
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันแบดมินตัน 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่ 32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม 2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันแบดมินตัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันแบดมินตัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือ ครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์” 
ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เรื่อง  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (IBF)  ซึ่งสมาคมแบดมินตันแห่ง 
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ทีมชาย  
4.2 ทีมหญิง  
4.3 ชายเดี่ยว 
4.4  หญิงเดี่ยว 
4.5  ชายคู่ 
4.6  หญิงคู่ 
4.7  คู่ผสม 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 พ.ศ. 2562   ข้อ 10 และ ข้อ 11 
ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 6.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ชาย 7 คน หญิง 7 คน 
 6.2 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คน  หรือไม่เกิน 2 คู่ โดยนักกีฬา 

1 คน สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท (ยกเว้นประเภททีม) 
ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 

 7.1 แบ่งการแข่งขันเป็น 2 สาย คือ สายบนและสายล่าง โดยวิธีจับสลาก ยกเว้น ผู้ที่ได้รับการ 
วางมือแล้วให้แต่ละสาย และท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 



 
 

 

 7.2 ให้มีการจัดระดับฝีมือผู้เข้าแข่งขัน 
 7.3 ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาวาง 

อันดับของผู้เข้าแข่งขัน 
 7.4 ให้แยกผู้เข้าแข่งขันในทีมมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยู่กันคนละสายโดยไม่ให้ผู้เข้าแข่งขัน 

ดังกล่าวแข่งขันกันเองในรอบแรก 
 7.5 ให้ผู้ชนะครั้งสุดท้ายในแต่ละสายแข่งขันชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ครั้งสุดท้ายในแต่ละสายให้ได้ 

อันดับที่ 3 ร่วมกัน 
 7.6 การนับคะแนน 

7.6.1 ฝ่ายที่ได้คะแนน 21 คะแนน เป็นฝ่ายชนะ 
7.6.2  ถ้ามีคะแนน 20 เท่ากัน  ฝ่ายชนะต้องมีคะแนนน า 2 คะแนน 
7.6.3  ถ้ามีคะแนน 29 เท่ากัน  ฝ่ายที่ได้ 30 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ 

ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 
 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ 

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขันที่  
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 ผู้เข้าแข่งขัน ต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
10.2 ก่อนเวลาการแข่งขันทุกประเภทผู้เข้าแข่งขันต้องไปลงชื่อที่โต๊ะกรรมการจัดการแข่งขัน 
10.3 หลังจากที่คณะกรรมการเรียกผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันแล้ว 5 นาที ผู้ใดไม่ลงแข่งขันให้ปรับ 

เป็นแพ ้
10.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 

ไว้ เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ 5นาทีผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้
ปรับเป็นแพ้ 

10.5 ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ต้องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเองและต้องลงแข่งขันตาม 
เวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องขอผัดผ่อนใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
 
 



 
 

 

10.6 ผู้เข้าแข่งขันทีมใด ไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่  
ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือค าสั่ง
กรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้กรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือพิจารณาโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

ตลอดเวลาการแข่งขัน  ผู้แข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 “กาสะลอง
ค าเกมส์” 

ข้อ 12 การประท้วง 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562 ข้อ 16 
ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 18 

ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบ  
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ               
ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                                            กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 

 


