มาไม่น้อยกวา่ 3 เดอืน 
●เครือ่งแต่งกายอื่นๆ จะมสีญัลกัษณ์โฆษณาได ้1 แห่ง ต่อเครื่องแต่งกาย 1 ชิน้ และมขีนาดไม่

เกนิ 20 ตร.ซม. 
●เครือ่งแต่งกายทีส่วมทบัอยูด่า้นในของเสือ้ กางเกง หรอืกระโปรงของผูเ้ล่นถา้ปรากฏใหเ้หน็

จะตอ้งไม่มสีญัลกัษณ์โฆษณาแสดงอยู ่
กรรมการผูช้ ีข้าดมสีทิธิว์นิิจฉยัแต่เพยีงผูเ้ดยีว หากขอ้ความโฆษณามผีลกระทบหรอืขดัแยง้ตอ่

สทิธปิระโยชน์ของการแขง่ขนั หรอืการด าเนินการถ่ายทอดโทรทศัน์ หรอืขอ้ความโฆษณาทีล่ะเมดิต่อ
ขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 หรอืพจิารณาแลว้มภีาพ
หรอืขอ้ความทีไ่ม่เหมาะสม กรรมการผูช้ ีข้าดจะจ ากดัขอบเขตโฆษณานัน้ๆ 

11.  มารยาทของนักกีฬา 
  ตลอดเวลาการแขง่ขนันกักฬีาทุกคนตอ้งประพฤตตินใหส้มกบัเป็นนกักฬีาทีด่แีละตอ้งปฏบิตัติาม 
กตกิาการแข่งขนัทุกประการ หากมกีารประพฤตตินไม่เหมาะสม  หรอืละเมดิต่อกฎกตกิาการแข่งขนั
คณะกรรมการอ านวยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตจิะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

12.  การประท้วง 
        12.1  การประทว้งทีเ่กีย่วกบัคุณสมบตัขิองนกักฬีาใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบั       
การกฬีาแหง่ประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 
   12.2  การประท้วงที่เกี่ยวกบัเทคนิคการกฬีาให้ผูจ้ดัการทมียื่นประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
พรอ้มวางเงนิประกนั 1,000 บาท 
      12.3  การประทว้งทีต่อ้งวางเงนิประกนั ผูย้ ื่นประท้วงจะได้รบัเงนิประกนัการประท้วงคนืต่อเมื่อ
การประท้วงมผีลชนะมิฉะนัน้ให้ริบเงนิประกนันัน้เป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจงัหวดัเจ้าภาพการแข่งขนั  
กฬีาเยาวชนแห่งชาตใินครัง้นัน้ 
      12.4  ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบสมาคมฯ วา่ดว้ยการแขง่ขนัแบดมนิตนัภายในประเทศ พ.ศ.2550  ขอ้ 13   

13.  รางวลัการแข่งขนั 
        ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชน 
แห่งชาต ิ พ.ศ.  2550   
          รางวลัที ่  1  เหรยีญชบุทอง   ประเภททมี  16  เหรยีญ  และประกาศนียบตัร          
          ประเภทบุคคล  8  เหรยีญ   และประกาศนียบตัร          
         รางวลัที ่2  เหรยีญชบุเงนิ   ประเภททมี  16  เหรยีญ  และประกาศนียบตัร          
                     ประเภทบุคคล  8  เหรยีญ   และประกาศนียบตัร         
         รางวลัที ่3  เหรยีญชบุทองแดง   ประเภททมี  32  เหรยีญ  และประกาศนียบตัร          
                      ประเภทบุคคล  16  เหรยีญ   และประกาศนียบตัร 
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         รางวลันกักฬีาดเีด่นชาย 1 รางวลั และหญงิ 1 รางวลั  และประกาศนียบตัร 
         รางวลัผูฝึ้กสอนดเีด่น ประเภททมีชาย 1 รางวลั และหญงิ 1 รางวลั และ ประกาศนียบตัร 
    หมายเหตุ : เหรยีญรางวลั และใบประกาศนยีบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้ าเนินการจดัเตรยีมไวใ้ห ้
                    ในส่วนโล่รางวลันกักฬีาดเีด่น/ผูฝึ้กสอนดเีด่น กกท. เป็นผูด้ าเนนิการให ้
 
14.  ก าหนดการแข่งขนั   

- ประเภททมี  จ านวน  4  วนั 
- ประเภทบุคคล  จ านวน  5  วนั 

 เวลาการแขง่ขนัก าหนดไวโ้ดยละเอยีดในการแขง่ขนัและประกาศใหท้ราบหลงัจากจบัฉลากเสรจ็สิน้แลว้ 
 

15.  ลูกขนไก่ท่ีใช้ส าหรบัการแข่งขนัจะต้องมีวิธีและความเรว็เป็นมาตรฐาน และได้รบัการรบัรอง
จากสมาคมฯ 

16.  หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกนักกีฬาแบดมินตนัดีเด่นชาย  -  หญิง   
          16.1  ผลงานการแขง่ขนั และจ านวนเหรยีญทองทีไ่ด้รบั 
          16.2  ความส าคญัในการพจิารณา คอื ประเภทเดีย่ว และประเภทคู่  ตามล าดบั 
          16.3  มารยาทและการแสดงออกถงึการเป็นนกักฬีาทีด่ใีนขณะแขง่ขนั 
          16.4  มคีวามประพฤตทิีด่ที ัง้ใน และนอกสนามแขง่ขนั 
          16.5  มพีฒันาการทางฝีมอืเป็นทีย่อมรบั 
          16.6  ใหผู้แ้ทนสมาคมฯ เป็นผูพ้จิารณานกักฬีาดเีด่น และผลการพจิารณาถอืเป็นทีสุ่ด 

17.  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูฝึ้กสอนดีเด่นชาย  -  หญิง 
        17.1  ผูฝึ้กสอนดเีด่น ตอ้งมรีายชือ่ปรากฏในบญัช ีกกท. ในการเขา้ร่วมการแขง่ขนั และปฏบิตัิ    
หน้าทีใ่นฐานะผูฝึ้กสอนในชนิดกฬีานัน้ๆ เท่านัน้ 

17.2  มผีลงานการแขง่ขนัของนกักฬีา  และจ านวนเหรยีญทองทีไ่ดร้บั 
         17.3  มคีวามประพฤตดิ ี
         17.4  มมีารยาทในการแสดงออกถงึการเป็นผูส้อนทีด่ ี
         17.5  ใหผู้แ้ทนสมาคมฯ  เป็นผูพ้จิารณาผูฝึ้กสอนดเีด่น  และผลการพจิารณาถอืเป็นทีสุ่ด 

18.  บทก าหนดโทษนักกีฬาไม่ลงแข่งขนั 
        18.1  หากนักกีฬาที่ไม่ลงการแข่งขนัจะต้องชีแ้จงและมเีหตุผลอนัควรพร้อมหลกัฐานหากไม่มี
จะตอ้งถูกลงโทษตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแขง่ขนัเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ.2550       
           18.2  ในรอบคดัเลอืกระดบัภาคนกักฬีา  ทีผ่า่นเขา้รอบในแต่ละประเภทตอ้งลงท าการแขง่ขนั      
ทุกรอบหากไม่ลงแขง่ขนัในประเภทใดถกูตดัสทิธไิม่ส่งรายชือ่เขา้แขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิโดยจะส่ง
รายชือ่นกักฬีาทีแ่พใ้นรอบนัน้ ๆ เขา้ร่วมแขง่ขนัแทน 
         18.3  ใหผู้ช้ ีข้าดพจิารณาการส่งรายชือ่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตแิทน 
นกักฬีาทีไ่ม่เขา้ร่วมการแขง่ขนั  
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19. หลกัเกณฑก์ารพิจาณาผูต้ดัสินลงท าการตดัสินในแต่ละแมทชก์ารแข่งขนั 
 คณะกรรมการผูต้ดัสิน  
 - ผูต้ดัสนิตอ้งผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย หรอืการกฬีาแห่งประเทศไทยและ
ผูต้ดัสนิทีผ่า่นการอบรมฯ ดงักล่าวตอ้งขึน้ทะเบยีนกบัการกฬีาแห่งประเทศไทย และได้รบัการพจิารณา
จากสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย เสนอรายชือ่ใหก้ารกฬีาแห่งประเทศไทย แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น 
ผูต้ดัสนิกฬีา 
 - การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้ดัสนิตอ้งตระหนกั และค านึงถงึการมสี่วนไดส้่วนเสยี ในกรณทีีม่สี่วน
เกีย่วขอ้ง หรอือาจจะมสี่วนเกีย่วขอ้งในการปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อมใิหเ้กดิค าครหาหรอืเกดิการประทว้งฯ      
อนัเชือ่ไดว้า่ไม่โปร่งใส หรอืยุตธิรรมของการตดัสนิ  
 
20. การประชมุผูจ้ดัการทีม  

จะตอ้งมผีูจ้ดัการทมี หรอืผูแ้ทนของแต่ละทมีเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยทมีละ 1 คน หากจงัหวดัใด
ไม่มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งยอมรบั และปฏบิตัติามมตขิองที่ประชุมทุกประการ ทัง้นี้ กกท. ไม่อนุญาตให้
นักกฬีาเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทมี เพื่อท าหน้าที่แทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้
การกฬีาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป  

 
21. พิธีการมอบเหรียญรางวลั 
 1. ใหน้กักฬีาผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัการแขง่ขนัเป็นผูร้บัรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชดุแขง่ขนั 
หรอืแต่งกายดว้ยชดุวอรม์ทัง้ชดุ ซึ่งเป็นแบบชุดวอรม์ของจงัหวดัทีน่กักฬีาสงักดั และการแต่งกายของ
นกักฬีาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ  
 2. พธิเีชญิธงฉลองเหรยีญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกฬีาแหง่ประเทศไทย 
เท่านัน้ 
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