
 

ระเบียบการแข+งขัน 

 

เจ$าภาพจัดการแข.งขัน 

 

 เจ$าภาพร.วมจัดการ

แข.งขัน 

 

สมาคมกีฬาผู6สูงอายุไทย 

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห+งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภF 

อาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห+งประเทศไทย  

ถนนวิทยุ - สารสิน สวนลุมพินี  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร 02-255 3391 

อีเมล: thailandmasters.bat@gmail.com 

http://www.badmintonthai.or.th 

กำหนดการแข.งขัน แข+งขันระหว+าง วันท่ี 15 – 20 กันยายน 2563 

สถานท่ีจัดการแข.งขัน พระราม 2 ฮอลลF ศูนยFการค6าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

160 ถ. พระราม 2 Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 

ผู$ประสานงานจัดการ

แข.งขัน   

ผู$อำนวยการจัดการแข.งขัน : ไพศาล รังษีกิจโพธ์ิ 

โทรศัพทF: +66 94 449 8212   อีเมล: paisan@badmintonthai.or.th , 

thailandmasters.bat@gmail.com 

รองผู$อำนวยการจัดการแข.งขัน: ณหทัย ศรประชุม 

โทรศัพทF +66 81 824 3736  อีเมล:  nsornprachum@gmail.com 

ผู$ช.วยผู$อำนวยการจัดการแข.งขัน: พรปวีณF อนันตกิจไพศาล 

โทรศัพทF +66 87 692 3872   อีเมล: pornpawee.anan@gmail.com 

 

ผู$ช้ีขาด ผู$ช้ีขาด: นายมานิต ชาวเมืองโขง 

อีเมล: peak702@gmail.com 

 

ผู$ช.วยช้ีขาด: นายธีรพงษF จารุมณี 

 



ตารางการแข.งขัน วัน/ เดือน/ป} เร่ิมแข+งขันเวลา โปรแกรมการแข+งขัน 

15 กันยายน 2563 9.00 น. ฝ�กซ6อม / ประชุมผู6จัดทีม /นักกีฬา 

16 กันยายน 2563 9.00 น. รอบแรก , รอบสอง 

17 กันยายน 2563 9.00 น. รอบสอง , รอบสาม 

18 กันยายน 2563 9.00 น. รอบสาม , รอบก+อนรองชนะเลิศ 

19 กันยายน 2563 9.00 น. รอบก+อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ 

20 กันยายน 2563 9.00 น. รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ 

*สามารถปรับเปล่ียนได6ตามความเหมาะสมและได6รับความยินยอมจากผู6ช้ีขาด 

ประชุมผู$จัดการทีม /

นักกีฬา และกรรมการ

เทคนิค 

ประชุมผู$จัดการทีม / นักกีฬา 

วันท่ี 15 กันยายน 2563 เวลา 17:00  

ณ พระราม 2 ฮอลลF ศูนยFการค6าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ประชุมกรรมการเทคนิค 

วันท่ี 15 กันยายน 2563 เวลา 16:00  

ณ พระราม 2 ฮอลลF ศูนยFการค6าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ประเภทและรุ.นอายุ Individual event: 

ประเภทบุคคล ชายเด่ียว หญิงเด่ียว ชายคู. หญิงคู. คู.ผสม 

Age Category: 35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ 

รุ+นอายุ : 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+,75+ 

 

The age category entered must be either the actual age category or a younger 

age category. 

นักกีฬาสามารถสมัครในรุ+นอายุ ณ ป�จจุบัน หรือต่ำกว+า  

 

Grade definitions:  

A Grade (Open) - For elite players who have competed at an international or 

national team level, for national master’s champions and all players. 

B Grade: (Competitive) – For competitive players who have competed in state or 

provincial championships, elite club players and upper and middle grade local 

and interclub players. 

A Grade (Open) สำหรับนักกีฬาท่ีเคยเข6าร+วมการแข+งขันรายการนานาชาติ กีฬาแห+งชาติ ชิง

แชมป�ประเทศไทย หรืออดีตนักกีฬาทีมชาติ 

B Grade: (Competitive) สำหรับบุคคลท่ัวไป 

 

 



 Combined age event (Doubles) : MD WD XD 

ประเภท ชายคู. หญิงคู. คู.ผสม 

Combined age Category:  

100+( Each player must be 40 years/ above),  

110+ (Each player must be 45 years/ above),  

120+ (Each player must be 50 years/ above ) 

 

รุ+นอายุ : รุ+นอายุรวมกันไม+ต่ำกว+า 100 ป}(นักกีฬาต6องมีอายุอย+างน6อย 40 ป}), 

รุ+นอายุรวมกันไม+ต่ำกว+า 110 ป}(นักกีฬาต6องมีอายุอย+างน6อย 45 ป}), 

รุ+นอายุรวมกันไม+ต่ำกว+า 120 ป}(นักกีฬาต6องมีอายุอย+างน6อย 50 ป}) 

 

Combined age event (Triples) 

ประเภท 3 คน (ช 3, ญ 3, ช 2 ญ 1, ช 1 ญ 2) 

160+( Each player must be 35 years/ above),  

180+ (Each player must be 35 years/ above),  

รุ+นอายุรวมกันไม+ต่ำกว+า 160 ป}(นักกีฬาต6องมีอายุอย+างน6อย 35 ป}), 

รุ+นอายุรวมกันไม+ต่ำกว+า 180 ป}(นักกีฬาต6องมีอายุอย+างน6อย 35 ป}), 

 

วิธีการสมัคร 1. An athlete can enter both individual and combined age competition. However, 

he or she can enter up to two events for individual competition, one Combined 

age event(Doubles) and one Combined age event(Triples). 

นักกีฬาสามารถสมัครเข6าร+วมการแข+งขันได6ท้ังประเภทบุคคลและประเภทรวมรุ+นอายุ โดย

สามารถลงทำการแข+งขันได6มากท่ีสุดดังน้ี  

ประเภทบุคคลสามารถสมัครเข6าร+วมการแข+งขันได6 2 ประเภท, ประเภทรวมรุ+นอายุ(คู+) 1 รุ+นอายุ 

และประเภทรวมรุ+นอายุ(3 คน) 1 รุ+นอายุ 

 

เช+น 1. สมัครแข+งขันประเภทบุคคล 2 ประเภท (MS 40+, MD 35+) + ประเภทรวมรุ+นอายุ(คู+) 

1 รุ+นอายุ + ประเภทรวมรุ+นอายุ(3 คน) 1 รุ+นอายุ หรือ  

2. สมัครแข+งขันประเภทบุคคล 2 ประเภท + ประเภทรวมรุ+นอายุ(คู+/3 คน) 1 รุ+นอายุ   

3. สมัครแข+งขันประเภทบุคคล 1 ประเภท + ประเภทรวมรุ+นอายุ(คู+) 1 รุ+นอายุ + ประเภทรวม

รุ+นอายุ(3 คน) 1 รุ+นอายุ หรือ 

4.สมัครแข+งขันประเภทบุคคล 1 ประเภท + ประเภทรวมรุ+นอายุ(คู+/3 คน) 1 รุ+นอายุ หรือ 

5.ประเภทรวมรุ+นอายุ(คู+) 1 รุ+นอายุ + ประเภทรวมรุ+นอายุ(3 คน) 1 รุ+นอายุ หรือ 

6.ประเภทรวมรุ+นอายุ(คู+/3 คน) 1 รุ+นอายุ 

 



2. Please complete the entry form and emailed to:  

thailandmasters.bat@gmail.com by Monday Aug 31, 2020. 

 

วันปwดรับสมัคร 

 

Player MUST REGISTER for the event by Monday Aug 31, 2020 at 20.00 hours 

Bangkok time. 

เป�ดรับสมัครตั้งแต+ บัดน้ี จนถึงวันท่ี วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น. ทุกประเภทการ

แข.งขัน 

อัตราค.าสมัคร Entry Fee charge as follow: 

• Registration fee: 10 USD (300 Baht) include souvenir T-shirt and invitation 

for opening and welcome dinner 

• Entry fee:  500 baht/person/event 

• Please complete the entry form and emailed to: 

thailandmasters.bat@gmail.com by Monday Aug 31, 2020. 

ค+าสมัครการแข+งขัน 

• ค+าลงทะเบียน คนละ 300 บาท ได6รับเส้ือท่ีระลึก และเข6าร+วมงานเล้ียงต6อนรับ 

• ค+าสมัครแข+งขัน 500 บาท/คน/ประเภท 

• กรอกข6อมูลใบสมัครและส+งมาที่ thailandmasters.bat@gmail.com ภายในวันที่ 31 

สิงหาคม 2563 

 

*Please do the bank transfer of entry fees when you apply the tournament. 

The entry will not be confirmed until the payment received. 

PAYMENT INFORMATION  

Bank Name : KASIKORN BANK PCL. HEAD OFFICE 

Bank Address : 1 RATBURANA RD. BANGKOK , THAILAND 

Account Name : Badminton Association of Thailand - PAYPAL 

Account Number : 020-8-83619-6 

SWIFT CODE : KASITHBK 

BRANCH : ALL SEASONS PLACE 

 

ข6อมูลการโอนเงินค+าลงทะเบียนและค+าสมัคร 

ธนาคารกสิกรไทย 

ช่ือบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห+งประเทศไทย – PAYPAL 

สาขา ออลซีซ่ันสF เพลส 

เลขบัญชี 020-8-83619-6 



ระเบียบการแข.งขัน 1. ใช6กติกาการแข+งขันของสหพันธFแบดมินตันโลก BWF 

2. แข+งขันต6องแต+งกายด6วยชุดกีฬาแบดมินตันตามระเบียบของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห+ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภFว+าด6วยการจัดการแข+งขันแบดมินตันภายในประเทศ 

2562 

3. นักกีฬาจะต6องมารายงานตัวต+อคณะกรรมการจัดการแข+งขันท่ีสนามแข+งขันก+อน

กำหนดการแข+งขัน 30 นาที เม่ือกรรมการประกาศเรียกช่ือเพ่ือลงทำการแข+งขันแล6วไม+

ลงสนามภายใน 5 นาทีจะถือว+า นักกีฬาผู6น้ันสละสิทธ์ิยอมให6ชนะผ+าน  

4. เพ่ือให6การแข+งขันดำเนินไปด6วยความต+อเน่ือง ถ6าสนามแข+งขันว+างกรรมการจะประกาศ

ให6นักกีฬาคู+ถัดไปลงทำการแข+งขันโดยไม+จำเป นต6องรอให6ถึงเวลาการแข+งขันและ

นักกีฬาทุกคนพร6อมท่ีจะลงทำการแข+งขันทันที    

5. การแข+งขันเป นแบบ Rally point ตามกติกาล+าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห+ง

ประเทศไทยฯ 

6. คณะกรรมการจัดการแข+งขันขอสงวนสิทธ์ิแก6ไขหรือเปล่ียนแปลงสายการแข+งขัน หาก

เห็นว+าสายการแข+งขันผิดพลาดหรือไม+ถูกต6อง 

7. การจัดอันดับมือและจับสลากแบ+งสายการแข+งขันใช6ระเบียบ การจัดการแข+งขัน

แบดมินตันภายในประเทศ 2562 

 

กติกาสำหรับการแข+งขัน Triple 

การเล+น 3 คน 

1. ในแต+ละเกม ให6ผู6เล+นกำหนดผู6ส+งลูก/รับลูก จำนวน 2 คน ส+วนผู6เล+นอีก 1 คน จะไม+มี

สิทธิส+งหรือรับลูกในเกมน้ัน(เล+นอย+างเดียว) โดยเกมถัดไปสามารถเปล่ียนผู6ส+ง/รับลูกได6 

2. ใช6กฎ กติกา การส+ง/รับลูก เช+นเดียวกับการเล+นประเภทคู+ 

3. ในสนามฝ¢ายรับอนุญาตให6ผู6เล+นจำนวน 1 คน(คนรับ) เท+าน้ัน ยืนทแยงมุมตรงข6ามกับผู6

ส+งลูก 

 

รางวัลการแข.งขัน The Gold, Silver, and Bronze medals will award to the first, second and third 

team / player by completion grade level and by age category. 

 

รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง 

รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน  

รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง   

 

 



 


