
ระเบียบการแข่งขันกีฬาโครงการ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ประจ าปี 2561 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันแบดมินตัน 
กีฬาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบการแข่งขันกีฬาโครงการ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ประจ าปี 2561 การจัดการ
แข่งขันแบดมินตัน กีฬาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เป็นที่เรียบร้อย สุจริตยุติธรรม และสร้างความสามัคคี
คณะกรรมการ 

จัดการข่งขัน ได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบดารแข่งขันกีฬาโครงการ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ    

        ว่าด้วย การจัดการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ”  

ข้อ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ 3. กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์  

        ก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ข้อ 5. ประเภทการแข่งขัน  

 5.1 ประเภทบุคคล ประกอบไปด้วย 

  5.1.1 ประเภทชายคู่1 

          5.1.2 ประเภทชายคู่2 

  5.1.3 ประเภทหญิงคู่1 

  5.1.4 ประเภทหญิงคู่2 

5.1.5 ประเภทคู่ผสม1 

5.1.6 ประเภทคู่ผสม2 
 

 

 

 

 



 

5.2 ประเภททีมผสม ประกอบไปด้วย 

 5.2.1 ชายคู่ 

5.2.2 หญิงคู่ 

5.2.3 คู่ผสม  

ข้อ 6. จ านวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม 

 แต่ละทีมสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่มการแข่งขันได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมหรือประเภทใดประเภทหนึ่ง
ก็ได้ดังนี้ 

 6.1 ประเภทีมผสม ส่งนักกีฬาชายได้ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และนักกีฬาหญิงไม่น้อยกว่า 3 คน  

     แต่ไม่เกิน 5 คน 

6.2 ประเภทบุคคล ส่งนักกีฬาประเภทคู่ ประเภทละ 2 คู่ ไม่มีส ารอง และ ผู้แข่งขันในประเภทบุคคล 

      ไม่สามารถลงแข่งขันซ้ าในประเภทบุคคลประเภทอ่ืนได้ 

6.3 ผู้ฝึกสอน อนุญาตให้มีผู้ฝึกสอนแต่ละทีมได้ 2 คน ผู้จัดการทีม 1 คน 
 

ข้อ 7. การจัดสายการแข่งขันและการวางอันดับมือ 

 การแข่งขันในประเภทบุคคล วิธีการวางมือ และการจัดสายการแข่งขันให้ ด าเนินการโดยพิจารณาล าดับมือโดย 
ใช้วิธีจับฉลากว่าอยู่สายล่างหรือสายบน ทีมท่ีสายเดียวกันให้แยกอยู่คนละส่วน ในสายของการแข่งขัน 

 

ข้อ 8. วิธีจัดการแข่งขัน  

8.1 ประเภททีม  

8.1.1. ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่ม  โดยแบ่งการจัดการแข่งขันเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B 

        โดยวิธีจับฉลาก จัดการแข่งขันให้จัดการแข่งขันทั้ง 3 คู ่เรียงตามล าดับอยางต่อเนื่องในวันเดียว 

 (1) คู่ท่ี 1 ชายคู่ 

(2) คู่ท่ี 2 หญิงคู่  

(3) คู่ท่ี 3 คู่ผสม  

 



 

8.1.2. ในการแข่งขันแต่ละแมทช์ ให้ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ส่งรายชื่อนักกีฬา 3 คู ่ไม่มีนักกีฬาส ารอง ภายหลัง 

         ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  

8.1.3. ในแต่ละแมทซ์ แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นได้ โดยเลือกจากรายชื่อนักกีฬา ที่มีอยูในบัญชี 

        รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันประเภททีม ตามระเบียบนี้  

8.1.4 นักกีฬาที่แข่งขันจะต้องมีรายชื่อในใบแจ้งรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันประเภททีม  

8.1.5 ในการแข่งขันแต่ละคู่แข่งขันเกมเดียว 40คะแนน ให้นักกีฬาได้พัก 60 วินาที เมื่อฝ่ายน าได้คะแนน 10 

        และ30คะแนน ตามล าดับ และ20คะแนนให้เปลี่ยนข้างและพัก 120 วินาที และ นับคะแนนต่อจนกว่า 

        จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  40คะแนนก่อน ถือเป็นผู้ชนะแต่ละเกม  

8.1.6 ตัดสินแพ้ชนะด้วยการน าคะแนนผลการแข่งขันทุกคู่มารวมกัน ทีมที่มีคะแนนสะสม รวมมากกว่า  

        เป็นทีมชนะกรณีแข่งขันครบ 3 คู่แล้วคะแนนสะสมรวมเท่ากัน ให้พิจารณาทีมท่ีมีจ านวนคู่  

        ที่ชนะมากกว่าเป็นทมีชนะ  

  8.1.7 ให้ทีมทีม่ีคะแนนสูงสุด และทีมที่มีคะแนนอันดับสอง ของแต่ละสาย เข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 

         น าเอาทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศ เข้าไปชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศเป็นที่สามร่วมกัน  

ข้อ 9. ก าหนดการแข่งขัน  

ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามี 

เหตุจ าเป็น  

ข้อ 10. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  

ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันสากล 

ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการจัดการ 

       แข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด  

10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแขงขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาทีด่ี และ ต้องปฏิบัติ 

       ตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอยางเคร่งครัด  

 



 

10.3 ก่อนเริ่มการแข่งขัน 15 นาที ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใน ทีมเรียงล าดับมือ 

       ให้ถูกต้อง ตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ต่อกรรมการผู้ชี้ขาด  

10.4 หลังจากท่ีคณะกรรมการเรียกผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันแล้ว 5 นาที ผู้ใดไม่ลงแข่งขันให้ ปรับเป็นแพ้  

10.5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆไม่ให้เข้าร่วม 

       การแข่งขัน หรือหากมีเหตุผลที่จ าเป็น ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันประชุมและตัดสินตามเหตุจ าเป็น 

       ที่ปรากฏเป็นกรณีๆไป  

ข้อ 11. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ให้อยูในดุลยพินิจของ  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

ข้อ 12. รางวัลการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดรางวัลให้กับทีมตามท่ีลงท าการแข่งขันจริง 

ข้อ 13. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  


