
                                                                                 
 

 

 
                      

เกบ็คะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL  4 

ระหว่างวนัที่ 25 – 29 กนัยายน 2562 
ณ  ห้างสรรพสินค้า  TEMINAL  21 นครราชสีมา 

 
ประเภทการแข่งขันจัดแข่งขัน 4 ประเภท  

1. ประเภทชายเดี่ยว  

2. ประเภทชายคู่  

3. ประเภทหญงิเดี่ยว 

4. ประเภทหญงิเดี่ยว  

 

แบ่งการแข่งขนัออกเป็น 5 รุ่นอายุ  
1. รุ่นอายไุม่เกิน 8 ปี (U9) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2554) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

2. รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี (U11) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2552) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

3. รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี (U13) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2550) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

4. รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี (U15) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

5. รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี (U17) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

6. รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี (U19) (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544) ประเภท ชายเด่ียว/หญิงเด่ียว/ ชายคู่/หญิงคู่ 

 

 



 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักกฬีาแบดมินตันรุ่นเยาวชนจากทัว่ประเทศ 

2. เพ่ือความเป็นเลิศของกฬีาแบดมินตัน 

3. เพ่ือส่งเสริมการพฒันากฬีาแบดมินตันให้แพร่หลายและมีมาตรฐานยิง่ขึน้ 

4. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักกฬีา ได้ทดลองฝีมือและประสบการณ์จากนักกฬีาทั้งไทยและต่างประเทศ 

5. เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีและความสัมพนัธ์อนัดีให้หมู่นักกฬีาทั้งไทยและต่างประเทศ 

6. เพ่ือป้องกนัการติดยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
8. เพ่ือสะสมคะแนนอนัดับมือของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  ระเบียบและกติกาการแข่งขนัและคุณสมบัติของนักกฬีา  
1. ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก BWF ฉบบัล่าสุด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัภ ์ 
2. การจดัอนัดบัมือและจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนัใชร้ะเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560  

3. นกักีฬาทุกคนตอ้งมีอายไุม่เกินแต่ละรุ่นอายท่ีุก าหนด  

4. สามารถส่งนกักีฬาแข่งขนัในนามสโมสรตน้สังกดัของตนเอง  

5. นกักีฬามีสิทธ์ิสมคัรลงแข่งขนัไดไ้ม่เกินคนละ 2 รุ่น คือรุ่นอายขุองตนเอง 1 รุ่น และรุ่นท่ีสูงกวา่อีก 1 รุ่น แต่รวมทั้งส้ิน
แลว้ไม่ใหเ้กินคนละ 3 ประเภท  

6. นกักีฬาจะขอถอนตวัจากการแข่งขนัจะตอ้งทาการถอนตวั (withdraw) ในระบบรับสมคัรออนไลน์ในเวลาท่ีก าหนด  

7. ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภว์า่ดว้ยการจดัการแข่งขนัแบดมินตนั
ภายในประเทศ พุทธศกัราช 2560 ขอ้ 14.5  นกักีฬาผูใ้ดไม่ลงท าการแข่งขนัตามก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และไม่ส่ง
หลกัฐานใหก้บัฝ่ายจดัการแข่งขนั ใหถื้อวา่นกักีฬาผูน้ั้นกระท าผดิต่อเจตนารมณ์ของการจดัการแข่งขนั ใหป้รับเป็นเงิน 1,500 บาท
โดยใหส้โมสรช าระค่าปรับภายใน 15 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากไม่ช าระค่าปรับตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
นกักีฬาผูน้ั้นจะไม่สามารถสมคัรแข่งขนัในรายการท่ีเปิดรับสมคัรในเวลานั้นได ้

8. นกักีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธ์ิจบัคู่ลงแข่งขนัในประเภทคู่ได ้โดยใหส้โมสรใดสโมสรหน่ึงเป็นผูส้มคัร สโมสร
ท่ีถูกขอคู่ตอ้งกด approve และ submit เพื่อยนืยนัการขอคู่ ถา้ระบบยงั pending อยูร่ะบบจะถือวา่ยงัไม่สมคัร เม่ือปิดรับสมคัรจะตอ้ง
ทาการ withdraw ภายในก าหนด ระบบจึงจะท าการคืนเงินค่าสมคัร  

9. ถา้ประเภทใดมีนกักีฬาสมคัรแข่งขนันอ้ยกวา่ 8 คู่ / เด่ียว ไม่มีคะแนน โดยใชร้ะเบียบการจดัการแข่งขนัแบดมินตนั
ภายในประเทศ 2560ในการจดัสาย  

10. นกักีฬาจะตอ้งมารายงานตวัต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัท่ีสนามแข่งขนัก่อนก าหนดการ แข่งขนั 30 นาที เม่ือ
กรรมการประกาศเรียกช่ือเพื่อลงทาการแข่งขนัแลว้ไม่ลงสนามภายใน 5 นาที จะถือวา่นกักีฬาผูน้ั้นสละสิทธ์ิยอมใหช้นะผา่น  

11. เพื่อการแข่งขนัด าเนินการไปดว้ยความต่อเน่ือง ถา้สนามแข่งขนัวา่งกรรมการจะประกาศให ้นกักีฬาคู่ถดัไปลงท าการ
แข่งขนัโดยไม่จาเป็นตอ้งรอใหถึ้งเวลาการแข่งขนัและนกักีฬาทุกคน พร้อมท่ีจะลงท าการแข่งขนัทนัที  

12. การแข่งขนัเป็นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ / แพค้ดัออก  



 
 

13. นกักีฬาจะขอเปล่ียนลูกขนไก่ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจาดกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น  

14. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธ์ิแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงสายการแข่งขนัหากเห็นวา่ สายการแข่งขนัผดิพลาด
หรือไม่ถูกตอ้ง  

15. ถา้สายการแข่งขนัมีการพิมพผ์ดิพลาดหรือรายการช่ือขาดหายไป คณะกรรมการมีสิทธ์ิ แกไ้ขหรือเพิ่มเติมรายช่ือท่ีขาด
หายไปไดโ้ดยจะแจง้ให้คู่แข่งขนัทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั  

16. การยืน่ประทว้งใหป้ฏิบติัตามระเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560 โดยสมาคมกีฬาแบดมินตนั
แห่งประเทศไทย  

17. คณะกรรมการจดัการแข่งขนัหรือ ผูช้ี้ขาด หรือ คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบมีสิทธ์ิวนิิจฉยัการ ประทว้งและคดัคา้นทุก
กรณีและการวนิิจฉยัช้ีขาดนั้นถือเป็นท่ีส้ินสุด  

18. การใชเ้อกสารหรือหลกัฐาน / หนงัสือรับรองเอกสารทางราชการอนัเป็นเทจ็เป็นความผดิ ตามกฏหมาย  
19. ผูฝึ้กสอนจะลงไปท าการสอนในสนาม ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ การจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ 2560  

20. การถอนตวัก่อนการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ  เจา้ภาพจดัการแข่งขนัของสงวนสิทธ์ิ พิจารณา  งดจ่ายเงินรางวลั  แต่จะ
ไดรั้บถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร เท่านั้น 

21. กรณีท่ีนกักีฬาสมคัรเขา้แข่งขนัไม่ถึง 8 คน/คู่ ขอสวนสิทธ์ิในการลดเงินรางวลั 50 % แต่จะไดรั้บถว้ยรางวลัเหมือนเดิม 

การแข่งขนัใชลู้กขนไก่ยีห่อ้ HANGYU 

 

การช าระค่าสมคัร  
-ช าระเงินค่าสมคัรผา่นระบบสมคัรออนไลน์  

อตัราค่าสมคัร 
 ประเภทเด่ียว    คนละ     400  บาท 
 ประเภทคู่       คู่ละ  800  บาท 

การรับสมคัร  

-รุ่นเก็บคะแนนสะสม รับสมคัรผา่นออนไลน์ http://bat.tournamentsoftware.com 
-สอบถามรายละเอยีดได้ที ่   089-0486768  

ก าหนดการ  
1. เปิดรับสมคัรตั้งแต่ บดัน้ี จนถึง  11 กนัยายน 2562 

2. ขอใหผู้ส้มคัรกรุณาตรวจสอบรายช่ือนกักีฬา ระหวา่ง  12 – 14  กนัยายน 2562 

3. จบัสายการแข่งขนั   15 กนัยายน 2562 

4. ใชค้ะแนนวางมือ   10 กนัยายน 2562 

5. แข่งขนัระหวา่ง วนัท่ี 26 – 30  กนัยายน 2562 

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

http://bat.tournamentsoftware.com/
http://bat.tournamentsoftware.com/


7. เชิญประชุมผูจ้ดัการทีมหรือผูค้วบคุมทีมหรือผูรั้บผิดชอบนกักีฬา ในวนัท่ี  26 กนัยายน 2562 ณ หอ้งประชุมสนามแข่งขนั 
เวลา   08.00 น. 

 
 

 
เงินรางวลั  รายการ แบดมินตันยาแนวตรา  จระเข้   จูเนียร์  2019 

      

ประเภท   ชายเดีย่ว ชายคู่ หญงิเดีย่ว  หญงิคู่ 

อายไุม่เกิน 8 ปี 
U9 

ชนะเลศิ 1,500 3,000 1,500 3,000 

รองชนะเลศิ 1,000 2,000 1,000 2,000 

รองอนัดบัสอง 1000/2 2000/2 1000/2 2000/2 

     

อายไุม่เกิน 10 ปี 
U11 

ชนะเลศิ 1,500 3,000 1,500 3,000 

รองชนะเลศิ 1,000 2,000 1,000 2,000 

รองอนัดบัสอง 1000/2 2000/2 1000/2 2000/2 

 
    

อายไุม่เกิน 12ปี 
U13 

ชนะเลศิ 4,000 4,000 4,000 4,000 

รองชนะเลศิ 3,000 3,000 3,000 3,000 

รองอนัดบัสอง 2000/2 2000/2 2000/2 2000/2 

 
    

อายไุม่เกิน 14ปี 
U15 

 

ชนะเลศิ 5,000 5,000 5,000 5,000 

รองชนะเลศิ 3,000 3,000 3,000 3,000 

รองอนัดบัสอง 2000/2 2000/2 2000/2 2000/2 

 
    

 

อายไุม่เกิน 16 ปี 
U17 

 
ชนะเลศิ 

รองชนะเลศิ 
รองชนะเลศิอนัดบัสอง 

 

5,000 
3,000 

3000/2 

6,000 
4,000 

4000/2 

5,000 
3,000 

3000/2 

6,000 
4,000 

4000/2 

 

อายไุม่เกิน 18 ปี 
U19 

 
ชนะเลศิ 

รองชนะเลศิ 
รองชนะเลศิอนัดบัสอง 

 

7,000 
5,000 

4,000/2 

7,000 
5,000 

4,000/2 

7,000 
5,000 

4,000/2 

7,000 
5,000 

4,000/2 
 

                                   232,000 


