
 

 

 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันแบดมินตัน (รหัส 08) 

กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 พ.ศ.2559 
โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร2  ศูนย2วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 
 โดยท่ีเป
นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันแบดมินตัน กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้ 
 
 ข�อ  1  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันแบดมินตัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข�อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
 ข�อ  3  ให�ใช�กติกาการแข�งขัน ซ่ึงสมาคมแบดมินตันแห�งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ2 กําหนดใช�ในป?ป@จจุบัน แต�ท้ังนี้ต�องไม�ขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ 
 
 ข�อ  4  ประเภทการแข�งขัน มีการแข�งขัน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.1 ประเภททีม 
   4.1.1 ทีมชาย 
   4.1.2 ทีมหญิง 
  4.2 ประเภทบุคคล 
   4.2.1 ชายเด่ียว 
   4.2.2 หญิงเด่ียว 
   4.2.3 ชายคู# 
   4.2.4 หญิงคู# 
   4.2.5 คู#ผสม  
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 ข�อ  5  คุณสมบัติของผู�เข�าแข�งขันให�เปBนไปตามข�อ 9 แห�งข�อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

 ข�อ  6  จํานวนผู�เข�าร�วมแข�งขัน 
  6.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตฯ ส#งนักกีฬาเข$าร#วมการแข#งขันเป
นนักกีฬาชายไม#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$จัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ี
จะลงทําการแข#งขันภายในระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันกําหนด 
  6.3 ในประเภทบุคคลให$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$าท่ีทีมมีได$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$ฝAกสอน 2 คน 
  6.6 การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาและการถอนตัว 
   6.6.1 การส#งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาให$เป
นไปตาม 
           ระเบียบฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงจะต$องเสร็จสิ้นก#อนวันประชุมจัด
           สายการแข#งขัน 
   6.6.2 ไม#ให$มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับรายชื่อนักกีฬาท่ีเข$าแข#งขันใน
           ครั้งนั้น ๆ ในวันประชุมจัดสายการแข#งขัน ยกเว$น การถอนตัวอย#าง
           เป
นทางการ รายชื่อตกหล#น หรือพิมพEผิด 
   6.6.3 ไม#ให$มีการถอนตัวภายหลังการจัดสายการแข#งขัน ยกเว$น การบาดเจ็บ
           หรือปFวยด$วยเหตุอ่ืน ๆ โดยแพทยEท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขัน
           แบดมินตันแต#งต้ังไว$ ได$ตรวจและออกใบรับรองว#าไม#สามารถลง 
           แข#งขันได$ 
   6.6.4 การขอถอนตัวด$วยเหตุผลอ่ืนอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลังการจัด
           สายการ แข#งขันแล$วให$อยู#ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 
           จัดการแข#งขันแบดมินตัน และหรือผู$ตัดสินชี้ขาดเท#านั้น และผลการ
           พิจารณาให$ถือเป
นสิ้นสุด 
   6.6.5 ผู$ถอนตัวจากการแข#งขันโดยไม#มีเหตุผลอันสมควร ให$ถือว#ามี 
           ความผิดตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
           สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิต
           สามัคคีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41  
           พ.ศ. 2559 และจะถูกลงโทษ ตามข$อบังคับฯ  
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 ข�อ  7  วิธีจัดการแข�งขัน 
  7.1 ประเภททีม 
   7.1.1 การแข#งขันแบ#งออกเป
น 2 สาย คือ สายบน และสายล#าง โดยวิธีการ
           จับฉลาก ยกเว$นทีมท่ีได$รับการวางอันดับ แล$วให$ในแต#ละสายแข#งขัน
           แบบแพ$คัดออก ยกเว$นกรณี ถ$ามีทีมท่ีเข$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$องแข#งขันคู#ต#อไป ท้ัง 5 คู# เรียงตามลําดับ
           อย#างต#อเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้ 
    1) คู#ท่ี 1 เด่ียวมือ 1 
    2) คู#ท่ี 2 เด่ียวมือ 2 
    3) คู#ท่ี 3 คู#มือ 1 
    4) คู#ท่ี 4 คู#มือ 2 
    5) คู#ท่ี 5 เด่ียวมือ 3 
           ยกเว$นในการแข#งขันแบบพบกันหมด (Round-Robin) ให$แข#งขัน
           ครบท้ัง 5 คู# 
   7.1.3 ทีมชนะครั้งสุดท$ายในแต#ละสายให$แข#งขันชิงชนะเลิศ ส#วนทีมท่ีแพ$
           ครั้งสุดท$ายในแต#ละสายให$ได$อันดับท่ี 3 ร#วมกัน เว$นกรณีแข#งแบบ
           พบกันหมด ทีมท่ีได$รับตําแหน#งท่ี 3 มีเพียงทีมเดียว ตามลําดับคะแนน
           โดยการนับคะแนน ทีมชนะได$ 2 คะแนน ทีมแพ$ได$ 1 คะแนน  
           ทีมท่ีไม#ได$ลงทําการแข#งขันไม#ได$คะแนน และหากนับคะแนนรวมเม่ือ 
           เสร็จสิ้นการแข#งขันแล$วมีคะแนนเท#ากันให$ใช$วิธีคิดดังนี้ เพ่ือคัดเลือก
           ผู$ท่ีมีอันดับดีกว#า 
    7.1.3.1 ให$นับผลต#างระหว#างเกมได$ และเกมเสียท่ีดีกว#า 
    7.1.3.2 ถ$าเท#ากัน ให$นับผลต#างระหว#างแต$มได$และแต$มเสียท่ีดีกว#า 
    7.1.3.3 ถ$าเท#ากัน ให$ดูผลการแข#งขันระหว#างคู#นั้น 
   7.1.4 นักกีฬาหนึ่งคนสามารถแข#งขันได$ไม#เกิน 2 ประเภท 
  7.2 ประเภทบุคคล 
   7.2.1 ทุกประเภทให$แบ#งการแข#งขันออกเป
น 2 สาย คือ สายบนและสายล#าง 
           โดยวิธีจับสลาก ยกเว$นผู$ท่ีได$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 



4 

 

   7.2.4 ทีมท่ีเข$าแข#งขันต้ังแต# 5 ทีมข้ึนไป แต#ไม#เกิน 7 ทีม ให$มีทีมวางอันดับ 
           ได$ 2 ทีม ดังต#อไปนี้ 
    7.2.4.1 ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
     ครั้งท่ีผ#านมา เป
นทีมวางอันดับท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 
    7.2.4.2 ทีมท่ีเหลือให$ใช$วิธีจับสลาก 
    7.2.4.3 ถ$าทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศ ครั้งท่ีผ#านมา ทีมใด
    ทีมหนึ่ง หรือท้ัง 2 ทีมไม#เข$าร#วมแข#งขันในครั้งนั้น ๆ ให$ท่ีประชุม
    ร#วมกับผู$แทนสมาคมฯ พิจารณาจากจํานวนนักกีฬาท่ีร#วมในทีม 
    ซ่ึงมีอันดับมือของสมาคมฯ ท่ีดีท่ีสุดมากกว#าเป
นทีมวางอันดับข้ึน
    ทดแทนทีมท่ีไม#เข$าร#วมดังกล#าวข$างต$น แต#หากว#าพิจารณาไม#ได$
    หรือไม#มี ให$อยู#ในดุลยพินิจของผู$แทนสมาคมฯ และถือเป
นสิ้นสุด 
 
 ข�อ  8  กําหนดการแข�งขัน ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันแบดมินตันเปBนผู�กําหนด
วัน เวลา และ สถานท่ีแข�งขัน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได�เม่ือมีเหตุจําเปBน 
 
 ข�อ  9  ชุดแข�งขัน และอุปกรณ2การแข�งขัน 
  9.1 สีของเครื่องแต#งกายของผู$เล#นแต#ละชิ้นจะเป
นสีอะไร หรือหลายสีรวมกันได$ 
แบบลวดลายศิลปT อนุญาตให$ใช$โดยปราศจากโฆษณาทางธุรกิจพาณิชยE หรือส#งเสริมการขาย 
  9.2 ให$ใช$ชื่อโรงเรียนหรือ logo ของสถาบันเท#านั้น โดยปรากฎด$านหลังของเสื้อ
เป
นอักษรไทย หรือโรมัน มีขนาดสูงไม#เกิน 10 เซนติเมตร ในลักษณะแนวนอนและอยู#ใกล$ส#วนบน
ของเสื้อ 
  9.3 อุปกรณEท่ีใช$แข#งขัน ให$อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขัน
แบดมินตัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝFายเทคนิคกีฬา 
 
 ข�อ  10  ข�อปฏิบัติในการแข�งขัน 
  10.1 เป
นหน$าท่ีของผู$ควบคุมทีมหรือผู$ฝAกสอน ท่ีจะต$องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
รายชื่อผู$เข$าแข#งขันของตนให$ถูกต$องและกรอกรายชื่อตามแบบฟอรEมก#อน ยื่นต#อคณะอนุกรรมการ
จัดการแข#งขันแบดมินตัน เม่ือดําเนินการจับสลากเสร็จสิ้นและประกาศแล$วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคลอย#างใดไม#ได$ไม#ว#ากรณีใด ๆ เว$นแต#จะขอแก$ไขตัวสะกดการันตEท่ีเกิดจาก
การเขียนหรือพิมพEผิดเท#านั้น 
  10.2 ก#อนเริ่มการแข#งขัน 30 นาที ให$ผู$จัดการทีมหรือผู$ฝAกสอนส#งรายชื่อผู$เข$า
แข#งขันประเภททีมเรียงลําดับมือให$ถูกต$อง ตามแบบท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตัน
กําหนดไว$ต#อกรรมการชี้ขาด 
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  10.3 เป
นหน$าท่ีของผู$เข$าแข#งขันท่ีจะต$องตรวจดูรายการแข#งขันของตนเองและไป
แข#งขันตาม กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดโดยไปถึงสนามแข#งขันก#อนเวลาแข#งขันของตนเอง
อย#างน$อย 30 นาที ถ$าสนามว#างคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกนักกีฬาคู#
ต#อไปลงแข#งขันก#อนเวลาท่ี กําหนดไว$ในสายการแข#งขันได$ 
  10.4 นักกีฬาท่ีเข$าร#วมแข#งขันหลายประเภท ไม#ว#าจะเป
นประเภททีมหรือประเภท
บุคคลให$นักกีฬามีสิทธิ์พักได$ไม#เกิน 30 นาที ก#อนท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันจะ
จัดให$มีการแข#งขันใน คู#ต#อไป 
  10.5 นักกีฬามีสิทธิ์อุทธรณEผลการตัดสินต#อกรรมการผู$ชี้ขาด และคําวินิจฉัยถือว#า
สิ้นสุด 
  10.6 คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันมีสิทธิ์ท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลง  
แก$ไขสายการแข#งขันได$ในกรณีท่ีมีการพิมพEผิด หรือรายชื่อตกหล#น ซ่ึงไม#ใช#การแก$ไขสายการแข#งขัน
ท้ังหมด 
  10.7 ก#อนเวลาการแข#งขันทุกประเภท ผู$เข$าแข#งขันลงชื่อรายงานตัวท่ีโต\ะกรรมการ
จัดการแข#งขัน สาหรับประเภททีมนั้น ถ$าผู$เข$าแข#งขันในทีมไปลงชื่อไม#ครบตามจํานวนท่ีส#งรายชื่อลง
ทําการแข#งขันให$ปรับแพ$ 
  10.8 เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดไว$ในสายการแข#งขัน หลังจากท่ีกรรมการผู$ตัดสินประกาศ
เรียกผู$เข$าแข#งขันลงแข#งขันแล$ว 5 นาที นักกีฬาไม#ลงแข#งขันให$ปรับเป
นแพ$ 
  10.9 ผู$เข$าแข#งขันประเภทใด หรือทีมใด ไม#ลงแข#งขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
กําหนดหรือไม# ลงทําการแข#งขันตามคําสั่งคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตันหรือคําสั่ง
กรรมการผู$ตัดสิน ให$ปรับเป
นแพ$ ในกรณีดังกล#าวให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตัน 
รายงานคณะกรรมการฝFายเทคนิคกีฬาเพ่ือนําเสนอ คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือให$
พิจารณาลงโทษตามข$อ 26 แห#งข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ  11  มารยาทของนักกีฬา 
  11.1 ผู$เข$าร#วมการแข#งขันต$องยอมรับคําตัดสินและให$ความร#วมมือในการปฏิบัติ  
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันแบดมินตัน กรรมการผู$ตัดสินและเจ$าหน$าท่ี ซ่ึงปฏิบัติหน$าท่ีใน
การแข#งขันโดยเคร#งครัด 
  11.2 ตลอดเวลาการแข#งขัน ผู$เข$าแข#งขันต$องประพฤติให$สมกับความเป
นนักกีฬาท่ีดี 
และต$องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข#งขันอย#างเคร#งครัด 
 
 ข�อ  12  รางวัลการแข�งขัน 
  12.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง พร$อมเกียรติบัตร 
  12.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน พร$อมเกียรติบัตร 
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  12.3 รางวัลท่ี 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 
 

 ข�อ  13  รางวัลนักกีฬาดีเด�นประกอบด�วย 
  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 เด่ียว /คู# /คู#ผสม /และทีม ตามลําดับ 
 

 ข�อ  14  การแต�งตั้งกรรมการผู�ตัดสิน และเจ�าหน�าท่ี ให�อยู�ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน 
 

 ข�อ  15  การประท�วง และอุทธรณ2 ให�เปBนไปตามข�อ 22 ข�อ 23 และข�อ 24 แห�งข�อบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการ
แข�งขันกีฬา สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

 ข�อ  16  ในกรณีท่ีมีป@ญหาเก่ียวกับการใช�ระเบียบนี้ ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน
แบดมินตัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝIายเทคนิคกีฬา เปBนผู�วินิจฉัยช้ีขาด 
 

 ข�อ  17  ให�ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  17  กันยายน  พ.ศ. 2559 
  
  

(ผู$ช#วยศาสตราจารยE ดร.ศศิธร  จ#างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 


