
ระเบียบการแข่งขนักฬีาบริดจ์ 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จงัหวดัชุมพร  
************** 

๑. สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคม   นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ 
 เลขาธิการ   นางสาวพบสุข  กมลเวชช 
 สถานที่ติดต่อ   การกีฬาแห่งประเทศไทย หอ้ง ๒๖๕ ราชมงัคลากีฬาสถาน 
     โทร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔    โทรสาร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔ 
     เลขาธิการ   โทร. ๐๘๗-๐๓๔-๔๕๕๖ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 ประธานฝ่ายกีฬาบริดจข์องจงัหวดัเจา้ภาพ     ประธานกรรมการ 
 ผูแ้ทนสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย (คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ)         รองประธาน/กรรมการ 
 ผูจ้ดัการทีมหรือผูแ้ทนของแต่ละจงัหวดัที่ส่งเขา้แข่งขนัจงัหวดัละ ๑ คน    กรรมการ 
 บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการ 
 บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค 
 ผูแ้ทนสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย     ประธานกรรมการ 
 ผูต้ดัสินของสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทยทุกท่าน    กรรมการ 
 บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง            กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. ข้อบังคบัและกติกาการแข่งขัน 
 ๔.๑ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๔.๒ ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสมาพนัธบ์ริดจโ์ลก (World Bridge Federation) ฉบบั ค.ศ. ๒๐๐๗ 
 ๔.๓ ใหใ้ชก้ฎและขอ้บงัคบัของสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย ที่ก  าหนดใชใ้นปัจจุบนั 
 

๕. คุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่งขัน 
 ๕.๑ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี โดยนับต้ังแต่ปีที่เกิดถึงปีทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน ( ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ) 

๕.๒ คุณสมบติัอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ     
          พ.ศ.  ๒๕๕๐ (หรือเพิม่เติมตามกติกาการแข่งขนัที่ไดก้  าหนดไว)้ 

 
 



 

๖. ประเภทการแข่งขันมี ๖ ประเภท คือ 
 ๖.๑ ประเภททีมทัว่ไป (ไม่จ ากดัเพศ)  จ านวนนกักีฬา   ๔-๖ คน 
 ๖.๒ ประเภททีมหญิง    จ านวนนกักีฬา   ๔-๖ คน 
 ๖.๓ ประเภททีมผสม (ชาย ๓ คน หญิง ๓ คน) จ านวนนกักีฬา   ๔-๖ คน 
 ๖.๔ ประเภทคู่ทัว่ไป (ไม่จ ากดัเพศ)  จ านวนนกักีฬา   ๓ คู่ 
 ๖.๕ ประเภทคู่หญิง    จ านวนนกักีฬา   ๓ คู่ 
 ๖.๖ ประเภทคู่ผสม    จ านวนนกักีฬา   ๓ คู่ 
 
๗. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 จ านวนนกักีฬาผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัไม่เกินจงัหวดัละ ๑๘ คน ผูจ้ดัการทีม จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
 ๗.๑  แต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัประเภททีมแต่ละประเภทไดไ้ม่เกิน ๑ ทีม และนกักีฬา 
                      ประเภททีมและใหน้กักีฬาลงแข่งขนัประเภทคู่ดว้ยจ านวน ๓ คู ่

๗.๒ ในการแข่งขนัประเภททีม หากทีมใดไม่มีผูจ้ดัการทีมใหน้กักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนัคนใดคนหน่ึง 
        ท  าหนา้ที่เป็นหวัหนา้ทีมดว้ยจ านวน ๑ คน 
๗.๓ หากจงัหวดัใดไม่ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัประเภททีมต่างๆ แต่ประสงคจ์ะส่งเฉพาะประเภทคู่  
        ใหส่้งไดไ้ม่เกินจ านวน ๒ คู่ ในประเภทนั้นๆ  

 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน 
    ๘.๑ ระดับภาค 
 ๘.๑.๑ประเภททีม จะมีการคดัเลือกนักกีฬา  จ  านวน ๕ ภาค ภาคละ ๒ ทีม คือทีมที่ชนะเลิศอนัดบัที่ ๑ และ
อนัดบัที่ ๒ ของแต่ละภาค รวมทั้งหมด ๕ ภาค จ านวน ๑๐ ทีมเพือ่เป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ ในกรณีที่
ภาคนั้นๆส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไม่เกิน ๒ ทีมในประเภทนั้นๆ ให้ทีมที่สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัในภาคนั้นได้
สิทธ์ิเป็นตวัแทนภาคเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ ต่อไป 
  ๘.๑.๒ ประเภททีมใหสิ้ทธ์ิทีมที่ไดอ้นัดบั ๓ ของภาคที่ส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัภาคมากสุด ไดสิ้ทธ์ิ
เขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติอีก ๑ ทีม หากเกิดกรณีที่มีภาคใดส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัเท่ากนัให้อยูภ่ายใตดุ้ลยพินิจ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกบัสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย เป็นผูส้รรหาพิจารณาวิธีการเพื่อก าหนดทีมที่
เหมาะสมเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ 
 ๘.๑.๓  ใหสิ้ทธ์ิจงัหวดัเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) คือ จังหวัดชุมพร 
ที่เป็นเจา้ภาพด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาบริดจ ์ จ  านวน ๓ ทีม คือ ทีมทัว่ไป ทีมหญิง และทีมผสม และประเภทคู่
ประเภทละ ๓ คู่ เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดบัชาติ โดยไม่ตอ้งท าการคดัเลือกระดบัภาค แต่ตอ้งสมคัร
เขา้ร่วมการแข่งขนัฯ ตามระเบียบและขอ้บงัคบั กกท. วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เท่านั้น 
 ๘.๑.๔ ประเภทคู่ ท  าการคดัเลือกนกักีฬา จ  านวน ๕ ภาค ภาคละ ๖ คู่ กล่าวคือใหน้กักีฬาสมคัรร่วมการแข่งขนั
ประเภทคู่ ตอ้งเป็นนกักีฬาที่มีช่ืออยูใ่นประเภททีมของจงัหวดันั้นๆที่ส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั ท าการคดัเลือกร่วมกบั



 

จงัหวดัที่ไม่ไดส่้งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัประเภททีม ซ่ึงจงัหวดันั้นๆส่งเฉพาะประเภทคู่ โดยให้สมคัรเขา้ร่วมการ
แข่งขนัไดไ้ม่เกิน ๒ คู่ ต่อประเภทการแข่งขนั 
 ๘.๑.๕ ภาคใดที่ไดสิ้ทธ์ิทีมอนัดบั ๓ ก็ให้เพิม่โควตา้จ านวนนกักีฬาประเภทคู่เป็น ๙ คู่ในภาคนั้นๆ 
 ๘.๑.๖ วธีิจดัการแข่งขนัในระดบัภาคการจดัการแข่งขนัขึ้นอยูก่บัจ  านวนนกักีฬา-ทีมที่เขา้ร่วมการแข่งขนัตาม
กฎ และขอ้บงัคบัของสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย ที่ก  าหนดใชใ้นปัจจุบนั และกติกาการแข่งขนัของสมาคมพนัธ์
บริดจโ์ลก (World Bridge Federation) ฉบบั ค.ศ. ๒๐๐๗  
 ๘.๑.๗ การพจิารณาวธีิจดัการแข่งขนั และการเปล่ียนแปลงเพิม่เติมนกักีฬาทั้งประเภททีม และประเภทคู่ ให้
อยูใ่นดุลยพนิิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกบัสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 ๘.๑.๘ จ านวนเจา้หนา้ที่ประจ าทีม ใชอ้ตัรานกักีฬา : เจา้หนา้ทีม (๖ : ๑) คน คือ  
        - จ  านวนนกักีฬา  ๖  คน   มีผูฝึ้กสอน  ๑  คน 
        - จ  านวนนกักีฬา  ๑๒  คน   มีผูฝึ้กสอน  ๒  คน 
        - จ  านวนนกักีฬา  ๑๘  คน   มีผูฝึ้กสอน  ๓  คน 
     ๘.๒ ระดับชาติ 
  ๘.๒.๑ นกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ ตอ้งเป็นนกักีฬาที่สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัตามขอ้บงัคบั
การกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และผา่นการคดัเลือกระดบัภาค เท่านั้น  
โดยแบ่งออก ดงัน้ี 
  - ประเภททีมทัว่ไป (ไม่จ ากดัเพศ)   จ านวน  ๑๒   ทีม 
  - ประเภททีมหญิง     จ านวน  ๑๒   ทีม 
  - ประเภททีมผสม (ชาย ๓ คน หญิง ๓ คน)  จ านวน  ๑๒   ทีม 
  - ประเภทคู่ทัว่ไป (ไม่จ ากดัเพศ)   จ านวน   ๓๖  คู ่ 
  - ประเภทคู่หญิง     จ านวน   ๓๖   คู่ 
  - ประเภทคู่ผสม(ชายคู่กบัหญิง)   จ านวน   ๓๖   คู่ 
 ๘.๒.๒ วธีิการจดัการแข่งขนั ประเภททีม  
  ๘.๒.๒.๑ จ านวนทีมไม่เกิน ๘ ทีม ท าการแข่งขนัแบบพบกนัหมด น าอนัดบั ๑-๔ เขา้รอบรองชนะเลิศ
โดยอนัดบัที่ ๑ มีสิทธเ์ลือกแข่งกบั อนัดบั ๓ หรือ ๔ เท่านั้น อนัดบัที่ ๒ แข่งกบัทีมที่อนัดบั ๑ ไม่เลือก 
  ๘.๒.๒.๒ จ านวนทีม ๙ – ๑๒ ทีม แบ่งออกเป็น ๓ สาย สายละ ๓-๔ ทีม โดยใหท้ีมชนะเลิศจากการ
แข่งขนัคดัเลือกภาค ๕ ทีม และเจา้ภาพในการแข่งขนั จบัสลากลงสาย A , สาย B หรือ สาย C สายละ ๒ ทีม         ทั้ง
ประเภททีมทัว่ไป ประเภททีมหญิง และประเภททีมผสม ท าการแข่งขนัแบบพบกนัหมดในสาย น าอนัดบั ๑-๒ และ
อนัดบั ๓ ที่ดีที่สุด ๒ อนัดบั เขา้รอบก่อนรองชนะเลิศ  
   ๘.๒.๒.๒.๑ การประกบคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ 
 ถา้ A3 = Best of 3 (1) A1 - B3 or C3 (2) B2 - C2 (3) B1 - A3 (4) C1 - A2 
 ถา้ B3 = Best of 3 (1) B1 - A3 or C3 (2) A2 - C2 (3) A1 - B3 (4) C1 - B2 
 ถา้ C3 = Best of 3 (1) C1 - A3 or B3 (2) A2 - B2 (3) B1 - C3 (4) A1 - C2 
 



 

 
   ๘.๒.๒.๒.๒ การประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศ 
    - ผูช้นะคู่ที่ (๑) พบกบั ผูช้นะคู่ที่ (๒) 
    - ผูช้นะคู่ที่ (๓) พบกบั ผูช้นะคู่ที่ (๔) 
  ๘.๒.๒.๓ ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศเขา้แข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ ส าหรับทีมที่แพใ้นรอบรอง
ชนะเลิศ ไม่ตอ้งท าการแข่งขนัต่อ โดยใหค้รองเหรียญทองแดงร่วมกนั ๒ ทีม 
      ๘.๒.๒.๔ การแกไ้ขผลการแข่งขนัประเภททีม ตอ้งท าการแกไ้ขภายในเวลา ๑๕ นาทีหลงัจากจบการ
แข่งขนัหากเกินเวลาที่ก  าหนดจะไม่ท าการแกไ้ขผลการแข่งขนั 
 ๘.๒.๓ การจดัการแข่งขนัประเภทคู่ จ  านวน ๓๖ คู่ จากการแข่งขนัระดบัภาค ท าการแข่งขนัในรอบคดัเลือกโดย
แบ่งออกเป็น ๒ สาย โดยการจบัฉลากลง  
  ๘.๒.๓.๑ หากนกักีฬาในประเภทคู่นั้นๆเหลือนกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนัไม่ถึง ๑๖ คู่ ใหด้ าเนินการ
จดัการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งแบ่งสายและไม่ตอ้งจดัการแข่งขนัรอบคดัเลือกอีก 
      ๘.๒.๓.๒ การแข่งขนัประเภทคู่จะไม่ท าการประกาศผลการแข่งขนัระหวา่งการแข่งขนั โดยจะให้
นกักีฬาเช็คผลการแข่งขนัหลงัจากจบการแข่งขนัและท าการแกไ้ขผลการแข่งขนัที่ผิดพลาดภายใน ๑๕ นาทีหลงัจากจบ
การแข่งขนั 
      ๘.๒.๓.๓ การแข่งขนัประเภทคู่ในรอบชิงชนะเลิศ ให้เอาผูช้นะในอนัดบัที่ ๑-๘ ของแต่ละสายท าการ
แข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ โดยนกักีฬาที่สงักดัจงัหวดัเดียวกนัตอ้งเจอกนัก่อนในรอบแรก ส าหรับจงัหวดัอ่ืนใหท้  าการ
จบัฉลากเบอร์ที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศ 
      ๘.๒.๓.๔ การแกไ้ขผลการแข่งขนัประเภทคู่ จะท าการแกไ้ขผลการแข่งขนัภายในเวลา ๑๕ นาที
หลงัจากจบการแข่งขนัหากเลยเวลาที่ก  าหนดก็จะไม่ท าการแกไ้ขผลการแข่งขนั 
 ๘.๒.๔ วิธีการจดัการแข่งขนัขึ้นอยูก่บัจ  านวนนกักีฬา-ทีมที่เขา้ร่วมการแข่งขนัตามกฎ และขอ้บงัคบัของ
สมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย ที่ก  าหนดใชใ้นปัจจุบนั และกติกาการแข่งขนัของสมาคมพนัธ์บริดจโ์ลก (World Bridge 
Federation) ฉบบั ค.ศ. ๒๐๐๗ 
 ๘.๒.๕ จ านวนเจา้หนา้ที่ประจ าทีม ใชอ้ตัรานกักีฬา : เจา้หนา้ทีม (๖ : ๑) คน คือ  
        - จ  านวนนกักีฬา  ๖  คน   มีผูฝึ้กสอน  ๑  คน 
        - จ  านวนนกักีฬา  ๑๒  คน   มีผูฝึ้กสอน  ๒  คน 
        - จ  านวนนกักีฬา  ๑๘  คน   มีผูฝึ้กสอน  ๓  คน 
 ๘.๒.๖ สถานที่จดัการแข่งขนัให้เป็นไปตามประกาศจงัหวดัเจา้ภาพ 
 
๙. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๙.๑ ใหผู้จ้ดัการทีม หรือมอบหมายใหห้ัวหนา้ทีมและผูฝึ้กสอนท าหนา้ที่แทนกนัไดใ้นทุกเร่ืองของการ 
                      ประสานงานกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ 

๙.๒ หา้มสอนนกักีฬาระหวา่งการแข่งขนั หา้มนกักีฬาหรือเจา้หนา้ที่ในที่เก่ียวขอ้งกนั ดูการแข่งขนัของทีม  
        ตนเอง ในระหวา่งการแข่งขนั 



 

 ๙.๓ ก าหนดการแข่งขนัและประชุมผูจ้ดัการทีม ตามวนั เวลา และสถานที่ที่ระบไุว ้
๙.๔ ระเบียบปฏิบตัิในการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามทีส่มาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
  

๑๐. สถานที่แข่งขัน ฝึกซ้อมและอปุกรณ์การแข่งขัน 
๑๐.๑ สถานที่แข่งขนั ใหท้างจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูก้  าหนดโดยประสานงานกบัทางสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย  
๑๐.๒ สถานที่ฝึกซอ้ม ใหใ้ชส้ถานที่แข่งขนัเป็นสถานที่ฝึกซอ้มไดก่้อนการแข่งขนัหน่ึงวนั 
๑๐.๓ เพือ่จดัเตรียมอุปกรณ์การแข่งขนั ใหท้างจงัหวดัเจา้ภาพประสานงานกบัทางสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย  
          เพือ่จดัเตรียมอุปกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการแข่งขนั 
 

๑๑.  เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการผู้ตัดสิน ที่ทางสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ก าหนด 
  ๑๑.๑ คณะกรรมการผูต้ดัสิน    ๓ คน 
 ๑๑.๒ คณะกรรมการพจิารณาการประทว้งเทคนิค  ๓ คน 
 ๑๑.๓ กรรมการผูต้ดัสินฝ่ายเทคนิคประมวลผลการแข่งขนั ๒ คน 
 ๑๑.๔ เจา้หนา้ที่ประจ าสนามแข่งขนั   ๔ คน 
 
๑๒. การแต่งกายของนักกีฬา 
 นกักีฬาจะตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หรือใส่ชุดกีฬาที่มีเคร่ืองหมายระบุวา่เป็นนกักีฬาของจงัหวดัที่ตน
สงักดั และหา้มสวมรองเทา้แตะในสถานที่แข่งขนั 
 

๑๓. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 ๑๓.๑ ใหเ้ป็นไปตามกฎการแข่งขนัของสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 ๑๓.๒ นกักีฬาและเจา้หนา้ที่ทุกคน จะตอ้งปฏิบตัิตามค าสัง่ของผูต้ดัสินและของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
มิฉะนั้น จะตอ้งถูกเชิญออกจากสนามหรือพกัการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 

๑๔. การประท้วง 
 ๑๔.๑ ใหเ้ป็นไปตามหมวด ๑๐ ขอ้ ๓๓ และขอ้ ๓๔ แห่งขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๑๔.๒ ใหเ้ป็นไปตามกฎ กติกาการแข่งขนัของสมาคมบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 ๑๔.๓ จะตอ้งประทว้งภายใน ๓๐ นาที หลงัจากเกิดเหตุการณ์ที่จะประทว้ง พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียม
จ านวน ๕๐๐ บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) และตอ้งยืน่หนงัสือต่อกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น การพจิารณาของคณะกรรมการ
ประทว้งเทคนิคถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

๑๕. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ช้ีขาด 
 ใหเ้ป็นไปตามกฎ กติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 



 

๑๖. รางวัลการแข่งขัน ส าหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทของการแข่งขัน มีดังนี้ 

 ๑๖.๑ ประเภททีมทัว่ไป 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง      จ านวน  ๖ เหรียญ        และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน      จ  านวน  ๖ เหรียญ        และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดง   จ  านวน  ๑๒ เหรียญ  และประกาศนียบตัร จ านวน ๑๒ ใบ (ร่วม)  
 ๑๖.๒ ประเภททีมหญิง 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง       จ านวน  ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน      จ  านวน  ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดง  จ  านวน  ๑๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๑๒ ใบ (ร่วม) 
 ๑๖.๓ ประเภททีมผสม 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง       จ  านวน  ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน       จ  านวน  ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดง   จ  านวน  ๑๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๑๒ ใบ (ร่วม) 
 ๑๖.๔ ประเภทคู่ทัว่ไป 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง       จ านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน       จ  านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดง   จ  านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 ๑๖.๕ ประเภทคู่หญิง 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง       จ  านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน      จ  านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดง   จ  านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 ๑๖.๖ ประเภทคู่ผสม 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง      จ านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน      จ  านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดง  จ  านวน  ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 ๑๖.๗ สรุปจ านวนเหรียญรางวลัที่ใชใ้นการจดัการแข่งขนั 
 เหรียญชุบทอง  จ านวน  ๒๔  เหรียญ 
 เหรียญชุบเงิน   จ านวน  ๒๔  เหรียญ 
 เหรียญชุบทองแดง จ านวน ๔๒  เหรียญ 

 ๑๖.๘ สรุปจ านวนประกาศนียบตัรที่ใชใ้นการจดัการแข่งขนั จ านวน ๙๐ ใบ 
 
       หมายเหตุ : เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้  าเนินการจดัเตรียมไวใ้ห้ 
                                ในส่วนโล่รางวลันกักีฬาดีเด่น/ผูฝึ้กสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้  าเนินการให ้
 



 

 
๑๗. ก าหนดการแข่งขัน 
 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัเป็นผูก้  าหนดวธีิการแข่งขนั วนัเวลาการแข่งขนั วนัรับเหรียญและสถานที่
ในการแข่งขนั ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นกรณีมีเหตุจ าเป็นและใหค้ณะกรรมการผูต้ดัสินเป็นผูก้  าหนดตวั
ผูอ้  านวยการแข่งขนั 
 

วันที ่ เวลา รายการ 
วนัที่ ๑ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. อบรมเจา้หนา้ที่ 

 
วนัที่ ๒ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

 
ประชุมผูจ้ดัการทีม 
จบัสลากประเภททีม  

และยนืยนัประเภทคู่ที่เขา้ร่วมการแข่งขนั 
 

วนัที่ ๓ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. การแข่งขนัประเภททีมผสม รอบคดัเลือก  
 

วนัที่ ๔ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

การแข่งขนัประเภททีมผสม รอบรองชนะเลิศ 
การแข่งขนัประเภททีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 

 
วนัที่ ๕ ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. การแข่งขนัประเภททีมทัว่ไป และทีมหญิง รอบคดัเลือก 

 
วนัที่ ๖ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
การแข่งขนัประเภททีมทัว่ไป และทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 

รอบชิงชนะเลิศ 
 

วนัที่ ๗ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

การแข่งขนัประเภทคู่ผสม รอบคดัเลือก 
รอบชิงชนะเลิศ 

 
วนัที่ ๘ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

การแข่งขนัประเภทคู่ทัว่ไป และคู่หญิง รอบคดัเลือก 
รอบชิงชนะเลิศ 

พธีิมอบเหรียญรางวลั และพธีิปิดการแข่งขนั 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

(ภาคผนวก) 
 

1. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
    คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
    - ผูต้ดัสินตอ้งผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผูต้ดัสินที่
ผ่านการอบรมฯ ดงักล่าวตอ้งขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายช่ือใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูต้ดัสินกีฬา 
   - การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
หรืออาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ที่ เพือ่มิใหเ้กิดค าครหาหรือเกิดการประทว้งฯ อนัเช่ือไดว้า่ไม่โปร่งใส 
หรือยตุิธรรมของการตดัสิน  
  
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
    หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
    1. เป็นนกักีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขนัแต่ละรายการ 
    2. เป็นนกักีฬาที่มีทกัษะและเทคนิคการเล่นที่สูง  
    3. เป็นนกักีฬาที่มีมารยาทและมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา  
    4. เป็นนกักีฬาที่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    5. อ่ืน ๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน  
    หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
    1. ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั และปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะ 
                  ผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
    2. ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีมารยาทดี มีนกักีฬาไดรั้บเหรียญรางวลั เหรียญทองรวมมากที่สุด ถา้เหรียญ   
                  ทองเท่ากนั ใหพ้ิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดบั  
    3. เป็นผูป้ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
    4. อ่ืน ๆ ตามมติขอ้ตกลงในที่ประชุมของกรรมการผูต้ดัสิน  
 
3. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
    1. ใหน้กักีฬาผูท้ี่ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือแต่ง 
        กายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัที่นกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของนกักีฬาให ้
        เป็นไปตามระเบียบฯ  
    2. พธีิเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัให้ใชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 
 
 



 

4. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
     - ส าหรับเคร่ืองหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขนั ใหมี้ขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว และหา้มน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ที่เป็นการประชาสมัพนัธก์ารขาย หรือ
เก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด  
     - อนุญาตใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงัน้ี 
       1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
      2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
 5. การประชุมผู้จัดการทีม จะตอ้งมีผูจ้ดัการทีม หรือผูแ้ทนของแต่ละทีมเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยทีมละ 1 คน 
หากจงัหวดัใดไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามมติของที่ประชุมทุกประการ ทั้งน้ี กกท. ไม่อนุญาต
ใหน้กักีฬาเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีม เพือ่ท  าหน้าที่แทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งท ารายงานเสนอใหก้ารกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป 
 

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


