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ระเบียบการแขงขันกีฬาบริดจ รายการ Chayawat’s Cup 
 

วัตถุประสงคในการจัดการแขงขนั  

 เพื่อสงเสรมิกีฬาบริดจ ใหเปนที่แพรหลาย และเปนเวทีใหเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั่ว

ประเทศ ไดแสดงความสามารถ และพฒันานักกีฬาเยาวชนใหไปสูการแขงขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 

วันและเวลาในการจัดการแขงขัน 

 วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เริ่มการแขงขัน เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น. 

 

สถานท่ีจัดการแขงขัน 

 หองประชุมอังรีดูนังต สมาคมราชกรฑีาสโมสร ปทมุวัน กรุงเทพมหานคร  

 

ประเภทการแขงขัน 

ประเภทคูบริดจเยาวชน รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป  จำนวนนักกีฬา  ๒ คนตอคู 

ประเภทคูบริดจเยาวชน รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป  จำนวนนักกีฬา  ๒ คนตอคู 

ประเภทคูบริดจเยาวชน รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป  จำนวนนักกีฬา  ๒ คนตอคู 

 

คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน 

 

 ๑. มีพื้นฐานในการเลนกีฬาบริดจ 

๒. ตองศึกษาอยูในสถานศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และรวมถึงในระดับอาชีวศึกษา

ไมเกิน ปวช.    

๓. รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ 

๔.  รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐  

๕. รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป เกิดต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ 

 

จำนวนการรับสมัครแขงขัน 

๑. รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป จำนวน ๑๔ คู 

๒. รุนอายุไมเกิน ๑๕ ป จำนวน ๓๘ คู 

๓. รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป จำนวน ๔๐ คู 
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รางวัลการแขงขนั สำหรับผูชนะในแตละประเภทของการแขงขัน 

 

 ๑.ประเภทคูบริดจเยาวชน อายุไมเกิน ๑๒ ป 

ชนะเลิศ   เหรียญทอง    พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท  

รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญเงิน     พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท 

รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรีญทองแดง พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูหญิง ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูผสม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูอันดับบูบี ๋ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูอายุรวมกันนอยสุด ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

 

๒.ประเภทคูบริดจเยาวชน อายุไมเกิน ๑๕ ป 

 ชนะเลิศ   เหรียญทอง    พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท  

รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญเงิน     พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท 

รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรีญทองแดง พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูหญิง ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูผสม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูอันดับบูบี ๋ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูอายุรวมกันนอยสุด ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

 

๓.ประเภทคูบริดจเยาวชน อายุไมเกิน ๑๘ ป 

 ชนะเลิศ   เหรียญทอง    พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท  

รองชนะเลิศอันดับ ๑  เหรียญเงิน     พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท 

รองชนะเลิศอันดับ ๒  เหรีญทองแดง พรอม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูหญิง ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูผสม ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูอันดับบูบี ๋ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

รางวัลประเภทคูอายุรวมกันนอยสุด ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

 

หมายเหตุ ผูที่ชนะเลิศในการแขงขันแตละประเภท จะมกีารสลกัช่ือผูชนะเลิศ บนถวยรางวัล เพื่อเปนเกียรติ

แกผูชนะการแขงขันในแตละป 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสถาบันการศึกษา 

ไม่จํากัด สมัครก่อนได้ก่อน  

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ฟรีของวาง เคร่ืองด่ืม และอาหารเย็น 
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การสนับสนุน สมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย สนับสนุนที่พัก และคาเดินทางจากทีพ่ัก อาคาร ๓๐๐ เตียงไป

สถานที่แขงขัน หากโรงเรียนใดประสงคจะเขาพกั ใหแจงวันที่และจำนวนวันที่พัก พรอมจำนวนนักกีฬา และช่ือมา

ที่ คุณอภิวัชร อักษรสมบัติ ID Line moddm1989 

 

 

 

 

การสมัครเขารวมการแขงขัน 

 

๑. นักกีฬาสามารถสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน ๑ ประเภท ตอคน  

๒. การสมัคร ลงช่ือนักกีฬา ( ช่ือ และสกลุ เปนภาษาอังกฤษ )  และสังกัด ไดที่ Line กลุมผูฝกสอน 

กีฬาบริดจ หรือ QR Code 

  
๓. รับสมัครไมเกินตามที่กำหนดในแตละประเภท 

๔. เปดรบัสมัครวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๕. ปดรับสมัครวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

คาสมัครแขงขัน    ไมมีการเก็บคาสมัครแขงขัน 

 

การแตงกายของนักกีฬา 

นักกีฬาจะตองสวมใสเครือ่งแบบนักเรียนเทาน้ัน หรือเครือ่งแบบของสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู ไม

อนุญาตใหสวมใสชุดพละศึกษา 

   

วิธีจัดการคัดเลือก 

 จัดการแขงขันแบบประเภทคู แบงออกเปน ๓ ประเภท  

 

 

กฎกติกา การแขงขัน  

 ๕.๑ ใหใชกติกาการแขงขันของสมาพันธบริดจโลก (World Bridge Federation) ฉบับ ค.ศ. ๒๐๑๗ 

 ๕.๒ ใหใชกฎและขอบังคับของสมาคมกีฬาบริดจแหงประเทศไทย ที่กำหนดใหใชในปจจุบัน 
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รายละเอียดการแขงขันเพ่ิมเติม  

 

อาหารสำหรับงานเลี้ยงหลังจบการแขงขัน 

 

ขาวหนาเปด 

ขาวมันไก 

ขาวหมูแดง 

บะหมี่หลุย 

กวยเต๋ียวถ่ัวแระ 

 

ของวาง สำหรับนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขัน 

 

ขนมปงเนย 

ถ่ัวแปบ 

สาคูไสหม ู

 

 

ของชำรวยท่ีระลึกการเขารวมการแขงขัน 

 

นักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน จะไดรับ ปากกา สกรีนช่ือรายการแขงขัน 2nd Chayawat’s Cup 2022 

 

ผูใหการสนบัสนุน 

 

คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช 

คุณวัลลภา สวางโสภากลุ 

คุณไพลิน นิมิตยงสกลุ 

คุณธีรธัช โปษยานนท 

คุณภทรธรรม เอื้อตระการ 


