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ระเบยีบการแข่งขันแบดมินตนั 

กีฬานกัเรยีนคนพกิารแหง่ชาต ิครั้งที่ 14 พ.ศ.  2556 
ณ จังหวัดแพร่ 

********************** 
 
1. คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนสํานักการกีฬา นายปณิธาน หงษ์ทอง 
 สถานที่ติดต่อ  154 สนามกฬีาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ต่อ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้แทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
 3.1  ให้ใช้ข้อบังคับของ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 
 3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ฉบับภาษาไทยล่าสุด 

4. คณุสมบตัิของผู้เขา้ร่วมการแข่งขัน 
  ให้ใช้ระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 

5. ประเภทความพิการ 
 5.1 กลุ่มพิการทางหู 
 5.2 กลุ่มพิการทางปัญญา 
 5.3 กลุ่มคนแคระ (Dwarfs) แยกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 
  5.3.1  กลุ่มคนแคระ (BMST 6 (1) มีความสูงตํ่ากว่า 120 เซนติเมตร 
  5.3.2  กลุ่มคนแคระ (BMST 6 (1) มีความสงูไม่เกิน 135 เซนติเมตร (หญิง)   
   มีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร (ชาย) 
 5.4 กลุม่พิการทางขา แยกเป็น 7 กลุม่ ได้แก่ 
  5.4.1 ความพิการทางขา (BMSTL 1)  (Standing Below waist class 1) มีความพิการของขาในระดับสูง 

(การทรงตัวตํ่า) จะสูญเสียสมรรถภาพของกล้ามเน้ือส่วนข้อต่อล่างอย่างน้อย 30 Point ของขา   
ข้างใดข้างหน่ึง 

  5.4.2  ความพิการของขา (BMSTL 2) (a) (Standing Below waist class 2(a) ผู้เล่นมีความปกติ 
   ทางร่างกาย เช่น ขาขาด  แขนขาด เท่าน้ัน 
  5.4.3  ความพิการทางขา (BMSTL 2) (Standing below waist class 2) ผู้เลน่สามารถยืนได้ และสญูเสีย 
   สมรรถภาพของขาส่วนล้างอยู่น้อย 20 Point ของขา 1 ข้างหรือ 2 ข้างร่วมกันหรือเทียบเท่า         
   ผู้ไร้ความสามารถ 
                     /5.4.5 ความพิการ... 
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  5.4.4 ความพิการทางขา (BMSTL 3(a) (Standing below waist class3(a) ผู้เล่นเป็นผู้มีความ 
   ผิดปกติทางร่างกาย เช่น ขาขาด, แขนขาด เท่าน้ัน 
  5.4.5  ความพิการทางขา (BMSTL 3 (Standing below waist class3) ผู้เล่นที่สามารถยืนได้ และสญูเสีย 
   สมรรถภาพของขาส่วนล่างไปอย่างน้อย 10 – 19 piont ของขา 1 ข้างหรือ 
  5.4.6 ความพิการทางแขน (BMSTL 4) (Standing Aboue waist class 1) ผู้เล่นเป็นผู้มีความพิการของ 
   แขนในระดับสงู จะสูญเสียสมรรถภาพของกล้ามเน้ือ 50 Point 
  5.4.7 ความพิการทางแขนในระดับกลาง (BMSTL 5) (Standing Aboue waist class2) ผู้เลน่เสีย 
   ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ แขนระดับกลาง หรือเทียบเท่า เช่น แขนขาดระดับใต้ศอกหน่ึงข้าง 
 1.5 กลุ่มวีลแชร์ (wheel chair)  แยกเป็น 3 กลุ่ม 
  1.5.1 กลุ่มวีลแชร์ 1 (BMW 1) wheel chair class 1 ผู้เล่นมีความพิการระดับ E 8 ขึ้นไป มีความพิการ 
   ขั้นรุนแรง มีข้อจํากัดในการควบคุมส่วนปลายสุดของแขน ทรงตัวบนรถได้ปานกลางและกล้ามเน้ือ 
   กระตุกที่ขา ขั้นรุนแรง (ระดับ 4) 
  1.5.2 กลุ่มวีลแชร์ 2 (BMW 2) wheel chair class 2 เป็นผู้มีความพิการระดับ T12 มีความพิการ  
   ระดับปานกลาง ทรงตัวบนรถระดับปานกลาง มีอากาศกล้ามเน้ือ กระตุกขาขั้นรุนแรง (ระดับ 3) 
  1.5.3 กลุ่มวีลแชร์ 3 (BMW 3) wheel chair class 3 เป็นผู้มีความพิการระดับ 21 หรือตํ่ากว่า 
   มีความพิการเล็กน้อย มีปัญหาการทรงตัวบนรถเข็นเล็กน้อย กล้ามเน้ือกระตุกเล็กน้อยสูญเสียขา 
   ส่วนเหนือหรือใต้เข่า ไม่สามารถยืนเล่นได้ 
 

6. ประเภทการแข่งขัน 
  แบ่งเป็น ประเภทชายเด่ียว   ประเภทหญิงเด่ียว 
   ประเภทชายคู่   ประเภทหญิงคู่ 
   ประเภทคู่ผสม 
  แยกเป็น 
  6.1  กลุ่มพิการทางหู (ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม ) 
  6.2  กลุ่มพิการทางปัญญา (ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว) 
  6.3  กลุ่มคนแคระ (ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว, ชายคู่, หญิงคู่,) 
  6.4  กลุ่มแขนขาและโปลิโอ กลุ่ม 1  - กลุ่ม 7 (ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) 
  6.5  กลุ่มวีลแชร์ 1 – 3  (ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) 
 หมายเหตุ นักกีฬาที่มีความพิการมากกว่าที่กําหนดไว้ในระดับความพิการ มีสิทธ์ิเลือกที่จะแข่งขันในกลุ่มใดก็ได้  
        แต่จะเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่าน้ัน หากนักกีฬามีจํานวนน้อยกว่าที่กําหนด อาจจะจัดรวมกลุ่มความ 
        พิการ 

7. จํานวนผู้เข้าแข่งขันและจํานวนเจ้าหน้าที่ 
 7.1 สถานศึกษาที่ส่งนักกีฬาแบดมนิตันเข้าร่วมการแข่งขัน จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทเด่ียวชาย – หญิง 
  ส่งได้ 2 คน ส่วนประเภทคู่ส่งได้ 2 คู่ และมีเจ้าหน้าที่ได้ 3 คน เพ่ือทําหน้าที่ผู้จัดการทีม 1 คน   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมชาย  1  คน 

8. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 8.1 นักกีฬาคนหน่ึงจะลงทําการแข่งขันได้ 2 ประเภทเท่าน้ัน 
 8.2 นักกีฬาคนหน่ึงสามารถส่งช่ือเข้าแข่งขันได้เพียงหน่ึงกลุ่มความพิการและ 1 รุ่นอายุเท่าน้ัน 
 
                                                                                                          /8.3 เป็นหน้าที่... 
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 8.3 เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบและตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแข่งขันของตน ให้ถูกต้อง 
  ก่อนย่ืนต่อกรมพลศึกษา  เมื่อดําเนินการจับสลากเสร็จสิ้นและประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลง   หรือเพ่ิมเติม 
  หรือสับเปลี่ยนบุคคลอย่างใดไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการัตน์ ที่เกิดจากการเขียน 
  หรือพิมพ์ผิดเท่าน้ัน  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจดูรายการแข่งขันของ ตนเองและไปแข่งขนั   
     ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยไปถึงสนามแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน อย่างน้อย 30 นาที   
  ถ้าหากว่ากรรมการเรียกช่ือแล้ว ไม่ลงทําการแข่งขันภายใน 5 นาที จะถือว่ายอมให้คู่ต่อสู้แข่งขัน(ชนะผ่าน) 
  ไปแข่งขันในรอบต่อไป 
 8.4 เมื่อกรรมการดําเนินการแข่งขันประกาศให้ลงสนาม  ผู้แข่งขันจะต้องเตรียมไม้แร็กเก็ตและแร็กเก็ตสํารอง 

 ผ้าเช็ดเหง่ือ นํ้าด่ืม อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจาํเป็นต้องใช้ไปวางรวมไว้ในตะกร้าข้างสนาม ซึ่งอยู่ด้านเดียว 
 กับผู้ตัดสิน เมื่อเริ่มการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะออกนอกสนามไม่ได้เป็นอันขาด ระหว่างการแข่งขันดําเนินอยู่ 
   บุคคลอ่ืนจะนําสิ่งของไปให้คู่แข่งขันไม่ได้  ต้องนําสิ่งของน้ันไปขออนุญาตจากกรรมการผู้ช้ีขาดในการแข่งขัน 
   ซึ่งจะเป็นผู้สั่งการให้ใครคนใดคนหน่ึงเป็นผู้นําสิ่งของน้ันเข้าไปให้ผู้เข้าแข่งขัน 

9. วิธีการจัดการแข่งขัน 
 9.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 9.2 แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้มีการชิงตําแหน่งที่ 1 ที่ 2 และส่วนตําแหน่งที่ 3 ให้ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ 
  ครองตําแหน่งร่วมกัน 

9.3 ระบบการนับคะแนน แมทซ์หน่ึงต้องชนะให้มากที่สุดใน 3 เกม เว้นแต่จะได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืน ฝ่ายที่ได้ 
21 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ ยกเว้น ถ้ามีคะแนน 20 คะแนน เท่ากัน ฝ่ายชนะต้องมีคะแนนนํา 2 คะแนน  

 ถ้ามีคะแนน 29 เท่ากัน ฝ่ายที่ได้ 30 ก่อนเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายที่ชนะการตีโต้จะได้ 1 คะแนน และฝ่ายที่จะ 
  ชนะการตีโต้ จะชนะได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงทําเสีย หรือลูกไม่อยู่ในการเล่น เน่ืองจากลูกตกพ้ืนสนามของ 
  อีกฝ่ายหน่ึง  การพักระหว่างเกม เมื่อฝ่ายหน่ึงมีคะแนนถึง 11 คะแนน ในแต่ละเกมให้พักในระหว่างเกม  
  ได้ไม่เกิน 60 วินาที  การพักระหว่างเกมท่ี 1 กับเกมที่ 2  และระหว่างเกมท่ี 2 กับเกมที่ 3 ให้พักได้ไม่เกิน  
  120 วินาที  จะอนุญาตให้ผู้เล่นได้รับคะแนนนํา ระหว่างการแข่งขันในขณะที่ลูกไม่อยู่ในการเล่น สําหรับ 
  กติกาข้ออ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกติกาของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ฉบับภาษาไทยล่าสุด ของสมาคม 
  แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9.4 ลูกขนไก่ ที่ใช้ในการแข่งขันให้จังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้กําหนด แต่ให้เป็นไปตามกติกาของสหพันธ์แบดมินตันโลก
(BWF)  

9.5 ประเภทเด่ียวและคู่ นักกีฬาคนใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน เมื่อถึงกําหนดเวลาทําการแข่งขันหรือ
หลังจากเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้ลงสนามไปแล้ว 5 นาที จะถูกปรับแพ้ 

9.6 นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไก่ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการตัดสินเท่าน้ัน 
9.7 ระหว่างเกมการแข่งขัน หากนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บอนุญาตให้แพทย์ เข้าไปปฐมพยาบาลได้ และ           

ลงความเห็นว่า จะทําการแข่งขันต่อไปได้หรือไม่ 
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