
ระเบียบการแขงขันกีฬาบริดจ 
กีฬาแหงชาติ คร้ังที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ศรีสะเกษเกมส” 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
************** 

 

๑. สมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย 
 นายกสมาคม   นายชยวัฒน  พิเศษสิทธิ์ 
 เลขาธิการ   นายปริชญ  พงษมรกต 
 สถานท่ีติดตอ   ๒๘๖  การกีฬาแหงประเทศไทย   
     ชั้น ๒๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
     พระชนมพรรษา ถ. รามคําแหง  หัวหมาก   
     กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐    
     โทร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔    โทรสาร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔ 
     เลขาธิการ   โทร. ๐๘๑-๙๖๙-๐๘๖๐ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
 ประธานฝายกีฬาบริดจของจังหวัดเจาภาพ     ประธานกรรมการ 
 ผูแทนสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย (คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ)     รองประธาน/กรรมการ 
 ผูจัดการทีมหรือผูแทนของแตละจังหวัดท่ีสงเขาแขงขันจังหวัดละ ๑ คน    กรรมการ 
 บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพกีฬาแหงชาติแตงตั้ง     กรรมการ 
 บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพกีฬาแหงชาติแตงตั้ง     กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค 
 ผูแทนสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย     ประธานกรรมการ 
 ผูตัดสินของสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทยทุกทาน   กรรมการ 
 บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพกีฬาแหงชาติแตงตั้ง             กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
 ๔.๑ ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย  วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสมาพันธบริดจโลก (World Bridge Federation) ฉบับ ค.ศ. 2017 
 ๔.๓ ใหใชกฎและขอบังคับของสมาคมบริดจแหงประเทศไทย ท่ีกําหนดใชในปจจุบัน 
 

๕. คุณสมบัติของผูรวมการแขงขัน 
 ใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ    พ.ศ.  ๒๕๕๐  
(หรือเพ่ิมเติมตามกติกาการแขงขันท่ีไดกําหนดไว) 
 
๖. ประเภทการแขงขันมี ๖ ประเภท คือ 
 ๖.๑ ประเภททีมท่ัวไป (ไมจํากัดเพศ)    จํานวนนักกีฬา  ๔-๖ คน 
 ๖.๒ ประเภททีมหญิง      จํานวนนกักีฬา  ๔-๖ คน 
 ๖.๓ ประเภททีมผสม (ชาย ๒-๓ คน หญิง ๒-๓ คน 
            และชายคูกับหญิง)   จํานวนนักกีฬา  ๔-๖ คน 



 
 ๖.๔ ประเภทคูท่ัวไป (ไมจํากัดเพศ)    จํานวนนักกีฬา  ๓ คู 
 ๖.๕ ประเภทคูหญิง      จํานวนนักกีฬา  ๓ คู 
 ๖.๖ ประเภทคูผสม (ชายคูกับหญิง)    จํานวนนักกีฬา  ๓ คู 
 
๗. จํานวนผูเขารวมการแขงขัน 
 จํานวนนักกีฬาผูเขารวมการแขงขันไมเกินจังหวัดละ ๑๘ คน ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน จํานวนไมเกิน ๓ คน 

 ๗.๑ แตละจังหวัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภททีมแตละประเภทไดไมเกิน ๑ ทีมและนักกีฬาประเภท
ทีมแตละประเภทตองลงแขงขันประเภทคู ดวยจํานวนไมเกิน ๓ คู ในประเภทนั้นๆ 

๗.๒ หากจังหวัดใดไมสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภททีมตางๆ แตประสงคจะสงเฉพาะประเภทคู ใหสงได
ไมเกินจํานวน ๒ คู ในประเภทนั้นๆ  

๗.๓ นักกีฬาประเภททีมท่ัวไปและทีมหญิง ตองมีรายชื่อไมซํ้ากัน 
๗.๔ นักกีฬาประเภทคูท่ัวไปและคูหญิง ตองมีรายชื่อไมซํ้ากัน 

 
๘. หลักเกณฑและวิธีการจัดการแขงขัน 
    ๘.๑ ระดับภาค 
 ๘.๑.๑ประเภททีม จะมีการคัดเลือกนักกีฬา  จํานวน ๕ ภาค ภาคละ ๒ ทีม คือทีมท่ีชนะเลิศอันดับท่ี ๑ และ
อันดับท่ี ๒ ของแตละภาค รวมท้ังหมด ๕ ภาค จํานวน ๑๐ ทีมเพ่ือเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับชาติ ในกรณีท่ี
ภาคนั้นๆสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไมเกิน ๒ ทีมในประเภทนั้นๆ ใหทีมท่ีสมัครเขารวมการแขงขันในภาคนั้นไดสิทธิ์
เปนตัวแทนภาคเขารวมการแขงขันในระดับชาติ ตอไปโดยไมตองคัดเลือก  
  ๘.๑.๒ ประเภททีมใหสิทธิ์ทีมท่ีไดอันดับ ๓ ของภาคท่ีสงทีมเขารวมการแขงขันในระดับภาคมากสดุในประเภท
นั้นๆ ไดสิทธิ์เขารวมการแขงขันระดับชาติอีก ๑ ทีม หากเกิดกรณีท่ีมีภาคใดสงทีมเขารวมการแขงขันเทากันในประเภท
นั้นๆ  ใหอยูภายใตดุลยพินิจของการกีฬาแหงประเทศไทยรวมกับสมาคมบริดจแหงประเทศไทย เปนผูสรรหาพิจารณา
วิธีการเพ่ือกําหนดทีมท่ีเหมาะสมเขารวมการแขงขันระดับชาติ 
 ๘.๑.๓  ใหสิทธิ์จังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) คือ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีเปน
เจาภาพดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาบริดจ  จํานวน ๓ ทีม คือ ทีมท่ัวไป ทีมหญิง และทีมผสม และประเภทคูประเภท
ละ ๓ คู โดยประเภทคู ตองเปนนักกีฬาท่ีมีชื่ออยูในประเภททีมเทานั้น เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ระดับชาติ โดย
ไมตองทําการคัดเลือกระดับภาค แตตองสมัครเขารวมการแขงขันฯ ตามระเบียบและขอบังคับ กกท. วาดวยการแขงขัน
กีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เทานั้น  โดยไมจําเปนตองสมัครทุกประเภทของการแขงขัน 
 ๘.๑.๔ หากจังหวัดเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ไมใชสิทธิ์ตามขอ ๘.๑.๓ ในการสมัครนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันท้ัง ๖ ประเภท  ใหยกสิทธิ์ทุกประเภทการแขงขัน ไดแก ทีมท่ัวไป ๑ ทีม ทีมหญิง ๑ ทีม ทีมผสม ๑ ทีม คูท่ัวไป ๓ 
คู คูหญิง ๓ คู และคูผสม ๓ คู เพ่ิมใหกับภาคท่ีเจาภาพจัดการแขงขันสังกัดอยู  
 ๘.๑.๕ ประเภทคู ทําการคัดเลือกนักกีฬา จํานวน ๕ ภาค ภาคละ ๖ คู  กลาวคือใหนักกีฬาสมัครรวมการแขงขัน
ประเภทคู ตองเปนนักกีฬาท่ีมีชื่ออยูในประเภททีมของจังหวัดนั้นๆท่ีสงทีมเขารวมการแขงขัน ทําการคัดเลือกรวมกับ
จังหวัดท่ีไมไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันประเภททีม ซ่ึงจังหวัดนั้นๆสงเฉพาะประเภทคู โดยใหสมัครเขารวมการ
แขงขันไดไมเกิน ๒ คู ตอประเภทการแขงขัน 
 ๘.๑.๖ ภาคใดท่ีไดสิทธิ์ทีมอันดับ ๓ ก็ใหเพ่ิมโควตาจํานวนนักกีฬาประเภทคู เปน ๙ คูในภาคและประเภทนั้นๆ 

๘.๑.๗ วิธีจัดการแขงขันในระดับภาคการจัดการแขงขันข้ึนอยูกับจํานวนนักกีฬา-ทีมท่ีเขารวมการแขงขันตามกฎ 
และขอบังคับของสมาคมบริดจแหงประเทศไทย ท่ีกําหนดใชในปจจุบัน และกติกาการแขงขันของสมาคมพันธบริดจโลก 
(World Bridge Federation) ฉบับ ค.ศ. 2017  



๘.๑.๘ การพิจารณาวิธีจัดการแขงขัน และการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมนักกีฬาท้ังประเภททีม และประเภทคู ใหอยู
ในดุลยพินิจของการกีฬาแหงประเทศไทยรวมกับสมาคมบริดจแหงประเทศไทย 

๘.๑.๙ จํานวนผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน ใชอัตรานักกีฬา : เจาหนาทีม (๖: ๑) คน คือ 
       - จํานวนนักกีฬา  ๒-๖  คน    มีผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน  ๑  คน 
       - จํานวนนักกีฬา  ๗-๑๒  คน   มีผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน  ๒  คน 
       - จํานวนนักกีฬา  ๑๓-๑๘  คน   มีผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน  ๓  คน 

 ๘.๒ ระดับชาต ิ
 ๘.๒.๑ นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันในระดับชาติ ตองเปนนักกีฬาท่ีสมัครเขารวมการแขงขันตามขอบังคับการ

กีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และผานการคัดเลือกระดับภาค เทานั้น  
โดยแบงออก ดังนี้ 

- ประเภททีมท่ัวไป (ไมจํากัดเพศ) จํานวน  ๑๒   ทีม 
- ประเภททีมหญิง จํานวน  ๑๒   ทีม 
- ประเภททีมผสม (ชาย ๒-๓ คน หญิง ๒-๓ คนและชายคูกับหญิง) จํานวน  ๑๒   ทีม 
- ประเภทคูท่ัวไป (ไมจํากัดเพศ) จํานวน   ๓๖  คู 
- ประเภทคูหญิง จํานวน   ๓๖  คู 
- ประเภทคูผสม (ชายคูกับหญิง) จํานวน   ๓๖  คู 

๘.๒.๒ วิธีการจัดการแขงขัน ประเภททีม 
๘.๒.๒.๑ จํานวนทีมไมเกิน ๘ ทีม ทําการแขงขันแบบพบกันหมด นําอันดับ ๑-๔ เขารอบรองชนะเลิศ

โดยอันดับท่ี ๑ มีสิทธเลือกแขงกับ อันดับ ๓ หรือ ๔ เทานั้น อันดับท่ี ๒ แขงกับทีมท่ีอันดับ ๑ ไมเลือก 
๘.๒.๒.๒ จํานวนทีม ๙ – ๑๒ ทีม แบงออกเปน ๓ สาย สายละ ๓-๔ ทีม ทําการแขงขันแบบพบกันหมด

ในสาย นําอันดับ ๑-๒ และอันดับ ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ อันดับ เขารอบกอนรองชนะเลิศ หากมีจํานวนทีม ๑๐ - ๑๑ ทีม สายใดท่ี
มี ๔ ทีม ใหตัดผลการแขงขันท่ีพบกับอันดับ ๔ ของทีมอันดับ ๓ ของสายนั้นๆ ออก แลวจึงนําอันดับ ๓ ของทุกสายมา
เรียงลําดับคะแนนหาอันดับ ๓ ท่ีดีท่ีสุด 

๘.๒.๒.๒.๑ การประกบคูในรอบกอนรองชนะเลิศ 
กําหนดให X = สายท่ีมีอันดับ ๓ ท่ีดีท่ีสุดเปนอันดับ ๑      Y = สายท่ีมีอันดับ ๓ ท่ีดีท่ีสุดเปนอันดับ ๒ 

Z = สายท่ีมีอันดับ ๓ ท่ีดีท่ีสุดเปนอันดับ ๓      และ X1 หมายถึง ทีมท่ีไดอันดับ ๑ ของสาย X 
(1) Z1 - Y3     (2) X2 – Y2     (3) Y1 – X3     (4) X1 – Z2

ในรอบกอนรองชนะเลิศจะแบงการแขงขันเปนสองรอบ คือรอบแรกและรอบหลงั จํานวนกระดานในแต
ละรอบข้ึนอยูกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน  โดยใหทีมหนาเปน Visiting Team ในรอบแรก และเปน Home Team ใน
รอบหลังและทีมหลังเปน Home Team ในรอบแรก และเปน Visiting Team ในรอบหลัง 

๘.๒.๒.๒.๒ การประกบคูในรอบรองชนะเลิศ 
- ผูชนะคูท่ี (1) พบกับ ผูชนะคูท่ี (2)
- ผูชนะคูท่ี (3) พบกับ ผูชนะคูท่ี (4)

ในรอบรองชนะเลิศจะแบงการแขงขันเปนสองรอบ คือรอบแรกและรอบหลัง จํานวนกระดานในแตละ
รอบข้ึนอยูกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน  โดยใหทีมท่ีมีผลตางคะแนนในรอบกอนรองชนะเลิศมากกวาเปน Visiting 
Team ในรอบแรก และเปน Home Team ในรอบหลังและทีมท่ีมีผลตางคะแนนในรอบกอนรองชนะเลิศนอยกวาเปน 
Home Team ในรอบแรก และเปน Visiting Team ในรอบหลัง 

๘.๒.๒.๓ ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศเขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ สําหรับทีมท่ีแพในรอบรองชนะเลิศ 
ไมตองทําการแขงขันตอ โดยใหครองเหรียญทองแดงรวมกัน ๒ ทีม  ในรอบชิงชนะเลิศจะแบงการแขงขันเปนสองรอบ คือ



รอบแรกและรอบหลัง จํานวนกระดานในแตละรอบข้ึนอยูกับคณะกรรมการจัดการแขงขัน  โดยใหทีมท่ีมีผลตางคะแนนใน
รอบรองชนะเลิศมากกวาเปน Visiting Team ในรอบแรก และเปน Home Team ในรอบหลังและทีมท่ีมีผลตางคะแนนใน
รอบรองชนะเลิศนอยกวาเปน Home Team ในรอบแรก และเปน Visiting Team ในรอบหลัง 

๘.๒.๒.๔ การแกไขผลการแขงขันประเภททีม ตองทําการแกไขภายในเวลา ๑๕ นาทีหลังจากจบการ
แขงขันหากเกินเวลาท่ีกําหนดจะไมทําการแกไขผลการแขงขัน โดยใหนักกีฬาและคูกรณีนําใบตรวจสอบคะแนนมาให
กรรมการผูตัดสินรับรองเพ่ือขอแกไขผลการแขงขันท่ีผิดพลาดและใหกรรมการผูตัดสินนํามาใหกรรมการผูตัดสินฝาย
เทคนิคประมวลผลการแขงขันตอไป 

๘.๒.๓ การจัดการแขงขันประเภทคู จํานวน ๓๖ คู จากการแขงขันระดับภาค ทําการแขงขันในรอบคัดเลือกโดย
แบงออกเปน ๒ สาย โดยการจับฉลากลง โดยสายใดมีนักกีฬาท่ีสังกัดจังหวัดเดียวกันตองเจอกันกอนในรอบแรก 

๘.๒.๓.๑ หากนักกีฬาในประเภทคูนั้นๆ เหลือนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันไมถึง ๑๖คู ใหดําเนินการ
จัดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศไดเลยโดยไมตองแบงสายและไมตองจัดการแขงขันรอบคัดเลือกอีก 

๘.๒.๓.๒ การแขงขันประเภทคูในรอบชิงชนะเลิศ ใหเอาผูชนะในอันดับท่ี ๑-๘ ของแตละสายในรอบ
คัดเลือกทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลศิ ซ่ึงทําการแขงขันแบบพบกันหมด (HOWELL MOVEMENT) ๑๕ รอบ รอบละ ๒ 
กระดาน โดยนักกีฬาท่ีสังกัดจังหวัดเดียวกันตองเจอกันกอนในรอบแรก สําหรับจังหวัดอ่ืนใหทําการจับฉลากเบอรท่ีนั่งใน
รอบชิงชนะเลิศ 

  ๘.๒.๓.๓ การแขงขันประเภทคูจะไมทําการประกาศผลการแขงขันระหวางการแขงขัน โดยจะใหนักกีฬา
ตรวจสอบผลการแขงขันหลังจากจบการแขงขันและทําการแกไขผลการแขงขันท่ีผิดพลาดภายใน ๑๕ นาทีหลังจากจบการ
แขงขัน โดยใหนักกีฬาและคูกรณีนําใบตรวจสอบคะแนนมาใหกรรมการผูตัดสินรับรองเพ่ือขอแกไขผลการแขงขันท่ี
ผิดพลาดและใหกรรมการผูตัดสินนํามาใหกรรมการผูตัดสินฝายเทคนิคประมวลผลการแขงขันตอไป 

๘.๒.๔ วิธีการจัดการแขงขันข้ึนอยูกับจํานวนนักกีฬา-ทีมท่ีเขารวมการแขงขันตามกฎ และขอบังคับของสมาคม
บริดจแหงประเทศไทย ท่ีกําหนดใชในปจจุบัน และกติกาการแขงขันของสมาคมพันธบริดจโลก (World Bridge 
Federation) ฉบับ ค.ศ. 2017 

๘.๒.๕ จํานวนผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน ใชอัตรานักกีฬา : เจาหนาทีม (๖: ๑) คน คือ 
       - จํานวนนักกีฬา  ๒-๖  คน    มีผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน  ๑  คน 
       - จํานวนนักกีฬา  ๗-๑๒  คน   มีผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน  ๒  คน 
       - จํานวนนักกีฬา  ๑๓-๑๘  คน   มีผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน  ๓  คน 
๘.๒.๖ สถานท่ีจัดการแขงขันใหเปนไปตามประกาศจังหวัดเจาภาพ 

๙. ขอปฏิบัตใินการแขงขัน 
๙.๑ ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนทําหนาท่ีเรื่องของการประสานงานกับคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 
๙.๒ ใหผูจัดการทีมและผูฝกสอนท่ีมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ของแตละทีมเขารวมการประชุมผูจัดการทีม 

หากจังหวัดใดไมมีผูจัดการทีมและผูฝกสอนท่ีมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. เขารวมการประชุม จะตองยอมรับและ
ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมทุกประการ และใหผูแทนสมาคมฯจะตองทํารายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป 

๙.๓ หามสอนนักกีฬาระหวางการแขงขัน หามนักกีฬา ผูจัดการทีมและผูฝกสอน ดูการแขงขันของทีมตนเอง ใน
ระหวางการแขงขัน 

๙.๔ กําหนดการแขงขันและประชุมผูจัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไว 
๙.๕ ระเบียบปฏิบัติในการแขงขันใหเปนไปตามท่ีสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทยกําหนด 



 
๑๐. ระบบและคอนเวนช่ันการด 
 ๑๐.๑ ใหเปนไปตาม The WBF System Policy โดยไมอนุญาตใหเลนระบบ HUM  และไมอนุญาตใหใชคอน
เวนชั่น Brown Sticker 
 ๑๐.๒ นักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันท้ังประเภททีมและประเภทคู ใหสงคอนเวนชั่นการดกอนการแขงขันรอบ
คัดเลือกระดับภาคเปนเวลา ๑ เดือน  โดยจะใชคอนเวนชั่นการดนี้ในรอบมหกรรมดวย ยกเวน มีการสงแกไขคอนเวนชั่น
การด โดยตองทําการสงแกไขคอนเวนชั่นการดกอนการแขงขันรอบมหกรรมเปนเวลา ๑ เดือน 
 ๑๐.๓ หากมีการแกไขคอนเวนชั่นการดระหวางการแขงขัน  ใหแจงแกไขกับผูอํานวยการแขงขัน โดยผลการแกไข
อยูท่ีดุลยพินิจของผูอํานวยการแขงขัน 

  
๑๑. สถานท่ีแขงขัน ฝกซอมและอุปกรณการแขงขัน 

๑๑.๑ สถานท่ีแขงขัน ใหทางจังหวัดเจาภาพเปนผูกําหนดโดยประสานงานกับทางสมาคมกีฬาบริดจแหง 
        ประเทศไทย  
๑๑.๒ สถานท่ีฝกซอม ใหใชสถานท่ีแขงขันเปนสถานท่ีฝกซอมไดกอนการแขงขันหนึ่งวัน 
๑๑.๓ เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณการแขงขัน ใหทางจังหวัดเจาภาพประสานงานกับทางสมาคมกีฬาบริดจแหง  
       ประเทศไทย เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการแขงขัน 

๑๒.  เจาหนาท่ีและคณะกรรมการผูตัดสิน ท่ีทางสมาคมบริดจแหงประเทศไทยเปนผูกําหนด 
 ๑๒.๑ คณะกรรมการ จัดการแขงขันรอบคัดเลือกระดับภาค จํานวน ๕ คน ประกอบดวย 
  ๑๒.๑.๑ ผูแทนสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย   ๑  คน 
  ๑๒.๑.๒ วิทยากร       ๑  คน 
  ๑๒.๑.๓ คณะกรรมการผูตัดสิน     ๓  คน 
 ๑๒.๒ คณะกรรมการ จัดการแขงขันรอบหมกรรมระดับชาติ จํานวน ๑๑ คน ประกอบดวย 
  ๑๒.๒.๑ ผูแทนสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย   ๑ คน 
   ๑๒.๒.๒ คณะกรรมการผูตัดสิน     ๕ คน 
  ๑๒.๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค  ๒ คน 
  ๑๒.๒.๔ กรรมการผูตัดสินฝายเทคนิคประมวลผลการแขงขัน ๓ คน 
  
๑๓. การแตงกายของนักกีฬา 
 นักกีฬาจะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย หรือใสชุดกีฬาท่ีมีเครื่องหมายระบุวาเปนนักกีฬาของจังหวัดท่ีตนสังกัด 
และหามสวมรองเทาแตะในสถานท่ีแขงขัน 
 

๑๔. มารยาทของนักกฬีาและเจาหนาท่ี 
 ๑๔.๑ ใหเปนไปตามกฎการแขงขันของสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย 
 ๑๔.๒ นักกีฬาและเจาหนาท่ีทุกคน จะตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูตัดสินและของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
มิฉะนั้น จะตองถูกเชิญออกจากสนามหรือพักการปฏิบัติหนาท่ี 
 
๑๕. การประทวง 
 ๑๕.๑ ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๓๓ และขอ ๓๔ แหงขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๑๕.๒ ใหเปนไปตามกฎ กติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย 



 
 ๑๕.๓ ใหนักกีฬาแจงตอผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนทันทีท่ีจะประทวงโดยจะตองใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนยื่น
หนังสือประทวงตอกรรมการผูตัดสินเทานั้น ภายใน ๓๐ นาที หลังจากเกิดเหตุการณท่ีจะประทวง  พรอมท้ังชําระเงิน
คาธรรมเนียมจํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) การพิจารณาของคณะกรรมการประทวงเทคนิคถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 ๑๕.๔ สิทธิ์การประทวงจะหมดสิ้นลงทันทีภายหลังจากคณะกรรมการจัดการแขงขันประกาศผลการแขงขันอยาง
เปนทางการ 
 

๑๖. คุณสมบัติของผูตัดสินและผูช้ีขาด 
 ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือการกีฬาแหงประเทศไทยและผูตัดสินท่ีผาน
การอบรมฯ ดังกลาวตองข้ึนทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทย และไดรับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแหงประเทศ
ไทย เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตัดสินกีฬา 
 การปฏิบัติหนาท่ีของผูตัดสินตองตระหนัก และคํานึงถึงการมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีท่ีมีสวนเก่ียวของ หรือ
อาจจะมีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือมิใหเกิดคําครหาหรือเกิดการประทวงฯ อันเชื่อไดวาไมโปรงใส หรือ
ยุติธรรมของการตัดสิน  
 
๑๗. รางวัลการแขงขัน สําหรับผูชนะในแตละประเภทของการแขงขัน มีดังนี้ 
 ๑๗.๑ ประเภททีมท่ัวไป 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จํานวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญชุบเงิน จํานวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรียญชุบทองแดงจํานวน๑๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๑๒ ใบ

(ครองเหรียญรวม) 
 ๑๗.๒ ประเภททีมหญิง 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จํานวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญชุบเงิน จํานวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรียญชุบทองแดงจํานวน๑๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๑๒ ใบ

(ครองเหรียญรวม) 
 ๑๗.๓ ประเภททีมผสม 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จํานวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญชุบเงิน จํานวน ๖ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๖ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรียญชุบทองแดงจํานวน๑๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๑๒ ใบ

(ครองเหรียญรวม) 
 ๑๗.๔ ประเภทคูท่ัวไป 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จํานวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญชุบเงิน จํานวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรียญชุบทองแดงจํานวน๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 
 ๑๗.๕ ประเภทคูหญิง 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จํานวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญชุบเงิน จํานวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรียญชุบทองแดงจํานวน๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 
 ๑๗.๖ ประเภทคูผสม 
 ชนะเลิศ  เหรียญชุบทอง จํานวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญชุบเงิน จํานวน ๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 



 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรียญชุบทองแดงจํานวน๒ เหรียญ และประกาศนียบัตร จํานวน ๒ ใบ 
 ๑๗.๗ สรุปจํานวนเหรียญรางวัลท่ีใชในการจัดการแขงขัน 
 เหรียญชุบทอง  จํานวน  ๒๔  เหรียญ 
 เหรียญชุบเงิน   จํานวน  ๒๔  เหรียญ 
 เหรียญชุบทองแดง จํานวน ๔๒  เหรียญ 
 ๑๗.๘ สรุปจํานวนประกาศนียบัตรท่ีใชในการจัดการแขงขัน จํานวน ๙๐ ใบ 
 
หมายเหตุ สําหรับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจาภาพเปนผูดําเนนิการจัดเตรียมไวให ในสวนโล     

รางวัลนักกีฬาดีเดน/ผูฝกสอนดีเดน กกท. เปนผูดําเนินการให 
 
๑๘.รางวัลนักกีฬาดีเดนและผูฝกสอนดีเดน 
 ๑๘.๑นักกีฬาดีเดนใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  ๑๘.๑.๑ เปนนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแขงขันแตละรายการ และไดจํานวนเหรียญทองรวมมากสุด ถา

เหรียญทองรวมไดเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  ๑๘.๑.๒ เปนนักกีฬาท่ีมีทักษะเทคนิคการเลนท่ีสูง 
  ๑๘.๑.๓ เปนนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
  ๑๘.๑.๔ เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมกีฬาบริดจแหง

ประเทศไทย และการกีฬาแหงประเทศไทย 
 ๑๘.๒ผูฝกสอนดีเดนใหคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  ๑๘.๒.๑ ผูฝกสอนดีเดนตองมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการรวมการแขงขันและปฎิบัติหนาท่ีใน

ฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เทานั้น 
  ๑๘.๒.๒ ผูฝกสอนดีเดน ตองมีมารยาทดี มีนักกีฬาไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากสุดถาเหรียญ

ทองรวมไดเทากัน ใหพิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  ๑๘.๒.๓ เปนผูฝกสอนท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมกีฬาบริดจแหง

ประเทศไทย และการกีฬาแหงประเทศไทย 
 
๑๙. พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 ๑๙.๑ ใหนักกีฬาผูท่ีไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และ แตงกายดวยชุดแขงขันหรือแตงกาย

ชุดวอรมท้ังชุด ซ่ึงเปนชุดวอรมของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแตงกายของนักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบฯ 
 ๑๙.๒ พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “ประจําจังหวัด” ของจังหวัดท่ีชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ ไมมี 
        เพลงประจําจังหวัด ใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทย แทน 
 
๒๐. โลโกผูใหการสนับสนุน 
 ๒๐.๑ การจะมีเครื่องหมายการคา คําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีมิใชสิทธิประโยชนของเกมส
การแขงขัน ใหมีขนาดไมเกิน ๒x๓ นิ้ว จํานวน ๑ จุดเทานัน้ 
 ๒๐.๒ ชุดท่ีใชในการแขงขันของนักกีฬา หามนําตราหรือเครื่องหมายการคา ท่ีเปนประชาสัมพันธการขาย หรือ
เก่ียวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอกกอฮอลใสลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด 
 ๒๐.๓ อนุญาตใหใชชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาบนชุดแขงขันท่ีมีขนาด ดังนี้ 
  ๒๐.๓.๑ ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๕ ซม. 
  ๒๐.๓.๒ ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน ๕ ซม. 



๒๑. การประชุมผูจัดการทีม 
จะตองมีผูจัดการทีม หรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ ๑ คน หากจงัหวัดใดไมมีผูเขารวม

ประชุมจะตองยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ และผูแทนสมาคมฯ จะตองทํารายงานเสนอใหการ
กีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป 

๒๒. กําหนดการแขงขัน 
ใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันเปนผูกําหนดวิธีการแขงขัน วันเวลาการแขงขัน วันรับเหรียญและสถานท่ีใน

การแขงขัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในกรณีมีเหตุจําเปนและใหคณะกรรมการผูตัดสินเปนผูกําหนดตัวผูอํานวยการ
แขงขัน 

วันอบรมเจาหนาท่ี ๑ วัน 
วันประชุมผูจัดการทีม ๑ วัน 
วันแขงขัน ๗ วัน 
รวมวันท่ีใชในการดําเนินการ ๙ วัน 



กําหนดการแขงขัน 
วันท่ี เวลา รายการ หมายเหต ุ

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 09.00 - 12.00 น. อบรมเจาหนาที ่

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
13.00 -16.00 น. ประชุมผูจัดการทีม 

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

8.30 - 12.00 น. 
12.30 น. 
13.00 - 13.30 น. 
13.30 - 15.15 น. 
15.30 - 17.00 น.
 17.30 น.

ประเภทคูผสม รอบคัดเลือก  
ประกาศผลการแขงขัน  
ลงชื่อแขงรอบชิง  
ประเภทคูผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบ 1-7  
ประเภทคูผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบ 8-15 
ประกาศผลการแขงขัน  

13 รอบ รอบละ 2 กระดาน นําคู 1-8 ของแตละสายเขารอบ 

ชิง แจงแกไขผลการแขงขันภายใน 12.30 น.  
จับสลากหมายเลขรอบชิงชนะเลิศ  
รอบชิงชนะเลิศเลน 15 รอบ รอบละ 2 กระดาน  

แจงแกไขผลการแขงขันภายใน 17.30 น. 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

08.30 - 10.15 น. 
10.30 - 12.15 น.
 13.15 - 15.00 น.
15.15 - 17.15 น.

ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก 1 
ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก 2 
ประเภททีมผสม รอบคัดเลือก 3 
ประเภททีมผสม รอบกอนรองชนะเลิศ 1 

การแขงขันประเภททีมผสม แบง 3 สาย สายละ 4 ทีม 
รอบคัดเลือก รอบละ 14 กระดาน 
รอบกอนรองชนะเลิศ  ดูหมายเหตุดานลาง 
รอบกอนรองชนะเลิศ แขง 2 รอบ รอบละ 16 กระดาน 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

08.30 - 10.30 น. 
10.45 - 12.45 น.
13.45 - 15.45 น.
16.00 - 18.00 น.

ประเภททีมผสม รอบกอนรองชนะเลิศ 2 
ประเภททีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1  
ประเภททีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2  
ประเภททีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1  

รอบรองชนะเลิศ ผูชนะ (1) VS  ผูชนะ (2) , ผูชนะ (3) 
VS ผูชนะ (4)  
รอบรองชนะเลิศ แขง 2 รอบ รอบละ 16 กระดาน  
รอบชิงชนะเลิศ แขง 2 รอบ รอบละ 16 กระดาน  

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

08.30 - 10.30 น.
11.00 - 12.45 น.
13.45 - 15.30 น
15.45 - 17.30 น.

ประเภททีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2  
ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบคัดเลือก 1 
ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบคัดเลือก 2 
ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบคัดเลือก 3 

การแขงขันประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง แบง 3 สาย สายละ 
4 ทีม รอบคัดเลือก รอบละ 14 กระดาน  

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

08.30 - 10.30 น.
10.45 - 12.45 น.
13.45 - 15.45 น.
16.00 - 18.00 น.

ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบกอนรองชนะเลิศ 1 
ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบกอนรองชนะเลิศ 2 
ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1 
ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2  

รอบกอนรองชนะเลิศ  ดูหมายเหตุดานลาง 
รอบกอนรองชนะเลิศ แขง 2 รอบ รอบละ 16 กระดาน 
รอบรองชนะเลิศ ผูชนะ (1) VS  ผูชนะ (2) , ผูชนะ (3) 
VS ผูชนะ (4) 
รอบรองชนะเลิศ แขง 2 รอบ รอบละ 16 กระดาน  

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

08.30 -10.30 น.  
10.45 - 12.45 น. 
14.00 - 17.30 น.
18.00 น.

ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1 
ประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2 
ประเภทคูทั่วไป คูหญิง รอบคัดเลือก  
ประกาศผลการแขงขัน  

รอบชิงชนะเลิศ แขง 2 รอบ รอบละ 16 กระดาน 
ชนะเลิศประเภททีมทั่วไป ทีมหญิง  
13 รอบ รอบละ 2 กระดาน นําคู 1-8 ของแตละสายเขารอบ 

ชิง แจงแกไขผลการแขงขนัภายใน 18.00 น.  

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

 8.30 - 8.50 น. 
9.00 - 10.45 น. 

ลงชื่อแขงรอบชิง 
ประเภทคูทั่วไป คูหญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบ 1-7 
ประเภทคูทั่วไป คูหญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบ 8-15  
ประกาศผลการแขงขัน  

จับสลากหมายเลขรอบชิงชนะเลิศ  
รอบชิงชนะเลิศเลน 15 รอบ รอบละ 2 กระดาน 

แจงแกไขผลการแขงขันภายใน 14.00 น. 
12.00 - 13.30 น. 
14.00 น. 

พิธีมอบเหรียญรางวัล และพธิีปดการแขงขัน 14.30 - 15.30 น.

หมายเหต  ุ            
การประกบคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ

กาํหนดให ้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 




