
การแขงขันแบดมินตันวลัยลักษณเดย  2561 
(BADMINTON WALAILAK DAY 2017) 

ครบรอบปที่ 26 แหงการสถาปนา 
วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 

ณ สนามแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือกระตุนเยาวชน ประชาชนใหสนใจเลนและฝกฝนกีฬาแบดมินตัน 
1.2 เพ่ือเสริมสรางโอกาสและประสบการณในการพัฒนาความสามารถดานกีฬาแบดมินตันใหแกเยาวชนในภาคใต 
1.3 เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีกิจกรรมและพบปะสังสรรคสาหรับนักกีฬาดวยกัน 
1.4 เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด 
1.5 เพ่ือเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ในโอกาสครบรอบ 26 ป แหงการสถาปนา 

2. ประเภทการแขงขัน 
 ประเภทเยาวชน ระหวางวันท่ี 29 – 30 มี.ค. 61 จัดการแขงขัน ดังนี้ 
1.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  8   ป 
2.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  10 ป 
3.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  12 ป 
4.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  14 ป 
5.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  16 ป 
6.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  18 ป 
 

 ประเภทประชาชน ระหวางวันท่ี 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 จัดการแขงขันประเภทคู ดังนี้  
1. ประเภทคู รุนจํากัดมือ (นักกีฬาท่ัวไป) รับสมคัรจํานวน 12 คู (แขงแบบแบงกลุมๆละ 4 ทีม) ไมเกิน 12 คู 
2. ประเภทคูจาํกัดมือรุนมือC (นักกีฬาจํากัดมือ) รับสมัครจํานวน 16 คู (แขงแบบแบงกลุมๆละ 4 ทีม) ไมเกิน 16 คู 
3. ประเภทคูจาํกัดมือรุนมือP (ประชาชนท่ัวไป) รับสมัครจํานวน 40 คู (แขงแบบแบงกลุมๆละ 4 ทีม)  ไมเกิน 50 คู 
4. ประเภทคูจาํกัดมือรุนมือS (มือสมัครเลน) รับสมัครจํานวน 40 คู (แขงแบบแบงกลุมๆละ 4 ทีม) ไมเกิน 50 คู 
5. ประเภทคูจาํกัดมือรุนหญิงคู (มอืสมัครเลน) รับสมัครจํานวน 16 คู (แขงแบบแบงกลุมๆละ 4 ทีม) ไมเกิน 16 คู 
(รอบแบงกลุมในทุกรุนผูท่ีชนะมคีะแนนมากท่ีสดุ 2 อันดับแรกใหเขาไปเลนตอในรอบแพคัดออก (Knock Out)  
 

3. เงินรางวัลในการแขงขัน 
 ประเภทเยาวชน 
 

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

(2  รางวัล) 

2,000  บาท 1,000  บาท 600  บาท 

 
 
 
 



ประเภทประชาชน 
3.1 ประเภทคู รุนจํากัดมือ 
- ชนะเลิศรับเงินรางวัล 7,000 บาทพรอมถวยรางวัล 
- รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 3,000 บาทพรอมเหรียญรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 รางวัล) รับเงินรางวัล 1,500 บาทพรอมเหรยีญรางวัล 
 
3.2 ประเภทคูจํากัดมือ รุนมือ C 

- ชนะเลิศรับเงินรางวัล 7,000 บาทพรอมถวยรางวัล 
- รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 3,000 บาทพรอมเหรียญรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 รางวัล) รับเงินรางวัล 1,500 บาทพรอมเหรยีญรางวัล 
 
3.3 ประเภทคูจํากัดมือ รุนมือ P 
- ชนะเลิศรับเงินรางวัล 7,000 บาทพรอมถวยรางวัล 
- รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 3,000 บาทพรอมเหรียญรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 รางวัล) รับเงินรางวัล 1,500 บาทพรอมเหรยีญรางวัล 
 
3.4 ประเภทคูจํากัดมือ รุนมือ S 
- ชนะเลิศรับเงินรางวัล 7,000 บาทพรอมถวยรางวัล 
- รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 3,000 บาทพรอมเหรียญรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 รางวัล) รับเงินรางวัล 1,500 บาทพรอมเหรยีญรางวัล 
 
3.5  ประเภทคูจํากัดมือ รุนหญิงคูมือสมัครเลน 
- ชนะเลิศรับเงินรางวัล 3,000 บาทพรอมถวยรางวัล 
- รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 1,200 บาทพรอมเหรียญรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 รางวัล) รับเงินรางวัล 800 บาทพรอมเหรียญรางวัล 
 
หมายเหตุ  เงินรางวัลอาจปรับไดตามความเหมาะสมขึน้อยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน 
 

4. คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน 
4.1 ไมจาํกัดภมูิลําเนาสังกัดและเช้ือชาติ 
4.2 ผูสมัครลงแขงขันทุกประเภทจะตองผานการพิจารณาคณุสมบัติโดยคณะกรรมการผูจัดการแขงขัน (คณะกรรมการ
พิจารณามือ) 
4.3.ในกรณีท่ีนักกีฬามีสังกัดหรือกลุมจะตองระบุไวในการสมัครใหชัดเจนพรอมแจงเบอรโทรท่ีติดตอประสานงานไดสะดวก
เพ่ือสะดวกในการติดตอและการจบัสายการแขงขัน 
4.4 ผูสมัครมีสิทธ์ิลงสมัครทําการแขงขันไดคนละไมเกิน 2 รุนเทาน้ัน 
4.5 ในระดับมือหญิงคูมือสมัครเลน  S, P, C และ จํากัดมือ สามารถอางอิงระดับฝมือโดยใชรายการของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณเปนหลัก ในบางกรณีคณะกรรมการจัดการแขงขันจะพิจารณาอีกครั้งหลังจากการสมัคร 
4.6 นักกีฬาท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศในรายการท่ีแจงไวขอ 4.5 จะตองปรับมือไปลงแขงในระดับมือท่ีสูงกวาท่ีไดรับรางวัลเทาน้ัน  
4.7 ผูสมัครตองลงแขงขันในระดับมือของตัวเองหรือลงแขงขันในระดับท่ีสูงกวาไดเทาน้ัน 
 
โดยมเีกณฑในการพิจารณาดังน้ี 
รุนจํากัดมือ หมายถึง มือระดับนักกีฬาแขงขัน (หามนักกีฬาท่ีเคยเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติและเยาวชนแหงชาติจับคูกัน 
แตสามารถจับคูกับนักกีฬาท่ีมีอาย ุ45 ปข้ึนไป หรือนักกีฬาหญิง) 



รุนมือ C หมายถึง บุคคลท่ัวไป / นักกีฬา ท่ีไมเคยเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติและเยาวชนแหงชาติรอบมหกรรม(อางอิง
รายการอ่ืนๆ ประมาณมือ P+ และ มือ C) 
รุนมือ P หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีไมใชนักกีฬา โดยมีพ้ืนฐานกีฬาแบดมินตันพอสมควร และไมเคยไดรบัรางวัลชนะเลิศในรุนน้ี
มากอน  แยกคูกันก็ไมสามารถลงได (อางอิงรายการอ่ืนๆ ประมาณมือ P- และ มือ P) 
รุนมือ S หมายถึง บุคคลท่ัวไป  มพ้ืีนฐานกีฬาแบดมินตันนอย และไมเคยไดรับรางวัลชนะเลิศในรุนน้ีมากอน แยกคูกันก็ไม
สามารถลงได (อางอิงรายการอ่ืนๆ ประมาณมือ S- และ มือ S+) 
รุนหญิงคูมือสมัครเลน  หมายถึง บุคคลท่ัวไป เพศหญิง ท่ีไมเคยเปนนักกีฬาระดับแขงขัน 
 

5. การพิจารณาระดับมือ 
5.1 คณะกรรมการจดัการแขงขันมีสิทธ์ิในการพิจารณาระดบัมือของแตละทานโดยคําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ
ท้ังน้ีอางอิงดวยระดับมือตามท่ีกําหนดไว 
5.2 ใหหัวหนาทีมหรือสังกัดท่ีสงการแขงขันรับรองระดับฝมือพรอมเบอรโทรตดิตอของหัวหนาทีม 
5.3 นักกีฬาตองลงแขงขันในระดบัมือของตัวเองหรือลงแขงขันในระดับท่ีสูงกวาเทาน้ัน 
5.4 ในกรณีท่ีจับคูขามรุน จะตองลงสมัครแขงขันในมือท่ีสูงกวา เชน มือ S จับคูกับ มือ P  ตองสมัครมือ P เปนตน 
5.5 การจัดมืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหากผูแขงขันฝมอืไมตรงกับระดับมือท่ีสมัครทางคณะกรรมการมีสิทธิ์
พิจารณาใหออกจากการแขงขันโดยไมคืนคาสมัคร 
 

6. กฎระเบียบการแขงขัน (ขอตกลงรวมกัน)  
6.1 คําตัดสินทุกกรณีของคณะกรรมการใหถือเปนขอยตุ ิ
6.2 นักกีฬาตองทําการตรวจสอบช่ือจริงช่ือเลนระดับมือท่ีลงสมัครเขารวมการแขงขันใหถูกตองกอนวันแขงขันท้ังน้ีในวันท่ีทํา
การแขงขันกรุณานําบัตรทางราชการมาแสดงเพ่ือเปนการยืนยันตัวตน 
6.3 ในกรณีท่ีพบนักกีฬาจงใจใหขอมูลอันเปนเท็จเชนช่ือ-นามสกุล, ระดับฝมือเปนตน คณะกรรมการมสีิทธ์ิพิจารณาใหออก
จากการแขงขันโดยไมคืนเงินคาสมัคร 
6.4 ในวันแขงขันหากคณะกรรมการพิจารณามือพบนักกีฬาทานใดไมซื่อสัตยในการเขารวมแขงขันมีการลงในระดับมือท่ีต่ํา
กวาท่ีควรจะเปนแมจะผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณามอืกอนการแขงขันแลวน้ัน คณะกรรมการมสีิทธ์ิพิจารณาให
ออกจากการแขงขันไดในทันทีโดยไมจําเปนตองมีผูประทวง 
6.5 การประทวงระดับฝมือของนักกีฬากอนวันแขงขันจะตองแจงรายละเอียดเชนประเภทมือช่ือระดบัฝมือสงไดท่ี
คณะกรรมการจัดการแขงขัน 
6.6 ในกรณีท่ีนักกีฬาขอถอนตัวจากการแขงขันใหแจงถอนตัวกอนวันจับสลากแบงสายการแขงขัน "มิฉะน้ันนักกีฬาตองเปน
ผูรับผิดชอบคาสมัครแขงขัน"  
6.7 คณะกรรมการจดัการแขงขันจะมีทีมงานท่ีคอยสอดสองในการประเมินมือทุกรอบการแขงขันและทุกสนามดังน้ันนักกีฬา
ควรเลนใหเต็มฝมือเพ่ือปองกันการโดนตัดสิทธ์ิการแขงขัน 
6.8 หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงการแขงขันคณะกรรมการจัดการแขงขันสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมท่ี
คณะกรรมการจัดการแขงขันเห็นสมควรโดยไมจาํเปนตองแจงลวงหนา 
6.9 ในวันแขงขันจริงอนุญาตใหแจงเปลี่ยนรายช่ือไดหากมีเหตุจําเปนจริง คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนตัวได
กอนการแขงขันในเกมแรกเทาน้ัน แตหากนักกีฬาท่ีเปลีย่นใหมไมไดลงในระดับมือท่ีเปนรุนของตัวเองคณะกรรมการจะตัดสิทธ์ิ
การแขงขันโดยไมคืนเงินคาสมัคร 
 

7. การรับสมัคร 
7.1 สมัครไดท่ี สนามแบดมินตันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7.2 ทางโทรศัพท 086-2730684 (ยง), 081-5351319 (โย) 
 

8. อัตราคาสมัครและคาใชจายอ่ืนๆ 
8.1 คาสมัครประเภทยุวชนและเยาวชน (เดี่ยว) คนละ 300 บาท ประชาชน คูละ 800 บาท 



8.2 ลูกท่ีใชในการแขงขันคือลูก Victor No.1 
8.3 ประเภทยุวชนและเยาวชนไมเสียคาลูก ประเภทประชาชน คาลกูจายตามจริง 34 บาท / ลูก / คู โดยคาลูกจําหนายเปน
คูปองเลมละ 340 บาท โดยจะตองทําการซื้อคูปองกอนทําการลงแขงขันและมอบคูปองใหกับกรรมการเมื่อทําการแขงขันจบ
ในแตละเกม 
8.4 ชําระคาสมัครโดยโอนผานบัญชีเทาน้ันภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
ช่ือบัญชี นายยุทธชัย  ฮารีบิน  ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เลขท่ีบัญชี  053281071422 
(โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินเพ่ือตรวจสอบในวันแขงขัน)  
 

9. วิธีการสมัครแขงขัน 
9.1 แจงรายละเอียดใหครบถวนประกอบดวย 
- รุนหรือระดับมือท่ีตองการลงแขงขัน 
- ช่ือ – สกุล, ช่ือเลน, สังกัด / ทีม, เบอรโทรศัพท 
- ผูประสานงาน / ผูจัดการทีมเบอรโทรตดิตอ 
 
 
 
 

10. ระเบียบการแขงขัน 
 ประเภทเยาวชน 
1.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  8   ป 
2.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  10 ป 
3.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  12 ป 
4.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  14 ป 
5.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  16 ป 
6.  ชายเดี่ยว , หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน  18 ป 
10.1  นักกีฬา 1  คน  ลงแขงขันไดไมเกิน  2  ประเภท 
10.2 แขงขัน เกมละ 21 แตม (นับแตมแบบเลื่อนไหล) ชนะ 2 ใน 3 เกม แขงแบบแพคัดออก 
  ประเภทประชาชน 

- รุนจํากัดมือ 
- รุนมือ C  
- รุนมือ P  
- รุนมือ S  
- รุนหญิงคูมือสมัครเลน 

10.3 ในการแขงขันจะเปนแบบพบกันหมด (รอบแบงกลุม) โดยจะแบงกลุมกลุมละ 3 หรือ 4 ทีม  
10.4 การนับแตมในรอบแบงกลุมใชวิธีนับคะแนนแบบ Rally point 21 แตม/เกม 
10.5 ในการแขงขันแบบแบงกลุมผูชนะได 2 คะแนน เสมอได 1 คะแนน และแพได 0 คะแนน 
10.6 กรณีคะแนนในกลุมเทากันใหพิจารณาดูท่ีผลตางของคะแนนดบิ (ผลตาง = แตมท่ีชนะบวกกันท้ังหมด – แตมท่ีแพ
บวกกันท้ังหมด) จากเกมท้ังหมดท่ีแขงขัน กรณีท่ีผลตางของคะแนนดิบเทากันใหด ูHead To Head ทีมท่ีไดคะแนนเปน
อันดับ 1 และ 2 ในสายจะผานเขารอบตอไป 
10.7 นักกีฬาท่ีไมลงทําการแขงขันหลังจากเรยีกลงสนาม 5 นาทีจะถูกปรับแพ และผูชนะจะได 2 คะแนนโดยจะไดคะแนนดิบ 
42 ตอ 0 
10.8 กรณีท่ีมีทีมถอนตัวหรือไมลงทําการแขงขันในรอบแบงกลุมจะไมนําคะแนนของทีมน้ันมานับเปนคะแนนเพ่ือจัดลําดับ 



10.9 การแบงสายการแขงขันรอบแพคัดออก (Knock out) จะทําการแบงสายการแขงขันแบบสุมใหทีมท่ีไดอันดับ 1 เปนมือ
วาง โดยทีมท่ีไดอันดับ 1 จะไมพบกับทีมท่ีไดอันดับ 1 ในรอบแรก และจะไมอยูสายเดียวกันกับทีมท่ีมาจากกลุมเดียวกัน   
10.10 ในรอบแพคัดออก (Knock out) ใชวิธีนับคะแนนแบบ Rally point แขงขัน 2 ใน 3 เกมแตละเกมจะมคีะแนน 21 
คะแนนผูท่ีไดถึง 21 คะแนนกอนเปนผูชนะในกรณ ี20 เทากันใหเลนตอจนกวาจะชนะ 2 คะแนนตดิตอกันหรือถาได 29 
คะแนนเทากันผูท่ีไดคะแนนถึง 30 คะแนนกอนเปนผูชนะในเกมน้ันทันที 
10.11 การพิจารณาตดัสินและการวินิจฉัยของคณะกรรมการจดัการแขงขันถือเปนท่ีสิ้นสุดและยุติทุกกรณ ี
10.12 การจัดการแขงขันอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
10.13 เงินรางวัลอาจปรับไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับดลุยพินิจของคณะกรรมการฝายจดัการแขงขัน 
 
 
 
 

11. กําหนดการจัดการแขงขัน 
11.1 รับสมัครแขงขันจนถึงวันท่ี 10 มีนาคม 2561 
11.2 ตรวจรายช่ือไดตั้งแตวันท่ี 13 – 15 มีนาคม 2561 
11.3 ประกาศสายการแขงขัน (เยาวชน) รายช่ือกลุมการแขงขัน (ประชาชน) 20 มีนาคม 2561 
11.4 ทําการแขงขันในวันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2561 (เยาวชน) และ วันท่ี 31มีนาคม - 1 เมษายน 2561 (ประชาชน) ตั้งแต
เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 

12. ดําเนินการจัดการแขงขันและติดตอสอบถามรายละเอียด 
- นายสรัญรัฐ  มนุญญานนท (ยง) โทร.086-2730684 
- นายยุทธชัย  ฮารีบิน (โย) โทร.081-5351319 
 
 


