
ระเบียบการแข่งขันกฬีาบริดจ์ 

ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ประเภททีมทั่วไป และทีมเยาวชนอายุไม่เกนิ ๒๖ ปี 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติิยาภา นเรนทิราเทพยวด ี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ณ ช้ัน ๒๔-๒๕ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษา 

การกฬีาแห่งประเทศไทย 

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

 

๑. สมาคมกฬีาบริดจ์แห่งประเทศไทย 

 นายกสมาคม   นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ 

 เลขาธิการ   นายปริชญ ์ พงศม์รกต 

 สถานท่ีติดต่อ   ๒๘๖  การกีฬาแห่งประเทศไทย   

     ชั้น ๒๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  

     พระชนมพรรษา ถ. รามคาํแหง  หวัหมาก   

     กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐    

     โทร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔     

     โทรสาร. ๐๒ ๑๓๖ ๒๑๓๔ 

     เลขาธิการ   โทร. ๐๘๗-๐๓๔-๔๕๕๖ 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 

 คุณหญิงชดชอ้ย   โสภณพนิช  นายกสมาคมกิติมศกัด์ิกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย  

       ประธานกรรมการ 

 นายชยวฒัน์   พิเศษสิทธ์ิ  นายกสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย          

       รองประธาน/กรรมการ 

 นางไพลิน  นิมิตยงสกุล  อุปนากยกสมาคมฯ คนท่ี ๑/กรรมการ 

 นางวลัลภา   สวา่งโสภากุล  อุปนากยกสมาคมฯ คนท่ี ๒/กรรมการ 

 นายปริชญ ์   พงศม์รกต  เลขาธิการสมาคมฯ/กรรมการ 

 นายชยัยทุธ   อศันียวงศ ์  รองเลขาธิการสมาคมฯ/กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวภทัริน   หล่อตระกูลงาม  เหรัญญิกสมาคมฯ/กรรมการ 

 นางแอน   มาลากุล ณ อยธุยา ประชาสัมพนัธ/์กรรมการ 

 นายมีชยั   วฒันสุข   ปฏิคม/กรรมการ 

 นายภาณุวิทย ์    ต.เจริญ   กรรมการกลาง/กรรมการ 

 นายจงชนะ    จนัทมาศ  กรรมการกลางฝ่ายสิทธิประโยชน์/กรรมการ 



 
 นายอษัฎางค ์   เรียมศรี   กรรมการกลางฝ่ายจดัการแข่งขนั/กรรมการ 

 นายพบสิทธ์ิ   กมลเวชช  กรรมการกลางฝ่ายพฒันาบุคลากร/กรรมการ 

นายภทรธรรม   เอ้ือตระการ   นายทะเบียนและกรรมการกลางฝ่ายแผนงานยทุธศาสตร์ 
/กรรมการ 

 นายบญัชา   องคช์าญชยั  กรรมการฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ/กรรมการ 

 

๓. คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงเทคนิค 

 นายแดนเนียล   วินเซอร์   ประธานกรรมการ 

นายปริชญ ์  พงศม์รกต   กรรมการ 

นางบุญนิตา   คุณะดิลก   กรรมการ 

นายชยัยทุธ   อศันียวงศ ์  เลขานุการ 

 

๔. คณะกรรมการตัดสิน 

นายพบสิทธ์ิ  กมลเวชช  ประธานผูต้ดัสิน 

นายภทรธรรม  เอ้ือตระการ  ผูอ้าํนวยการแข่งขนัประเภททีมบริดจป์ระชาชนทัว่ไป 

นายวิบูลย ์  พร้อมพานิชย ์  ผูอ้าํนวยการแข่งขนัประเภททีมบริดจเ์ยาวชน 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกฬีา ประมวลผล 

นายชยัยทุธ  อศันียวงศ ์  ประธาน 

นายอภิวชัร  อกัษรสมบติั  กรรมการ 

นายศุภฤกษ ์  ชยัวฒันกุล  กรรมการ 

นายวงศพล   ขนุคงมี   กรรมการ 

   

๖. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

 ๖.๑ ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสมาพนัธ์บริดจ์โลก (World Bridge Federation) ฉบบั ค.ศ. 2017 

 ๖.๒ ใหใ้ชก้ฎและขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย ท่ีกาํหนดใชใ้นปัจจุบนั 

 

๗. ประเภทการแข่งขัน 

 ๗.๑ ประเภททีมประชาชนทัว่ไป (ไม่จาํกดัเพศ ไม่จาํกดัอาย ุไม่จาํกดัสัญชาติ)จาํนวนนกักีฬา ๔-๖ คนต่อทีม 

 ๗.๒. ประเภทคทีมเยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปี    จาํนวนนกักีฬา ๔-๖ คนต่อทีม 

 

 



 
๘. คุณสมบัติของผู้ร่วมการแข่งขัน 

 ๘.๑ มีพื้นฐานในการเล่นกีฬาบริดจ ์  

 ๘.๒ ประเภททีมประชาชนทัว่ไป ไม่จาํกดัเพศ อาย ุและ สัญชาติ 

 ๘.๓ ประเภททีมเยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปี (เกิดตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙) 

 

๙. จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 ๙.๑ ประเภททีมทัว่ไป    รับสมคัรจาํนวน   ๒๔  ทีม 

 ๙.๒ ประเภททีมเยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปี รับสมคัรจาํนวน   ๒๔  ทีม 

 

๑๐.ค่าสมัครแข่งขัน 

 ๑๐.๑ ประเภททีมทัว่ไป      ค่าสมคัรแข่งขนัทีมละ ๕,๐๐๐  บาท 

 ๑๐.๒ ประเภททีมเยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปี ไม่เก็บค่าสมคัรแข่งขนั 

 

๑๑. วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

 ๑๑.๑ ประเภททีมทัว่ไป 

  สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัทีมละ จาํนวน ๔ ถึง ๖ คน ลงทะเบียนออนไลน์ ในเว็บไซด์สมาคมกีฬาบริดจ์

แห่งประเทศไทย www.thailandbridgeleague.com คลิกท่ี แบบฟอร์มสมคัรเขา้ร่วมการการแข่งขนักีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย กรอกรายละเอียดแลว้กดส่ง  พร้อมจ่ายค่าสมคัรแข่งขนั โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกรุงเทพ  

สาขา หวัหมาก ช่ือบญัชี สมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 1808466567 

และส่งหลกัฐานสลิปการโอนเงินในแบบฟอร์มสมคัรในฟอร์แมทของไฟล์รูปภาพ  ทีมท่ีสมคัรและดาํเนินการจ่ายค่า

สมคัรเป็นท่ีเรียบร้อยถึงจะไดสิ้ทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

 ๑๑.๒ ประเภททีมเยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปี 

  สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัทีมละ จาํนวน ๔ ถึง ๖ คน ลงทะเบียนออนไลน์ ในเว็บไซด์สมาคมกีฬาบริดจ์

แห่งประเทศไทย www.thailandbridgeleague.com คลิกท่ี แบบฟอร์มสมคัรเขา้ร่วมการการแข่งขนักีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย กรอกรายละเอียดของผูค้วบคุมทีมและนกักีฬาทั้งหมดแลว้กดส่ง 

 

 

๑๒.วันรับสมัคร วันประชุมผู้จัดการทีม และวันจัดการแข่งขัน 

๑๒.๑ รับสมัครวันท่ี ๑๖ สิงหาคม - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมประกาศรายช่ือทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัใน

เวบ็ไซตส์มาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย และ Facebook สมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 

 ๑๒.๒ ประชุมผูจ้ดัการทีม วนัท่ี ๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. ผา่นโปรแกรม zoom 

 ๑๒.๓ วนัจดัการแข่งขนั วนัท่ี ๑๗-๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด ดงัน้ี 

  ๑๒.๓.๑ รอบคดัเลือก จดัการแข่งขนัในวนัท่ี ๑๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 
  ๑๒.๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ จดัการแข่งขนัในวนัท่ี ๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๒.๓.๓ Consolation จดัการแข่งขนัในวนัท่ี ๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑๓. วิธีการจัดการแข่งขัน 

 ๑๓.๑ จดัการแข่งขนัแยกประเภท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

๑๓.๑.๑ รอบคดัเลือก วิธีการจดัการแข่งขนัจะแจง้อีกคร้ังหลงัจากปิดรับสมคัรแข่งขนั 

๑๓.๑.๒ รอบชิงชนะเลิศ นาํทีมจาํนวน ๔ ทีม เขา้รอบชิงชนะเลิศ วิธีการจดัการแข่งขนัจะแจง้อีกคร้ัง

หลงัจากปิดรับสมคัรแข่งขนั 

๑๓.๑.๓ Consolation ทีมประชาชน ใหสิ้ทธ์ิทีมท่ีไม่ผา่นรอบคดัเลือกประเภททีมประชาชนเขา้ร่วมการ

แข่งขนั วิธีการจดัการแข่งขนัจะแจง้อีกคร้ังหลงัจากปิดรับสมคัรแขง่ขนั 

๑๓.๑.๔ Consolation ทีมเยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปี ให้สิทธ์ิทีมท่ีไม่ผา่นรอบคดัเลือกประเภททีม

เยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปีเขา้ร่วมการแข่งขนั วิธีการจดัการแข่งขนัจะแจง้อีกคร้ังหลงัจากปิด

รับสมคัรแข่งขนั 

๑๓.๒ วิธีการจดัการแข่งขนัขึ้นอยูก่บัจาํนวน ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัตามกฎ และขอ้บงัคบัของสมาคมบริดจ์แห่ง

ประเทศไทย ท่ีกาํหนดใชใ้นปัจจุบนั และกติกาการแข่งขนัของสมาคมพนัธ์บริดจ์โลก (World Bridge 

Federation) ฉบบั ค.ศ. 2017 

 

๑๔. ระบบและคอนเวนช่ันการ์ด  

๑๔.๑ ให้เป็นไปตาม The WBF System Policy  (http://www.worldbridge.org/wp-

content/uploads/2016/11/WBFSystemsPolicy.pdf)  โดยไม่อนุญาตใหเ้ล่นระบบ HUM และไม่อนุญาตให้

ใชค้อนเวนชนั Brown Sticker   

๑๔.๒. ให ้Alert ตาม The WBF Alert Policy (http://www.worldbridge.org/wp-

content/uploads/2016/12/WBFalertingpolicy.pdf) 

 

๑๕. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๑๕.๑ ใหผู้ค้วบคุมทีม หรือหัวหนา้ทีม ทาํหนา้ท่ีเร่ืองของการประสานงานกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

๑๕.๒ ใหผู้ค้วบคุมทีมทีม หรือหัวหนา้ทีม ของแต่ละทีมเขา้ร่วมการประชุมผูจ้ดัการทีม อยา่งนอ้ยทีมละ ๑ คน 

หากไม่มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุม จะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามมติท่ีประชุมทุกประการ  

๑๕.๓ หา้มสอนนกักีฬาระหวา่งการแข่งขนั  และหา้มนกักีฬาหรือเจา้หนา้ท่ีในทีมท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ดูการแข่งขนั

ของทีมตนเอง ในระหวา่งการแขง่ขนั 

๑๕.๔ ใหป้ฏิบติัตามระเบียบในการแข่งขนั ท่ีสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทยกาํหนด 

๑๕.๕ นกักีฬาจะตอ้งมาถึงสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัอยา่งนอ้ย ๓๐ นาที 

๑๕.๖ ตอ้งได ้Contract ก่อนหมดเวลาแข่งขนัในแต่ละรอบ 2 นาที มิฉะนั้นจะถูกตดับอร์ด 

http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/11/WBFSystemsPolicy.pdf
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/11/WBFSystemsPolicy.pdf
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/12/WBFalertingpolicy.pdf
http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/12/WBFalertingpolicy.pdf


 
๑๕.๗ การแกไ้ขคะแนนใหท้าํใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ีทาํการแข่งขนั สิทธ์ิการแกไ้ขจะหมดส้ินลงทนัทีภายหลงั

จากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัประกาศผลการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ 

 

๑๖. การแต่งกายของนักกฬีา 

 นกักีฬาจะตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
 

 

๑๗. มารยาทของนักกฬีาและเจ้าหน้าท่ี 

 ๑๗.๑ ใหเ้ป็นไปตามกฎการแข่งขนัของสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย 

 ๑๗.๒ นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีทุกคน จะตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของผูต้ดัสินและของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

มิฉะนั้น จะตอ้งถูกเชิญออกจากสนามหรือพกัการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

๑๘. การประท้วง 

๑๘.๑ ใหเ้ป็นไปตามกฎ กติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย 

๑๘.๒ จะตอ้งประทว้งภายใน ๓๐ นาที หลงัจากเกิดเหตุการณ์ท่ีจะประทว้ง พร้อมทั้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม

จาํนวน ๕๐๐ บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) และตอ้งยืน่หนงัสือต่อกรรมการผูต้ดัสินเทา่นั้น การพจิารณาของ

คณะกรรมการประทว้งเทคนิคถือเป็นท่ีส้ินสุด 

๑๘.๓ สิทธ์ิการประทว้งจะหมดส้ินลงทนัทีภายหลงัจากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัประกาศผลการแข่งขนัอยา่ง

เป็นทางการ 

 

๑๙. รางวัลการแข่งขัน สําหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทของการแข่งขัน มีดังนี้ 

 ๑๙.๑ ประเภททีมทัว่ไป 

 ชนะเลิศ ถว้ยรางวลั ๑ ใบ เหรียญชุบทอง จาํนวน ๖ เหรียญ  

  และประกาศนียบตัร จาํนวน ๖ ใบ พร้อมเงินสนบัสนุนทีมจาํนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 รองชนะเลิศอนัดบั ๑ เหรียญชุบเงิน จาํนวน ๖ เหรียญ  

  และประกาศนียบตัร จาํนวน ๖ ใบ พร้อมเงินสนบัสนุนทีมจาํนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 รองชนะเลิศอนัดบั ๒ เหรียญชุบทองแดงจาํนวน๖ เหรียญ  

  และประกาศนียบตัร จาํนวน ๖ ใบ พร้อมเงินสนบัสนุนทีมจาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 รองชนะเลิศอนัดบั ๓ ประกาศนียบตัร จาํนวน ๖ ใบ พร้อมเงินสนบัสนุนทีมจาํนวน ๕,๐๐๐ บาท 

 ๑๙.๒ ประเภททีมเยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปี 

 ชนะเลิศ ถว้ยรางวลั ๑ ใบ เหรียญชุบทอง จาํนวน ๖ เหรียญ  

  และประกาศนียบตัร จาํนวน ๖ ใบ พร้อมเงินสนบัสนุนทีมจาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 รองชนะเลิศอนัดบั ๑ เหรียญชุบเงิน จาํนวน ๖ เหรียญ  



 
  และประกาศนียบตัร จาํนวน ๖ ใบ พร้อมเงินสนบัสนุนทีมจาํนวน ๕,๐๐๐ บาท 

 รองชนะเลิศอนัดบั ๒ เหรียญชุบทองแดงจาํนวน ๖ เหรียญ  

  และประกาศนียบตัร จาํนวน ๖ ใบ พร้อมเงินสนบัสนุนทีมจาํนวน ๓,๐๐๐ บาท 

 รองชนะเลิศอนัดบั ๓ ประกาศนียบตัร จาํนวน ๖ ใบ พร้อมเงินสนบัสนุนทีมจาํนวน ๒,๐๐๐ บาท 

 ๑๙.๓ ประเภท  Consolation ทีมประชาชน 

 ชนะเลิศ เงินรางวลั ๕,๐๐๐ บาท 

 รองชนะเลิศอนัดบั ๑ เงินรางวลั ๓,๐๐๐ บาท 

 ๑๙.๔ ประเภท  Consolation ทีมเยาวชน รุ่นอายไุม่เกิน ๒๖ ปี 

 ชนะเลิศ เงินรางวลั ๒,๐๐๐ บาท 

 รองชนะเลิศอนัดบั ๑ เงินรางวลั ๑,๐๐๐ บาท 

 

๒๐. พธิีมอบเหรียญรางวัล 

 ใหน้กักีฬาผูท่ี้ไดรั้บรางวลัการแขง่ขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง 

 


