
ประกาศ  
คณะอนกุรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เร่ือง การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน คร้ังที่ 41 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
**************************** 

 เพื่อให้การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 สมควรก าหนดรายละเอียดการด าเนิน การจัดการ
แข่งขันแบดมินตันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งท่ี 41 ประจ าปี 2562 ไว้ดังน้ี 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรื่อง การแข่งขันกีฬา แบดมินตันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2562” 

 ข้อ 2 ใหใ้ช้กติกาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ข้อ 3 ประเภทที่จัดแข่งขัน 
 3.1 ประเภททีม  
 1) ทีมทั่วไป ท าการแข่งขัน 3 คู่ คือ ชายคู่, หญิงคู,่ คู่ผสม 
 2)  ทีมมือใหม่ ท าการแข่งขัน 3 คู่ คือ ชายคู่, หญิงคู,่ คู่ผสม 
          3.2  ประเภทบุคคล  
 1) ชายคูท่ั่วไป 
 2)  ชายคู่มือใหม่ 
 3)  หญิงคู่ท่ัวไป  
 4) หญิงคูม่ือใหม่ 
 5)  คู่ผสมทั่วไป  
 6) คูผ่สมมือใหม่ 

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นมีคุณสมบัติตามความในข้อ 3 แห่งประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ืองการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
 ผู้เข้าแข่งขันมือใหม่ หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่เคยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันประเภทบุคคล หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

  

 ข้อ 5 การจัดการแข่งขัน 
 5.1 ประเภททีม 
 1) แต่ละทีมสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 10 คน 
 นักกีฬาชาย ไม่เกิน 5 คน และไม่น้อยกว่า 3 คน นักกีฬาหญิง ไม่เกิน 5 คน และไม่น้อยกว่า 3 คน 
 2) แบ่งสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสายจะใช้วิธีจับฉลาก 
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 3) นับคะแนนแบบ Rally Point แต่ละคู่แข่งขันกัน 2 เกมส์ (เกมส์ละ 21 แต้ม ไม่มี Deuce) 
 4) ตัดสินแพ้ชนะด้วยการนับคะแนนรวมที่ได้ของทุกคู่ในแต่ละแมทซ์ ทีมที่มีคะแนนรวมมากที่สุดเป็น 

ทีมชนะ 
 5) ใหท้ีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงชนะเลิศ และให้ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ต าแหน่งท่ี 3  
 5.2  ประเภทบุคคล 
 1)  แบ่งสายแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยการจับสายจะใช้วิธีจับฉลาก  
 2) นับแต้มแบบ Rally Point เกมละ 21 แต้ม แต่ละคู่แข่งขันแพ้ชนะกัน 2 ใน 3 เกม 
 3) ใหผู้้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าชิงชนะเลิศ และใหผู้้แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ต าแหน่งที่ 3  
 4) หากประเภทใดมีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ถึง 4 คู ่จะไม่มีการจัดการแข่งขัน 
 ข้อ 6 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที 
 6.2  หลังจากกรรมการผู้ตัดสินเรียกผู้แข่งขันแล้ว 5 นาที ผู้เข้าแข่งขันผู้ใดไม่ลงแข่งขันให้ปรับเป็นแพ ้
 6.3  ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่ลงแข่งขันตามวันเวลาที่ก าหนด หรือผละจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินอยู่ 

โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ปรับเป็นแพ้ 
 ข้อ 7 การสมัครแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามความในข้อ 8 แห่งประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของ 
บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554   
 7.1 ติดต่อขอรับรายละเอียดการแข่งขันพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ ช้ัน 1 อาคารศูนย์กีฬา 
และนันทนาการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.cusc.chula.ac.th 
 7.2 ยื่นใบสมัครพร้อมช าระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ถงึ 15 มีนาคม 2562 ในเวลาท าการ
ปกติ ณ ช้ัน 1 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 7.3 ค่าสมัคร  
 ประเภททีม    ทีมละ 200 บาท   
 ประเภทบุคคล  

  บุคลากรสังกัดจุฬาฯ  คนละ  50 บาท   
 ข้อ 8 การจับสลากแบ่งสาย 

 วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 12.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สนามกฬีาในร่ม 
 ข้อ 9 สถานท่ีท าการแข่งขันและก าหนดการแข่งขัน 
 9.1  สถานท่ีแข่งขัน   
  ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (Sport Complex) ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 9.2 ก าหนดการแข่งขัน 
  ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2562  ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
 ข้อ 10 การประท้วง 
        ให้เป็นไปตามความในข้อ 9 แห่งประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของ 
บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 ข้อ 11 บทลงโทษ 

http://www.cusc.chula.ac.th/
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 ให้เป็นไปตามความในข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการ 
แข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 ข้อ 12 ในกรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายในบุคลากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยและพิจารณาช้ีขาดตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 13 ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................... 
           
 
 

(รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย ์ดร. นพดล พิฬารัตน์) 
ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
กีฬาภายในของบุคลากร ครั้งท่ี 41 ประจ าปี 2562 


