ระเบียบการแข่งขันแบดมิ นตัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่ านเกมส์”
ณ จังหวัดน่ าน
*****************************
1. สมาคมกีฬาแบดมิ นตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม
คุณหญิงปทั มา ลีสวัสดิ ์ตระกูล
เลขาธิการ
พลอากาศโท รศ.นิกร ชานาญกุล
สถานทีต่ ดิ ต่อ
สานักงานสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ
ถนนวิทยุ – สารสิน สวนลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2255-3391, 0-2251-0712
โทรสาร 0-2255-3392
2. คณะกรรมการดาเนิ นการแข่งขัน
ประธานฝา่ ยกีฬาแบดมินตันของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
ผูจ้ ดั การทีมหรือผูแ้ ทนของแต่ละจังหวัดทีส่ ่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ 1 คน
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพแต่งตัง้
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพแต่งตัง้

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิ จารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิ จารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผูแ้ ทนกองนิตกิ าร
กรรมการ
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
กรรมการและเลขานุ การ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
3.2 คณะกรรมการพิ จารณาการประท้วงเทคนิ ค ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
ประธาน ประธานกรรมการ
ฝา่ ยจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
กรรมการ
ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตัง้
กรรมการและเลขานุ การ
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4. ข้อบังคับและกติ กาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันโลก ฉบับภาษาไทยล่าสุด
5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน
5.1. ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5.2. ให้นกั กีฬาทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นบัญชีรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกันได้
5.3. สาหรับอายุของนักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน ต้องไม่เกิน 18 ปี
5.4 ห้ามนักกีฬาเยาวชนสมัครแข่งขันประเภทยุวชน
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 ประเภททีม ประกอบด้วย ทีมชายและทีมหญิง รวม 5 แม็ทช์ เรียงตามลาดับ คือ เดี่ยวมือ 1, เดี่ยวมือ 2,
คู่มือ 1, คู่มือ 2 และเดี่ยวมือ 3 ในระดับชาติ ลาดับการแข่งขัน ตามภาคผนวก ก โดยแต่ละทีมสามารถเลือก
ลาดับการแข่งขันเอง แต่ ถ้าทั้งสองทีมเลือกลาดับการแข่งขันไม่ตรงกัน ให้ผู้แทนสมาคมฯเป็นผู้พิจารณา
ลาดับการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
6.1.1 ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้แทนส่งรายชื่อผู้เล่นในทีมตามลาดับมือที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.1 ปิดผนึกยื่นต่อกรรมการผู้ชี้ขาด
6.1.2 ก่อนการแข่งขัน 30 นาที กรรมการผู้ชี้ขาดจะเรียกนักกีฬาทั้ง 2 ฝ่ายมารายงานตัว เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อและหลักฐานของนักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขัน ว่ามีคุณสมบัติและจานวนครบตามที่
กาหนดไว้ใน ข้อ 7 หากพบว่ามีนักกีฬาที่มีคุณสมบัติรายงานตัวเพื่อลงทาการแข่งขันน้อยกว่า 4
คน ให้ปรับเป็นแพ้ (เฉพาะประเภททีมทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน)
6.1.3 รายชื่อผู้เล่นที่รายงานตัวต้องตรงกับรายชื่อกีฬาที่จะลงทาการแข่งขัน และเป็นรายชื่อที่ตรง
ตามบัญชีรายชื่อนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและส่งให้ กกท. ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ในการแข่งขันประเภททีม รอบสอง ทีมใดที่ชนะ 3 แม็ทช์ ให้เป็นทีมชนะการแข่งขันและมีสิทธิ์ไม่แข่งขันในแม็ทช์
ที่เหลือ ยกเว้น การแข่งขันประเภททีมที่ระบุไว้ใน ข้อ 8.1.2 (แบบพบกันหมด) ให้แข่งขันทั้ง 5 แม็ทช์
6.2 ประเภทบุคคล ประกอบด้วย
6.2.1 ประเภทชายเดีย่ ว
6.2.2 ประเภทชายคู่
6.2.3 ประเภทหญิงเดีย่ ว
6.2.4 ประเภทหญิงคู่
6.2.5 ประเภทคู่ผสม
7. จานวนผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันและผูค้ วบคุมทีม
7.1 ระดับภาค ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทัง้ ประเภททีมและประเภทบุคคลตาม
ข้อ 6.1 และ 6.2 ดังนี้
7.1.1 ประเภททีม ให้ส่งนักกีฬาทีมชายได้ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 8 คน และนักกีฬาทีมหญิง
ได้ไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 8 คน
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7.2.2 ประเภทบุคคล ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทเดีย่ ว ประเภทละ 2 คน
ประเภทคู่ ประเภทละ 2 คู่ ไม่มสี ารอง ทัง้ นี้ผแู้ ข่งขันคนเดียวจะสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ประเภทเดีย่ วซ้ากัน 2 ครัง้ ไม่ได้
7.3.3 ผู้ฝึกสอน ให้มผี ฝู้ ึกสอนทีมชายได้ 1 คน และทีมหญิง 1 คน ในกรณีทจ่ี งั หวัดใดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันครบทัง้ ประเภททีมชายและทีมหญิง ให้มผี จู้ ดั การทีมเพิม่ 1 คน รวมเป็ น 3 คน
7.2. ระดับชาติ
7.2.1 จังหวัดทีผ่ ่านการคัดเลือกระดับภาคในประเภททีม และประเภทบุคคลให้ส่งรายชื่อนักกีฬา
ทีผ่ ่านรอบคัดเลือกตาม ข้อ 7.1.1 และ 7.1.2
7.2.2 ให้แต่ละจังหวัดมีเจ้าหน้าทีผ่ ฝู้ ึกสอนทีมชาย 1 คน ผูฝ้ ึกสอนทีมหญิง 1 คน และหากได้รบั
คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติครบทัง้ ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ให้ม ี
ผูจ้ ดั การทีมเพิม่ ได้อกี 1 คน รวมเป็น 3 คน
7.2.3 สาหรับจังหวัดทีผ่ ่านการคัดเลือกประเภททีมชาย หรือทีมหญิง และประเภทบุคคลด้วย
(นักกีฬาประเภทบุคคล ต้ องไม่ใช่ คนเดี ยวกันกับนักกีฬาในประเภทที ม ) ให้ม ี
ผูฝ้ ึ กสอนทีมชาย หรือทีมหญิง 1 คน และผูฝ้ ึกสอนบุคคล 1 คน รวมเป็น 2 คน
7.2.4 จังหวัดทีผ่ ่านการคัดเลือกประเภทบุคคล ให้มผี ฝู้ ึกสอนได้ 1 คน
8. หลักเกณฑ์และวิ ธีการจัดการแข่งขัน
ระดับภาค จัดให้มกี ารแข่งขันคัดเลือกระดับภาค ทัง้ ประเภททีมและบุคคล ดังนี้
8.1 ประเภททีม ในรอบคัดเลือกทัง้ 5 ภาค แต่ละภาคคัดเลือกเหลือทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม
รวมทัง้ สิน้ ทีมชาย 10 ทีม และทีมหญิง 10 ทีม
8.1.1 ถ้าทีมทีเ่ ข้าแข่งขันมากกว่า 4 ทีม ให้ใช้วธิ แี ข่งขันแบบแพ้คดั ออกคัดเลือกเอาทีมชนะเลิศ
และรองชนะเลิศเข้าไปแข่งขันระดับชาติ ตามลาดับ
8.1.2 ถ้าทีมทีเ่ ข้าแข่งขันไม่เกิน 4 ทีม ให้แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเลือกเอาทีมทีไ่ ด้คะแนนดี
ทีส่ ุด 2 ทีม เข้าไปแข่งขันในระดับชาติตามลาดับ
8.1.3 การนับคะแนนตามข้อ 8.1.2 ทีมชนะได้ 2 คะแนน ทีมแพ้ได้ 1 คะแนน ทีมทีไ่ ม่ได้ลงทาการ
แข่งขัน ไม่ได้คะแนน หากนับคะแนนรวมเมือ่ เสร็จสิน้ การแข่งขันแล้ว มีคะแนนเท่ากัน ให้
ใช้วธิ คี ดิ ดังนี้ ตามลาดับ เพื่อคัดเลือกผูม้ อี นั ดับทีด่ กี ว่า
(1) ให้นบั รวมแมทซ์ได้ และแมทซ์เสียทีด่ กี ว่า
(2) ถ้าเท่ากัน ให้นบั รวมเกมได้ และเกมเสียทีด่ กี ว่า
(3) ถ้าเท่ากัน ให้ดผู ลการแข่งขันระหว่างคู่นนั ้
(4) ถ้าเท่ากัน ให้ใช้วธิ จี บั สลาก
8.1.4 ทีมทีแ่ พ้ในรอบรองชนะเลิศตามข้อ 8.1.1 ให้ได้รบั ตาแหน่ งที่ 3 ร่วมกัน แต่ให้จบั สลากเพื่อ
สิทธิ ์เป็ นทีมสารองกรณีทมี ทีไ่ ด้รบั สิทธิ ์ไปแข่งขันระดับชาติถอนทีม เว้นแต่ กรณีขอ้ 8.1.2
ทีมทีไ่ ด้รบั ตาแหน่งที่ 3 มีเพียงทีมเดียว ตามลาดับคะแนน

4

8.2 ประเภทบุคคล ในรอบคัดเลือกทัง้ 5 ภาค แต่ละภาคคัดเลือกนักกีฬาภาคละ
- ชายเดีย่ ว 4
คน
- หญิงเดีย่ ว 4
คน
- ชายคู่
4
คู่
- หญิงคู่
4
คู่
- คู่ผสม
4
คู่
ระดับชาติ นักกีฬาทีล่ งทาการแข่งขันในระดับชาติ ต้องเป็นนักกีฬาทีผ่ ่านการคัดเลือกในระดับภาคใน
ประเภทและรายการที่ผ่ า นการคัด เลือ กฯ เท่ า นัน้ ในการจัด การแข่ง ขัน ทัง้ ประเภททีม และ
ประเภทบุคคลให้ทาการแข่งขันในรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มพบกันหมด โดยให้อนั ดับที่ 1 ของแต่ละ
กลุ่มเข้าไปทาการแข่งขันแบบแพ้คดั ออกโดยมีการชิงตาแหน่ งที่ 1 และที่ 2 เท่านัน้ ส่วนผูแ้ พ้ใน
รอบรองชนะเลิศได้ตาแหน่งที่ 3
8.3 การจัดสายการแข่งขัน และการวางอันดับมือ
8.3.1 ระดับภาค ทีมทีเ่ ข้าแข่งขันตัง้ แต่ 5 ทีมขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 7 ทีมให้มที มี วางอันดับ ได้ 2 ทีม
ดังต่อไปนี้
(1) ทีมทีช่ นะเลิศ และรองชนะเลิศระดับภาคครัง้ ทีผ่ ่านมา เป็ นทีมวางอันดับที่ 1 และ 2
ตามลาดับ
(2) ทีมทีเ่ หลือให้ใช้วธิ จี บั สลาก
(3) ถ้าทีมทีช่ นะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาคครัง้ ทีผ่ ่านมา ทีมใดทีมหนึ่ง หรือทัง้ 2
ทีมไม่เข้าร่วมแข่งขันในครัง้ นัน้ ๆ ให้ทป่ี ระชุมร่วมกับผูแ้ ทนสมาคมฯ พิจารณาจาก
จานวนนักกีฬาทีร่ ว่ มในทีม ซึง่ มีอนั ดับมือของสมาคมฯ ทีด่ ที ส่ี ุดมากกว่าเป็นทีม
วางอันดับ ขึน้ ทดแทนทีมทีไ่ ม่เข้าร่วมดังกล่าวข้างต้น แต่หากว่าพิจารณาไม่ได้
หรือไม่ม ี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูแ้ ทนสมาคมฯ และถือเป็ นสิน้ สุด
8.3.2 ระดับภาค การแข่งขันประเภททีมทีมทีเ่ ข้าแข่งขันตัง้ แต่ 8 ทีมขึน้ ไป ให้มที มี วางอันดับ
ได้ 4 ทีม ดังต่อไปนี้
(1) ทีมทีช่ นะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาคครัง้ ทีผ่ ่านมา เป็ นทีมวางอันดับที่ 1 และ 2
ตามลาดับ
(2) ทีมทีไ่ ด้ตาแหน่งที่ 3 ระดับภาคครัง้ ทีผ่ ่านมาอีก 2 ทีม เป็นทีมวางอันดับที่ 3
โดยใช้วธิ จี บั สลากลงตาแหน่งในส่วนบน และล่างของสายการแข่งขัน
(3) ทีมทีเ่ หลือให้ใช้วธิ จี บั สลาก
(4) ถ้าทีมทีช่ นะเลิศ รองชนะเลิศและทีมทีไ่ ด้ตาแหน่ งที่ 3 ระดับภาคครัง้ ทีผ่ ่านมา ทีมใด
ทีมหนึ่งหรือทัง้ 4 ทีม ไม่เข้าร่วมแข่งขันในครัง้ นัน้ ๆ ให้ท่ปี ระชุมร่วมกับผู้แทน
สมาคมฯ พิจารณาจากจานวนนักกีฬาทีร่ ว่ มในทีม ซึง่ มีอนั ดับมือของสมาคมฯ
ทีด่ ที ส่ี ุดมากกว่า เป็นทีมวางอันดับขึน้ ทดแทนทีมที่ไม่เข้าร่วม ดังกล่าวข้างต้น
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แต่หากว่า พิจารณาไม่ได้ หรือไม่ม ี ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูแ้ ทนสมาคมฯ และถือเป็ นสิน้ สุด

(5) ระดับภาค การแข่งขันประเภทบุคคล วิธกี ารวางมือ และจัดสายการแข่งขันให้
เป็นไปตามระเบียบการจัดสายการแข่งขัน และการวางระดับมือ ของสมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8.3.3 ระดับชาติ มีทมี เข้าร่วมแข่งขันจานวน 11 ทีมรวมเจ้าภาพในการจัดการแข่งทีไ่ ด้รบั
สิทธิ ์ไม่ตอ้ งผ่านการคัดภาค ให้จดั วางอันดับทีมได้ 4 ทีม โดยใช้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ให้นาคะแนนรวมทีไ่ ด้จากนักกีฬาทีม่ อี นั ดับสูงสุดจากประเภทการแข่งขันประเภททีม
ตามข้อ 6.1 โดยใช้คะแนนสะสมในรุ่นเยาวชนของสมาคมฯ ในรุ่น 18 ปี (U19) ณ
วันจัดอันดับ ประเภทคู่ใช้คะแนนสะสมของคู่สูงสุด กรณีทน่ี ักกีฬาไม่เคยคู่กนั มาก่อน
ให้ใ ช้คะแนนจานวนกึ่งหนึ่งของนักกีฬาคนหนึ่งที่มคี ะแนนสะสมสูงสุดรวมเข้ากับ
คะแนนกึ่งหนึ่ งของนักกีฬ าอีกคนหนึ่งที่ม ีค ะแนนสะสมสูงสุ ดเช่นกัน เป็ นทีมวาง
อันดับที่ 1,2,3 และ 4 ตามลาดับ (โดยนารายชื่อนักกีฬาในทีมทัง้ หมดตามจานวนที่
ส่งแต่ไม่เกินจานวนทีก่ าหนดมาตรวจสอบ ประเภทเดี่ยวดีทส่ี ุดสามอันดับแรกและ
ประเภทคู่ดที ส่ี ุดอีก 2 คู่ แล้วนาคะแนนทีไ่ ด้มารวมกัน)
(2) ในกรณีทน่ี กั กีฬาทุกทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่มนี กั กีฬาคนใดมีคะแนนสะสม ให้ใช้วธิ จี บั สลาก
(3) ทีมทีอ่ ยูใ่ นภาคเดียวกัน ให้แยกอยูค่ นละส่วนในสายการแข่งขัน
8.3.4 ระดับชาติ การแข่งขันในประเภทบุคคล วิธกี ารวางมือ และการจัดสายการแข่งขันให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
8.3.4.1 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ตาแหน่งชนะเลิศจากการคัดเลือก ระดับภาคได้สทิ ธิ ์เป็ นมือวาง
อันดับ 1 – 2 ในการแข่งขันระดับชาติ โดยพิจารณาลาดับมือ จากคะแนนสะสมใน
รุ่นเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น
อายุไม่เกิน18 ปี (U19)
8.3.4.2 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ตาแหน่ งชนะเลิศจากการคัดเลือก ระดับภาคได้สทิ ธิ ์เป็ นมือวาง
อันดับที่ 3-4 ในการแข่งขันระดับชาติ โดยพิจารณาลาดับมือจากคะแนนสะสมใน
รุ่นเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือการจับฉลากก็ตาม( ข้อ 8.3.4.1) ให้วางอยู่ในตาแหน่ งส่วนที่ 3/4 ในสายการ
แข่งขันโดยใช้วธิ จี บั ฉลากว่าอยู่สายล่างหรือสายบน (ตามตัวอย่างสายการจัด
อันดับมือ ฯ )
8.3.4.3 ผูท้ ไ่ี ด้รบั ตาแหน่ งชนะเลิศจากการคัดเลือก ระดับภาคได้สทิ ธิ ์เป็ นมือวาง
อันดับที่ 5 ในการแข่งขันระดับชาติ โดยพิจารณาลาดับมือจากคะแนนสะสมใน
รุ่นเยาวชนของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือการจับฉลากก็ตาม( ข้อ 8.3.4.1) ให้วางอยู่ในตาแหน่ งส่วนที่ 5/8 ในสาย
การแข่งขัน ( ตามตัวอย่างสายการจัดอันดับมือ ฯ )
8.3.4.4 ทีมทีอ่ ยูใ่ นภาคเดียวกันให้แยกอยูค่ นละส่วน ในสายของการแข่งขัน
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ตัวอย่างสายการจัดอันดับการวางมือประเภททีม ระดับชาติ

รอบแบ่งกลุม่
Group A
จังหวัด
1 SEED1
2
Group B
จังหวัด
3 SEED3/4
4
5
Group C
จังหวัด
6 SEED3/4
7
8
Group D
จังหวัด
9 SEED2
10
11

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Semifinals

Final

รอบ MainDraw
1ที1
่ Group A
2ที1
่ Group B
3ที1
่ Group C
4ที1
่ Group D
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ตัวอย่างสายการจัดอันดับการวางมือประเภทบุคคล ระดับชาติ
รอบแบ่งกลุม
่
Group A
ชอื่ -นามสกุล
SEED1
1
2
Group B
ชอื่ -นามสกุล
3
4
5
Group C
ชอื่ -นามสกุล
SEED3/4
6
7
Group D
ชอื่ -นามสกุล
SEED5/8
8
9
10
Group E
ชอื่ -นามสกุล
SEED5/8
11
12
13
Group F
ชอื่ -นามสกุล
SEED3/4
14
15
Group G
ชอื่ -นามสกุล
16
17
18
Group H
ชอื่ -นามสกุล
SEED2
19
20

จงั หวด
ั

1

2

จงั หวด
ั

1

2

จงั หวด
ั

1

2

จงั หวด
ั

1

2

3

จงั หวด
ั

1

2

3

จงั หวด
ั

1

2

จงั หวด
ั

1

2

จงั หวด
ั

1

2

Quarterfinals

Semifinals

Final

รอบ MainDraw
1

ที1
่ Group A

2

ที1
่ Group B

3

ที1
่ Group C

4

ที1
่ Group D

5

ที1
่ Group E

6

ที1
่ Group F

7

ที1
่ Group G

8

ที1
่ Group H

3

3
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8.4 การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬา และการถอนตัว
8.4.1 ทัง้ ในระดับภาค และระดับชาติ การส่งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยภายในเวลาทีก่ าหนด ซึง่ จะต้องเสร็จสิน้ ก่อนวัน
ประชุมจัดสายการแข่งขัน
8.4.2 ไม่ใ ห้มกี ารเปลี่ยนแปลงใด ๆเกี่ยวกับบัญ ชีรายชื่อ นักกีฬ าที่เ ข้าแข่งขันในครัง้ นัน้ ๆ
ในวันประชุมจัดสายการแข่งขัน ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ,รายชื่อตกหล่น หรือพิมพ์ผดิ
8.4.3 ไม่ให้มกี ารถอนตัวภายหลังการจัดสายการแข่งขัน ยกเว้น การบาดเจ็บหรือปว่ ยด้วยเหตุ
อื่น ๆโดยแพทย์ท่คี ณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตัง้ ไว้ ได้ตรวจและออกใบรับรองว่าไม่สามารถลง
แข่งขันได้
8.4.4 การขอถอนตัวด้วยเหตุผลอื่นอันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภายหลังการจัดสายการแข่งขันแล้ว
ให้อยู่ในการพิจารณาของประธานจัดการแข่งขัน และหรือผู้ตดั สินชีข้ าดเท่านัน้ และผลการพิจารณาให้ถอื
เป็นสิน้ สุด
8.4.5 ผูถ้ อนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้ถอื ว่ามีความผิดตามข้อบังคับ
การกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน กีฬ าเยาวชนแห่ง ชาติ พ.ศ. 2550 และจะถู ก ลงโทษ
ตามระเบียบของสมาคม ฯ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อ 9.4
9. ข้อปฏิ บตั ิ ในการแข่งขัน
9.1. การแข่งขันประเภททีม ก่อนการแข่งขัน 1 ชัวโมง
่
ให้ผคู้ วบคุมทีมหรือผูแ้ ทนส่งรายชื่อผู้
เล่นในทีมตามลาดับมือ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.1 ปิดผนึกยื่นต่อกรรมการผูช้ ข้ี าด
9.2. การแข่งขันประเภททีม ก่อนการแข่งขัน 30 นาที กรรมการผูช้ ข้ี าด จะเรียกนักกีฬาทัง้ 2
ฝา่ ยมารายงานตัวเพื่อตรวจสอบรายชื่อและหลักฐานของนักกีฬาทีจ่ ะลงทาการแข่งขันว่ามี
คุณสมบัตแิ ละจานวนครบตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 7 หากพบว่ามีนกั กีฬาทีม่ คี ุณสมบัติ
รายงานตัวเพื่อลงทาการแข่งขันน้อยกว่า 4 คน ให้ปรับเป็นแพ้
9.3. รายชื่อผูเ้ ล่นทีร่ ายงานตัวต้องตรงกับรายชื่อนักกีฬาทีจ่ ะลงทาการแข่งขันและเป็ นรายชื่อ
ทีต่ รงตามบัญชีรายชื่อนักกีฬาทีข่ น้ึ ทะเบียนและส่งให้ กกท. ตามข้อบังคับการกีฬา
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
9.4. ในการแข่งขันประเภททีมรอบสอง ทีมใดทีช่ นะ 3 แม็ทช์ ให้เป็นทีมชนะการแข่งขันและมี
สิทธิ ์ ไม่แข่งขันในแม็ทช์ทเ่ี หลือ ยกเว้นในการแข่งขันตามข้อ 8.1.2 (แบบพบกันหมด)
ให้แข่งขันครบ ทัง้ 5 แม็ทช์
9.5. เป็ นหน้าทีข่ องจังหวัดทีเ่ ป็ นตัวแทนระดับภาค ทีจ่ ะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
รายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันของตนให้ถูกต้องและกรอกรายชื่อตามแบบฟอร์มก่อน ยื่นต่อ กกท.
เมือ่ ดาเนินการจับฉลากเสร็จสิน้ และประกาศแล้ว จะขอเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมหรือสับ
เปลีย่ นบุคคลอย่างใดไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ทเ่ี กิดจากการ
เขียนหรือพิมพ์ผดิ เท่านัน้
9.6. เป็ นหน้ าที่ของผู้เข้าแข่งขันที่จะต้องตรวจดูรายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขัน ตาม
กาหนดวัน เวลา และสถานทีท่ ก่ี าหนด โดยไปถึงสนามแข่งขันก่อนเวลาแข่งขันของตนเองอย่าง
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น้อย 30 นาที ถ้าสนามว่างคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสทิ ธิ ์ที่จะเรียกนักกีฬาคู่ต่อไปลง
แข่งขันก่อน เวลาทีก่ าหนดไว้ในสายการแข่งขันได้
9.7. เมือ่ กรรมการดาเนินการแข่งขันประกาศให้ลงสนาม ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเตรียมไม้แร็กเก็ต
(ไม่น้อยกว่า 2 อัน) ผ้าเช็ดเหงือ่ น้าดื่ม อุปกรณ์ทผ่ี เู้ ข้าแข่งขันจาเป็ นต้องใช้นาเข้าไปวางรวมไว้
ในตะกร้าข้างสนามซึง่ อยูด่ า้ นตรงข้ามผูต้ ดั สิน เมือ่ เริม่ การแข่งขันผูเ้ ข้าแข่งขันจะออกนอกสนาม
แข่งขันไม่ได้เป็นอันขาด ระหว่างการแข่งขันดาเนินการอยู่ บุคคลอื่นจะนาสิง่ ของ เช่น ไม้แร็กเก็ต
น้าดื่มฯลฯ เข้าไปให้ผแู้ ข่งขันในสนามไม่ได้ ต้องนาสิง่ ของนัน้ ไปขออนุญาตจากกรรมการผูช้ ข้ี าด
ในการแข่งขัน ซึง่ จะเป็ นผูอ้ นุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็ นผูน้ าสิง่ ของนัน้ เข้าไปให้ผเู้ ข้าแข่งขัน
9.8 การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเล่น บุคคลทีจ่ ะได้รบั อนุ ญาตให้เข้าไปในสนามได้
คือ นายแพทย์หรือแพทย์กายภาพบาบัด และกรรมการชีข้ าดเท่านัน้ ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้า
ไปสนามแข่ ง ขัน โดยให้ ป ฏิบ ัติต ามระเบีย บของสมาคมฯ ว่ า ด้ ว ยการจัด การแข่ ง ขัน
แบดมินตัน ภายในประเทศ ฉบับล่าสุด
9.9 การแข่งขันประเภทเดีย่ ว และประเภทคู่ใช้การแข่งขันแบบแรลลีพ่ อยท์ ระบบ 21 คะแนน
ทาการแข่งขันแพ้ชนะ 2 ใน 3 เกม
9.9.1 ฝา่ ยทีไ่ ด้ 21 คะแนนก่อนเป็ นฝ่ายชนะในเกมนัน้
9.9.2 ถ้ามีคะแนน 20 เท่ากัน ฝา่ ยชนะต้องมีคะแนนนา 2 คะแนนติดต่อกัน
9.9.3 ถ้ามีคะแนน 29 เท่ากัน ฝา่ ยทีไ่ ด้ 30 คะแนนก่อน เป็ นฝา่ ยชนะ ฝา่ ยชนะ
เป็ นฝา่ ยได้ส่งในเกมต่อไป
9.9.4 ในระหว่างเกมเมือ่ ฝา่ ยหนึ่งมีคะแนนถึง 11 นักกีฬามีสทิ ธิ ์พักอยูใ่ นสนามได้
ไม่เกิน 60 วินาทีและรับฟงั คาสอนจากผูฝ้ ึกสอนได้ ยกเว้นเกมที่ 3 เมือ่ ฝา่ ยหนึ่ง
มีคะแนนถึง 11 คะแนน จะต้องเปลีย่ นข้างทันทีและมีสทิ ธิ ์พักและรับการสอน
จากผูฝ้ ึกสอนได้
9.9.5 การพักระหว่างเกมที่ 1 กับเกมที่ 2 และระหว่างเกมที่ 2 กับเกมที่ 3 ให้พกั ได้
ไม่เกิน 120 วินาที อนุญาตสาหรับทุกแมทช์การแข่งขัน
9.10 นักกีฬาทีส่ มัครเข้าร่วมแข่งขันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภททีมหรือประเภทบุคคล
ให้นกั กีฬามีสทิ ธิ ์พักได้ไม่เกิน 30 นาที ก่อนทีค่ ณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดให้ม ี
การแข่งขันในคู่ต่อไป
9.11. นักกีฬามีสทิ ธิ ์อุทธรณ์ผลการตัดสินต่อกรรมการผูช้ ข้ี าดและคาวินิจฉัยถือว่าสิน้ สุด
9.12. คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะทาการเปลีย่ นแปลง แก้ไขสายการแข่งขันได้ใน
กรณีทม่ี กี ารพิมพ์ผดิ หรือรายชื่อตกหล่น ซึง่ ไม่ใช่การแก้ไขสายการแข่งขันทัง้ หมด
10. การแต่งกายของนักกีฬา
นักกีฬาประเภททีมจะต้องแต่งกายด้วยชุดสีเดียวกันหรือหลายสีรวมกันแต่ตอ้ งเหมือนกันทัง้ ทีมลง
สนามแข่งขัน หากใช้ลวดลายศิลป์ (Abstract) ต้องไม่มกี ารโฆษณาเนื้อหาเชิงธุรกิจพาณิชย์ หรือการ
ส่งเสริมการขาย ทัง้ นี้แต่ละทีมจะต้องจัดเตรียมเสือ้ กางเกงหรือกระโปรงให้นกั กีฬาอย่างน้อย 2 สีๆละ 2 ตัว
(ตัวอย่าง เช่น ชุดของทีมมีเสือ้ สีสม้ และกางเกงสีดา นักกีฬาจะต้องสวมเสือ้ สีสม้ และกางเกงสีดาเหมือนกัน
ทัง้ ทีม) ส่วนการแข่งขันประเภทบุคคลในประเภทคู่ นักกีฬาต้องใส่เสือ้ กางเกง หรือกระโปรงสีเดียวกัน
(ตัวอย่างเช่น นักกีฬาสวมเสือ้ สีสม้ และกางเกงสีดา คู่ขาของนักกีฬาคนนัน้ จะต้องสวมเสือ้ สีสม้ และกางเกงสี

ดาเหมือนกันทัง้ สองคน) และฝา่ ยตรงข้ามต้องใส่เสือ้ สีต่างกันตัง้ แต่รอบก่อนรองชนะเลิศ ฝา่ ยทีม่ คี ะแนน
สะสมต่ ากว่า จะต้องเปลีย่ น
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การโฆษณาบนเครื่องแต่งกาย ต้องมีขนาดตามที่กาหนดดังต่อไปนี้

●ด้านหลังของเสือ้ ตัวอักษรจะต้องเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (Roman
Alphabet) ในลักษณะแนวนอน อยูใ่ กล้ส่วนบนของเสือ้ โดยสีของตัวอักษรมีสเี ดียว และสีของตัวอักษรต้อง
ตัดกับสีของเสือ้ เพื่อให้มองเห็นชัดเจน โดยมีลาดับแถบของตัวอักษรดังนี้
แถวที่ 1
ชื่อนักกีฬา (ถ้ามี ตัวอักษรมีความสูง 6-10 ซม.)
แถวที่ 2
ชื่อจังหวัด/สโมสร (ถ้ามี ตัวอักษรต้องมีความสูง 5 ซม.)
หมายเหตุ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ต้ องเป็ นชื่อจังหวัดเท่านัน้
แถวที่ 3
การโฆษณา (ถ้ามี ตัวอักษรจะเป็ นตัวอักษรภาษาใดก็ได้ หรือสัญลักษณ์โฆษณา
หรือเป็นแถบยาว มีความสูงไม่เกิน 5 ซม.)
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ไหล่ดา้ นซ้ายและขวา
แขนเสื้ อด้านซ้ายและขวา
ขวา
ปกเสื้ อด้านซ้ายและขวา

หน้าอกด้านซ้ายและขวา
และบริ เวณกลางหน้าอก
●ด้านหน้าของเสือ้ สัญลักษณ์โฆษณาจะปรากฏได้ท่ี
แขนเสือ้ ด้านซ้ายและขวา
ไหล่ดา้ นซ้ายและขวา
ปกเสือ้ ด้านซ้ายและขวา
หน้าอกด้านซ้ายและขวาและบริเวณกลางหน้าอก
สัญลักษณ์ โฆษณาแต่ละชิ้ นมีขนาดไม่เกิ น 20 ตร.ซม.
แต่รวมกันไม่เกิน 5 ชิน้ โดยมี1 ชิน้ ต่อ 1 แห่ง ยกเว้นบริเวณหน้าอก จะมีได้ไม่เกิ น 3 แห่ง โดย
สัญลักษณ์ธงชาตินบั เป็ นสัญลักษณ์โฆษณา 1 แห่ง
การโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแถบยาว(ด้านหน้า) ต้องมีความสูงไม่เกิน 10 ซม. จะวางในแนวใดก็ได้
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●ถุงเท้า แต่ละข้างจะมีสญ
ั ลักษณ์โฆษณาได้ไม่เกิน 2 ชิน้ มีขนาดไม่เกิน 20 ตร.ซม.
●รองเท้า การโฆษณาบนรองเท้า ในรุ่นทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของรองเท้าทีไ่ ด้ วางจาหน่ ายในท้องตลาด
มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
●เครือ่ งแต่งกายอื่นๆ จะมีสญ
ั ลักษณ์โฆษณาได้ 1 แห่ง ต่อเครือ่ งแต่งกาย 1 ชิน้ และมีขนาดไม่
เกิน 20 ตร.ซม.
●เครือ่ งแต่งกายทีส่ วมทับอยูด่ า้ นในของเสือ้ กางเกง หรือกระโปรงของผูเ้ ล่นถ้าปรากฏให้เห็น
จะต้องไม่มสี ญ
ั ลักษณ์โฆษณาแสดงอยู่
กรรมการผูช้ ข้ี าดมีสทิ ธิ ์วินิจฉัยแต่เพียงผูเ้ ดียว หากข้อความโฆษณามีผลกระทบหรือขัดแย้งต่อ
สิทธิประโยชน์ของการแข่งขัน หรือการดาเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์ หรือข้อความโฆษณาทีล่ ะเมิดต่อ
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือพิจารณาแล้วมีภาพ
หรือข้อความทีไ่ ม่เหมาะสม กรรมการผูช้ ข้ี าดจะจากัดขอบเขตโฆษณานัน้ ๆ
11. มารยาทของนักกีฬา
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็ นนักกีฬาทีด่ แี ละต้องปฏิบตั ติ าม
กติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน
คณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
12. การประท้วง
12.1 การประท้วงทีเ่ กี่ยวกับคุณสมบัตขิ องนักกีฬาให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
12.2 การประท้วงที่เกี่ยวกับเทคนิคการกีฬาให้ผู้จดั การทีมยื่นประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้อมวางเงินประกัน 1,000 บาท
12.3 การประท้วงที่ต้องวางเงินประกัน ผู้ย่นื ประท้วงจะได้รบั เงินประกันการประท้วงคืนต่อเมื่อ
การประท้วงมีผลชนะมิฉะนัน้ ให้รบิ เงินประกันนัน้ เป็ นทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติในครัง้ นัน้
12.4 ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ พ.ศ.2550 ข้อ 13
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13. รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
ประเภททีม 16 เหรียญ
และประกาศนียบัตร
ประเภทบุคคล 8 เหรียญ
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
ประเภททีม 16 เหรียญ
และประกาศนียบัตร
ประเภทบุคคล 8 เหรียญ
และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง ประเภททีม 32 เหรียญ
และประกาศนียบัตร
ประเภทบุคคล 16 เหรียญ และประกาศนียบัตร

โล่รางวัล นักกีฬาดีเด่นชาย - หญิง และประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
โล่รางวัล ผูฝ้ ึกสอนดีเด่นชาย - หญิง และประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็ นผูด้ าเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้ าเนินการให้
14. กาหนดการแข่งขัน
- ประเภททีม จานวน 4 วัน
- ประเภทบุคคล จานวน 5 วัน
เวลาการแข่งขันกาหนดไว้โดยละเอียดในการแข่งขันและประกาศให้ทราบหลังจากจับฉลากเสร็จสิน้ แล้ว
15. ลูกขนไก่ที่ใช้ สาหรับการแข่งขันจะต้ องมีวิธีและความเร็วเป็ นมาตรฐาน และได้รบั การรับรอง
จากสมาคมฯ
16. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาแบดมิ นตันดีเด่นชาย - หญิ ง
16.1 ผลงานการแข่งขัน และจานวนเหรียญทองทีไ่ ด้รบั
16.2 ความสาคัญในการพิจารณา คือ ประเภทเดีย่ ว และประเภทคู่ ตามลาดับ
16.3 มารยาทและการแสดงออกถึงการเป็ นนักกีฬาทีด่ ใี นขณะแข่งขัน
16.4 มีความประพฤติทด่ี ที งั ้ ใน และนอกสนามแข่งขัน
16.5 มีพฒ
ั นาการทางฝีมอื เป็ นทีย่ อมรับ
16.6 ให้ผแู้ ทนสมาคมฯ เป็นผูพ้ จิ ารณานักกีฬาดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็ นทีส่ ุด
17. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นชาย - หญิ ง
17.1 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นฐานะผูฝ้ ึกสอนในชนิดกีฬานัน้ ๆ เท่านัน้
17.2 มีผลงานการแข่งขันของนักกีฬา และจานวนเหรียญทองทีไ่ ด้รบั
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17.3 มีความประพฤติดี
17.4 มีมารยาทในการแสดงออกถึงการเป็นผูส้ อนทีด่ ี
17.5 ให้ผแู้ ทนสมาคมฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาผูฝ้ ึกสอนดีเด่น และผลการพิจารณาถือเป็ นทีส่ ุด
18. บทกาหนดโทษนักกีฬาไม่ลงแข่งขัน
18.1 หากนักกีฬาที่ไม่ลงการแข่งขันจะต้องชี้แจงและมีเหตุ ผลอันควรพร้อมหลักฐานหากไม่ม ี
จะต้องถูกลงโทษตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
18.2 ในรอบคัดเลือกระดับภาคนักกีฬา ทีผ่ ่านเข้ารอบในแต่ละประเภทต้องลงทาการแข่งขัน
ทุกรอบหากไม่ลงแข่งขันในประเภทใดถูกตัดสิทธิไม่ส่งรายชื่อเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยจะส่ง
รายชื่อนักกีฬาทีแ่ พ้ในรอบนัน้ ๆ เข้าร่วมแข่งขันแทน
18.3 ให้ผชู้ ข้ี าดพิจารณาการส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติแทน
นักกีฬาทีไ่ ม่เข้าร่วมการแข่งขัน

19. หลักเกณฑ์การพิ จาณาผูต้ ดั สิ นลงทาการตัดสิ นในแต่ ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
- ผู้ตดั สินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้
ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึน้ ทะเบียนกับการกีฬ าแห่งประเทศไทย และได้รบั การพิจารณา
จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผู้
ตัดสินกีฬา
- การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ ดั สินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทม่ี สี ่วน
เกีย่ วข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อัน
เชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส หรือยุตธิ รรมของการตัดสิน
20. การประชุมผูจ้ ดั การทีม
จะต้องมีผจู้ ดั การทีม หรือผูฝ้ ึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่
มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบตั ติ ามมติของที่ประชุมทุกประการ ทัง้ นี้ กกท. ไม่อนุ ญาตให้
นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จดั การทีม เพื่อทาหน้าทีแ่ ทน และผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอให้การ
กีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
21. พิ ธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ บั รางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทัง้ ชุด ซึง่ เป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดทีน่ กั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธเี ชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดทีช่ นะเลิศ หากจังหวัดนัน้ ๆ
ไม่มเี พลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
***********************
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1
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เดีย่ วมือ 1 - คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 2 - คู่มอื 2 - เดีย่ วมือ 3
เดีย่ วมือ 1 - คู่มอื 2 - เดีย่ วมือ 2 - คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 3
เดีย่ วมือ 1 - เดีย่ วมือ 2 - คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 3 - คู่มอื 2
เดีย่ วมือ 1 - เดีย่ วมือ 2 - คู่มอื 2 - เดีย่ วมือ 3 - คู่มอื 1
เดีย่ วมือ 1 - เดีย่ วมือ 2 - คู่มอื 1 - คู่มอื 2 - เดีย่ วมือ 3
เดีย่ วมือ 1 - เดีย่ วมือ 2 - คู่มอื 2 - คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 3
เดีย่ วมือ 1 - เดีย่ วมือ 2 - เดีย่ วมือ 3 - คู่มอื 1 - คู่มอื 2
เดีย่ วมือ 1 - เดีย่ วมือ 2 - เดีย่ วมือ 3 - คู่มอื 2 - คู่มอื 1
เดีย่ วมือ 1 - คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 2 - เดีย่ วมือ 3 - คู่มอื 2
เดีย่ วมือ 1 - คู่มอื 2 - เดีย่ วมือ 2 - เดีย่ วมือ 3 - คู่มอื 1
เดีย่ วมือ 1 - คู่มอื 1 - คู่มอื 2 - เดีย่ วมือ 2 - เดีย่ วมือ 3
เดีย่ วมือ 1 - คู่มอื 2 - คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 2 - เดีย่ วมือ 3
คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 1 - เดีย่ วมือ 2 - คู่มอื 2 - เดีย่ วมือ 3
คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 1 - คู่มอื 2 - เดีย่ วมือ 2 - เดีย่ วมือ 3
คู่มอื 1 - เดีย่ วมือ 2 - เดีย่ วมือ 1 - เดีย่ วมือ 3 - คู่มอื 2

หมายเหตุ: ในกรณีทว่ี างมือแล้ว ยังไม่สามารถแข่งต่อเนื่องได้ ให้อานาจผูแ้ ทนสมาคมฯ
พิจารณาเปลีย่ นรูปแบบแข่งขันได้ ตามความเหมาะสม
**********************************************************************************************

