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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา               
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                  
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
กีฬาแบดมินตัน 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4                

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภททีม 
(๑) ทีมชาย 
(๒) ทีมหญิง 

๔.๒ ประเภทบุคคล 
(๑) ชายเดี่ยว 
(๒) หญิงเดี่ยว 
(๓) ชายคู่ 
(๔) หญิงคู ่
(๕) คู่ผสม 
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
๕.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพล

ศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๒ เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ก าหนด 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นนักกีฬาชายไม่เกิน ๗ คน และนักกีฬาหญิง

ไม่เกิน ๗  คน โดยมีนักกีฬาผู้แทนประเทศไทยว่าด้วย ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๐ (๓) เป็นนักกีฬาชายไม่เกิน ๑ คนและนักกีฬาหญิงไม่
เกิน ๑ คน โดยนักกีฬาดังกล่าวห้ามลงท าการแข่งขันคู่กัน 

๖.๑ นักกีฬา 
ประเภททีมแต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ ๑ ทีม แต่ละทีม

ต้องมีนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ประเภทบุคคลให้แต่ละวิทยาเขต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
ประเภทเดี่ยวประเภทละไม่เกิน ๒ คน ประเภทคู่ประเภทละไม่เกิน ๒ คู ่

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน  
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๑ คน  
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
หลักเกณฑ์เป็นไปตามหมวด ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา แห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ด าเนินการจัดการแข่งขันดังต่อไปน้ี 
๗.๑ การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยมีการชิงต าแหน่งชนะเลิศ และต าแหน่งรอง

ชนะเลิศอันดับ ๑ เท่าน้ัน ส่วนผู้ที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
๗.๒ ประเภททีม 

(๑) ให้แบ่งออกเป็น ๒ สาย คือ สายบนและสายล่าง โดยวิธีจับสลาก ยกเว้นทีมที่
ได้รับการวางอันดับ โดยดูจากผลการแข่งขันกีฬาสถาบันฯ ในครั้งที่ผ่านมา มาวางอันดับมือ ๑, ๒, ๓, ๔  

      (๒) เรียงล าดับการแข่งขัน ดังน้ี เดี่ยวมือ ๑, เดี่ยวมือ ๒, คู่มือ ๑, คู่มือ ๒ และเดี่ยว
มือ ๓ ทีมใดชนะ ๓ คู่ ให้เป็นทีมชนะโดยเด็ดขาดไม่ต้องแข่งขันคู่ต่อไป 

๗.๓ ประเภทบุคคล 
(๑) ให้มีการจัดอันดับมือผู้เข้าแข่งขัน ๔ อันดับโดยดูจากผลการแข่งขันกีฬาสถาบันฯ 

ในครั้งที่ผ่านมา มาวางอันดับมือ ๑, ๒, ๓, ๔  
(๒) ให้แยกผู้เข้าแข่งขันจากวิทยาเขตเดียวกันออกไปอยู่คนละสาย 

๗.๔ การจัดการแข่งขันจะต้องมี วิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ น้อยกว่า ๔       
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท า
การแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
 ๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๘.๓ ก่อนเริ่มการแข่งขัน ๓๐ นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันใน
ประเภททีมเรียงล าดับมือให้ถูกต้อง ตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ต่อกรรมการผู้ช้ีขาด และน า
นักกีฬามารายงานตัวอย่างน้อย ๔ คน ถ้าไม่ครบให้ปรับเป็นแพ้ 

๘.๔ นักกีฬาที่ไม่ลงท าการแข่งขันตามก าหนดเวลาในสายการแข่งขัน หลังจากประกาศ
เรียกนักกีฬาลงสนามแล้ว ๕ นาที ให้ผู้ช้ีขาดเป็นผู้พิจารณาให้คู่แข่งขันชนะผ่าน 

 ๘.๕ ในกรณีที่นักกีฬามีรายการแข่งขันติดต่อกันให้พัก ๓๐ นาทีหรือน้อยกว่าถ้านักกีฬา
ทั้งสองฝ่ายพร้อมฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถจัดให้ลงท าการแข่งขันในรายการต่อไป 

๘.๖ กรณีทีมใดเจ้าหน้าที่ทีมและหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษาประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงามรวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ ข้อ 
๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 

ส าหรับการแข่งขันประเภททีมชาย ทีมหญิง คู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม นักกีฬาต้องสวมเส้ือเหมือนกัน ส่วนกางเกง 
อนุญาตให้ใช้โทนสีเดียวกันได้ 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน    
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา              

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘  
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับเหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที ่
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้ เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย              
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                             

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่    25    เดอืนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

 
                    

                  (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                  ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                     กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


