
ประกาศ คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา Night Sport Mix  

วาดวย  การแขงขันกีฬาแบดมินตัน ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2562 

**************************** 

 เพื่อใหการแขงขันกีฬา Night Sport Mix จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 เปนไป

ดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค สมควรกําหนดรายละเอียดการดําเนินการจัดการแขงขันแบดมนิตัน 

Night Sport Mix ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 ไวดังน้ี 

 ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา Night Sport Mix จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เรื่อง การแขงขันกีฬาแบดมินตัน ครั้งที่ 1 ประจําป 2562” 

 ขอ 2  ใหใชกติกาการแขงขันกีฬาแบดมินตันของสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ กําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งน้ี ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศของคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 

Night Sport Mix วาดวย การจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน ครัง้ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2562 

 ขอ 3 ประเภทการแขงขัน ประเภททีม ประกอบดวย  

 3.1 ชายคู มือที่ 1 

 3.2   ชายคู มือที่ 2 

 3.3 หญิงคู มือที่ 1 

 3.4 หญิงคู มือที่ 2 

 3.5 คูผสมมือที่ 1 

 3.6 คูผสมมือที่ 2 

 ขอ 4 คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 4.1 นักกีฬาแตละทีม ประกอบดวย อาจารย บุคลากร และนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 4.2  แตละทีมสามารถสงนักกีฬาเขาแขงขันไดทั้งหมดไมเกิน 16 คน  

 4.3 นักกีฬาแตละคนสามารถลงทําการแขงขันไดประเภทเดียว 

 4.4 ในการแขงขันแตละคู แขงขันเกมเดียว 40 คะแนน  

 4.5 การตัดสินผลการแขงขันแพ/ชนะ ดวยการนําคะแนนของผลของการแขงขันทุกคูมา

รวมกัน ทีมที่มีคะแนนสะสมรวมมากกวาเปนทีมที่ชนะ กรณีแขงขันครบ 6 คูแลว คะแนนสะสมรวมเทากัน ให

พิจารณาทีมที่มีจํานวนคูที่ชนะมากกวาเปนทีมชนะ 

 ขอ 5 ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

 5.1 กอนเวลาแขงขัน 15 นาที ใหผูเขาแขงขันไปรายงานตัวที่โตะคณะกรรมการจัดการแขงขัน  

 5.2   หลังจากกรรมการผูตัดสินเรียกผูแขงขันแลว 5 นาที ผูเขาแขงขันผูใดไมลงแขงขัน              

ใหปรับเปนแพ 

 5.3   ผูเขาแขงขันประเภทใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลาที่กําหนด หรือผละจากการแขงขัน          

ที่กําลังดําเนินอยูโดยไมมีเหตุอันควร ใหปรับเปนแพ 



 2

 ขอ 6 วิธีการสมัครแขงขัน 

 6.1 ติดตอขอรับใบสมัครได ณ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)  

 6.2 ย่ืนใบสมัครไดต้ังแตบัดน้ี จนถึง....................  ณ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 

(CU Sports Complex) โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

 ขอ 7 การจับสลากแบงสาย 

 ......................... 

 ขอ 8 สถานที่ทําการแขงขันและกําหนดการแขงขัน 

 8.1   สถานที่แขงขัน  ณ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)  

 8.2 กําหนดการแขงขันระหวางวันท่ี 24 – 27 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-21.00 น. 

 ขอ 9 ในกรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากน้ีใหอยูในคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา Night Sport Mix 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูวินิจฉัยและพิจารณาช้ีขาดตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

 ขอ 10 ใหประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน Night Sport Mix จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี  

 

 

 ประกาศ ณ วันที่   พฤษภาคม 2562 

 

 

 

รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย นพดล พิฬารัตน 

ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน Night Sport Mix 

ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 
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ใบสมัครกีฬาแบดมินตัน Night Sport Mix 

 

ชื่อทีม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผูจัดการทีม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เบอรโทรศัพท ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายชื่อนักกีฬา  

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล สถานภาพ 

1   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

2   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

3   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

4   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

5   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

6   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

7   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

8   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

9   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

10   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

11   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

12   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

13   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

14   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

15   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

16   อาจารย    บุคลากร  นิสิต 

 


