ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันแบดมินตัน (รหัส 08)
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ.2559
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ศูนย2วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันแบดมินตัน กีฬาสาธิตสามัคคี
อาศัยอํานาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันแบดมินตัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559”
ขอ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ใหใชกติกาการแขงขัน ซึ่งสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ2 กําหนดใชในป?ป@จจุบัน แตทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4 ประเภทการแขงขัน มีการแขงขัน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 ประเภททีม
4.1.1 ทีมชาย
4.1.2 ทีมหญิง
4.2 ประเภทบุคคล
4.2.1 ชายเดี่ยว
4.2.2 หญิงเดี่ยว
4.2.3 ชายคู#
4.2.4 หญิงคู#
4.2.5 คู#ผสม
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ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาแขงขันใหเปBนไปตามขอ 9 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 6 จํานวนผูเขารวมแขงขัน
6.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตฯ ส#งนักกีฬาเข$าร#วมการแข#งขันเปนนักกีฬาชายไม#เกิน 8 คน
และนักกีฬาหญิงไม#เกิน 8 คน
6.2 ในประเภททีมให$แต#ละโรงเรียนส#งนักกีฬาเข$าแข#งขันได$ไม#เกินประเภทละ 1 ทีม
แต#ละทีมต$องมีนักกีฬาไม#เกิน 8 คน และไม#น$อยกว#า 4 คน โดยให$ผู$จัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่
จะลงทําการแข#งขันภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันกําหนด
6.3 ในประเภทบุคคลให$แต#ละโรงเรียนส#งนักกีฬาเข$าแข#งขันได$ประเภทละไม#เกิน 2 คน
หรือไม#เกิน 2 คู#
6.4 นักกีฬาหนึ่งคนสามารถแข#งขันได$ไม#เกิน 2 ประเภท
6.5 เจ$าหน$าที่ทีมมีได$ไม#เกิน 4 คน ประกอบด$วย
6.5.1 ผู$จัดการทีม 1 คน
6.5.2 ผู$ฝAกสอน 1 คน
6.5.3 ผู$ช#วยผู$ฝAกสอน 2 คน
6.6 การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาและการถอนตัว
6.6.1 การส#งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาให$เปนไปตาม
ระเบียบฯ ภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งจะต$องเสร็จสิ้นก#อนวันประชุมจัด
สายการแข#งขัน
6.6.2 ไม#ให$มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายชื่อนักกีฬาที่เข$าแข#งขันใน
ครั้งนั้น ๆ ในวันประชุมจัดสายการแข#งขัน ยกเว$น การถอนตัวอย#าง
เปนทางการ รายชื่อตกหล#น หรือพิมพEผิด
6.6.3 ไม#ให$มีการถอนตัวภายหลังการจัดสายการแข#งขัน ยกเว$น การบาดเจ็บ
หรือปFวยด$วยเหตุอื่น ๆ โดยแพทยEที่คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขัน
แบดมินตันแต#งตั้งไว$ ได$ตรวจและออกใบรับรองว#าไม#สามารถลง
แข#งขันได$
6.6.4 การขอถอนตัวด$วยเหตุผลอื่นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลังการจัด
สายการ แข#งขันแล$วให$อยู#ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
จัดการแข#งขันแบดมินตัน และหรือผู$ตัดสินชี้ขาดเท#านั้น และผลการ
พิจารณาให$ถือเปนสิ้นสุด
6.6.5 ผู$ถอนตัวจากการแข#งขันโดยไม#มีเหตุผลอันสมควร ให$ถือว#ามี
ความผิดตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิต
สามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41
พ.ศ. 2559 และจะถูกลงโทษ ตามข$อบังคับฯ

3
ขอ 7 วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ประเภททีม
7.1.1 การแข#งขันแบ#งออกเปน 2 สาย คือ สายบน และสายล#าง โดยวิธีการ
จับฉลาก ยกเว$นทีมที่ได$รับการวางอันดับ แล$วให$ในแต#ละสายแข#งขัน
แบบแพ$คัดออก ยกเว$นกรณี ถ$ามีทีมที่เข$าแข#งขันไม#เกิน 4 ทีม ให$ทํา
การแข#งขันแบบพบกันหมด (Round-Robin)
7.1.2 ให$จัดการแข#งขันแบบชนะ 3 ใน 5 คู# ทีมใดชนะ 3 คู#แล$วให$ถือว#าทีม
นั้นชนะโดยเด็ดขาด ไม#ต$องแข#งขันคู#ต#อไป ทั้ง 5 คู# เรียงตามลําดับ
อย#างต#อเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้
1) คู#ที่ 1 เดี่ยวมือ 1
2) คู#ที่ 2 เดี่ยวมือ 2
3) คู#ที่ 3 คู#มือ 1
4) คู#ที่ 4 คู#มือ 2
5) คู#ที่ 5 เดี่ยวมือ 3
ยกเว$นในการแข#งขันแบบพบกันหมด (Round-Robin) ให$แข#งขัน
ครบทั้ง 5 คู#
7.1.3 ทีมชนะครั้งสุดท$ายในแต#ละสายให$แข#งขันชิงชนะเลิศ ส#วนทีมที่แพ$
ครั้งสุดท$ายในแต#ละสายให$ได$อันดับที่ 3 ร#วมกัน เว$นกรณีแข#งแบบ
พบกันหมด ทีมที่ได$รับตําแหน#งที่ 3 มีเพียงทีมเดียว ตามลําดับคะแนน
โดยการนับคะแนน ทีมชนะได$ 2 คะแนน ทีมแพ$ได$ 1 คะแนน
ทีมที่ไม#ได$ลงทําการแข#งขันไม#ได$คะแนน และหากนับคะแนนรวมเมื่อ
เสร็จสิ้นการแข#งขันแล$วมีคะแนนเท#ากันให$ใช$วิธีคิดดังนี้ เพื่อคัดเลือก
ผู$ที่มีอันดับดีกว#า
7.1.3.1 ให$นับผลต#างระหว#างเกมได$ และเกมเสียที่ดีกว#า
7.1.3.2 ถ$าเท#ากัน ให$นับผลต#างระหว#างแต$มได$และแต$มเสียที่ดีกว#า
7.1.3.3 ถ$าเท#ากัน ให$ดูผลการแข#งขันระหว#างคู#นั้น
7.1.4 นักกีฬาหนึ่งคนสามารถแข#งขันได$ไม#เกิน 2 ประเภท
7.2 ประเภทบุคคล
7.2.1 ทุกประเภทให$แบ#งการแข#งขันออกเปน 2 สาย คือ สายบนและสายล#าง
โดยวิธีจับสลาก ยกเว$นผู$ที่ได$รับการวางมือ แล$วให$แต#ละสายแข#งขัน
แบบแพ$คัดออก
7.2.2 ให$แยกผู$เข$าแข#งขันจากโรงเรียนเดียวกันออกไปอยู#คนละสาย
7.2.3 ให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฝFายเทคนิคกีฬา ร#วมกับสมาคมแบดมินตันแห#ง
ประเทศไทยฯ พิจารณาวางอันดับฝSมือของผู$เข$าแข#งขัน
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7.2.4 ทีมที่เข$าแข#งขันตั้งแต# 5 ทีมขึ้นไป แต#ไม#เกิน 7 ทีม ให$มีทีมวางอันดับ
ได$ 2 ทีม ดังต#อไปนี้
7.2.4.1 ทีมที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ผ#านมา เปนทีมวางอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
7.2.4.2 ทีมที่เหลือให$ใช$วิธีจับสลาก
7.2.4.3 ถ$าทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ครั้งที่ผ#านมา ทีมใด
ทีมหนึ่ง หรือทั้ง 2 ทีมไม#เข$าร#วมแข#งขันในครั้งนั้น ๆ ให$ที่ประชุม
ร#วมกับผู$แทนสมาคมฯ พิจารณาจากจํานวนนักกีฬาที่ร#วมในทีม
ซึ่งมีอันดับมือของสมาคมฯ ที่ดีที่สุดมากกว#าเปนทีมวางอันดับขึ้น
ทดแทนทีมที่ไม#เข$าร#วมดังกล#าวข$างต$น แต#หากว#าพิจารณาไม#ได$
หรือไม#มี ให$อยู#ในดุลยพินิจของผู$แทนสมาคมฯ และถือเปนสิ้นสุด
ขอ 8 กําหนดการแขงขัน ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันแบดมินตันเปBนผูกําหนด
วัน เวลา และ สถานที่แขงขัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีเหตุจําเปBน
ขอ 9 ชุดแขงขัน และอุปกรณ2การแขงขัน
9.1 สีของเครื่องแต#งกายของผู$เล#นแต#ละชิ้นจะเปนสีอะไร หรือหลายสีรวมกันได$
แบบลวดลายศิลปT อนุญาตให$ใช$โดยปราศจากโฆษณาทางธุรกิจพาณิชยE หรือส#งเสริมการขาย
9.2 ให$ใช$ชื่อโรงเรียนหรือ logo ของสถาบันเท#านั้น โดยปรากฎด$านหลังของเสื้อ
เปนอักษรไทย หรือโรมัน มีขนาดสูงไม#เกิน 10 เซนติเมตร ในลักษณะแนวนอนและอยู#ใกล$ส#วนบน
ของเสื้อ
9.3 อุปกรณEที่ใช$แข#งขัน ให$อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขัน
แบดมินตัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝFายเทคนิคกีฬา
ขอ 10 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 เปนหน$าที่ของผู$ควบคุมทีมหรือผู$ฝAกสอน ที่จะต$องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
รายชื่อผู$เข$าแข#งขันของตนให$ถูกต$องและกรอกรายชื่อตามแบบฟอรEมก#อน ยื่นต#อคณะอนุกรรมการ
จัดการแข#งขันแบดมินตัน เมื่อดําเนินการจับสลากเสร็จสิ้นและประกาศแล$วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคลอย#างใดไม#ได$ไม#ว#ากรณีใด ๆ เว$นแต#จะขอแก$ไขตัวสะกดการันตEที่เกิดจาก
การเขียนหรือพิมพEผิดเท#านั้น
10.2 ก#อนเริ่มการแข#งขัน 30 นาที ให$ผู$จัดการทีมหรือผู$ฝAกสอนส#งรายชื่อผู$เข$า
แข#งขันประเภททีมเรียงลําดับมือให$ถูกต$อง ตามแบบที่คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตัน
กําหนดไว$ต#อกรรมการชี้ขาด
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10.3 เปนหน$าที่ของผู$เข$าแข#งขันที่จะต$องตรวจดูรายการแข#งขันของตนเองและไป
แข#งขันตาม กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยไปถึงสนามแข#งขันก#อนเวลาแข#งขันของตนเอง
อย#างน$อย 30 นาที ถ$าสนามว#างคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันมีสิทธิ์ที่จะเรียกนักกีฬาคู#
ต#อไปลงแข#งขันก#อนเวลาที่ กําหนดไว$ในสายการแข#งขันได$
10.4 นักกีฬาที่เข$าร#วมแข#งขันหลายประเภท ไม#ว#าจะเปนประเภททีมหรือประเภท
บุคคลให$นักกีฬามีสิทธิ์พักได$ไม#เกิน 30 นาที ก#อนที่คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันจะ
จัดให$มีการแข#งขันใน คู#ต#อไป
10.5 นักกีฬามีสิทธิ์อุทธรณEผลการตัดสินต#อกรรมการผู$ชี้ขาด และคําวินิจฉัยถือว#า
สิ้นสุด
10.6 คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันมีสิทธิ์ที่จะทําการเปลี่ยนแปลง
แก$ไขสายการแข#งขันได$ในกรณีที่มีการพิมพEผิด หรือรายชื่อตกหล#น ซึ่งไม#ใช#การแก$ไขสายการแข#งขัน
ทั้งหมด
10.7 ก#อนเวลาการแข#งขันทุกประเภท ผู$เข$าแข#งขันลงชื่อรายงานตัวที่โต\ะกรรมการ
จัดการแข#งขัน สาหรับประเภททีมนั้น ถ$าผู$เข$าแข#งขันในทีมไปลงชื่อไม#ครบตามจํานวนที่ส#งรายชื่อลง
ทําการแข#งขันให$ปรับแพ$
10.8 เมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว$ในสายการแข#งขัน หลังจากที่กรรมการผู$ตัดสินประกาศ
เรียกผู$เข$าแข#งขันลงแข#งขันแล$ว 5 นาที นักกีฬาไม#ลงแข#งขันให$ปรับเปนแพ$
10.9 ผู$เข$าแข#งขันประเภทใด หรือทีมใด ไม#ลงแข#งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนดหรือไม# ลงทําการแข#งขันตามคําสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันหรือคําสั่ง
กรรมการผู$ตัดสิน ให$ปรับเปนแพ$ ในกรณีดังกล#าวให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตัน
รายงานคณะกรรมการฝFายเทคนิคกีฬาเพื่อนําเสนอ คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพื่อให$
พิจารณาลงโทษตามข$อ 26 แห#งข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 11 มารยาทของนักกีฬา
11.1 ผู$เข$าร#วมการแข#งขันต$องยอมรับคําตัดสินและให$ความร#วมมือในการปฏิบัติ
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตัน กรรมการผู$ตัดสินและเจ$าหน$าที่ ซึ่งปฏิบัติหน$าที่ใน
การแข#งขันโดยเคร#งครัด
11.2 ตลอดเวลาการแข#งขัน ผู$เข$าแข#งขันต$องประพฤติให$สมกับความเปนนักกีฬาที่ดี
และต$องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข#งขันอย#างเคร#งครัด
ขอ 12 รางวัลการแขงขัน
12.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง พร$อมเกียรติบัตร
12.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน พร$อมเกียรติบัตร
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12.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
12.4 เกียรติบัตร และโล#รางวัลสาหรับนักกีฬาดีเด#น
12.4.1 ระดับประถมศึกษา ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล
12.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล
12.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล
ขอ 13 รางวัลนักกีฬาดีเดนประกอบดวย
13.1 นักกีฬาดีเด#นระดับประถมชาย
13.2 นักกีฬาดีเด#นระดับประถมหญิง
13.3 นักกีฬาดีเด#นระดับมัธยมศึกษาตอนต$นชาย
13.4 นักกีฬาดีเด#นระดับมัธยมศึกษาตอนต$นหญิง
13.5 นักกีฬาดีเด#นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย
13.6 นักกีฬาดีเด#นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง
หลักเกณฑEในการพิจารณารางวัลนักกีฬาดีเด#น
1. มารยาทของนักกีฬา
2. จากจํานวนเหรียญทอง
3. จากประเภทบุคคล เดี่ยว /คู# /คู#ผสม /และทีม ตามลําดับ
ขอ 14 การแตงตั้งกรรมการผูตัดสิน และเจาหนาที่ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
ขอ 15 การประทวง และอุทธรณ2 ใหเปBนไปตามขอ 22 ขอ 23 และขอ 24 แหงขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการ
แขงขันกีฬา สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 16 ในกรณีที่มีป@ญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
แบดมินตัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝIายเทคนิคกีฬา เปBนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17 ใหประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
(ผู$ช#วยศาสตราจารยE ดร.ศศิธร จ#างภากร)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559

