
  หนา 1 จาก 6 หนา 

ระเบียบสมาคมกีฬากาบัดด้ีฯ วาดวยระเบียบและกติกาการแขงขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป 2565 

ระเบียบสมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย 

วาดวยระเบียบการแขงขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12 

และการแขงขันกฬีากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำป 2565  

ชิงถวยพระราชทาน  

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

ระหวางวันท่ี 1-4 กันยายน 2565 

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

 

 

สมาคม กีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย 

 นายกสมาคม นายสมปราชญ  ผลชู 

 เลขาธิการ นางสาวสวรส ผลชู 

 สถานที่ติดตอ 286 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน อี 218 

   ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

   โทรศพัท 0 2300 5010 / โทรสาร 0 2369 1508 

   Website: www.kabaddithailand.org E–Mail: kabaddithai@hotmail.com  

1. ระเบียบนี้ใหใชบังคับสำหรับ การแขงขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12      

การแขงขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำป 2565  เทานั้น 

2. กำหนดการแขงขัน ระหวางวันท่ี 1-4 กันยายน 2565 

3. สถานที่แขงขัน, ฝกซอม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 

4. ประเภทการแขงขัน 

4.1 ประเภททีมยุวชน 

4.1.1 ทีมยุวชนชาย น้ำหนักไมเกิน 65 กิโลกรัม อายุไมเกิน 16 ป (ไมเกิดกอนป พ.ศ. 2549) 

4.1.2 ทีมยุวชนหญิง  น้ำหนักไมเกิน 60 กิโลกรัม อายุไมเกิน 16 ป (ไมเกิดกอนป พ.ศ. 2549) 

4.2 ประเภททีมประชาชน 

4.2.1 ทีมประชาชนชาย น้ำหนักไมเกิน 85 กิโลกรัม  ไมจำกัดอายุ 

4.2.2 ทีมประชาชนหญิง นำ้หนักไมเกิน 75 กิโลกรัม  ไมจำกัดอายุ 

5. คุณสมบัติของนักกีฬา , ทีม และการสมัครเขาแขงขัน 

5.1 นักกีฬาที่เปนคนไทยจะตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานของจังหวัดตาง ๆ ของประเทศไทย มีหลักฐาน

สามารถใหตรวจสอบไดตลอดเวลา สำหรับนักกีฬาจากประเทศในกลุมอาเซียนจะตองสังกัดประเทศตัวเอง     

ตามหลักฐานหนังสือการเดินทาง 

5.1.1 ทีมประชาชนชายทั่วไป และทีมยุวชนชาย อนุญาตใหนักกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทย ตั้งแตป 

2560 ถึงปจจุบัน ( ตามรายชื่อดังแนบ หนา 7 และ 8  ) ลงแขงขันในสนามได ไมเกิน     

ทีมละ 3 คน ทีมใดฝาฝนปรับแพในคูแขงขันนั้น  



หนา 2 จาก 6 หนา 

 

ระเบียบสมาคมกีฬากาบัดด้ีฯ วาดวยระเบียบและกติกาการแขงขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  ประจำป 2565  

5.1.2 ทีมประชาชนหญิงท่ัวไป และทีมยุวชนหญิง อนุญาตใหนักกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทย ต้ังแตป 

2560 ถึงปจจุบัน ( ตามรายชื่อดังแนบ หนา 7 และ 8 ) ลงแขงขันในสนามได ไมเกินทีมละ 

3 คน ทีมใดฝาฝนปรับแพในคูแขงขันนั้น 

5.1.3 กรณีทีมนักกีฬาของไทยแขงขันกับทีมตางประเทศไมจำกัดจำนวนนักกีฬาทีมชาติในการ

แขงขันคูนั้น 

5.1.4 นักกีฬา 1 คน มีสิทธ์ิเขารวมการแขงขันได 1 ประเภท เทานั้น 

5.1.5 นักกีฬา 1 ทีม จะมีผูเลนไมเกิน 12 คน และตองไมต่ำกวา 7 คน 

5.2 ในแตละทีม แตละประเภท ใหมีจำนวนผูควบคุมประจำทีม ดังน้ี 

5.2.1 ผูจัดการทีม 1 คน 

5.2.2 ผูฝกสอน 1 คน 

5.2.3 ผูชวยผูฝกสอน 1 คน 

5.2.4 ไมเปนผูอยูระหวางการถูกลงโทษ “หามเขารวมหรือหามมีสวนรวมในการแขงขันกีฬา

กาบัดดี้” โดยคำสั่งของการกีฬาแหงประเทศไทย หรือสมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย 

5.3 การสมัครแขงขัน 

5.3.1 สงหนังสือขอสมัครเขารวมการแขงขันกีฬากาบัดดี้ (ใหใชใบสมัครตามแบบ KAT 1, KAT 2 

และ KAT 3 ตามที่สมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย กำหนดเทานั้น) 

5.3.2 ใบสมัครแบบ KAT 2 (แผนผังผูควบคุมทีมและนักกีฬา) จะตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน 

และติดรูปถายคนละ 1 นิ้ว ใหเรียบรอย โดยใหผูจัดการทีมลงนามรับรอง 

5.3.3 ใบสมัครแบบ KAT 3 (ENTRY FORM BY NAME) จะตองระบุรายละเอียดของนักกีฬาแต

ละคนใหชัดเจน ติดรูปถาย 1 นิ้ว พรอมลงนาม และใหผูจัดการทีมลงนามรับรอง 

5.3.4 แนบสำเนาบัตรประชาชน / ขาราชการ หรือสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบาน  

สำหรับนักกีฬาตางชาติใชสำเนา Passport พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง (สำหรับ

นักกีฬา) 

5.3.5 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว (I-D Card) จะตองระบุรายละเอียดใหชัดเจนและติดรูปถาย 1 นิ้ว 

(สวนผูควบคมุทีมตองแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให) 

5.4 ชมรมกีฬา สโมสร สมาชิก หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของเอกชนและสมาคมกีฬา        

ตามขอ 4. มีสิทธ์ิสงนักกีฬาไดประเภทละ 1 ทีม เทานั้น 

5.5 นักกีฬาที่สมัครเขาแขงขันในประเภทใดจะตองเขาแขงขันในประเภทนั้นตามที่ระบุไวในใบสมัคร 

5.6 นักกีฬาที่ไมมีชื่อระบุอยูในใบสมัครจะไมมีสิทธิ์เขาแขงขัน 

5.7 สมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย จะพิจารณารับสมัครเฉพาะหนังสือสมัคร และแบบ

เอกสารการสมัครที่เปนฉบับจริง ที่มีขอมูลและหลักฐานครบถวนเทานั้น ไมรับพิจารณาฉบับถายสำเนา 

5.8 กำหนดเปดรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร สงใบสมัครเขาแขงขัน พรอมหลักฐานประกอบการ

สมัครของนักกีฬา (ขอ 5.3) ไปที่ 



หนา 3 จาก 6 หนา 

 

ระเบียบสมาคมกีฬากาบัดด้ีฯ วาดวยระเบียบและกติกาการแขงขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  ประจำป 2565  

5.8..1 สมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย เลขท่ี 286 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน อี 218ถนน

รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

5.8..2 เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันศุกร ที่ 26 สิงหาคม 2565 

5.8..3 วิธีสงใบสมัครทางไปรษณียโดยยึดถือตราประทับของไปรษณียตนทางเปนสำคัญทาง 

E– mail : Kabaddithai@hotmail.com ยึดถือวันที่สงเปนสำคญัทางโทรสาร (FAX) 

หมายเลข ๐ ๒๓๖๙ ๑๕๐๘ ยึดถือวันที่สงเปนสำคัญ 

5.8..4 เมื่อพนกำหนดการรับสมัครจะปดรับสมัครทันที 

5.9 สมาคมกีฬากาบัดดี้ฯ เปนผูดำเนินการจับฉลากแบงสาย และจัดคูแขงขัน ในวันประชุม

ผูจัดการทีม 

5.10  ประชุมผูจัดการทีม ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัย

การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 

5.11 ผูควบคุมทีมทุกทีมจะตองนำนักกีฬามาชั่งน้ำหนักตัว พรอมทั้งใสชุดแขงขันที่มีหมายเลขจริง 

ในวันพฤหัสบดี ท่ี 1 กันยายน 2565  เวลา 12.00 น. (กอนการประชุมผูจัดการทีม) 

6. วิธีการจัดการแขงขัน 

6.1 ในกรณีที่มีทมีเขารวมแขงขันไมเกิน 5 ทีม ใหใชวิธีแขงขันแบบพบกันหมด 

6.2 ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเขารวมแขงขัน 6 – 11 ทีม ใหแบงการแขงขันออกเปน 2 สาย 

รอบแรก  แขงขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 และ 2 ของแตละสาย

เขาแขงขันในรอบรองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ  ที่ 1 สาย ก พบ ที่ 2 สาย ข และ ที่ 1 สาย ข พบ ที่ 2 สาย ก 

รอบชิงชนะเลิศ  ผูชนะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับสอง ครองรวมกัน 

7. การใหคะแนน การแขงขันระบบในสายเดียว (League System) 

ทีมชนะได  2 คะแนน 

ทีมแพได  0 คะแนน 

ทีมเสมอได  1 คะแนน 

8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

8.1 การแขงขันจะดำเนินไปตามกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬากาบัดดี้นานาชาติ (IKF) ฉบับ

ภาษาไทย ซึ่งรับรองโดยสมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย กรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับระเบียบ

และกติกาดานเทคนิคใหคณะกรรมการควบคุมการแขงขันเปนผูชี้ขาด 

8.2 แตละทีมจะประกอบดวยผูเลน 12 คน ลงเลนครั้งละ 7 คน ที่เหลือ 5 คน เปนผูเลนสำรอง 

8.3 การสงรายชื่อเขาแขงขัน 

8.3.1 ผูจัดการทีมหรือผูฝกสอน สงรายชื่อไดตามลำดับ โดยระบุหมายเลข ลำดับที่ พรอม

หมายเลขเบอรเสื้อตอผูตัดสินกอนกำหนดเวลาการแขงขันอยางนอย 30 นาที 



หนา 4 จาก 6 หนา 

 

ระเบียบสมาคมกีฬากาบัดด้ีฯ วาดวยระเบียบและกติกาการแขงขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  ประจำป 2565  

8.3.2 ทีมใดลงแขงขันไมครบ 7 คน เมื่อเริ่มแขงขันจะเสียคะแนนใหกับทีมตรงขามตาม

จำนวนผูเลนที่ขาด แตตองมีผูเลนในทีมไมนอยกวา 5 คน ถาทีมไมพรอมที่จะลงแขงขัน

หลังพนเวลาที่กำหนดไว 15 นาที ใหปรบัเปนแพ 

8.4 นักกีฬาตองยอมรับและเคารพตอคำตัดสนิของกรรมการตัดสินในการแขงขัน 

8.5 หามนักกีฬาใชสารกระตุน  

8.6 นักกีฬาจะตองตัดเล็บใหสั้น ทั้งเล็บมือ และเทา 

8.7 นักกีฬาจะตองติดหมายเลขทั้งดานหนา และดานหลังของเสื ้อแขงขัน และมีขนาดของ

หมายเลขอยางนอย 4x4 นิ้ว 

8.8  นักกีฬาจะตองสวมชุดการแขงขันที่มีหมายเลขเสื้อเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่สมาคมจัดการแขงขัน 

หากฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ์ท้ังทีมในการแขงขันในครั้งนี้ 

8.9 ชุดแขงขัน อยางนอยตองประกอบดวย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น และสวมกางเกงใน 

8.10  หามทาน้ำมันหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทำใหสวนของรางกายลื่น 

8.11  หามสวมใสสิ่งของเครื่องประดับที่กอใหเกิดอันตรายทุกชนิด 

8.12  หามใสรองเทาหนังแข็ง หรือพ้ืนรองเทาแข็ง ที่จะเกิดอันตรายตอการเลนได 

8.13  หามผูเลนสอนกันในขณะแขงขัน ยกเวน แตหัวหนาทีมหรือผูเลนที่ไดรับมอบหมาย และจะสอน

กันไดในทีมของตน เทานั้น 

8.14  เริ่มการแขงขัน กอนการแขงขัน 1 นาที ใหผูตัดสิน เชิญหัวหนาทีมของคูแขงขันมาทำการเสี่ยง 

เพื่อใหทีมใดทีมหน่ึงเปนฝายรับหรือฝายรุกกอน 

8.15 ทีมใดที่ไมลงทำการแขงขันตามโปรแกรมที่กำหนด จะไมมีสิทธิ ์สงทีมและนักกีฬาที ่มี

รายชื่อนั้นเขารวมการแขงขันที่สมาคมกีฬากาบัดด้ีแหงประเทศไทย จัดการแขงขันครั้งตอไป 

8.16 นักกีฬาที่มีรายชื่อในใบสงรายชื่อ จะตองลงแสดงตัวในสนามระหวางการประกาศรายชื่อ ทุกคน 

มิฉะนั้นคณะกรรมการผูพิจารณาชี้ขาด จะตัดสิทธ์ิใหทีมที่มีนักกีฬาแสดงตวัไมครบเปนฝายแพ 

8.17 สมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย จะไมรับผิดชอบทรัพยสิน หรือสิ่งของที่มีคาของ         

ทีมตาง ๆ หากเกิดการสูญหายในการแขงขันในครั้งนี้ 

8.18 ใหนักกีฬาทุกทีมแตงชุดแขงขันจากที ่พักมายังสนามแขงขัน พรอมทั ้งนำชุดสำรองมาดวย      

กรณีชุดแขงขันสีตรงกันกับคูแขงขัน 

8.19 คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ จะจัดคณะพยาบาลไวที่สนามแขงขัน เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาพยาบาล

นักกีฬาที่บาดเจ็บเบ้ืองตนจากการแขงขัน 

8.20 สมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย จะไมรับผิดชอบใด ๆ กับทุกทีม กรณีที่ทุกทีมเดินทาง

ออกจากที่พัก และบริเวณจัดการแขงขัน หากเกิดอันตรายแกชีวิต ทรัพยสิน สิ่งของที่มีคานอกเหนือจาก

สมาคมฯควบคุม 

8.21 ทุกทีมที่สมัครเขารวมการแขงขันครั้งนี้จะตองไมเอาผิดกับสมาคมกีฬากาบัดดี้ฯหากผูจัดการทีม 

ผูฝกสอน กรรมการตัดสิน และนักกีฬาเกิดอันตรายถึงแกชีวิตในการแขงขันในครั้งน้ี 



หนา 5 จาก 6 หนา 

 

ระเบียบสมาคมกีฬากาบัดด้ีฯ วาดวยระเบียบและกติกาการแขงขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  ประจำป 2565  

8.22 สมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย สามารถยกเลิกผลการแขงขัน และตัดสิทธิ์ทีมที่สงเขารวม

การแขงขันครั้งนี้ เมื่อใดก็ได หากคณะกรรมการจัดการแขงขันตรวจพบ และพิจารณาแลววาขาด

คุณสมบัติตามที่ระเบียบการจัดการแขงขันของสมาคมฯกำหนด 

8.23 ทุกทีมที ่เขารวมการแขงขัน จะตองแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาที ่สมาคมกีฬากาบัดดี ้แหง         

ประเทศไทย ออกใหทุกครั้งในการติดตอประสานงานระหวางที่ดำเนินการจัดการแขงขัน 

8.24 นักกฬีาทุกคนจะตองสวมรองเทาขณะทำการแขงขัน 

9. กรรมการตัดสิน 

ใชกรรมการผูตัดสินของสมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย ที่ผานการอบรมกรรมการตัดสินกีฬา

กาบัดดี้ ของสมาคมฯ การตัดสินของคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด 

10. การควบคุมมารยาท วินัยของนักกีฬา และผูควบคุมทีม 

10.1 ไมอนุญาตใหนักกีฬา ประดับธงชาติไทยที่ชุดแขงขัน และไมอนุญาตใหนักกีฬาทุกคนประดับ     

ธงชาติตางประเทศที่ชุดแขงขันยกเวนนักกีฬาตางชาติ ที่เขารวมการแขงขัน 

10.2 ผูควบคุมทีมตองแตงกายสุภาพเรียบรอย เชน คลองบัตร I-D Card, สวมรองเทาผาใบ

และถุงเทา, เสื้อใสในกางเกง และปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสมขณะทำการแขงขันฯ ตลอดจนจบรายการ 

10.3 ตลอดระยะเวลาการแขงขัน นักกีฬาและผูควบคุมทีมทุกคนจะตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับ

การเปนนักกีฬาที่ดีมีสัมมาคารวะ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกา การแขงขัน

ตามที ่สมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทยกำหนด ยอมรับผลการตัดสินของกรรมการผูตัดสิน หาก

นักกีฬาหรือผูควบคุมทีมใด คนใดกระทำการใด ๆ ที่มีพฤติกรรมในทำนองประทวง หรือเสียมารยาทอยาง

รายแรง คณะกรรมการจัดการแขงขันจะรายงานตอ คณะกรรมการสมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย 

เพื่อพิจารณาลงโทษ และแจงผลการลงโทษใหการกีฬาแหงประเทศไทย ทราบตอไป 

10.4 หาม บุคคลที่ไมเกี่ยวของลงสนามแขงขันฯ ในขณะทำการแขงขันทุกรายการ 

11. การประทวง 

11.1 ใหผูจัดการทีมยื่นประทวงเปนลายลักษณอักษรพรอมเงินประกัน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

ตอคณะกรรมการผูพิจารณาชี้ขาดภายใน 30 นาที หลังการแขงขันสิ้นสุดลง 

11.2 คำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคำประทวงถือเปนที่สิ้นสุด ถาฝายประทวงชนะจะไดรับเงิน

ประกันคืน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคำประทวงพิจารณาใหแลวเสรจ็ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 

12. คณะกรรมการผูพิจารณาคำประทวง 

12.1 ประธานกรรมการฝายจัดการแขงขัน ประธาน 

12.2 ประธานอำนวยการจัดการแขงขัน รองประธาน 

12.3 ประธานผูตัดสินของการแขงขัน  กรรมการ 

12.4 ผูอำนวยการสำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดกระบี่ กรรมการ 

12.5 คณะกรรมการตัดสินของการแขงขัน กรรมการ 

12.6 ผูแทนทีมที่มิไดมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันนัดนั้น กรรมการ 

12.7 ประธานฝายเทคนิคของการแขงขัน กรรมการและเลขานุการ 
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13. อุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  

 ศูนยพัฒนากีฬากาบัดดี้แหงชาติและสมาคมกีฬาแหงจังหวัดเพชรบูรณ เปนผูจัดเตรียมอุปกรณ

สำหรับการแขงขัน 

14. รางวัล (ทีมยุวชนชาย ทีมยุวชนหญิง ทีมประชาชนชาย และทีมประชาชนหญิง) 

รางวัลชนะเลศิ ไดรับ ถวยรางวัลพระราชทาน“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                                     

กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี”                                          

เหรียญชุบทองและใบประกาศนียบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับ ถวยรางวัล เหรียญชุบเงิน และใบประกาศนียบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( 2 รางวัล) ไดรับ ถวยรางวัล เหรียญชุบทองแดง และใบประกาศนียบัตร 

รางวัลผูเลนดีเดน ไดรับ โลเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร 

รางวัลตัวรุกยอดเย่ียม ไดรับ โลเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร 

รางวัลตัวรับยอดเย่ียม ไดรับ โลเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร 

รางวัลผูฝกสอนดีเดน ไดรับ โลเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร 

รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ไดรับ โลเกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร 

15.  คณะกรรมการจัดการแขงขัน เปนผูพิจารณาชี้ขาด และรักษาการตามระเบียบนี ้

 ขอขัดแยงอื่นใดที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากระเบียบนี้ ใหถือขอพิจารณาของคณะกรรมการผู

พิจารณาชี้ขาดเปนที่สิ้นสุด 

 

       

       

         

         ( นายสมปราชญ  ผลชู ) 

        นายกสมาคมกีฬากาบัดดี้แหงประเทศไทย 

 

หมายเหตุ 

1. ประเภทของรางวัลเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

2. เนื ่องจากการแขงขันในครั้งนี้ สมาคมกีฬากาบัดดี ้แหงประเทศไทย กำหนดจัดการแขงขัน 

พรอมกัน 2 รายการ (ประเภทประชาชน และประเภทยุวชน) จึงขอใหแตละสังกัด วางระบบ

การจัดสรรคัดเลือกนักกีฬาเขาแขงขันในแตละทีม แตละประเภทใหชัดเจน เพื่อสงหนังสือ

สมัครเขาแขงขัน และพนกำหนดการรับสมัครแลว จะไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล   

ใดใดทั ้งสิ ้น ไมวาจะเกิดเหตุอันสุดวิสัยไมสามารถเขาแขงขันไดก็ตาม (เชน เกิดเจ็บปวย             

เกิดอุบตัิเหตุรายแรง ฯลฯ) 

3. สมาคมฯ จะใชรายการแขงขันนี้เปนสวนหน่ึงในการคัดเลือกนักกีฬาผูเปนตวัแทนทีมชาติไทย 

4. กรุณาศึกษาทำความเขาใจในระเบยีบการแขงขันฉบับนี้ใหชัดเจน 


