
ระเบียบการแข่งขนักฬีาบริดจ์ 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) “พทัลงุเกมส์” 

ณ จังหวดัพทัลงุ 
************** 

 

๑. สมาคมกฬีาบริดจ์แห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคม   นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ 
 เลขาธิการ   นายปริชญ ์ พงษม์รกต 
 สถานท่ีติดต่อ   ๒๘๖  การกีฬาแห่งประเทศไทย   
     ชั้น ๒๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
     พระชนมพรรษา ถ. รามค าแหง  หวัหมาก   
     กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐    
     โทร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔    โทรสาร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔ 
     เลขาธิการ   โทร. ๐๘๑-๙๖๙-๐๘๖๐ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 ประธานฝ่ายกีฬาบริดจข์องจงัหวดัเจา้ภาพ     ประธานกรรมการ 
 ผูแ้ทนสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย (คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ)     รองประธาน/กรรมการ 
 ผูจ้ดัการทีมหรือผูแ้ทนของแต่ละจงัหวดัท่ีส่งเขา้แข่งขนัจงัหวดัละ ๑ คน    กรรมการ 
 บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการ 
 บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงเทคนิค 
 ผูแ้ทนสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย     ประธานกรรมการ 
 ผูต้ดัสินของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทยทุกท่าน   กรรมการ 
 บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาแห่งชาติแต่งตั้ง             กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 ๔.๑ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๔.๒ ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสมาพนัธ์บริดจโ์ลก (World Bridge Federation) ฉบบั ค.ศ. 2017 
 ๔.๓ ใหใ้ชก้ฎและขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดใชใ้นปัจจุบนั 
 

๕. คุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่งขัน 
 ๕.๑ อายุไม่เกนิ ๒๐ ปี โดยนับตั้งแต่ปีทีเ่กดิถึงปีทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน ( ไม่เกดิก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ) 

๕.๒ คุณสมบติัอ่ืนๆให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ    
พ.ศ.  ๒๕๕๐ (หรือเพิ่มเติมตามกติกาการแข่งขนัท่ีไดก้ าหนดไว)้ 



 

๖. ประเภทการแข่งขันมี ๖ ประเภท คือ 
 ๖.๑ ประเภททีมทัว่ไป (ไม่จ  ากดัเพศ)    จ านวนนกักีฬา  ๔-๖ คน 
 ๖.๒ ประเภททีมหญิง      จ านวนนกักีฬา  ๔-๖ คน 
 ๖.๓ ประเภททีมผสม (ชาย ๒-๓ คน หญิง ๒-๓ คน 
            และชายคู่กบัหญิง)    จ านวนนกักีฬา  ๔-๖ คน 
 ๖.๔ ประเภทคู่ทัว่ไป (ไม่จ  ากดัเพศ)    จ านวนนกักีฬา  ๓ คู่ 
 ๖.๕ ประเภทคู่หญิง      จ านวนนกักีฬา  ๓ คู่ 
 ๖.๖ ประเภทคู่ผสม (ชายคู่กบัหญิง)    จ านวนนกักีฬา  ๓ คู่ 
 
๗. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 จ านวนนกักีฬาผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัไม่เกินจงัหวดัละ ๑๘ คน ผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน จ านวนไม่เกิน ๓ คน 

 ๗.๑ แต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัประเภททีมแต่ละประเภทไดไ้ม่เกิน ๑ ทีมและนกักีฬาใน
ประเภททีมแต่ละประเภทตอ้งลงแข่งขนัประเภทคู่ ดว้ยจ านวนไม่เกิน ๓ คู่ ในประเภทนั้นๆ   

๗.๒ หากจงัหวดัใดไม่ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัประเภททีมต่างๆ แต่ประสงค์จะส่งเฉพาะประเภทคู่ ให้
ส่งไดไ้ม่เกินจ านวน ๒ คู่ ในประเภทนั้นๆ  

๗.๓ นกักีฬาประเภททีมทัว่ไปและทีมหญิง ตอ้งมีรายช่ือไม่ซ ้ ากนั 
๗.๔ นกักีฬาประเภทคู่ทัว่ไปและคู่หญิง ตอ้งมีรายช่ือไม่ซ ้ ากนั 

 
๘. หลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการแข่งขัน 
    ๘.๑ ระดับภาค 
 ๘.๑.๑ประเภททีม จะมีการคดัเลือกนกักีฬา  จ  านวน ๕ ภาค ภาคละ ๒ ทีม คือทีมท่ีชนะเลิศอนัดบัท่ี ๑ และ
อนัดบัท่ี ๒ ของแต่ละภาค รวมทั้งหมด ๕ ภาค จ านวน ๑๐ ทีมเพื่อเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ ในกรณีท่ี
ภาคนั้นๆส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไม่เกิน ๒ ทีมในประเภทนั้นๆ ให้ทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัในภาคนั้นได้
สิทธ์ิเป็นตวัแทนภาคเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ ต่อไปโดยไม่ตอ้งคดัเลือก  
  ๘.๑.๒ ประเภททีมให้สิทธ์ิทีมท่ีได้อนัดบั ๓ ของภาคท่ีส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัภาคมากสุดใน
ประเภทนั้นๆ ไดสิ้ทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติอีก ๑ ทีม หากเกิดกรณีท่ีมีภาคใดส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัเท่ากนั
ในประเภทนั้นๆ  ใหอ้ยูภ่ายใตดุ้ลยพินิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกบัสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย เป็นผู ้
สรรหาพิจารณาวธีิการเพื่อก าหนดทีมท่ีเหมาะสมเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ 
 ๘.๑.๓  ให้สิทธ์ิจงัหวดัเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) คือ จงัหวดัพทัลุง 
ท่ีเป็นเจา้ภาพด าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาบริดจ ์ จ  านวน ๓ ทีม คือ ทีมทัว่ไป ทีมหญิง และทีมผสม และประเภทคู่
ประเภทละไม่เกิน ๓ คู่ โดยประเภทคู่ ตอ้งเป็นนกักีฬาท่ีมีช่ืออยูใ่นประเภททีมเท่านั้น (หากไม่ส่งนกักีฬาประเภททีม
ใดๆ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขนัประเภทคู่นั้ นๆ ได้ไม่เกิน ๒ คู่) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ระดบัชาติ โดยไม่ตอ้งท าการคดัเลือกระดบัภาค แต่ตอ้งสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัฯ ตามระเบียบและขอ้บงัคบั กกท. วา่
ดว้ยการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เท่านั้น  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งสมคัรทุกประเภทของการแข่งขนั 



 

 ๘.๑.๔ หากจงัหวดัเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ไม่ใชสิ้ทธ์ิตามขอ้ ๘.๑.๓ ในการสมคัรนกักีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง ๖ ประเภท  ให้ยกสิทธ์ิทุกประเภทการแข่งขนั ไดแ้ก่ ทีมทัว่ไป ๑ ทีม ทีมหญิง ๑ ทีม ทีมผสม ๑ 
ทีม คู่ทัว่ไป ๓ คู่ คู่หญิง ๓ คู่ และคู่ผสม ๓ คู่ เพิ่มใหก้บัภาคท่ีเจา้ภาพจดัการแข่งขนัสังกดัอยู ่ 
 ๘.๑.๕ ประเภทคู่ ท  าการคดัเลือกนักกีฬา จ านวน ๕ ภาค ภาคละ ๖ คู่  กล่าวคือให้นักกีฬาสมคัรร่วมการ
แข่งขนัประเภทคู่ ตอ้งเป็นนกักีฬาท่ีมีช่ืออยูใ่นประเภททีมของจงัหวดันั้นๆท่ีส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั ท าการคดัเลือก
ร่วมกบัจงัหวดัท่ีไม่ไดส่้งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัประเภททีม ซ่ึงจงัหวดันั้นๆส่งเฉพาะประเภทคู่ โดยให้สมคัรเขา้
ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน ๒ คู่ ต่อประเภทการแข่งขนั 
 ๘.๑.๖ ภาคใดท่ีไดสิ้ทธ์ิทีมอนัดบั ๓ ก็ให้เพิ่มโควตา้จ านวนนกักีฬาประเภทคู่เป็น ๙ คู่ในภาคนั้นๆ 

๘.๑.๗ วธีิจดัการแข่งขนัในระดบัภาคการจดัการแข่งขนัข้ึนอยูก่บัจ  านวนนกักีฬา-ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัตาม
กฎ และขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดใชใ้นปัจจุบนั และกติกาการแข่งขนัของสมาพนัธ์
บริดจโ์ลก (World Bridge Federation) ฉบบั ค.ศ. 2017  
 ๘.๑.๘ การพิจารณาวธีิจดัการแข่งขนั และการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมนกักีฬาทั้งประเภททีม และประเภทคู่ ให้
อยูใ่นดุลยพินิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกบัสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 ๘.๑.๙ จ านวนผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน ใชอ้ตัรานกักีฬา : เจา้หนา้ทีม (๖ : ๑) คน คือ  
        - จ  านวนนกักีฬา  ๒-๖  คน    มีผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ๑  คน 
        - จ  านวนนกักีฬา  ๗-๑๒  คน   มีผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ๒  คน 
        - จ  านวนนกักีฬา  ๑๓-๑๘  คน   มีผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ๓  คน 
     ๘.๒ ระดับชาติ 
  ๘.๒.๑ นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ ตอ้งเป็นนกักีฬาท่ีสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัตามขอ้บงัคบั
การกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และผา่นการคดัเลือกระดบัภาค เท่านั้น  
โดยแบ่งออก ดงัน้ี 
  - ประเภททีมทัว่ไป (ไม่จ  ากดัเพศ)      จ านวน  ๑๒   ทีม 
  - ประเภททีมหญิง        จ านวน  ๑๒   ทีม 
  - ประเภททีมผสม (ชาย ๒-๓ คน หญิง ๒-๓ คนและชายคู่กบัหญิง)  จ านวน  ๑๒   ทีม 
  - ประเภทคู่ทัว่ไป (ไม่จ  ากดัเพศ)      จ านวน   ๓๖  คู่  
  - ประเภทคู่หญิง        จ านวน   ๓๖   คู่ 
  - ประเภทคู่ผสม (ชายคู่กบัหญิง)      จ านวน   ๓๖   คู่ 
 ๘.๒.๒ วธีิการจดัการแข่งขนั ประเภททีม  
  ๘.๒.๒.๑ จ านวนทีมไม่เกิน ๘ ทีม ท าการแข่งขนัแบบพบกนัหมด น าอนัดบั ๑-๔ เขา้รอบรองชนะเลิศ
โดยอนัดบัท่ี ๑ มีสิทธ์เลือกแข่งกบั อนัดบั ๓ หรือ ๔ เท่านั้น อนัดบัท่ี ๒ แข่งกบัทีมท่ีอนัดบั ๑ ไม่เลือก 
  ๘.๒.๒.๒ จ านวนทีม ๙ – ๑๒ ทีม แบ่งออกเป็น ๓ สาย สายละ ๓-๔ ทีม ท าการแข่งขนัแบบพบกนั
หมดในสาย น าทีมอนัดบั ๑-๒ และทีมอนัดบั ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ ทีม เขา้รอบก่อนรองชนะเลิศ หากมีจ านวนทีม ๑๐ - ๑๑ ทีม 
สายใดท่ีมี ๔ ทีม ใหต้ดัผลการแข่งขนัท่ีพบกบัทีมอนัดบั ๔ ของทีมอนัดบั ๓ ของสายนั้นๆ ออก แลว้จึงน าทีมอนัดบั ๓ 
ของทุกสายมาเรียงล าดบัคะแนนหาอนัดบั ๓ ท่ีดีท่ีสุด 
 



 

   ๘.๒.๒.๒.๑ การประกบคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ 
 ก าหนดให ้ X = สายท่ีมีอนัดบั ๓ ท่ีดีท่ีสุดเป็นอนัดบั ๑      Y = สายท่ีมีอนัดบั ๓ ท่ีดีท่ีสุดเป็นอนัดบั ๒ 
   Z = สายท่ีมีอนัดบั ๓ ท่ีดีท่ีสุดเป็นอนัดบั ๓      และ X1 หมายถึง ทีมท่ีไดอ้นัดบั ๑ ของสาย X 
   (1) Z1 - Y3     (2) X2 – Y2     (3) Y1 – X3     (4) X1 – Z2 
  ในรอบก่อนรองชนะเลิศจะแบ่งการแข่งขนัเป็นสองรอบ คือรอบแรกและรอบหลงั จ านวนกระดานใน
แต่ละรอบข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  โดยให้ทีมหนา้เป็น Visiting Team ในรอบแรก และเป็น Home Team 
ในรอบหลงัและทีมหลงัเป็น Home Team ในรอบแรก และเป็น Visiting Team ในรอบหลงั 
   ๘.๒.๒.๒.๒ การประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศ 
    - ผูช้นะคู่ท่ี (1) พบกบั ผูช้นะคู่ท่ี (2) 
    - ผูช้นะคู่ท่ี (3) พบกบั ผูช้นะคู่ท่ี (4) 
  ในรอบรองชนะเลิศจะแบ่งการแข่งขนัเป็นสองรอบ คือรอบแรกและรอบหลงั จ านวนกระดานในแต่ละ
รอบข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  โดยใหที้มท่ีมีผลต่างคะแนนในรอบก่อนรองชนะเลิศมากกวา่เป็น Visiting 
Team ในรอบแรก และเป็น Home Team ในรอบหลงัและทีมท่ีมีผลต่างคะแนนในรอบก่อนรองชนะเลิศนอ้ยกวา่เป็น 
Home Team ในรอบแรก และเป็น Visiting Team ในรอบหลงั 
  ๘.๒.๒.๓ ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศเขา้แข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ ส าหรับทีมท่ีแพใ้นรอบรอง
ชนะเลิศ ไม่ตอ้งท าการแข่งขนัต่อ โดยใหค้รองเหรียญทองแดงร่วมกนั ๒ ทีม  ในรอบชิงชนะเลิศจะแบ่งการแข่งขนัเป็น
สองรอบ คือรอบแรกและรอบหลงั จ านวนกระดานในแต่ละรอบข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั  โดยใหที้มท่ีมี
ผลต่างคะแนนในรอบรองชนะเลิศมากกวา่เป็น Visiting Team ในรอบแรก และเป็น Home Team ในรอบหลงัและทีมท่ีมี
ผลต่างคะแนนในรอบรองชนะเลิศนอ้ยกวา่เป็น Home Team ในรอบแรก และเป็น Visiting Team ในรอบหลงั 
  ๘.๒.๒.๔ การแกไ้ขผลการแข่งขนัประเภททีม ตอ้งท าการแกไ้ขภายในเวลา ๑๕ นาทีหลงัจากจบการ
แข่งขนัหากเกินเวลาท่ีก าหนดจะไม่ท าการแกไ้ขผลการแข่งขนั โดยให้นกักีฬาและคู่กรณีน าใบตรวจสอบคะแนนมาให้
กรรมการผูต้ดัสินรับรองเพื่อขอแกไ้ขผลการแข่งขนัท่ีผดิพลาดและใหก้รรมการผูต้ดัสินน ามาใหก้รรมการผูต้ดัสินฝ่าย
เทคนิคประมวลผลการแข่งขนัต่อไป 
 ๘.๒.๓ การจดัการแข่งขนัประเภทคู่ จ  านวน ๓๖ คู่ จากการแข่งขนัระดบัภาค ท าการแข่งขนัในรอบคดัเลือกโดย
แบ่งออกเป็น ๒ สาย โดยการจบัฉลากลง โดยสายใดมีนกักีฬาท่ีสังกดัจงัหวดัเดียวกนัตอ้งเจอกนัก่อนในรอบแรก 
 ๘.๒.๓.๑ หากนกักีฬาในประเภทคู่นั้นๆ เหลือนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัไม่ถึง ๑๔ คู่ ใหด้ าเนินการจดัการ
แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งแบ่งสายและไม่ตอ้งจดัการแข่งขนัรอบคดัเลือกอีก 
  ๘.๒.๓.๒ การแข่งขนัประเภทคู่ในรอบชิงชนะเลิศ ใหเ้อาผูช้นะในอนัดบัท่ี ๑-๗ ของแต่ละสายในรอบ
คดัเลือกมาท าการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ ซ่ึงท าการแข่งขนัแบบพบกนัหมด (HOWELL MOVEMENT) ๑๓ รอบ 
รอบละ ๒ กระดาน โดยนกักีฬาท่ีสังกดัจงัหวดัเดียวกนัตอ้งเจอกนัก่อนในรอบแรก ส าหรับจงัหวดัอ่ืนใหท้ าการจบัฉลาก
เบอร์ท่ีนัง่ในรอบชิงชนะเลิศ 
      ๘.๒.๓.๓ การแข่งขนัประเภทคู่จะไม่ท าการประกาศผลการแข่งขนัระหวา่งการแข่งขนั โดยจะให้
นกักีฬาตรวจสอบผลการแข่งขนัหลงัจากจบการแข่งขนัและท าการแกไ้ขผลการแข่งขนัท่ีผดิพลาดภายใน ๑๕ นาที
หลงัจากจบการแข่งขนั โดยใหน้กักีฬาและคู่กรณีน าใบตรวจสอบคะแนนมาใหก้รรมการผูต้ดัสินรับรองเพื่อขอแกไ้ขผล
การแข่งขนัท่ีผิดพลาดและให้กรรมการผูต้ดัสินน ามาใหก้รรมการผูต้ดัสินฝ่ายเทคนิคประมวลผลการแข่งขนัต่อไป 



 

 ๘.๒.๔ วธีิการจดัการแข่งขนัข้ึนอยูก่บัจ  านวนนกักีฬา-ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัตามกฎ และขอ้บงัคบัของ
สมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดใชใ้นปัจจุบนั และกติกาการแข่งขนัของสมาคมพนัธ์บริดจโ์ลก (World 
Bridge Federation) ฉบบั ค.ศ. 2017 
 ๘.๒.๕ จ านวนผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน ใชอ้ตัรานกักีฬา : เจา้หนา้ทีม (๖ : ๑) คน คือ  
        - จ  านวนนกักีฬา  ๒-๖  คน    มีผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ๑  คน 
        - จ  านวนนกักีฬา  ๗-๑๒  คน   มีผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ๒  คน 
        - จ  านวนนกักีฬา  ๑๓-๑๘  คน   มีผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน  ๓  คน 
 ๘.๒.๖ สถานท่ีจดัการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามประกาศจงัหวดัเจา้ภาพ 
 
๙. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๙.๑ ใหผู้จ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอนท าหนา้ท่ีเร่ืองของการประสานงานกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ 
 ๙.๒ ใหผู้จ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ของแต่ละทีมเขา้ร่วมการประชุมผูจ้ดัการทีม 
หากจงัหวดัใดไม่มีผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนท่ีมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. เขา้ร่วมการประชุม จะตอ้งยอมรับและ
ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมทุกประการ  ทั้งน้ี กกท. ไม่อนุญาตใหน้กักีฬาเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีม เพื่อท าหนา้ท่ีแทน  
และใหผู้แ้ทนสมาคมฯ ท ารายงานเสนอใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป  

๙.๓ หา้มสอนนกักีฬาระหวา่งการแข่งขนั หา้มนกักีฬา ผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน ดูการแข่งขนัของทีมตนเอง 
ในระหวา่งการแข่งขนั 
 ๙.๔ ก าหนดการแข่งขนัและประชุมผูจ้ดัการทีม ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไว ้

๙.๕ ระเบียบปฏิบติัในการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามท่ีสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 

๑๐. ระบบและคอนเวนช่ันการ์ด 
 ๑๐.๑ ให้เป็นไปตาม The WBF System Policy โดยไม่อนุญาตให้เล่นระบบ HUM  และไม่อนุญาตใหใ้ชค้อน
เวนชัน่ Brown Sticker 
 ๑๐.๒ นกักีฬาท่ีลงท าการแข่งขนัทั้งประเภททีมและประเภทคู่ ใหส่้งคอนเวนชัน่การ์ดก่อนการแข่งขนัรอบ
คดัเลือกระดบัภาคเป็นเวลา ๑ เดือน  โดยจะใชค้อนเวนชัน่การ์ดน้ีในรอบมหกรรมดว้ย ยกเวน้ มีการส่งแกไ้ขคอนเวนชัน่
การ์ด โดยตอ้งท าการส่งแกไ้ขคอนเวนชัน่การ์ดก่อนการแข่งขนัรอบมหกรรมเป็นเวลา ๑ เดือน 
 ๑๐.๓ หากมีการแกไ้ขคอนเวนชัน่การ์ดระหวา่งการแข่งขนั  ให้แจง้แกไ้ขกบัผูอ้  านวยการแข่งขนั โดยผลการ
แกไ้ขอยูท่ี่ดุลยพินิจของผูอ้  านวยการแข่งขนั 
 
๑๑. สถานที่แข่งขัน ฝึกซ้อมและอุปกรณ์การแข่งขัน 

๑๑.๑ สถานท่ีแข่งขนั ใหท้างจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูก้  าหนดโดยประสานงานกบัทางสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่ง 
        ประเทศไทย  
๑๑.๒ สถานท่ีฝึกซอ้ม ใหใ้ชส้ถานท่ีแข่งขนัเป็นสถานท่ีฝึกซอ้มไดก่้อนการแข่งขนัหน่ึงวนั 
๑๑.๓ เพื่อจดัเตรียมอุปกรณ์การแข่งขนั ใหท้างจงัหวดัเจา้ภาพประสานงานกบัทางสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่ง  
       ประเทศไทย เพื่อจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการแข่งขนั 



 

๑๒.  เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการผู้ตัดสิน ที่ทางสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ก าหนด 
 ๑๒.๑ คณะกรรมการ จดัการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาค จ านวน ๕ คน ประกอบดว้ย 
  ๑๒.๑.๑ ผูแ้ทนสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย     ๑  คน 
  ๑๒.๑.๒ วทิยากร        ๑  คน 
  ๑๒.๑.๓ คณะกรรมการผูต้ดัสิน       ๓  คน 
 ๑๒.๒ คณะกรรมการ จดัการแข่งขนัรอบหมกรรมระดบัชาติ จ  านวน ๑๑ คน ประกอบดว้ย 
  ๑๒.๒.๑ ผูแ้ทนสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย     ๑  คน 
  ๑๒.๒.๒ คณะกรรมการผูต้ดัสิน       ๕  คน 
  ๑๒.๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งเทคนิค    ๒  คน 
  ๑๒.๒.๔ กรรมการผูต้ดัสินฝ่ายเทคนิคประมวลผลการแข่งขนั ๓  คน 
  
๑๓. การแต่งกายของนักกฬีา 
 นกักีฬาจะตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หรือใส่ชุดกีฬาท่ีมีเคร่ืองหมายระบุวา่เป็นนกักีฬาของจงัหวดัท่ีตน
สังกดั และหา้มสวมรองเทา้แตะในสถานท่ีแข่งขนั 
 

๑๔. มารยาทของนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ 
 ๑๔.๑ ใหเ้ป็นไปตามกฎการแข่งขนัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 ๑๔.๒ นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูต้ดัสินและของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
มิฉะนั้น จะตอ้งถูกเชิญออกจากสนามหรือพกัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
๑๕. การประท้วง 
 ๑๕.๑ ใหเ้ป็นไปตามหมวด ๑๐ ขอ้ ๓๓ และขอ้ ๓๔ แห่งขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการ
แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๑๕.๒ ใหเ้ป็นไปตามกฎ กติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 ๑๕.๓ ใหน้กักีฬาแจง้ต่อผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอนทนัทีท่ีจะประทว้งโดยจะตอ้งให้ผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน
ยืน่หนงัสือประทว้งต่อกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น ภายใน ๓๐ นาที หลงัจากเกิดเหตุการณ์ท่ีจะประทว้ง  พร้อมทั้งช าระ
เงินค่าธรรมเนียมจ านวน ๕๐๐ บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) การพิจารณาของคณะกรรมการประทว้งเทคนิคถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 ๑๕.๔ สิทธ์ิการประทว้งจะหมดส้ินลงทนัทีภายหลงัจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัประกาศผลการแข่งขนั
อยา่งเป็นทางการ 
 

๑๖. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและผู้ช้ีขาด 
 ผูต้ดัสินตอ้งผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู ้
ตดัสินท่ีผา่นการอบรมฯ ดงักล่าวตอ้งข้ึนทะเบียนกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย และไดรั้บการพิจารณาจากสมาคมกีฬา
บริดจแ์ห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้ดัสินกีฬา 



 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือ
อาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อมิใหเ้กิดค าครหาหรือเกิดการประทว้งฯ อนัเช่ือไดว้า่ไม่โปร่งใส หรือ
ยติุธรรมของการตดัสิน 
 
๑๗. รางวลัการแข่งขัน ส าหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทของการแข่งขัน มีดังนี้ 
 ๑๗.๑ ประเภททีมทัว่ไป 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จ านวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน๑๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๑๒ ใบ

(ครองเหรียญร่วม) 
 ๑๗.๒ ประเภททีมหญิง 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จ านวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน๑๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๑๒ ใบ

(ครองเหรียญร่วม) 
 ๑๗.๓ ประเภททีมผสม 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จ านวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน๑๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๑๒ ใบ

(ครองเหรียญร่วม) 
 ๑๗.๔ ประเภทคู่ทัว่ไป 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จ านวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 ๑๗.๕ ประเภทคู่หญิง 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จ านวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 ๑๗.๖ ประเภทคู่ผสม 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จ านวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน๒ เหรียญ และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ 
 ๑๗.๗ สรุปจ านวนเหรียญรางวลัท่ีใชใ้นการจดัการแข่งขนั 
 เหรียญชุบทอง  จ านวน  ๒๔  เหรียญ 
 เหรียญชุบเงิน   จ านวน  ๒๔  เหรียญ 



 

 เหรียญชุบทองแดง จ านวน ๔๒  เหรียญ 
 ๑๗.๘ สรุปจ านวนประกาศนียบตัรท่ีใชใ้นการจดัการแข่งขนั จ านวน ๙๐ ใบ 
 หมายเหตุ : เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวดัเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 

ในส่วนโล่รางวลันักกฬีาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
๑๘.รางวลันักกฬีาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 ๑๘.๑ นกักีฬาดีเด่นใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัพิจารณาตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  ๑๘.๑.๑ เป็นนกักีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขนัแต่ละรายการ และไดจ้  านวนเหรียญทองรวมมากสุด ถา้

เหรียญทองรวมไดเ้ท่ากนั ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดบั 
  ๑๘.๑.๒ เป็นนกักีฬาท่ีมีทกัษะเทคนิคการเล่นท่ีสูง 
  ๑๘.๑.๓ เป็นนกักีฬาท่ีมีมารยาทและมีน ้าใจเป็นนกักีฬา 
  ๑๘.๑.๔ เป็นนกักีฬาท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่ง

ประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๑๘.๒ ผูฝึ้กสอนดีเด่นใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนัพิจารณาตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  ๑๘.๒.๑ ผูฝึ้กสอนดีเด่นตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการร่วมการแข่งขนัและปฎิบติัหนา้ท่ีใน

ฐานะผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
  ๑๘.๒.๒ ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีมารยาทดี มีนกักีฬาไดรั้บเหรียญรางวลั เหรียญทองรวมมากสุดถา้

เหรียญทองรวมไดเ้ท่ากนั ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดบั 
  ๑๘.๒.๓ เป็นผูฝึ้กสอนท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่ง

ประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
๑๙. พธีิมอบเหรียญรางวัล 
 ๑๙.๑ ใหน้กักีฬาผูท่ี้ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และ แต่งกายดว้ยชุดแข่งขนัหรือแต่ง

กายชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นชุดวอร์มของจงัหวดัท่ีนกักีฬาสังกดั และการแต่งกายของนกักีฬาใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

 ๑๙.๒ พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น  
 ๑๙.๓ ใหจ้ดัพิธีมอบรางวลัหลงัจากเสร็จส้ินการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศของแต่ละประเภท (วนัท่ีมีการ

แข่งขนัชิงชนะเลิศในตารางการแข่งขนั)   
 
๒๐. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 

 ๒๐.๑ การจะมีเคร่ืองหมายการคา้ ค  าโฆษณา หรือสัญลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขนั ใหมี้ขนาดไม่เกิน ๒x๓ น้ิว จ านวน ๑ จุดเท่านั้น 

 ๒๐.๒ ชุดท่ีใชใ้นการแข่งขนัของนกักีฬา หา้มน าตราหรือเคร่ืองหมายการคา้ ท่ีเป็นประชาสัมพนัธ์การขาย 
หรือเก่ียวกบับุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอกกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด 
  



 

 ๒๐.๓ อนุญาตใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาบนชุดแข่งขนัท่ีมีขนาด ดงัน้ี 
  ๒๐.๓.๑ ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน ๕ ซม. 
  ๒๐.๓.๒ ช่ือจงัหวดั มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน ๕ ซม. 
 
๒๑. ก าหนดการแข่งขัน 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัเป็นผูก้  าหนดวธีิการแข่งขนั วนัเวลาการแข่งขนั วนัรับเหรียญและสถานท่ี
ในการแข่งขนั ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นกรณีมีเหตุจ าเป็นและใหค้ณะกรรมการผูต้ดัสินเป็นผูก้  าหนดตวั
ผูอ้  านวยการแข่งขนั 
วนัอบรมเจา้หนา้ท่ี ๑ วนั 
วนัประชุมผูจ้ดัการทีม ๑ วนั 
วนัแข่งขนั ๖ วนั 
รวมวนัท่ีใชใ้นการด าเนินการ ๘ วนั 
 

ก าหนดการแข่งขนั 
 

วนัท่ี เวลา รายการ หมายเหต ุ
วนัท่ี ๑ ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ น. อบรมเจา้หนา้ท่ี  
วนัท่ี ๒ ๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ น. ประชุมผูจ้ดัการทีม  

วนัท่ี ๓ 
๘:๐๐-๑๑:๓๐ น. รอบคดัเลือก ประเภทคูผ่สม 

รอบคดัเลือกแบ่งเป็นสองสาย แข่งขนั ๑๓ รอบ รอบละ 
๒ กระดาน อนัดบั ๑-๗ ของแต่ละสายเขา้รอบชิงชนะเลิศ 

๑๒:๓๐-๑๖:๓๐ น. รอบชิงชนะเลศิ ประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลศิแข่งขัน ๑๓ รอบ รอบละ ๒ กระดาน 
๑๖:๔๕ น. พิธีมอบเหรียญรางวลัประเภทคู่ผสม  

วนัท่ี ๔ 

๘:๓๐-๙:๓๐ น. รอบคดัเลือก  ประเภททีมผสม ๑ รอบคดัเลือกประเภททีมผสม 
แบ่งออกเป็น ๓ สาย สายละ ๓-๔ ทีม แข่งขนัแบบพบกนั
หมดในสาย ๓ รอบ รอบละ ๘ กระดาน น าอนัดบั ๑-๒ 
ของแต่ละสายและ อนัดบั ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ อนัดบัเขา้รอบ
ก่อนรองชนะเลิศ 

๙:๔๕-๑๐:๔๕ น. รอบคดัเลือก  ประเภททีมผสม ๒ 

๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น. รอบคดัเลือก  ประเภททีมผสม ๓ 

๑๓:๓๐-๑๔:๓๐ น. รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๑ 
รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่ง ๒ รอบ รอบละ ๘ กระดาน 

๑๔:๔๕-๑๕:๔๕ น. รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๒ 

วนัท่ี ๕ 

๘:๓๐-๙:๔๕ น. รอบรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๑ 
รอบรองชนะเลิศ แขง่ ๒ รอบ รอบละ ๑๐ กระดาน 

๑๐:๐๐-๑๑:๑๕ น. รอบรองชนะเลิศ ประเภททีมผสม ๒ 
๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น. รอบชิงชนะเลศิ ประเภททมีผสม ๑ 

รอบชิงชนะเลศิ แข่ง ๒ รอบ รอบละ ๑๒ กระดาน 
๑๔:๔๕-๑๖:๑๕ น. รอบชิงชนะเลศิ ประเภททมีผสม ๒ 

๑๖:๓๐ น. พิธีมอบเหรียญรางวลัประเภททีมผสม  

วนัท่ี ๖ 
๘:๓๐-๙:๓๐ น. รอบคดัเลือก  ประเภททีมทัว่ไป/ทีมหญิง  ๑ รอบคดัเลือกประเภททีมทัว่ไป 

แบ่งออกเป็น ๓ สาย สายละ ๓-๔ ทีม แข่งขนัแบบพบกนั
หมดในสาย ๓ รอบ รอบละ ๘ กระดาน น าอนัดบั ๑-๒ ๙:๔๕-๑๐:๔๕ น. รอบคดัเลือก  ประเภททีมทัว่ไป/ทีมหญิง ๒ 



 

๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น. รอบคดัเลือก  ประเภททีมทัว่ไป/ทีมหญิง ๓ 
ของแต่ละสายและ อนัดบั ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ อนัดบัเขา้รอบ
ก่อนรองชนะเลิศ 

๑๓:๓๐-๑๔:๓๐ น. รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ไป/ทีมหญิง ๑ รอบก่อนรองชนะเลิศประเภททีมทัว่ไป 
 แข่ง ๒ รอบ รอบละ ๘ กระดาน ๑๔:๔๕-๑๕:๔๕ น. รอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ไป/ทีมหญิง ๒ 

วนัท่ี ๗ 

๘:๓๐-๙:๔๕ น. รอบรองชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ไป/ทีมหญิง ๑ 
รอบรองชนะเลิศ แขง่ ๒ รอบ รอบละ ๑๐ กระดาน 

๑๐:๐๐-๑๑:๑๕ น. รอบรองชนะเลิศ ประเภททีมทัว่ไป/ทีมหญิง ๒ 
๑๓:๐๐-๑๔:๓๐ น. รอบชิงชนะเลศิ ประเภททมีทัว่ไป/ทมีหญิง ๑ 

รอบชิงชนะเลศิ แข่ง ๒ รอบ รอบละ ๑๒ กระดาน 
๑๔:๔๕-๑๖:๑๕ น. รอบชิงชนะเลศิ ประเภททมีทัว่ไป/ทมีหญิง ๒ 

๑๖:๓๐ น. พิธีมอบเหรียญรางวลัประเภททีมทัว่ไปและทีมหญิง  

วนัท่ี ๘ 

๘:๐๐-๑๑:๓๐ น. รอบคดัเลือก ประเภทคูท่ัว่ไป/คูห่ญิง 
รอบคดัเลือกแบ่งเป็นสองสาย แข่งขนั ๑๓ รอบ รอบละ 
๒ กระดาน อนัดบั ๑-๗ ของแต่ละสายเขา้รอบชิงชนะเลิศ 

๑๒:๓๐-๑๖:๓๐ น. รอบชิงชนะเลศิ ประเภทคู่ทัว่ไป/คู่หญิง รอบชิงชนะเลศิแข่งขัน ๑๓ รอบ รอบละ ๒ กระดาน 

๑๗:๐๐ น. 
พิธีมอบเหรียญรางวลัประเภทคู่ทัว่ไปและคู่หญิง 
และพิธีปิดการแข่งขนั 

 

 


