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ระเบยีบการแข่งขันแบดมินตนั 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ  อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ    ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา  นางวศินี  คํานึง 
      สถานที่ติดต่อ   154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

       โทร.   02 – 2140120 ต่อ 3403 ,02-2142256  โทรสาร   02-2141807-8   
       www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา   บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง  
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา                    
กรรมการ                   บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
กรรมการและเลขานุการ   บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
       3.1  ให้ใช้ข้อบังคับกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553               
       3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ  ฉบับภาษาไทยล่าสุด  
4.  ประเภทการแข่งขัน 
   4.1  ประเภททีม  ประกอบด้วย   ทีมชายและทีมหญิง 
   4.2  ประเภทบุคคล  ประกอบด้วย 

4.2.1  ประเภทชายเด่ียว 
4.2.2  ประเภทหญิงเด่ียว 
4.2.3  ประเภทชายคู่ 
4.2.4  ประเภทหญิงคู่ 

     4.2.5  ประเภทคู่ผสม 
5.  จํานวนผู้เข้าแข่งขันและจํานวนเจ้าหน้าที่ 

5.1  แต่ละเขตส่งนักกีฬาประเภททีม(ทีมชาย, ทีมหญิง) ได้ทีมละอย่างน้อย 4 คน และไม่เกิน 7 คน  
5.2  นักกีฬาคนหน่ึงสามารถลงแข่งขันได้ทั้งประเภททีม และ ประเภทบุคคล 
5.3  ประเภทบุคคล 

5.3.1 ประเภทชายเด่ียว     ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน 
5.3.2 ประเภทหญิงเด่ียว     ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน 
5.3.3 ประเภทชายคู่          ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 
5.3.4 ประเภทหญิงคู่          ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 
5.3.5 ประเภทคู่ผสม          ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คู่ 
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5.3.6 ผู้เล่นคนเดียวกัน สมัครเข้าแข่งขันประเภทเดียวกันซ้ํา 2 ครั้งไม่ได้ 
5.3.7 นักกีฬาคนหน่ึงลงแข่งขันประเภทบุคคลได้ไม่เกิน 2 ประเภท 

5.4  แต่ละเขต มีเจ้าหน้าที่ได้ 3 คน  คือผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน ได้แก่ ทีมชาย 1 และทีมหญิง 1 
5.5  เป็นหน้าที่ของหัวหน้าเขตการแข่งขันกีฬาที่จะต้องรับผิดชอบและตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน      

ของตนให้ถูกต้องก่อนย่ืนต่อกรมพลศึกษา เมื่อดําเนินการจับสลากเสร็จสิ้นและประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลง      
หรือเพ่ิมเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคลอย่างใดไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ที่เกิดจากการเขียน
หรือพิมพ์ผิดเท่านั้นเป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจดูรายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขันตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด โดยไปถึงสนามแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมงถ้าหากว่ากรรมการเรียกช่ือแล้ว
ไม่ลงทําการแข่งขันภายใน 5 นาที จะถือว่ายอมให้คู่ต่อสู้แข่งขันชนะผ่าน  ไปแข่งขันในรอบต่อไป 

5.6  เมื่อกรรมการดําเนินการแข่งขันประกาศให้ลงสนาม ผู้แข่งขันจะต้องเตรียมไม้แร็กเกตและแร็กเกต
สํารอง, ผ้าเช็ดเหง่ือ, นํ้าด่ืม อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจําเป็นต้องใช้ไปวางรวมไว้ในตะกร้าข้างสนาม ซึ่งอยู่ด้านเดียว      
กับผู้ตัดสิน เมื่อเริ่มการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะออกนอกสนามไม่ได้เป็นอันขาด ระหว่างการแข่งขันดําเนินอยู่ บุคคลอ่ืน
จะนําสิ่งของไปให้คู่แข่งขันไม่ได้ ต้องนําสิ่งของน้ันไปขออนุญาตจากกรรมการผู้ช้ีขาดในการแข่งขันซึ่งจะเป็นผู้สั่งการ
ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นําสิ่งของน้ันเข้าไปให้ผู้เข้าแข่งขัน 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 2553 
                -  อนุญาตให้นักกีฬาที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกันได้ 

6.2  สําหรับอายุของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ต้องไม่เกิน  18  ปี  (เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป)        
7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 

7.1  แข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยให้มีการชิงตําแหน่งที่ 1 ที่ 2 เท่าน้ัน ส่วนตําแหน่งที่ 3 ให้ผู้แพ้ในรอบรอง
ชนะเลิศ ครองตําแหน่งร่วมกัน 

7.2  การเล่นแบบ  Rally  Point  (3 x 21) ระบบการนับคะแนน 
7.2.1  แมทช์หน่ึงต้องชนะให้ได้มากที่สุดใน 3 เกม  เว้นแต่จะได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
7.2.2  ฝ่ายที่ได้ 21 คะแนน ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ 
7.3.3  ฝ่ายที่ชนะการตีโต้จะได้  1 คะแนน 
7.3.4  ถ้ามีคะแนน 20 เท่ากัน  ฝ่ายชนะต้องมีคะแนนนํา 2 คะแนน 

      7.2.5  ถ้ามีคะแนน 29 เท่ากัน  ฝ่ายที่ได้ 30 คะแนน กอ่น เป็นฝ่ายชนะ 
7.2.6  ฝ่ายชนะ  เป็นฝ่ายได้ส่งในเกมต่อไป 

7.3  การเปลี่ยนข้าง 
7.3.1  ผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนข้าง 

7.3.1.1  หลังจากจบเกมท่ี 1 
7.3.1.2  ก่อนเร่ิมเกมที่ 3  (ถ้ามี)  และ 
7.3.1.3  ในเกมที่ 3 หรือการเล่นเกมเดียว  เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงคะแนนนําถึง 11 คะแนน    

7.3.2  ถ้าผู้เล่นลืมเปลี่ยนข้าง  ให้เปลี่ยนข้างทันทีที่รู้ตัวและลูกไม่อยู่ในการเล่น  ให้นับคะแนนต่อ
จากคะแนนที่ได้ไว้ในขณะนั้น 

7.3.3  เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีคะแนนถึง 11 คะแนนในแต่ละเกม ให้พักในระหว่างเกมได้ไม่เกิน 60 วินาท ี                   
7.3.4  การพักระหว่างเกมที่ 1  กับเกมที่ 2  และระหว่างเกมที่ 2  กับเกมที่ 3  ให้พักได้ไม่เกิน 

120 วินาที  อนุญาตสําหรับทุกแมทช์การแข่งขัน 
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7.4  กรมพลศึกษา เป็นผู้ต้ังคณะกรรมการช้ีขาดมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการแข่งขั้นทั้งหมด ช้ีขาดปัญหา
เก่ียวกับกติกา ระเบียบข้อบังคับฯ กฎเกณฑ์ หรือประเพณีปฏิบัติในการแข่งขัน หรือปัญหาอ่ืนใดที่มิได้มีในกติกา 
ระเบียบระบุไว้โดยเจตจํานงที่จะให้การแข่งขันดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม  คําช้ีแจงนี้ถือเป็นเด็ดขาด 
ไม่มีอุทธรณ์ใด ๆ   

7.5  ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันกรมพลศึกษาเป็นผู้กําหนด 
7.6  ประเภททีมและบุคคล นักกีฬาคนใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน เมื่อถึงกําหนดเวลาการแข่งขันหรือ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้เรียกลงสนามไปแล้ว 5 นาที จะถูกจับเป็นแพ้ 
7.7  ในการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาที่สิ้นสุดการแข่งขัน และจะต้องลงแข่งขันในคู่ต่อไปอนุญาตให้พักได้

ไม่เกิน 30 นาที แต่ถ้านักกีฬาพร้อมที่จะลงทําการแข่งขัน ส่วนประเภทบุคคลไม่อนุญาตให้นักกีฬาพัก เมื่อถึงเวลาต้อง
พร้อมที่จะลงทําการแข่งขัน 

7.8  นักกีฬาใดหรือบุคคลใด ไม่มีเจตนาที่จะแข่งขันให้เต็มความสามารถเพ่ือความชนะ ให้ยุติการแข่งขัน    
และปรับเป็นแพ้ หรือให้ถือว่าไม่มีการแข่งขัน และถือว่าผิดระเบียบ   กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษาแห่งชาติ 

7.9  นักกีฬาทีมใดหรือคนใด ไม่มาทําการแข่งขันตามกําหนดวัน เวลาในกําหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง จะถูกปรับเป็นแพ้ และ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธ์ินักกีฬาทีมน้ันหรือคนน้ันในการแข่งขันปีต่อ ๆ ไปด้วย 

 7.10  นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไก่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน 
 7.11  ระหว่างการแข่งขันหากนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บ อนุญาตให้แพทย์เข้าไปปฐมพยาบาลและ          

ลงความเห็นว่าจะทําการแข่งขันต่อไปได้หรือไม่ 
 7.12  ไม่อนุญาตให้นักกีฬาพันผ้าในกรณีที่บาดเจ็บ ยกเว้นการบาดเจ็บที่มีบาดแผลฉีกขาดเท่าน้ัน 
 7.13  ประเภทบุคคล และประเภททีมจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 

8.  การประท้วง 
  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น    
10.  รางวัลการแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2553 ข้อที่ 32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  กําหนดวันและเวลาการแข่งขัน 
   วันและเวลาการแข่งขัน กําหนดไว้โดยละเอียดในรายการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556
เร่ิมเวลา 09.00 น. 
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12.  การติดต่อและประสานงาน 
   กําหนดให้ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเขตการแข่งขันกีฬาเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดการแข่งขันเท่าน้ัน 
13.  การแต่งกาย 
   13.1  นักกีฬาจะแต่งกายด้วยชุดสีอะไรหรือหลายสีร่วมกันก็ได้ลงสนามแข่งขัน ยกเว้นกางเกงสีแดง     
และลาย ถ้าแข่งขันประเภทคู่ต้องแต่งกายให้เหมือนกัน  กรรมการช้ีขาดอาจตัดสิทธ์ินักกีฬาที่แต่งกายผิดระเบียบ    
การแข่งขันลงทําการแข่งขัน 
   13.2  อนุญาตให้ใช้ช่ือเขตการศึกษา ปรากฏบนด้านหลังของเสื้อเป็นอักษรไทยหรืออักษรโรมัน มีขนาดสูง
ไม่เกิน  10 เซนติเมตร ในลักษณะแนวนอน และอยู่ใกล้ส่วนบนของเสื้อและอนุญาตให้ใช้โฆษณาได้  (ไม่อนุญาตให้ใช้
ช่ือสโมสร/ชมรม/สมาคมปรากฏบนเครื่องแต่งกายของนักกีฬา) 
       13.2.1  สัญลักษณ์ของผู้ผลิตบนเครื่องแต่งกาย 3 ช้ิน (1 ช้ิน ที่ด้านหน้าและที่แขนเสื้อข้างละ 1 ช้ิน) แต่
ละช้ิน ขนาดไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร 
    13.2.2  สัญลักษณ์ผู้ผลิต 2 ช้ิน  บนถุงเท้าและรองเท้าแต่ละข้าง  ขนาดไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร 
    13.2.3  สัญลักษณ์เพ่ิมเติมเป็นแถบแนวนอน มีขนาดสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร แถบดังกล่าว อยู่มุมใด
ก็ได้ หรือจะอยู่ที่ด้านหน้าของเสื้อ ด้านหลังของเสื้อ หรือทั้งสองด้าน 
    13.2.4  สัญลักษณ์เพ่ิมเติมช้ินอ่ืนๆ มีโฆษณาได้อีก 1 ช้ิน มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 20 ตาราง เซนติเมตร 
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