
 

ระเบียบการแข่งขัน 
แบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมเป้ียนชิพ 2020 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 
ณ สนามกฬีาทุ่งแจ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

เก็บคะแนนสะสมระดับ Level 2  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตนัให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 
 2. เพื่อสนบัสนุนให้นกักีฬาแบดมินตนัมีโอกาสแข่งขนัมากขึ้น เพื่อพฒันาฝีมือ 
 3. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี และความสัมพนัธ์อนัดีในหมู่คณะ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
 
ประเภทการแข่งขัน  

การแข่งขนัประเภทบุคคล แบ่งเป็น 7 รุ่น ดงัน้ี 

• รุ่นทัว่ไป Open (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่  คู่ผสม) 
• รุ่นอายไุม่เกิน 8 ปี U9 (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
• รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี U11 (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 
• รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี U13 (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 
• รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี U15 (ชายเด่ียว  ชายคู ่ หญิงเด่ียว  หญิงคู่  คู่ผสม) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2549  เป็นตน้ไป 
• รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี U17 (ชายเด่ียว  ชายคู ่ หญิงเด่ียว  หญิงคู่  คู่ผสม) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2547  เป็นตน้ไป 
• รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี U19 (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่  คู่ผสม) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป 

 
ระเบียบการแข่งขัน 

1. ระเบียบการแข่งขนัใหเ้รียกวา่ "ระเบียบการแข่งขนัแบดมินตนั ปุ้มปุ้ย แชมเป้ียนชิพ 2020 Pompui 
Championships 2020 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" 

2.ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก  BWF ฉบบัล่าสุด โดยสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

3.การจดัอนัดบัมือและจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนัใชร้ะเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์วา่ดว้ยการจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ พุทธศกัราช 2562 

4.นกักีฬาทุกคนตอ้งมีอายไุม่เกินแต่ละรุ่นอายท่ีุก าหนด 
5.สามารถส่งนกักีฬาแข่งขนัในนามสโมสรตน้สังกดัของตนเอง 
6.นกักีฬามีสิทธ์ิลงแข่งขนัไดเ้พียง 2 รุ่น ไม่เกิน 2 ประเภทการแข่งขนั 
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7.นกักีฬาจะขอถอนตวัจากการแข่งขนัจะตอ้งท าการถอนตวั (withdraw) ในระบบรับสมคัรออนไลน์ในเวลาท่ี

ก าหนด 
8.ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ ว่าดว้ยการจดัการแข่งขนั แบดมินตนัภายในประเทศ 

พุทธศกัราช 2562 ขอ้  25.1 และ 25.2 นกักีฬาผูใ้ดไม่ลงท าการแข่งขนัตามก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และไม่ส่ง
หลกัฐานใหก้บัฝ่ายจดัการแข่งขนั ใหถื้อวา่นกักีฬาผูน้ั้นกระท าผิดต่อเจตนารมณ์ของการจดัการแข่งขนั ใหป้รับเป็นเงิน 
1,500 บาทโดยใหส้โมสรช าระค่าปรับภายใน 15 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากไม่ช าระค่าปรับตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด นกักีฬาผูน้ั้นจะไม่สามารถสมคัรแข่งขนัในรายการท่ีเปิดรับสมคัรในเวลานั้นได ้

9.นกักีฬาต่างสโมสรหรือต่างชมรมมีสิทธ์ิจบัคู่ลงแข่งขนัในประเภทคู่ได ้ โดยใหส้โมสรใดสโมสรหน่ึงเป็นผูส้มคัร 
สโมสรท่ีถูกขอคู่ตอ้งกด approve และ submit เพื่อยนืยนัการขอคู่ ถา้ระบบยงั pending อยูร่ะบบจะถือวา่ยงัไม่สมคัร เม่ือปิด
รับสมคัรจะตอ้งท าการ withdraw ภายในก าหนด ระบบจึงจะท าการคืนเงินค่าสมคัร 

10.ถา้ประเภทใดมีนกักีฬาสมคัรแข่งขนันอ้ยกวา่ 8 คู ่/ เด่ียว หากมีการจดัการแข่งขนั เงินรางวลัจะถูกลดลง 50% 
และไม่มีคะแนน 

11.ผูแ้ข่งขนัตอ้งแต่งการดว้ยชุดกีฬาแบดมินตนัตามหลกัสากล (BWF) 
12.นกักีฬาจะตอ้งมารายงานตวัต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัท่ีสนามแข่งขนัก่อนก าหนดการแข่งขนั 30 นาที เม่ือ

กรรมการประกาศเรียกช่ือเพื่อลงท าการแข่งขนัแลว้ไม่ลงสนามภายใน 5 นาที จะถือวา่นกักีฬาผูน้ั้นสละสิทธ์ิยอมใหช้นะ
ผา่น 

13.เพื่อการแข่งขนัด าเนินการไปดว้ยความต่อเน่ือง ถา้สนามแข่งขนัวา่งกรรมการจะประกาศใหน้กักีฬาคู่ถดัไปลง
ท าการแข่งขนัโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหถึ้งเวลาการแข่งขนัและนกักีฬาทุกคนพร้อมท่ีจะลงท าการแข่งขนัทนัที 

14.การแข่งขนัเป็นแบบ Rally point  ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ / แพค้ดัออก 
15.นกักีฬาจะขอเปลี่ยนลูกขนไก่ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น 
16.คณะกรรมการจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธ์ิแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขนัหากเห็นวา่สายการแข่งขนั

ผิดพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง 
17.การยืน่ประทว้งใหป้ฏิบติัตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ วา่ดว้ยการ

จดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ พุทธศกัราช 2562โดยสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
18.คณะกรรมการจดัการแข่งขนัหรือ ผูช้ี้ขาด หรือ คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบมีสิทธ์ิวินิจฉยัการประทว้งและ

คดัคา้นทุกกรณีและการวินิจฉยัช้ีขาดนั้นถือเป็นท่ีส้ินสุด 
19.การใชเ้อกสารหรือหลกัฐาน / หนงัสือรับรองเอกสารทางราชการอนัเป็นเทจ็เป็นความผิดตามกฎหมาย 
22.ผูฝึ้กสอนจะลงไปท าการสอนในสนาม ให้ปฏิบติัตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ ์วา่ดว้ยการจดัการแข่งขนัแบดมินตนัภายในประเทศ พุทธศกัราช 2562 
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23.การแข่งขนัใชลู้กขนไก่ยีห่อ้ young 
24. เก็บคะแนนสะสม Level 2 

 
คุณสมบัติของนักกฬีา 
 - นกักีฬารุ่น  U9 , U11 , U13 ,  U15 , U17 ,U19 และ Open สมคัรแข่งขนัได ้2 รุ่น และจะตอ้งไม่เกิน 2 ประเภท

ของรุ่น และประเภทนั้น ๆ 
 
อตัราค่าสมัคร 

• รุ่นอายุ U9 , U11 , U13  
   - ประเภทเด่ียว คนละ 350 บาท 
   - ประเภทคู่ คู่ละ 700 บาท 

• รุ่นอายุ U15 , U17 ,U19 และ Open 
- ประเภทเด่ียว คนละ 400 บาท 
- ประเภทคู่ คู่ละ 800 บาท 

 
ก าหนดการรับสมัคร 
 - ปิดรับสมคัรถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2563 
 - ตรวจสอบรายช่ือไดใ้นวนัท่ี 2 - 5 เมษายน 2563 
             - ใชค้ะแนนวางมือ 31 มีนาคม 2563 
 - จบัฉลากแบ่งสายวนัท่ี  7 เมษายน 2563  ณ สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ  
 - แข่งขนัวนัท่ี 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 ณ สนามแบดมินตนั โรงพลศึกษา 4,000 ท่ีนัง่ สนามกีฬาทุ่งแจง้   
                และหอประชุมโรงเรียนสภาราชินี 2 ถ.ตรัง-สิเกา อ.เมือง จ.ตรัง 

การสมัครเข้าแข่งขัน 
 - สมัครแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ เว็บสมาคม https://bat.tournamentsoftware.com  เท่านั้น 
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เงินรางวัลการแข่งขัน 
ปุ้มปุ้ยแชมเป้ียนชิพ 2020 

 

รุ่น เงินรางวัล 

รุ่นท่ัวไป   151,000 บาท 

รุ่นอายุไม่เกิน  8 ปี 44,000 บาท 
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 44,000 บาท 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 44,000 บาท 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 63,000 บาท 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 70,000 บาท 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 70,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 486,000 บาท 
 
รุ่นท่ัวไป 

ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   30,000 บาท  
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   10,000 บาท  
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 2,500 บาท   5,000 บาท   

ชนะเลิศชายคู่   เงินรางวลั   20,000 บาท         
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   10,000 บาท         
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท         

ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   20,000 บาท         
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   10,000 บาท   
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 2,000 บาท   4,000 บาท  

ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   10,000 บาท  
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท    
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท      

ชนะเลิศคู่ผสม   เงินรางวลั   10,000 บาท  
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท  
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท     

     รวมเป็นเงิน            151,000 บาท         
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รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   5,000 บาท   
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                         
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท                         

ชนะเลิศชายคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท                         
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                         
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                         

ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   5,000 บาท                         
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                         
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท                         

ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท                         
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                         
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                         

      รวมเป็นเงิน                          44,000 บาท                        
 
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 

ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   5,000 บาท               
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                        
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท                         

ชนะเลิศชายคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท                         
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                         
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                         

ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   5,000 บาท                         
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                         
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท                         

ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท                         
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                         
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                         

      รวมเป็นเงิน            44,000 บาท                         
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รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   5,000 บาท                       
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                       
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท                       

ชนะเลิศชายคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท                       
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                       
 ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                       
ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   5,000 บาท                       
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                       
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท                       

ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท                       
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                       
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                       

      รวมเป็นเงิน             44,000  บาท                         

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   7,000 บาท               
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,500 บาท                       
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท                       

ชนะเลิศชายคู่   เงินรางวลั   7,000 บาท                       
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,500 บาท                       
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                       

ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   5,000 บาท                       
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                       
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท                       

ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   6,000 บาท                       
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                       
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                       

ชนะเลิศคู่ผสม   เงินรางวลั   6,000 บาท                       
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท                       
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท                       

      รวมเป็นเงิน            63,000 บาท                         
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รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   10,000 บาท                     
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท                     

ชนะเลิศชายคู่   เงินรางวลั   10,000 บาท              
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท                     

ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั     5,000 บาท                     
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท                     

ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั     5,000 บาท                     
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท                     

ชนะเลิศคู่ผสม   เงินรางวลั     5,000 บาท                     
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท                     

      รวมเป็นเงิน              70,000 บาท                       

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   10,000 บาท              
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท                     

ชนะเลิศชายคู่   เงินรางวลั   10,000 บาท                     
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท                     

ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั     5,000 บาท                     
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท                     

ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั     5,000 บาท                     
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท                     
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ชนะเลิศคู่ผสม   เงินรางวลั     5,000 บาท                     
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท                     
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท                     

      รวมเป็นเงิน                       70,000 บาท                      
 

   
 

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


