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  รายละเอียดและระเบียบการ 

องค์กรจัดการแข่งขัน: การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand ) 
สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย (Thai Masters Association) 
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Badminton Association 
of Thailand Under Royal Patronage of His majesty The King) 

ผู้ประสานงานจัด 
การแข่งขัน   

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 
โทรศัพท์: 081 552 8944, 02 255 3391 
อีเมล: thailandopenmasters@gmail.com   

วันรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 
 

วันแข่งขัน แข่งขันระหว่าง วันที่ 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 
 

สถานที่จัดการแข่งขัน สนามแบดมินตัน ทัศนาการ์เด้น ชลบุร ี
 

ก าหนดการแข่งขัน วัน/ เดือน/ ปี เริ่มเวลา กิจกรรม 

7 กุมภาพันธ์ 2566 9.00 น. ฝึกซ้อม + ประชุมผู้จัดการทีม 

8 กุมภาพันธ์ 2566 9.00 น. รอบแรก , รอบสอง 
9 กุมภาพันธ์ 2566 9.00 น. รอบสอง , รอบสาม 

10 กุมภาพันธ์ 2566 9.00 น. รอบสาม , รอบก่อนรองชนะเลิศ 
11 กุมภาพันธ์ 2566 9.00 น. รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ 

12 กุมภาพันธ์ 2566 9.00 น. รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ 

*สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและได้รบัความยินยอมจากผู้ชี้ขาด 
ประชุมผู้จัดการทีม / 
นักกีฬา และกรรมการ 
เทคนิค 

ประชุมผู้จัดการทีม / นักกีฬา 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00  
ณ สนามแบดมินตัน ทัศนาการ์เด้น ชลบุร ี
 

ประชุมกรรมการเทคนิค 

แบดมนิตนั 
Badminton 
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00  
ณ สนามแบดมินตัน ทัศนาการ์เด้น ชลบุร ี

ประเภทและรุ่นอายุ 
 

Individual event: 
ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม 
Age Category: 35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ 
รุ่นอายุ : 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. 
นักกีฬาสามารถสมัครในรุ่นอายุ ณ ปัจจุบัน หรือต ่ากว่า  
 
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) ส าหรับนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติ กีฬา
แห่งชาติ ชิงแชมป์ประเทศไทย หรืออดีตนักกีฬาทีมชาติ (ส าหรับรายการ Sawasdee CUP 
นักกีฬาที่เล่นรุ่น Pro ทุกประเภทถือว่าเป็น Grade A) 
B Grade: (Competitive) ส าหรับบุคคลทั่วไป 
Combined age event (Doubles) : MD WD XD 
ประเภท ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม 
Combined age Category:  
90+ (Each player must be 35 years/ above)  
100+ (Each player must be 40 years/ above)  
110+ (Each player must be 45 years/ above)  
120+ (Each player must be 50 years/ above) 
130+ (Each player must be 55 years/ above) 
รุ่นอายุ : รุ่นอายุรวมกันไม่ต ่ากว่า 100 ปี(นักกีฬาต้องมีอายุอย่างน้อย 40 ปี), 
รุ่นอายุรวมกันไม่ต ่ากว่า 110 ปี (นักกีฬาต้องมีอายุอย่างน้อย 45 ปี), 
รุ่นอายุรวมกันไม่ต ่ากว่า 120 ปี (นักกีฬาต้องมีอายุอย่างน้อย 50 ปี) 
Combined age event (Triples) 
ประเภท 3 คน (ชาย 2 คน หญิง 1 คน) 
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160+ (Each player must be 35 years/ above),  
180+ (Each player must be 35 years/ above),  
รุ่นอายุรวมกันไม่ต ่ากว่า 160 ปี (นักกีฬาต้องมีอายุอย่างน้อย 35 ปี) 
รุ่นอายุรวมกันไม่ต ่ากว่า 180 ปี (นักกีฬาต้องมีอายุอย่างน้อย 35 ปี) 

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). 
นักกีฬาสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภทรวมรุ่นอายุ โดย
สามารถลงท าการแข่งขันได้มากท่ีสุดดังนี้  
ประเภทบุคคลสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 3 ประเภท, ประเภทรวมรุ่นอาย(ุคู่) 1 
รุ่นอายุ หรือ ประเภทรวมรุ่นอายุ(3 คน) 1 รุ่นอายุ 
 
เช่น 1. สมัครแข่งขันประเภทบุคคล 2 ประเภท (MS 40+, MD 35+) + ประเภทรวมรุ่น
อายุ(คู่) 1 รุ่นอายุ หรือ ประเภทรวมรุ่นอายุ(3 คน) 1 รุ่นอายุ หรือ  
2. สมัครแข่งขันประเภทบุคคล 2 ประเภท + ประเภทรวมรุ่นอายุ(คู/่3 คน) 1 รุ่นอายุ   
3. สมัครแข่งขันประเภทบุคคล 1 ประเภท + ประเภทรวมรุ่นอายุ(คู่) 1 รุ่นอายุ + ประเภท
รวมรุ่นอายุ(3 คน) 1 รุ่นอายุ 
4.สมัครแข่งขันประเภทบุคคล 1 ประเภท + ประเภทรวมรุ่นอายุ(คู/่3 คน) 1 รุ่นอายุ หรือ 
5.ประเภทรวมรุ่นอายุ(คู)่ 1 รุ่นอายุ + ประเภทรวมรุ่นอายุ(3 คน) 1 รุ่นอาย ุหรือ 
6.ประเภทรวมรุ่นอายุ(คู/่3 คน) 1 รุ่นอายุ 
 
2. Please complete the entry form and emailed to : 
Thailandopenmasters@gmail.com by 10 Jan 2023 at 20.00 hours Bangkok 
time . 
 
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ถนนวิทยุ - สารสิน สวนลุมพินี 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-255 3391 
อีเมล : Thailandopenmasters@gmail.com 
 
หมายเหตุ : ผู้สมัครด าเนินการโอนเงินค่าสมัคร เมื่อผู้จัดการแข่งขันจะด าเนินการสรุป
ยอดค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายส่งให้ทราบทางอีเมลที่ส่งสมัครแข่งขันแล้ว เพื่อป้องกัน
การโอนผิดพลาด 
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วันปิดรับสมัคร 
 

Player MUST REGISTER for the event by 10 Jan 2023  at 20.00 hours Bangkok 
time. 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2066  เวลา 20.00 น. ทุกประเภท 
การแข่งขัน โดยผู้จัดการแข่งขันจะสรุปและแจ้งจ านวนเงินค่าลงทะเบียนและค่าสมัครให้
ท่านทราบ โปรดด าเนินการโอนเงินและส่งสลิปการโอนเงิน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2066   

อัตราค่าสมัคร Entry Fee charge as follow: 

• Registration fee: 3 0  USD (1 ,200 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:thailandopenmasters@gmail.com by 15 Jan 2023 at 20.00 hours 
Bangkok time. 
 

ค่าสมัครการแข่งขัน 
• ค่าลงทะเบียนส าหรับนักกีฬาต่างชาติ คนละ 30 USD (1,200 Baht) ได้รับเสื้อที่

ระลึก และเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ 
• ค่าลงทะเบียนนักกีฬาสัญชาติไทย 300 บาท 
• ค่าสมัครแข่งขัน 500 บาท/คน/ประเภท 
• กรอกข้อมูลใบสมัครและส่งมาที่thailandopenmasters@gmail.com ภายใน 

วันที่ 10 มกราคม 2066 เวลา 20.00 น. 
 

*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 
ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าสมัคร 
ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย – PAYPAL 
สาขา ออลซีซั่นส์ เพลส  เลขบัญชี 020-8-83619-6 
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ข้อบังคับและกติกา 
การแข่งขัน 

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF 
2. แข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาแบดมินตันตามระเบียบของสมาคมกีฬา

แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการแข่งขัน
แบดมินตันภายในประเทศ ฉบับปัจจุบัน 

3. นักกีฬาจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อน
ก าหนดการแข่งขัน 30 นาที เมื่อกรรมการประกาศเรียกชื่อเพ่ือลงท าการแข่งขัน
แล้วไม่ลงสนามภายใน 5 นาทีจะถือว่า นักกีฬาผู้นั้นสละสิทธิ์ยอมให้ชนะผ่าน  

4. เพ่ือให้การแข่งขันด าเนินไปด้วยความต่อเนื่อง ถ้าสนามแข่งขันว่างกรรมการจะ
ประกาศให้นักกีฬาคู่ถัดไปลงท าการแข่งขันโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงเวลาการ
แข่งขันและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะลงท าการแข่งขันทันที    

5. การแข่งขันเป็นแบบ Rally point ตามกติกาล่าสุดของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทยฯ 

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสายการแข่งขัน 
หากเห็นว่าสายการแข่งขันผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง 

7. การคิดคะแนนจัดอันดับในรอบแบ่งกลุ่ม ตามระเบียบการจัดแข่งขัน
ภายในประเทศของสมาคมฯ ฉบับล่าสุดข้อ 10.4 

 
กติกาส าหรับการแข่งขัน Triple 
การเล่น 3 คน 

1. ในแต่ละเกม ให้ผู้เล่นก าหนดผู้ส่งลูก/รับลูก จ านวน 2 คน ส่วนผู้เล่นอีก 1 คน จะ
ไม่มีสิทธิส่งหรือรับลูกในเกมนั้น(เล่นอย่างเดียว) โดยเกมถัดไปสามารถเปลี่ยนผู้ส่ง/
รับลูกได้ 

2. ใช้กฎ กติกา การส่ง/รับลูก เช่นเดียวกับการเล่นประเภทคู่ 
3. ในสนามฝ่ายรับอนุญาตให้ผู้เล่นจ านวน 1 คน(คนรับ) เท่านั้น ยืนทแยงมุมตรงข้าม

กับผู้ส่งลูก 
 

รางวัลการแข่งขัน The Gold, Silver, and Bronze medals will award to the first, second and third 
team / player by completion grade level and by age category. 

รางวัลที่  1 เหรียญชุบทอง 

รางวัลที่  2 เหรียญชุบเงิน  
รางวัลที่  3 เหรียญชุบทองแดง 

 


