
๑ 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 

************************** 
 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
 อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง           
ประเทศไทย พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลแหงประเทศไทย            
ครั้งท่ี ๓๔ ” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
  ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขัน ซ่ึงสมาคมแบดมินตัน แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศ         
ใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน 
  ๕.๑  ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว 
  ๕.๒  ประเภทบุคคล หญิงเดี่ยว  
  ๕.๓  ประเภทบุคคล ชายคู 
  ๕.๔  ประเภทบุคคล หญิงคู 
  ๕.๕  ประเภทบุคคล คูผสม 
  ๕.๖  ประเภททีมชาย 
  ๕.๗  ประเภททีมหญิง 
 
 ขอ ๖   คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
  ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
พ.ศ.๒๕๕๑  

 ขอ ๗  จํานวนผูเขาแขงขัน 

 



๒ 

  ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันเปนนักกีฬาชายไมเกิน ๕ คน  และนักกีฬา
หญิงไมเกิน ๕ คน   
  ๗.๒ ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันได ๑ ทีม แตละทีมตองมีนักกีฬาไมเกิน               
๕ คน และไมนอยกวา ๓ คน โดยใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขัน ในประชุม  
ผูจัดการทีม  
  ๗ .๓ ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน ๒ คน หรือไมเกิน ๒ คู 
  ๗.๔ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน ไมอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลง  ไมวา  
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  ๗.๕ ใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๓ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอน ๑ คน และ
ผูชวยผูฝกสอน ๑ คน 

 ขอ ๘   วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
  ๘.๑ ประเภทบุคคล ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 
   ๘ .๑.๑ ทุกประเภทใหแบงการแขงขันออกเปน ๒ สาย คือ สายบนและสายลาง โดยวิธีจับฉลาก
ยกเวนผูท่ีไดรับการวางลําดับ แลวใหแตละสายแขงขันแบบแพคัดออก 
   ๘.๑.๒ ใหแยกผูเขารวมแขงขันจากมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยูคนละสาย 
   ๘ .๑.๓ ทีมชนะครั้งสุดทายในแตละสายให เขาแขงขันชิงชนะเลิศ   สวนทีมแพครั้งสุดทาย ใน
แตละสาย ใหไดอันดับท่ี ๓ รวมกัน 
 ๘.๒ ประเภททีม  ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 
  ๘ .๒.๑ ใหแบงการแขงขันออกเปน ๒ สาย คือ สายบนและสายลาง โดยวิธีจับฉลาก แลวให            
แตละสายแขงขันแบบแพคัดออก 
  ๘.๒.๒ ใหจัดการแขงขันแบบชนะ ๒ ใน ๓ คู ทีมใดชนะ ๒ คู แลวใหถือวาทีมนั้นชนะ                      
โดยเด็ดขาด ไมตองแขงขันคูตอไป   
  ๘ .๒.๓ ใหจัดการแขงขันท้ัง ๓ คู เรียงตามลําดับอยางตอเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้ 
   (๑) คูท่ี ๑ เดี่ยวมือ ๑  
   (๒) คูท่ี ๒ เดี่ยวมือ ๒  
   (๓) คูท่ี ๓ คู  
         ๘ .๒.๔ ทีมชนะครั้งสุดทายในแตละสายใหเขาแขงขันชิงชนะเลิศ สวนทีมแพครั้งสุดทายในแตละ
สาย ใหไดอันดับท่ี  ๓ รวมกัน 
 ๘.๓ การจัดการแขงขัน จะจัดการแขงขันตอเม่ือมีทีมลงแขงขัน ๔ – ๙ ทีม กรณีมีทีมแขงขัน  
๑ – ๓ ทีม ไมจัดการแขงขันในทุกประเภท และการแบงสายหากไมสามารถแบงเปน 2 สายได ไมวาดวยกรณีหรือ
โดยคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา สามารถแบงเปนสายเดียวได แตตองจัดการแขงขันและตอง
คัดออกเทานั้น 

 ขอ ๙   กําหนดการแขงขัน 
 คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  เปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน 
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑๐  ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 



๓ 

  ๑๐.๑ ชุดแขงขัน ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันของสมาคมแบดมินตันแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
  ๑๐.๒ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันตองแตงกายสุภาพเรียบรอย  
  ๑๐.๓ อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา   

       ขอ ๑๑  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
   ๑ ๑ .๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูชี้ขาด กรรมการผูตัดสิน  และเจาหนาท่ี ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน
อยางเครงครัด 
   ๑ ๑.๒ ตลอดการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และตอง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
   ๑ ๑.๓ กอนเริ่มการแขงขัน ๓๐ นาที  ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีม
เรียงลําดับใหถูกตองตามแบบท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนดไว 
   ๑ ๑.๔ กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท  ผูเขาแขงขันตองไปลงชื่อท่ีโตะกรรมการจัดการแขงขัน  
สําหรับประเภททีมนั้น  ถาผูเขาแขงขันในทีมไปลงชื่อไมครบตามจํานวนท่ีสงรายชื่อลงทําการแขงขัน  ใหปรับเปนแพ  
   ๑ ๑.๕ หลังจากท่ีกรรมการผูตัดสินเรียกผูเขาแขงขันแลว ๑๕ นาที  ผูใดไมลงแขงขันใหปรับเปนแพ 
   ๑ ๑.๖ ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไมมี
เหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันหรือกรรมการผูตัดสิน             
ใหปรับเปนแพ และใหออกจา กการแขงขัน ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา
รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยผานคณะกรรมการ จัดการ
แขงขัน เพ่ือพิจารณาโทษตอไป 
   ๑ ๑.๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณามารยาท วินัยและ               
ประทวง  พรอมพิจารณาลงโทษ ในเบื้องตนตามสมควรแกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ           ใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมตอไป 

       ขอ ๑๒ รางวัลการแขงขัน 
   ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬา และเจาหนาท่ี ท่ีลงทําการแขงขันจริง 
ดังนี้ 
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  
 
 

        ขอ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 

   ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน  

        ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
   ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘  และหมวด ๑๑  ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑  
แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  



๔ 

 ขอ ๑ ๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย      
ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 
         ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี ้ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน  เปนผู มีอํานาจ วินิจฉัยชี้ขาดและ คําวินิจฉัยชี้ขาด  
ใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน    พ.ศ.๒๕๖๐ 
  
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  
 


