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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ              

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึง
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬากีฬาแบดมินตัน  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓.๓ ในกรณีขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย           

การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภท 
(๑) ทีมชาย 
(๒) ทีมหญิง 
(3) ชายเดี่ยว 
(4) หญิงเดี่ยว 
(5) ชายคู่ 
(6) หญิงคู่ 
(7) คู่ผสม 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ จ านวนนักกีฬา 

6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาชายไม่
เกิน  7 คน  นักกีฬาหญิง ไม่เกิน 7 คน โดยมีนักกีฬาผู้แทนประเทศไทย นักกีฬาชายไม่เกิน ๑ คน และนักกีฬา
หญิงไม่เกิน ๑ คน และนักกีฬาดังกล่าวห้ามลงท าการแข่งขันคู่กัน 
                                 6.1.2 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมได้ไม่
เกินประเภทละ ๑ ทีม แต่ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  
   6.1.3 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล
ในประเภทเดี่ยว ไม่เกิน ๒ คน  
   6.1.4 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทคู่              
ไม่เกิน 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 
                          7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ              
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
                          ๗.2 การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยมีการชิงต าแหน่งชนะเลิศ และต าแหน่งรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ เท่านั้น ส่วนผู้ที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 

๗.3 ประเภททีม 
7.3.1 ให้แบ่งออกเป็น ๒ สาย คือ สายบนและสายล่าง โดยวิธีจับสลาก ยกเว้นทีม 

ทีไ่ด้รับการวางอันดับ โดยดูจากผลการแข่งขันกีฬาสถาบันฯ ในครั้งท่ีผ่านมา มาวางอันดับมือ ๑, ๒, ๓, ๔  
      7.32 เรียงล าดับการแข่งขัน ดังนี้ เดี่ยวมือ ๑, เดี่ยวมือ ๒, คู่มือ ๑, คู่มือ ๒ และ

เดี่ยวมือ ๓ ทีมใดชนะ ๓ คู่ ให้เป็นทีมชนะโดยเด็ดขาดไม่ต้องแข่งขันคู่ต่อไป 
๗.4 ประเภทบุคคล 

 7.4.1 ให้มีการจัดอันดับมือผู้เข้าแข่งขัน ๔ อันดับโดยดูจากผลการแข่งขันกีฬา
สถาบันฯ ในครั้งท่ีผ่านมา มาวางอันดับมือ ๑, ๒, ๓, ๔  

7.4.2 ก าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจากวิทยาเขตเดียวกัน อยู่คนละสายของการแข่งขัน 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

๘.2 นักกีฬาต้องมาถึงสนามก่อนเริ่มการแข่งขัน ๓๐ นาที ส าหรับประเภททีมให้ผู้จัดการ
ทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อผู้ เข้าแข่งขันในประเภททีมเรียงล าดับมือให้ถูกต้อง ตามแบบที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก าหนดไว้ต่อกรรมการผู้ชี้ขาด และน านักกีฬามารายงานตัวอย่างน้อย ๔ คน ถ้าไม่ครบให้ปรับเป็นแพ้ 
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๘.3 นักกีฬาที่ไม่ลงท าการแข่งขันตามก าหนดเวลาในสายการแข่งขัน หลังจากประกาศ
เรียกนักกีฬาลงสนามแล้ว ๕ นาที ให้ผู้ชี้ขาดเป็นผู้พิจารณาให้คู่แข่งขันชนะผ่าน 

๘.4 ในกรณีที่นักกีฬามีรายการแข่งขันติดต่อกันให้พัก ๓๐ นาทีหรือน้อยกว่าถ้านักกีฬาทั้ง
สองฝ่ายพร้อมฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถจัดให้ลงท าการแข่งขันในรายการต่อไป 
 ๘.5 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
9.1 ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง ส าหรับการแข่งขันประเภททีมชาย ทีมหญิง ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม นักกีฬาต้องสวม
เสื้อเหมือนกัน ส่วนกางเกง อนุญาตให้ใช้โทนสีเดียวกันได้ 

๙.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
     นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

         10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน  1 รางวัล โดยพิจารณาจากนักกีฬาที่ครองเหรียญทองรวมมากที่สุดถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณา
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ (หากมีผลรวมที่เท่ากันให้พิจารณาความส าคัญจาก ประเภท เดี่ยว , คู่, 
คู่ผสม           และทีมตามล าดับ) 

10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน 1 รางวัล  พิจารณาจากการมีนักกีฬาในทีมที่ครองเหรียญทองรวมมากที่สุ ด ถ้าเหรียญทองเท่ากัน               
ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ 
                            ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
เป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่  

ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

    ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                       

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 

รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้  

 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
                                                                  

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


