
 

 
 
 

ระเบียบและกตกิาการแข่งขนัแบดมินตัน 
MT SPORT ARENA   

MINI BADMINTON  2018 
เกบ็คะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 6 

ระหว่างวนัที่   19 – 23 ตุลาคม 2561 
ณ สนามแบดมินตัน  MT-SPORT ARENA ล าลูกกา คลอง 3 

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์แบบใหม่ของสมาคม ฯ  เท่าน้ัน 
 

 
ประเภทการแข่งขันจัดแข่งขัน 4 ประเภท  
1. ประเภทชายเดี่ยว  

2. ประเภทชายคู่  

3. ประเภทหญิงเดี่ยว  

4. ประเภทหญิงคู่  

 

 

 

 

 

 



 

แบ่งการแข่งขนัออกเป็น 5 รุ่นอายุ  
1. รุ่นอายไุม่เกิน 8 ปี (U9) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่  

2. รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี (U11) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

3. รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี (U13) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

4. รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี (U15) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

5. รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี (U17) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

 
ระเบียบและกติกาการแข่งขนัและคุณสมบัติของนักกฬีา  

1. ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก BWF ฉบบัล่าสุด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

2. การจดัอนัดบัมือและจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนัใชร้ะเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 
2560  

3. นกักีฬาทุกคนตอ้งมีอายไุม่เกินแต่ละรุ่นอายท่ีุก าหนด  

4. สามารถส่งนกักีฬาแข่งขนัในนามสโมสรตน้สังกดัของตนเอง  

5. นกักีฬามีสิทธ์ิสมคัรลงแขง่ขนัไดไ้ม่เกินคนละ 2 รุ่น คือรุ่นอายขุองตนเอง 1 รุ่น และรุ่นท่ีสูงกวา่อีก 1 รุ่น 
แต่รวมทั้งส้ินแลว้ไม่ใหเ้กินคนละ 3 ประเภทแข่งขนั  

6. นกักีฬาจะขอถอนตวัจากการแข่งขนัจะตอ้งทาการถอนตวั (withdraw) ในระบบรับสมคัรออนไลน์ในเวลาท่ี
ก าหนด  

7. นกักีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธ์ิจบัคู่ลงแข่งขนัในประเภทคู่ได ้โดยใหส้โมสรใดสโมสรหน่ึงเป็น
ผูส้มคัร สโมสรท่ีถูกขอคู่ตอ้งกด approve และ submit เพื่อยนืยนัการขอคู่ ถา้ระบบยงั pending อยูร่ะบบจะถือวา่ยงัไม่
สมคัร เม่ือปิดรับสมคัรจะตอ้งทาการ withdraw ภายในก าหนด ระบบจึงจะท าการคืนเงินค่าสมคัร  

8. ถา้ประเภทใดมีนกักีฬาสมคัรแข่งขนันอ้ยกวา่ 8 คู่ / เด่ียว หากมีการจดัการแข่งขนั จะไม่มีคะแนน โดยใช้
ระเบียบการจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560ในการจดัสาย  

9. นกักีฬาจะตอ้งมารายงานตวัต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัท่ีสนามแข่งขนัก่อนก าหนดการ แข่งขนั 30 
นาที เม่ือกรรมการประกาศเรียกช่ือเพื่อลงทาการแข่งขนัแลว้ไม่ลงสนามภายใน 5 นาที จะถือวา่นกักีฬาผูน้ั้นสละสิทธ์ิ
ยอมใหช้นะผา่น  

10. เพื่อการแข่งขนัด าเนินการไปดว้ยความต่อเน่ือง ถา้สนามแข่งขนัวา่งกรรมการจะประกาศให ้นกักีฬาคู่
ถดัไปลงท าการแข่งขนัโดยไม่จาเป็นตอ้งรอใหถึ้งเวลาการแข่งขนัและนกักีฬาทุกคน พร้อมท่ีจะลงท าการแข่งขนัทนัที  

11. การแข่งขนัเป็นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ / แพค้ดั
ออก  

12. นกักีฬาจะขอเปล่ียนลูกขนไก่ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจาดกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น  



13. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธ์ิแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงสายการแข่งขนัหากเห็นวา่ สายการ
แข่งขนัผดิพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง  

14. ถา้สายการแข่งขนัมีการพิมพผ์ดิพลาดหรือรายการช่ือขาดหายไป คณะกรรมการมีสิทธ์ิ แกไ้ขหรือเพิ่มเติม
รายช่ือท่ีขาดหายไปไดโ้ดยจะแจง้ใหคู้่แข่งขนัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั  

15. การยืน่ประทว้งใหป้ฏิบติัตามระเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560 โดยสมาคมกีฬา
แบดมินตนัแห่งประเทศไทย  

16. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัหรือ ผูช้ี้ขาด หรือ คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบมีสิทธ์ิวนิิจฉยัการ ประทว้งและ
คดัคา้นทุกกรณีและการวินิจฉยัช้ีขาดนั้นถือเป็นท่ีส้ินสุด  

17. การใชเ้อกสารหรือหลกัฐาน / หนงัสือรับรองเอกสารทางราชการอนัเป็นเทจ็เป็นความผดิ ตามกฎหมาย  
18. ผูฝึ้กสอนจะลงไปท าการสอนในสนาม ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนั

ภายในประเทศ 2560  

19. การแข่งขนัใชลู้กขนไก่ยีห่อ้ YONEX AS10 
 

อตัราค่าสมคัร  
1. รุ่น U9 , U11 , U13 , U15, U17      ประเภทเดี่ยว 400 บาท  
       ประเภทคู่ 800 บาท  
 

การช าระค่าสมคัร  
-ช าระเงินค่าสมคัรผา่นระบบสมคัรออนไลน์  

การรับสมคัร  
-รุ่นเก็บคะแนนสะสม รับสมคัรผา่นออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com 

ก าหนดการ  
1. เปิดรับสมคัรตั้งแต่ บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 5 ตุลาคม  2561  

2. ขอใหผู้ส้มคัรกรุณาตรวจสอบรายช่ือนกักีฬา ระหวา่งวนัท่ี 6-10 ตุลาคม  2561 

3. จบัสายการแข่งขนั วนัท่ี 11 ตุลาคม   2561 ณ หอ้งประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี 
กรุงเทพฯ 
4. ใชค้ะแนนวางมือ วนัท่ี 4 ตุลาคม  2561 
5. แข่งขนัระหวา่ง วนัท่ี 19 – 23 ตุลาคม 2561   

6. ประกาศสายการแข่งขนัท่ี http://bat.tournamentsofteare.com  

7. เชิญประชุมผูจ้ดัการทีมหรือผูค้วบคุมทีมหรือผูรั้บผิดชอบนกักีฬา ในวนัท่ี 19  ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุม
สนามแข่งขนั เวลา 08:00 น.  

สถานทีแ่ข่งขนั  
- ณ สนามแบดมินตัน  MT-SPORT ARENA ล าลูกกา คลอง 3 

 



 
 

เงนิรางวลั 
ประเภท อันดับ ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ 

อายุไม่เกิน 8 ปี 

(U9) 

1 1,500 3,000 1,500 3,000 

2 1,000 2,000 1,000 2,000 

3 ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 

อายุไม่เกิน 10 ปี 

(U11) 

1 1,500 3,000 1,500 3,000 

2 1,000 2,000 1,000 2,000 

3 ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

(U13) 

1 2,000 4,000 2,000 4,000 

2 1,500 2,000 1,500 2,000 

3 ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 

อายุไม่เกิน 14 ปี 

(U15) 

1 3,000 4,000 3,000 4,000 

2 2,000 2,000 2,000 2,000 

3 ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 

อายุไม่เกิน 16 ปี 

(U17) 

1 3,000 5,000 3,000 5,000 

2 2,000 2,000 2,000 2,000 

3 ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล ของรางวัล 

รวม     95,000 

            

  
 

 


