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คํานํา 
 คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน ฉบบันี้จัดทํา
ขึ้นเพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬาของ
หนวยงาน องคกร หรือสถาบันตาง ๆ  ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน 
ใหมีความสมบูรณตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรับความรวมมือ
ในการจัดทําตนฉบับขอมูลและรายละเอียดภาพ จากนายธนะรัตน หงสเจริญ 
ผูเช่ียวชาญ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนนําเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาของการกีฬาแหง
ประเทศไทย ตามลําดับ 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตอง
ดําเนินการดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬา
และผูมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
ดังนั้น มาตรฐานของสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาจึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไปดวย 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุงตอไป 
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน กฎ-กติกาที่ สหพันธกีฬาระหวางประเทศ
กําหนด  ในโอกาสนี้การกีฬาแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายเปนอยางสูงที่ชวยใหการจัดทําเอกสารเพื่อประโยชนแกการพัฒนาวงการ
กีฬาของชาติฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยด ี

กองมาตรฐานกีฬา 
 



คําจํากัดความ 
 อุปกรณกีฬา (Sport Equipment) หมายถึง ผลิตภัณฑที่เปน
วัสดุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช
ในการเลน ฝกซอม และการแขงขันกีฬาของนักกีฬา เจาหนาที่ ผูตัดสิน
กรรมการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหรือไมขัดแยงกับ
ระเบียบการแขงขันและกติกากีฬาที่สหพันธกีฬาระหวางประเทศใน
ชนิดกีฬานั้น ๆ กําหนดไว 

 สถานกีฬา (Sport Field and Stadium) หมายถึง พื้นที่และ/
หรือสิ่งปลูกสรางที่กําหนดขึ้น เพื่อใชอํานวยประโยชนในการเลน 
ฝกซอมและจัดการแขงขันกีฬาสําหรับนักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่      
ผูตัดสิน กรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหรือไม
ขัดกับระเบียบการแขงขันและกติกากีฬาตามเงื่อนไขของสหพันธกีฬา
ระหวางประเทศ 

 สถานแขงขันกีฬา(Sport Field and Stadium for Competition) 
หมายถึง บริเวณ พื้นที่และ/หรือสิ่งปลูกสราง ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการจัดการ
แขงขันกีฬา และอํานวยความสะดวกใหผูชม นักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่             
ผูตัดสินและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองตามระเบียบการแขงขนัและ
กติกากีฬาของสหพันธกีฬาระหวางประเทศชนิดนั้น ๆ  
 
 



สารบัญ 
        หนา 
มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
ตามกติกาของสหพันธแบดมินตันโลก  
 1. ขนาดสนาม   
 สนามแบดมินตัน/เสาตาขาย  2 
 ตาขาย  3  
 2. อุปกรณการแขงขัน 
  ลูกขนไก  5 
  การทดสอบความเร็วลูก  7 
  แร็กเกต  8 
  การยอมรับอุปกรณ 10 
 3. อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 
  เกาอี้กรรมการผูตัดสิน 11 
  เกาอี้กรรมการกํากับการสงลูก/เกาอี้กรรมการ 
  กํากับเสน 12 
  เกาอี้สําหรับผูฝกสอน/ปายแสดงวามีการพัก 
  การแขงขัน 13 
   
    
 
 



         หนา 
  ตะกราใสอุปกรณแขงขันสําหรับนักกีฬา/ไมวัด 
  ความสูงของตาขาย 14  
  โตะเจาหนาที่ดําเนินการแขงขันและประมวลผล 15 
  ผังการจัดสนามแขงขัน 16 
 4. อุปกรณประกอบการตัดสิน 
  ปายแสดงผลขณะแขงขันประจําสนาม 17 
  ปายสรุปผลการแขงขันและโปรแกรมการแขงขัน 17 
  เครื่องบันทกึผลการแขงขันอิเลค็ทรอนิคส 18 
  เอกสารประกอบการตัดสิน 19 
   ใบบันทึกผลการแขงขัน 19 
   ใบสงรายช่ือนักกีฬาประเภททีม 20 
   ใบประกบคูแขงขันประเภททีม 21 
 5. หองเทคนิคสําหรับการจัดการแขงขัน 
  หองประชุม 22 
  หองสื่อมวลชน 23 
  หองพักผูตัดสิน 24 
  หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายนักกีฬา 24 
  หองพยาบาลและกายภาพบําบัด 25 
  หองตรวจสารตองหาม 26 
  
 



        หนา 
 หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายนักกีฬาหญิงและคนพิการ/ 
 หองฝกซอม/อบอุนรางกาย      27   
 6. การควบคุมแสงและอุณหภูม ิ      28 
 7. การจัดใหมีกิจกรรมดานความบันเทิงประกอบการแขงขัน 
    (SPORT ENTERTAINMENT) 
 การตกแตงสถานที่  29   
 การจัดบริการขอมูล/การจัดปายประชาสัมพันธ 
 การแขงขัน 30 
 การจัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขัน 
 และจําหนายของที่ระลึก  31 
  การจัดวางปายประชาสัมพันธผูอุปถัมภ 
 การแขงขันในสนาม 31 
 การจัดบริการขึ้นเอ็นแบดมินตัน 
 บริเวณสนามแขงขัน 32  
 จุดสัมภาษณ (BACKDROP)และแทนรับรางวัล    33 
 การจัดใหมีการถายทอดสดและบันทึกภาพ     34 
   สนามแบดมินตันสําหรับการแขงขันระดับนานาชาติ    35 
 ภาพ 3 มิติแสดงรายละเอียดภายในโครงสราง 
 สนามแบดมินตันมาตรฐาน 36 
 

 



         
 มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 

STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF BADMINTON  
 มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตันฐานขอมูลสหพันธ
แบดมินตันโลก www.internationalbadminton.org สมาคมแบดมินตันแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภwww.badmintonthai.or.th   

 
สนามแบดมินตัน 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 



         
สนามและอุปกรณสนาม 
 1.1 สนามเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาประกอบดวยเสนกวางขนาด 40 มิลลิเมตร   
 1.2 เสนทุกเสนตองเดนชัด และควรทาดวยสีขาวหรือสีเหลือง 
 1.3 เสนทุกเสนเปนสวนประกอบของพื้นที่ซึ่งกําหนดไว   

 
เสาตาขาย 

 1.4 เสาตาขายจะตองสูง 1.55 เมตรจากพื้นสนาม และต้ังตรงเมื่อขึง
ตาขายใหตึงตามที่ไดกําหนดไว โดยที่จะตองไมมีสวนหนึ่งสวนใด
ของเสายื่นเขามาในสนาม    
 1.5 เสาตาขายจะตองต้ังอยูบนเสนเขตขางของสนามแขงขัน
ประเภทคูตามที่ไดกําหนดไวโดยไมตองคํานึงวาจะเปนการแขงขัน
ประเภทเดี่ยวหรือประเภทคู 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



         

 
ตาขาย 

  
 1.6 ตาขายจะตองถักดวยเสนดายสีเขม และมีขนาดตากวาง           
ไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร และไมเกิน 20 มิลลิเมตร 
 1.7 ผืนตาขายตองมีความกวาง 760 มิลลิเมตร และความยาว      
อยางนอย 6.10 เมตร  

  

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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 1.8 ขอบบนของตาขายตองมีแถบผาสีขาวพับสอง ขนาดกวาง       
75 มิลลิเมตรทับบนเชือกหรือลวดที่รอยขึงระหวางเสาทั้งสอง  
 1.9 เชือกหรือลวดตองมีความยาวพอที่จะขึงใหตึงเต็มทีก่ับสุดหัวเสา  

 1.10 ขอบบนของตาขายตรงกึ่ งกลางสนามตองสูงจากพื้น        
1.524 เมตร และตองสูง 1.55 เมตรเหนือเสนเขตขางของประเภทคู 
 1.11 ตองไมมีชองวางระหวางสุดปลายตาขายกับเสา ถาจําเปน    
ใหผูกรอยปลายตาขายทั้งหมดกับเสา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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อุปกรณการแขงขัน 

 

  
 

ลูกขนไกมาตรฐานสําหรับการแขงขัน 
2. ลูกขนไก 
 2.1 ลูกขนไกอาจทําจากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือ วัสดุสังเคราะห
ไมวาลูกนั้นจะทําจากวัสดุชนิดใดก็ตาม ลักษณะวิถีวิ่งทั่วไปจะตอง
เหมือนกับลูกซึ่งทําจากขนธรรมชาติ ฐานเปนหัวไมกอก หุมดวยหนังบาง 
 2.2 ลูกขนไกตองมีขน 16 อัน ปกอยูบนฐาน 
 2.3 ความยาวของขน วัดจากปลายขนถึงสวนบนของฐาน ในแตละ
ลูกจะเทากันทั้งหมด ระหวาง 62 มิลลิเมตร ถึง 70 มิลลิเมตร 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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 2.4 ปลายขนตองแผเปนรูปวงกลม มีเสนผาศูนยกลางระหวาง      
58 มิลลิเมตร ถึง 68 มิลลิเมตร 
 2.5 ขนตองมัดใหแนนดวยเสนดายหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม 
 2.6 ฐานของลูกตองมีเสนผาศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ถึง 28 มิลลิเมตร 
และสวนลางมนกลม  

 2.7 ลูกขนไกจะมีน้ําหนักต้ังแต 4.74 ถึง 5.50 กรัม 
 2.8 ลูกขนไกที่ไมใชขนธรรมชาติ 
  2.8.1 สวนของขนหรือวัสดุสังเคราะหใชแทนขนธรรมชาติ 
  2.8.2 ฐานลูก ดังที่ไดกําหนดไวในกติกาขอ 2.6  
  2.8.3 ขนาดและน้ําหนักของลูกตองเปนไปตามที่ไดกําหนดไว
ในกติกาขอ 2.3,2.4 และ 2.7 อยางไรก็ตาม ความแตกตางของความ
ถวงจําเพาะและคุณสมบัติของวัสดุสังเคราะหโดยการเปรียบเทียบกับ           
ขนธรรมชาติ ยอมใหมีความแตกตางไดถึง 10 % 
 2.9 เนื่องจากมิไดกําหนดความแตกตางในเรื่องลักษณะทั่วไป 
ความเร็วและวิถีวิ่งของลูกอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดังกลาว
ขางตนได โดยการอนุมัติจากองคกรแหงชาติที่เกี่ยวของในพื้นที่ซึ่ง
สภาพความกดอากาศสูงหรือสภาพดินฟาอากาศเปนเหตุใหลูกขนไก
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวไมเหมาะสม 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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พื้นที่ใชทดสอบความเร็วของลูก 

 
3. การทดสอบความเร็วลูก 
 3.1 การทดสอบ ใหผูทดสอบยืนหลังเสนเขตหลังและตีลูกใตมือ
อยางสุดแรง โดยจุดสัมผัสลูกอยูเหนือเสนเขตหลัง ลูกจะพุงไปเปนมุมสูง  
ในแนวขนานกับเสนเขตขาง 
 3.2 ลูกที่มีความเร็วถูกตอง จะตกหางจากเสนเขตหลังของอีกดาน
หนึ่งไมนอยกวา 530 มิลลิเมตร และไมมากกวา 990 มิลลิเมตร   

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



         

 
แร็กเกต 

4. แร็กเกต 
 4.1 เฟรมของแร็กเกตยาวทั้งหมดไมเกิน 680 มิลลิเมตร และกวาง
ทั้งหมดไมเกิน 230 มิลลิเมตร สวนตาง ๆ ที่สําคัญไดอธิบายไวในกติกา
ขอ 4.1.1 ถึง 4.1.5   
  4.1.1 ดามจับ เปนสวนของแร็กเกตที่ผูเลนใชมือจับ 
  4.1.2 พื้นที่ขึงเอ็น เปนสวนของแร็กเกตที่ผูเลนใชตีลูก 
  4.1.3 หัวแร็กเกตคือบริเวณที่ใชขึงเอ็น 
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  4.1.4 กานคือสวนตอจากดามจับถึงหัวแร็กเกต (ขึ้นอยูกับกติกา   
ขอ 4.1.5)  
  4.1.5 คอ (ถามี) คือสวนตอของกานกับขอบหัวตอนลาง 
 4.2 พื้นที่ขึงเอ็น 
  4.2.1 พื้นที่ขึงเอ็นตองแบนราบ ดวยการรอยเอ็นเสนขวางขัดกับ
เสนยืนแบบการขึงเอ็นทั่วไป โดยพื้นที่ตอนกลาง ไมควรทึบนอยกวา
ตอนอื่น ๆ และ     

 4.2.2 พื้นที่ขึงเอ็นตองยาวทั้งหมดไมเกิน 280 มิลลิเมตร และ
กวางทั้งหมดไมเกิน 220 มิลลิเมตร อยางไรก็ตามอาจขึงไปถึงคอเฟรม 
หากความกวางที่เพิ่มของพื้นที่ขึงเอ็นนั้นไมเกิน 35 มิลลิเมตร และ
ความยาวทั้งหมดของพื้นที่ขึงเอ็นตองไมเกิน 330 มิลลิเมตร 
 4.3 สวนประกอบของแร็กเกต 
 4.3.1 ตองปราศจากวัตถุอื่นติดอยูหรือยื่นออกมา ยกเวนจาก
ส ว น ที่ ทํ า เ พื่ อ จํ า กั ด แ ล ะ ป อ ง กั น ก า ร สึ ก ห ร อ  ชํ า รุ ด เ สี ย ห า ย                  
การสั่นสะเทือน การกระจายน้ําหนัก หรือการพันดามจับใหกระชับมือ
ผูเลน ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งขนาดและการติดต้ังสําหรับวัตถุประสงค
ดังกลาวและ 
 4.3.2 ตองปราศจากสิ่งประดิษฐอื่น ๆ ที่ชวยใหผูเลนเปลี่ยน
รูปทรงของแร็กเกต 
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5. การยอมรับอุปกรณ 
 สหพันธแบดมินตันนานาชาติ จะกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับแร็กเกต 
ลูกขนไกหรืออุปกรณ  หรืออุปกรณตนแบบ ซึ่ งใชในการเลน
แบดมินตันใหเปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ กฎเกณฑดังกลาวอาจเปน
การริเริ่มของสหพันธเองหรือจากการยื่นความจํานงของคณะบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของรวมถึงผูเลน กรรมการเทคนิค  ผูผลิต หรือองคกร
แหงชาติหรือสมาชิกขององคกรนั้น ๆ   
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อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 

 

 
 

เกาอี้กรรมการผูตัดสิน 
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เกาอี้กรรมการกํากับการสงลูก 

 

 
เกาอี้กรรมการกํากับเสน 
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เกาอี้สําหรับผูฝกสอน 

 
ปายแสดงวามีการพักการแขงขัน 
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ตะกราใสอุปกรณแขงขันสําหรับนักกีฬา 

 ภาชนะสําหรับรองรับอุปกรณเฉพาะตัวของนักกีฬาแตละฝาย         
เพื่อความเปนสัดสวนและความสวยงามตลอดจนความสะดวก              
ในการใชงานระหวางการแขงขันของนักกีฬาทั้งสองฝาย 

 
ไมวัดความสูงของตาขาย 
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โตะเจาหนาที่ดําเนินการแขงขันและประมวลผล 
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ผังการจัดสนามแขงขัน 
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อุปกรณประกอบการตัดสิน 

 

   
ปายแสดงผลขณะแขงขันประจําสนาม 

 
ปายสรุปผลการแขงขันและโปรแกรมการแขงขัน 
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เคร่ืองบันทึกผลการแขงขันอิเล็คทรอนิคส 
 

 เครื่องบันทึกผลการแขงขันและลําดับการเสิรฟลูกของผูเสิรฟ
และผูรับลูกเสิรฟตลอดจนเหตุการณตาง ๆ ในระหวางการแขงขัน
สําหรับกรรมการผูตัดสินแทนการใชใบบันทึกผลการแขงขัน 
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เอกสารประกอบการตัดสิน 

 

 
ใบบันทึกผลการแขงขัน 
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ใบสงรายชื่อนักกีฬาประเภททีม 

ชาย/หญิง 
วันที่ ............../.............../25.......... 

เรียน    กรรมการผูช้ีขาดการแขงขัน 

  ขาพเจาหัวหนาชุด/ผูจัดการทีม  .........................................ขอสงรายช่ือผูเลนซึ่งจะทําการ 
แขงขันกับทีม.....................................................ดังนี้ 
  เดี่ยวมือที่ 1 ช่ือ..................................................................................................  
  เดี่ยวมือที่ 2 ช่ือ..................................................................................................  
       คูมือที่ 1 ช่ือ.................................................................................................. 

กับ 
                     ช่ือ…………………………………………. 
       คูมือที่ 2 ช่ือ…………………………………………. 

กับ 
                     ช่ือ…………………………………………. 
  เดี่ยวมือที่ 3 ช่ือ…………………………………………. 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

(ลงช่ือ)..................................... 
(.....................................................) 

หัวหนาชุด/ผูจัดการทีม 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ตองสงรายช่ือผูเลนกอนการแขงขัน 30 นาที และถาสงรายช่ือแลวจะขอเปลี่ยนแปลงมิได 
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หองเทคนิคสําหรับการแขงขัน 

 

 
 

หองประชุม 
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หองสื่อมวลชน 
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หองพักผูตัดสิน 

 

 
หองเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายนักกีฬา 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
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หองพยาบาลและกายภาพบําบัด 
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หองตรวจสารตองหาม 
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หองเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายนักกีฬาหญิงและคนพิการ 

 

 
หองฝกซอม/อบอุนรางกาย 
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การควบคุมแสงและอุณหภูม ิ

  
 การควบคุมแสงสวางใหตกเฉพาะบริเวณสนามแขงขันซึ่งตอง
มีความเขมของการสองสวางอยางนอย 1,000 ลักซ และปรับสภาพ
อุณหภูมิในสนามแขงขันใหอยูในระดับ 25 องศาเซลเซียส เพื่อความ
เหมาะสมในการแสดงความสามารถของนักกีฬาและเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกผูชม เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดแขงขันทุกฝาย 
ตลอดจนการแพรภาพระหวางการแขงขันสูสายตาบุคคลนอก
สนามแขงขันและการถายทอดสัญญาณภาพไปทั่วโลก 
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การจัดกิจกรรมดานความบันเทิงประกอบการแขงขัน 

(SPORT ENTERTAINMENT) 

 
 

 
 

การตกแตงอาคารสถานที่แขงขันเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูชม 
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การจัดบริการขอมูล เอกสารและวิทยาการที่เกี่ยวของกับการแขงขัน 

 

 
การจัดปายประชาสัมพันธการแขงขัน 
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การจัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขันและจําหนายของที่ระลึก 

 

 
การจัดวางปายประชาสัมพันธผูอุปถัมภการแขงขันในสนาม 
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การจัดบริการข้ึนเอ็นแบดมินตันบริเวณสนามแขงขัน 

  
 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน     
ในภาวะที่เอ็นของแร็กเกตซึ่งใชในการแขงขันขาดหรือไมพรอมที่จะ
ใชงาน  การจัดบริการขึ้นเอ็นแบดมินตัน ณ สนามแขงขันจึงถือเปน
สวนประกอบสําคัญประการหนึ่งในการจัดการแขงขันดวย 
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แทนรับรางวัลแบบเดิม 

 
จุดสัมภาษณและแทนรับรางวัลแบบใหม 

 ปายประชาสัมพันธการแขงขันแบบใหม (BACKDROP) ท่ีสามารถใช
เปนจุดพักกลองขณะถายทอดการแขงขันและใชเปนจุดใหสัมภาษณของนักกีฬา
และผูอุปถัมภการแขงขันตลอดจนใชเปนแทนรับรางวัลการแขงขันดวย 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาแบดมินตัน 
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การจัดใหมีการถายทอดสดและบันทึกภาพระหวางการแขงขัน 
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สนามแบดมินตันสําหรับการแขงขันระดับนานาชาติ 

 
 การจัดรูปแบบสนามแขงขันและอุปกรณประกอบการตัดสิน
กีฬาแบดมินตันสําหรับการแขงขันที่เปนมาตรฐานระดับนานาชาติ 
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ภาพ 3 มิติ 
แสดงรายละเอียดภายในโครงสรางสนามแบดมินตัน 

ขนาดมาตรฐาน 
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คณะผูจัดทํา  

ที่ปรึกษา 
นายกนกพันธุ  จุลเกษม ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
นายนภดล  จรมาศ  รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
    ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน 
นายมนตรี  ไชยพันธุ รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
    ฝายบริหาร 
นายเฉลิมชัย  บุญรักษ รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
    ฝายพัฒนากีฬา 
นพ.จตุรพร  ณ นคร รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
    ฝายสงเสริมกีฬา 
นางวีรวรรณ  พจนวรพงษ ผูอํานวยการฝายสิทธิประโยชน 
    และมาตรฐานกีฬา 
  
ผูแปลและเรียบเรียง 
นายธนะรัตน หงสเจริญ  ผูเช่ียวชาญ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร             

    ผูตัดสินประกาศนียบัตรขั้นสูงสหพันธ 
    แบดมินตันโลก (BWF)  ท่ีปรึกษาฝายเทคนิค 
    การแขงขันสมาคมแบดมินตันแหง          
    ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 



กองบรรณาธิการ 
นายวีระพงษ  บางทาไม 
นายจักร  วงศทองมาก 
นายสมบัติ  คุณามาศปกรณ 
นายอํานาจ  ชางกลึงดี 
นายเดชา  รัตนธรรม 
นายชยานนท  กลิ่นผา 
นายกอบชัย  นิธิวัฒนากุล 
นายศุภกร  กองสุเรือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองมาตรฐานกีฬาฝายสิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา  
การกีฬาแหงประเทศไทย 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป  กทม  10240 

 


