
 
ระเบียบการแข่งขนักฬีาบริดจ์ 

ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ประเภทคู่เยาวชน 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติิยาภา นเรนทริาเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณสิีริพชัร มหาวชัรราชธิดา 
ณ ช้ัน ๒๔-๒๕ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 

การกฬีาแห่งประเทศไทย 
************** 

 

๑. สมาคมกฬีาบริดจ์แห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคม   นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ 
 เลขาธิการ   นายปริชญ ์ พงศม์รกต 
 สถานท่ีติดต่อ   ๒๘๖  การกีฬาแห่งประเทศไทย   
     ชั้น ๒๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
     พระชนมพรรษา ถ. รามค าแหง  หวัหมาก   
     กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐    
     โทร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔    โทรสาร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๕ 
     เลขาธิการ   โทร. ๐๘๗-๐๓๔-๔๕๕๖ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 คุณหญิงชดชอ้ย   โสภณพนิช  นายกกิติมศกัด์ิสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย  
       ประธานกรรมการ 
 นายชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ  นายกสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย          
       รองประธาน/กรรมการ 
 นางไพลิน  นิมิตยงสกุล  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑/กรรมการ 
 นางวลัลภา   สวา่งโสภากุล  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๒/กรรมการ 
 นายปริชญ ์   พงศม์รกต  เลขาธิการสมาคมฯ/กรรมการ 
 นายชยัยทุธ   อศันียวงศ ์  รองเลขาธิการสมาคมฯ/กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวภทัริน   หล่อตระกลูงาม  เหรัญญิกสมาคมฯ/กรรมการ 
 นางแอน   มาลากุล ณ อยธุยา ประชาสัมพนัธ์/กรรมการ 
 นายมีชยั   วฒันสุข   ปฏิคม/กรรมการ 
 นายภาณุวทิย ์    ต.เจริญ   กรรมการกลาง/กรรมการ 
 นายสงวน    ล่ิมเจริญชาติ  กรรมการกลางฝ่ายพฒันาทีมชาติ/กรรมการ 
 นายจงชนะ    จนัทมาศ  กรรมการกลางฝ่ายสิทธิประโยชน์/กรรมการ 
 นายอษัฎางค ์   เรียมศรี   กรรมการกลางฝ่ายจดัการแข่งขนั/กรรมการ 
 นายพบสิทธ์ิ   กมลเวชช  กรรมการกลางฝ่ายพฒันาบุคลากร/กรรมการ 



 

 นายเกษมสุข    คุม้ตะโก  กรรมการกลางฝ่ายพฒันาเยาวชนทีมชาติ/กรรมการ 
 นายภทรธรรม  เอ้ือตระการ  นายทะเบียนและกรรมการกลางฝ่ายแผนงานยทุธศาสตร์ 
       /กรรมการ 
 นายบญัชา   องคช์าญชยั  กรรมการฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ/กรรมการ 
 

๓. คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงเทคนิค 
 นายแดนเนียล  วนิเซอร์   ประธานกรรมการ 
 นายปริชญ ์   พงศม์รกต  กรรมการ 
 นางบุญนิตา  คุณะดิลก  กรรมการ 
 นายชยัยทุธ  อศันียวงศ ์  เลขานุการ 
 
๔. คณะกรรมการตัดสิน 
 นายพบสิทธ์ิ  กมลเวชช  ประธานกรรมการตดัสิน 
 นายภทรธรรม  เอ้ือตระการ  ผูอ้  านวยการแข่งขนัประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน 
 นายสมชาย  รุ่งสถิต   ผูอ้  านวยการแข่งขนัประเภทคู่มินิบริดจ ์
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกฬีา ประมวลผล  
 นายศุภฤกษ ์  ชยัวฒันกุล  ประธาน 
 นายวงศพล  ขนุคงมี   กรรมการ   
 
๖. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 ๖.๑ ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสมาพนัธ์บริดจโ์ลก (World Bridge Federation) ฉบบั ค.ศ. 2017 
 ๖.๒ ใหใ้ชก้ฎและขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดใชใ้นปัจจุบนั 
 ๖.๓ ใหใ้ชก้ฎกติกา การแข่งขนัมินิบริดจ ์ท่ีสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดใชใ้นปัจจุบนั 
 

๗. คุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่งขัน 
๗.๑ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๘ ปี โดยนบัตั้งแต่ปีท่ีเกิดถึงปีท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั  
     ( นกักีฬาตอ้งอายไุม่เกิน ๑๘ ปี โดยใชเ้กณฑ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบดว้ย พ.ศ. เกิด) 
๗.๒ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๕ ปี โดยนบัตั้งแต่ปีท่ีเกิดถึงปีท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั  
     ( นกักีฬาตอ้งอายไุม่เกิน ๑๕ ปี โดยใชเ้กณฑ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบดว้ย พ.ศ. เกิด) 
๗.๓ ประเภทคูมิ่นิบริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๘ ปี โดยนบัตั้งแต่ปีท่ีเกิดถึงปีท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั  
       ( นกักีฬาตอ้งอายไุม่เกิน ๑๘ ปี โดยใชเ้กณฑ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบดว้ย พ.ศ. เกิด) 
๗.๔ ประเภทคู่มินิบริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๕ ปี โดยนบัตั้งแต่ปีท่ีเกิดถึงปีท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั  
       ( นกักีฬาตอ้งอายไุม่เกิน ๑๕ ปี โดยใชเ้กณฑ ์พ.ศ. ๒๕๖๔ ลบดว้ย พ.ศ. เกิด) 

หมายเหตุ  ในรายการระดับเยาวชน ถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้สมัครแข่งขันในนามสถาบันการศึกษา หรือถ้ามีรายช่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นนักกฬีาจังหวดั สามารถส่งแข่งในนามจังหวดัน้ันได้ (นักกฬีาทั้งคู่ต้องมาจากสถาบันหรือจังหวดัเดียวกนั) 



 

บทเฉพาะการส าหรับปี ๒๕๖๔ นักกีฬาที่ไม่สามารถหาคู่เพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามหมายเหตุข้างต้นในปีนี ้
อนุญาตให้จับคู่ข้ามจังหวดัได้ แต่ต้องเป็นนักกฬีาทีม่ีสังกดัอยู่ในภาคเดียวกัน และต้องยื่นความจ านงในการสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และต้องส่งรายช่ือผู้ฝึกสอนที่รับผิดชอบแนบมาด้วย เอกสารแบบฟอร์มแจ้ง
ความจ านงติดต่อได้ที ่นายชัยยุทธ อศันียวงศ์ อเีมล chai870@hotmail.com 

 

๘. ประเภทการแข่งขันมี ๔ ประเภท คือ 
 ๘.๑ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๘ ปี   จ านวนนกักีฬา  ๒ คนต่อคู่ 
 ๘.๒ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๕ ปี   จ านวนนกักีฬา  ๒ คนต่อคู่ 
 ๘.๓ ประเภทคู่มินิบริดจอ์ายุไม่เกิน ๑๘ ปี   จ านวนนกักีฬา  ๒ คนต่อคู่ 
 ๘.๔ ประเภทคู่มินิบริดจอ์ายุไม่เกิน ๑๕ ปี   จ านวนนกักีฬา  ๒ คนต่อคู่  
 
๙. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

๙.๑ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชนอายไุม่เกิน ๑๘ ปี  รอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน ๒๐ คู่ 
๙.๒ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชนอายไุม่เกิน ๑๕ ปี  รอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน ๒๐ คู่ 
๙.๓ ประเภทคู่มินิบริดจอ์ายไุม่เกิน ๑๘ ปี รอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน ๒๐ คู่ 
๙.๔ ประเภทคู่มินิบริดจอ์ายไุม่เกิน ๑๕ ปี รอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน ๒๐ คู่ 

๑๐.ค่าสมัครแข่งขัน 
 ๑๐.๑ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชนอายไุม่เกิน  ๑๘ ปี และ ๑๕ ปี  ไม่เก็บค่าสมคัรแข่งขนั  
 ๑๐.๒ ประเภทคู่มินิบริดจอ์ายไุม่เกิน ๑๘ ปี และ  ๑๕ ปี  ไม่เก็บค่าสมคัรแข่งขนั 
 
๑๑. วธีิการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๑๑.๑ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน  ส่งช่ือเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัภาค กรอกขอ้มูลการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 
ตามล้ิง http://thailandbridgeleague.com/?p=592   โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆในการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 
 ๑๑.๒ ประเภทคู่มินิบริดจ์ ส่งช่ือเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัภาค กรอกขอ้มูลการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั ตาม
ล้ิง http://thailandbridgeleague.com/?p=592  โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆในการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยผูเ้ขา้แข่งขนัมินิ
บริดจ์ ตอ้งไม่เป็นผูเ้คยเขา้รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขนัมินิบริดจชิ์งชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปีก่อนๆ หรือ ตอ้งไม่มี
รายช่ือผา่นเขา้รอบมหกรรมในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาแห่งชาติ 
 ๑๑.๓ ประเภทคู่มินิบริดจ์และคู่บริดจเ์ยาวชน  ยืนยนัรายช่ือผูฝึ้กสอนของคู่ และรุ่นอายุ หลงัจากจบการแข่งขนั
รอบคดัเลือก โดยสถาบนัท่ีมีนกักีฬาผา่นเขา้รอบเกิน ๕ คู่ สามารถมีผูฝึ้กสอนได ้๒ คน ต่อสถาบนั 
 
๑๒.วนัท าการปิดรับสมัคร 
 ๑๒.๑ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน จะประกาศรายช่ือผูไ้ดสิ้ทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัหลงัเสร็จส้ินการคดัเลือกระดบัภาค 
 ๑๒.๒ ประเภทคู่มินิบริดจ ์จะประกาศรายช่ือผูไ้ดสิ้ทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัหลงัเสร็จส้ินการคดัเลือกระดบัภาค 
 
 
 

mailto:chai870@hotmail.com
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๑๓. หลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการแข่งขัน 
    ๑๓.๑  การจัดการแข่งขันรอบคัดเลอืกประเภทคู่บริดจ์เยาวชนอายุไม่เกนิ ๑๘ ปี และ ๑๕ ปี
และคู่มินิบริดจ์อายุไม่เกนิ ๑๘ ปี และ ๑๕ ปี รอบคัดภาค  จ านวน ๕ ภาค 

๑๓.๑.๑ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๘ ปี ท าการคดัเลือกนกักีฬา จ านวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ คู่ 
รวมเป็น ๒๐ คู่ 

๑๓.๑.๒ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๕ ปี ท าการคดัเลือกนกักีฬา จ านวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ คู่ 
รวมเป็น ๒๐ คู่ 

๑๓.๑.๓ ประเภทคู่มินิบริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๕ ปี  ท าการคดัเลือกนกักีฬา จ านวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ คู่ 
รวม ๕ ภาค ๒๐ คู่ 

๑๓.๑.๔ ประเภทคู่มินิบริดจเ์ยาวชน อายไุม่เกิน ๑๘ ปี  ท าการคดัเลือกนกักีฬา จ านวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ คู่ 
รวม ๕ ภาค ๒๐ คู่ 

๑๓.๑.๖ วธีิจดัการแข่งขนัในระดบัภาคการจดัการแข่งขนัข้ึนอยูก่บัจ  านวนคู่ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัตามกฎ และ
ขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดใชใ้นปัจจุบนั และกติกาการแข่งขนัของสมาคมพนัธ์บริดจโ์ลก 
(World Bridge Federation) ฉบบั ค.ศ. 2017 

๑๓.๑.๗ สถานท่ีจดัการแข่งขนัในระดบัภาคประเภทคู่บริดจเ์ยาวชนและคู่มินิบริดจ ์
ภาค ๑   โรงเรียนศรัทธาสมุทร        จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ระหวา่งวนัท่ี ๓๐ เมษายน ถึง ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ภาค ๒  โรงเรียนท่ามะกา         จงัหวดักาญจนบุรี 

ระหวา่งวนัท่ี ๓ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ภาค ๓  โรงเรียนประจกัษศิ์ลปาคาร     จงัหวดัอุดรธานี 

ระหวา่งวนัท่ี ๖ ถึง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ภาค ๔  โรงเรียนพิบูลสวสัดี        จงัหวดัจงัหวดัภูเก็ต 

ระหวา่งวนัท่ี ๒๔ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ 
ภาค ๕  โรงเรียนปัทมดรุณวิทย ์     จงัหวดัก าแพงเพชร 

ระหวา่งวนัท่ี ๑๐  ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๑๓.๑.๙ การพิจารณาวธีิจดัการแข่งขนั และการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมนกักีฬาประเภทคู่ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

สมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 

 ๑๓.๒ การจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลศิ ด าเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวนัที ่๒๒  ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๓.๒.๑ จ านวนคู่ ในแต่ละประเภท ดงัน้ี 

- ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จ านวน  ๒๐   คู่ 
- ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จ านวน  ๒๐   คู่ 
- ประเภทคู่มินิบริดจอ์ายไุม่เกิน ๑๘ ปี จ านวน  ๒๐   คู่ 
- ประเภทคู่มินิบริดจอ์ายไุม่เกิน ๑๕ ปี จ านวน  ๒๐   คู่ 



 

 ๑๓.๒.๒ การจดัการแข่งขนัประเภทคู่บริดจเ์ยาวชน จ านวน ๒๐ คู่ ใหแ้ข่งขนัแบบพบกนัหมด 
  วนัละ ๑๙ รอบ  รอบละ ๒ กระดาน  โดยคิดคะแนนแบบ IMP Pairs (๒วนั) 
  ๑๓.๒.๒.๑ การแข่งขนัประเภทคู่ จะให้นกักีฬาเช็คผลการแข่งขนัหลงัจากจบการแข่งขนั และท าการแกไ้ข
ผลการแข่งขนัท่ีผิดพลาดภายใน  ๑๕  นาทีหลงัจากจบการแข่งขนั  
 ๑๓.๒.๓ การจดัการแข่งขนัประเภทคู่มินิบริดจ ์จ านวน  ๒๐ คู่ ใหแ้ข่งขนัพบกนัหมด 
  วนัละ ๑๙ รอบ  ๆละ ๒ กระดาน  โดยคิดคะแนนแบบ MP Pairs (๒วนั) 
      ๑๔.๒.๓.๑ การแข่งขนัประเภทคู่ จะใหน้กักีฬาเช็คผลการแข่งขนัหลงัจากจบการแข่งขนัและท าการแกไ้ข
ผลการแข่งขนัท่ีผิดพลาดภายใน  ๑๕  นาทีหลงัจากจบการแข่งขนั 
 ๑๓.๒.๔ วธีิการจดัการแข่งขนัข้ึนอยูก่บัจ  านวนนกักีฬา-ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัตามกฎ และขอ้บงัคบัของสมาคม
บริดจแ์ห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดใชใ้นปัจจุบนั และกติกาการแข่งขนัของสมาคมพนัธ์บริดจโ์ลก (World Bridge Federation) 
ฉบบั ค.ศ. 2017 
๑๔. ระบบและคอนเวนช่ันการ์ด (เฉพาะในการแข่งขนัรายการคู่บริดจเ์ยาวชน) 

๑๔.๑ รุ่นอายไุม่เกิน ๑๕ ปี อนุญาตใหใ้ชร้ะบบ SAYC เท่านั้น 
๑๔.๒ รุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี อนุญาตใหใ้ชร้ะบบ SAYC และ Precision 

 
หมายเหตุ ในรุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ถา้นกักีฬาเล่นระบบอ่ืน นอกเหนือจาก SAYC (ท่ีสมาคมสอนหรือท่ีก าหนดในเวบ็ไซต์
ของ WBF) ใหใ้ชค้อนเวนชัน่การ์ดท่ีส่งมาในรอบคดัเลือกระดบัภาค หากมีการแกไ้ขให้แกไ้ขและส่งก่อนการแข่งขนั ๓ วนั  

 
๑๕. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๑๕.๑ ใหผู้จ้ดัการทีม หรือมอบหมายใหห้วัหนา้ทีมและผูฝึ้กสอนท าหนา้ท่ีแทนกนัไดใ้นทุกเร่ืองของการ
ประสานงานกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ 
 ๑๕.๒ ใหผู้จ้ดัการทีม หรือหวัหนา้ทีม และผูฝึ้กสอน ของแต่ละทีมเขา้ร่วมการประชุมผูจ้ดัการทีม  
อยา่งนอ้ยทีมละ ๑ คน หากไม่มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุม จะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามมติท่ีประชุมทุกประการ  
 ๑๕.๓ หา้มสอนนกักีฬาระหวา่งการแข่งขนั  และหา้มนกักีฬาหรือเจา้หนา้ท่ีในทีมท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ดูการแข่งขนั
ของทีมตนเอง ในระหวา่งการแข่งขนั 
 ๑๕.๔ ก าหนดการแข่งขนัและประชุมผูจ้ดัการทีม ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไว ้

๑๕.๕ ระเบียบปฏิบติัในการแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามท่ีสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 
๑๖. การแต่งกายของนักกฬีา 
 นกักีฬาจะตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ในระดบัเยาวชนใหแ้ต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั 
ท่ีมีตราสถาบนัหรือแต่งกายชุดนกัเรียน นกัศึกษา 

 

๑๗. มารยาทของนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ 
 ๑๗.๑ ใหเ้ป็นไปตามกฎการแข่งขนัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 ๑๗.๒ นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูต้ดัสินและของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
มิฉะนั้น จะตอ้งถูกเชิญออกจากสนามหรือพกัการปฏิบติัหนา้ท่ี 



 

๑๘. การประท้วงเทคนิค 
 ๑๘.๑ ใหเ้ป็นไปตามกฎ กติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
 ๑๘.๒ จะตอ้งประทว้งภายใน ๓๐ นาที หลงัจากเกิดเหตุการณ์ท่ีจะประทว้ง พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียม
จ านวน ๕๐๐ บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) และตอ้งยืน่หนงัสือต่อกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประทว้งเทคนิคถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
๑๙. รางวลัการแข่งขัน ส าหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทของการแข่งขัน มีดังนี้ 
 ๑๙.๑ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชนอายไุม่เกิน ๑๘ ปี 
 ชนะเลิศ  ถว้ยรางวลั ๑ ถว้ยรางวลั เหรียญชุบทอง จ านวน ๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบพร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน  ๓,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน ๒ เหรียญ  
   และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน   ๑,๕๐๐ บาท 
 ๑๙.๒ ประเภทคู่บริดจเ์ยาวชนอายไุม่เกิน ๑๕ ปี 
 ชนะเลิศ  ถว้ยรางวลั ๑ ถว้ยรางวลั เหรียญชุบทอง จ านวน ๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบพร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน  ๓,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน ๒ เหรียญ  
   และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน  ๑,๕๐๐ บาท 
 ๑๙.๓ ประเภทคู่มินิบริดจ ์อายไุม่เกิน ๑๘ ปี 
 ชนะเลิศ  ถว้ยรางวลั ๑ ถว้ยรางวลั เหรียญชุบทอง จ านวน ๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
 ๑๙.๔ ประเภทคู่มินิบริดจ ์อายไุม่เกิน ๑๕ ปี 
 ชนะเลิศ  ถว้ยรางวลั ๑ ถว้ยรางวลั เหรียญชุบทอง จ านวน ๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๑  เหรียญชุบเงิน จ านวน ๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบั ๒  เหรียญชุบทองแดงจ านวน๒ เหรียญ  
  และประกาศนียบตัร จ านวน ๒ ใบ พร้อมเงินทุนการศึกษาจ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
 



 

 ๑๙.๕ ผูฝึ้กสอนมินิบริดจดี์เด่น ประเภทรุ่นอายไุม่เกิน ๑๕ ปี   
 โล่รางวลั ๑ รางวลั ประกาศนียบตัร จ านวน ๑ ใบ พร้อมเงินรางวลั ๒,๕๐๐ บาท 
 ๑๙.๖ ผูฝึ้กสอนมินิบริดจดี์เด่น ประเภทรุ่นอายไุม่เกิน ๑๘ ปี   
 โล่รางวลั ๑ รางวลั ประกาศนียบตัร จ านวน ๑ ใบ พร้อมเงินรางวลั ๒,๕๐๐ บาท 
 ๑๙.๗ ผูฝึ้กสอนบริดจดี์เด่น ประเภทรุ่นอายไุม่เกิน ๑๕ ปี  
 โล่รางวลั ๑ รางวลั ประกาศนียบตัร จ านวน ๑ ใบ พร้อมเงินรางวลั ๒,๕๐๐ บาท 
 ๑๙.๘ ผูฝึ้กสอนบริดจดี์เด่น ประเภทรุ่นอายไุม่เกิน ๑๕ ปี  
 โล่รางวลั ๑ รางวลั ประกาศนียบตัร จ านวน ๑ ใบ พร้อมเงินรางวลั ๒,๕๐๐ บาท 
 
๒๐.รางวลัผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 ผูฝึ้กสอนดีเด่นมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  ๒๐.๑ เป็นผูฝึ้กสอนตามช่ือปรากฏในบญัชี ในการแข่งขนัและปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูฝึ้กสอนเท่านั้น 
  ๒๐.๒ เป็นผูฝึ้กสอนในประเภทท่ีนกักีฬาไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
   
๒๑. การสนับสนุนของสมาคม 
 ๒๑.๑ สมาคมจะสนบัสนุนท่ีพกัใหก้บันกักีฬาบริดจแ์ละมินิบริดจ ์ท่ีผา่นรอบคดัเลือกเขา้ร่วมการแข่งขนัในรอบ

ชิงชนะเลิศ วนัท่ี ๒๒ –  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒๑.๒ สนบัสนุนท่ีพกั ใหก้บัผูฝึ้กสอนบริดจแ์ละมินิบริดจ ์ ตามขอ้ก าหนด ๑๑.๓ 
 ๒๑.๓ สนบัสนุนทุนการศึกษาตามท่ีประกาศ 
 
๒๒. พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 ใหน้กักีฬาผูท่ี้ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง  ใหแ้ต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั 
ท่ีมีตราสถาบนัหรือแต่งกายชุดนกัเรียน นกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางการแข่งขนัประเภทคู่มนิิบริดจ์ อายุไม่เกนิ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี 
 

วนัที่ เวลา รายการ 

วนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนการแข่งขนั 

 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การแข่งขนัประเภทคู่มินิบริดจร์อบแรก รอบท่ี ๑-๑๐  

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พกัทานอาหารกลางวนั 

 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การแข่งขนัประเภทคู่มินิบริดจร์อบแรก รอบท่ี ๑๑-๑๙ 

 ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. พิธีมอบรางวลัในรอบคดัเลือกระดบัภาค 

วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การแข่งขนัประเภทคู่มินิบริดจร์อบท่ีสอง รอบท่ี ๑-๑๐ 

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พกัทานอาหารกลางวนั 

 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การแข่งขนัประเภทคู่มินิบริดจร์อบท่ีสอง รอบท่ี ๑๑-๑๙ 

 ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. รอประกาศผลคะแนนและกิจกรรมต่างๆ 

 ๑๖.๓๐ น. พิธีมอบรางวลั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางการแข่งขนัประเภทคู่บริดจ์เยาวชน อายุไม่เกนิ ๑๕ ปี และ ๑๘ ปี 

 

วนัที่ เวลา รายการ 

วนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนการแข่งขนั 

 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การแข่งขนัประเภทคู่บริดจร์อบแรก รอบท่ี ๑-๑๐  

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พกัทานอาหารกลางวนั 

 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การแข่งขนัประเภทคู่บริดจร์อบแรก รอบท่ี ๑๑-๑๙ 

 ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. พิธีมอบรางวลัในรอบคดัเลือกระดบัภาค 

วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การแข่งขนัประเภทคู่บริดจร์อบท่ีสอง รอบท่ี ๑-๑๐ 

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พกัทานอาหารกลางวนั 

 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การแข่งขนัประเภทคู่บริดจร์อบท่ีสอง รอบท่ี ๑๑-๑๙ 

 ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. รอประกาศผลคะแนนและกิจกรรมต่างๆ 

 ๑๖.๓๐ น. พิธีมอบรางวลั 

 


