
ระเบียบการแข+งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสออนไลน6 

รายการกีฬาไทยต9านโควิด ออนไลน6ทัวร6นาเมนท6 

SAT Virtual Sports 2564 

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

1. สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห2งประเทศไทย 

นายกสมาคม  นายณัฐวุฒิ เรืองเวส 

เลขาธิการ   นายดอน มุตตางาม 

สถานท่ีติดต+อ   286 การกีฬาแห+งประเทศไทย ถนนรามคำแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป̂ กรุงเทพมหานคร 10240 
Website: www.ttatthailand.com 

2. ระเบียบการแข2งขัน 

2.1. ให9ใช9ระเบียบและกฎข9อบังคับกีฬาเทเบิลเทนนิสออนไลน6 SAT Virtual Sports 2564 

3. คุณสมบัติของผูEเขEาแข2งขัน 

3.1. นักกีฬาจะต9องมีสัญชาติไทย 

3.2. นักกีฬาสามารถลงสมัครเข9าร+วมการแข+งขันได9 1 ประเภทเท+าน้ัน 

 

4. ประเภทการและจำนวนนักกีฬาผูEเขEาแข2งขัน กำหนดใหEมีการแข2งขัน 11 ประเภท ดังน้ี 

4.1. ไม+จำกัดจำนวนผู9เข9าร+วมการแข+งขัน  

4.2. ประเภทการแข+งขันท้ังหมด 11 ประเภท 

4.2.1.  เยาวชนชายและหญิงอายุไม+เกิน 5 ปw (เกิด พ.ศ.2559) 

4.2.2.  เยาวชนชายอายุไม+เกิน 7 ปw (เกิด พ.ศ.2557) 

4.2.3.  เยาวชนหญิงอายุไม+เกิน 7 ปw (เกิด พ.ศ.2557) 

4.2.4.  เยาวชนชายอายุไม+เกิน 9 ปw (เกิด พ.ศ.2555) 

4.2.5.  เยาวชนหญิงอายุไม+เกิน 9 ปw (เกิด พ.ศ.2555) 

4.2.6.  เยาวชนชายอายุไม+เกิน 11 ปw (เกิด พ.ศ.2553) 

4.2.7.  เยาวชนหญิงอายุไม+เกิน 11 ปw (เกิด พ.ศ.2553) 

4.2.8.  เยาวชนชายอายุไม+เกิน 13 ปw (เกิด พ.ศ.2551) 

4.2.9.  เยาวชนหญิงอายุไม+เกิน 13 ปw (เกิด พ.ศ.2551) 

4.2.10. เยาวชนชายอายุไม+เกิน 15 ปw (เกิด พ.ศ.2549) 

4.2.11. เยาวชนหญิงอายุไม+เกิน 15 ปw (เกิด พ.ศ.2549) 
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5. กำหนดการส2งช่ือนักกีฬา 

5.1 การรับสมัครนักกีฬาสมัครเข9าแข+งขันและลงทะเบียน ด9วยช่ือจริง นามสกุลจริง พร9อมคลิปการเล+นตามแบบฝ}ก

ท่ีกำหนดและกรอกขอมูลให9ครบถ9วนในเว็บไซต6ท่ีกำหนดไว9 ระหว+างวันท่ี 5-11 ตุลาคม 2564                                                                                                                                                           

5.2 ประกาศคลิปผู9ผ+านเข9าสู+รอบสุดท9าย วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

5.3 การแข+งขันออนไลน6 รอบสุดท9าย วันท่ี 16-19 ตุลาคม 2564 

**หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปล่ียนแปลงได9หลังจากป̂ดรับสมัครแล9ว 

6. รูปแบบการแข2งขัน และกติกา 

6.1 การแข+งขันรอบคัดเลือกในรุ+นเยาวชนอายุไม+เกิน 5 ปwและ 7 ปw ใช9รูปแบบการตีเทเบิลเทนนิสทักษะขั้นพื้นฐาน 

จำนวน 4 แบบฝ}ก ระยะเวลารวมท้ังส้ิน 2 นาที ได9แก+  

6.1.1.  โฟร6แฮนด6 

6.1.2.  แบคแฮนด6   

6.1.3.  โฟร6แฮนด6และแบคแฮนด6 

6.1.4.  โฟร6แฮนด6สลับแบค6แฮนด6 มุมเดียว 

6.2. การแข+งขันรอบคัดเลือกในรุ+นเยาวชนอายุไม+เกิน 9 ปw, 11 ปw, 13 ปw และ 15 ปw ใช9รูปแบบการตีเทเบิลเทนนิส

ทักษะข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 4 แบบฝ}ก ระยะเวลารวมท้ังส้ิน 2 นาที ได9แก+  

6.2.1.  โฟร6แฮนด6 

6.2.2.  แบคแฮนด6   

6.2.3.  โฟร6แฮนด6และแบคแฮนด6 

6.2.4.  โฟร6แฮนด6สลับแบค6แฮนด6 มุมเดียว 

6.3. กติกาการแข+งขันรอบแรก  

6.3.1.  การตีเทเบิลเทนนิสทักษะขั้นพื้นฐานในแบบฝ}กที่ระบุไว9ในแต+ละประเภทการแข+งขัน แบบฝ}กละ 30 

วินาที  

6.3.2.  สามารถเลือกคู+ตีได9ไม+จำกัดอายุและเพศ 

6.3.3.  เม่ือลูกเสียสามารถเปล่ียนลูกและตีต+อเน่ืองได9ทันที แต+จะไม+มีการหยุดระหว+างเกม 

6.3.4.  แบบฝ}กท่ีใช9ในการแข+งขันอาจมีการปรับเปล่ียนได9ตามความเหมาะสม 

6.3.5.  ท้ังน้ีคำตัดสินของกรรมการถือเป�นท่ีส้ินสุด 

 

7. การตัดสิน 

7.1. รอบคัดเลือกรุ+นเยาวชนอายุไม+เกิน 5 ปwและ 7 ปw 

7.1.1.  กรรมการส+วนกลางให9คะแนนในแต+ละคลิปวีดีโอที่สมัครเข9าร+วมการแข+งขัน คลิปที่ได9คะแนนมากที่สุด

จะได9แข+งขันต+อในรอบสุดท9าย โดยมีระดับคะแนน และคุณลักษณะการเล+นดังน้ี 

ระดับ Level 1 (ฝ}กหัดใหม+) ท+าทางการตียังไม+ดีนัก การควบคุมลูกยังขาดความต+อเน่ืองและจังหวะ

การเข9าตีลูกยังขาดความสม่ำเสมอ ระดับคะแนน 0.1-1  
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ระดับ Level 2  (ฝ}กหัดใหม+เร่ิมตีโต9ลูกเบสิกได9) ท+าทางการตีดีข้ึน มีท+าเตรียมพร9อมและการบิด ตี 

ตาม แต+การตียังขาดความต+อเน่ืองและความแม+นยำ ระดับคะแนน 1.1-2 

ระดับ Level 3 (ตีโต9ลูกเบสิกได9มาตรฐาน) ท+าทางดีมีการ “เตรียม บิด ตี ตาม” ชัดเจน ขณะตีมีการ

ถ+ายน้ำหนักตัวไปมา การตีมีความต+อเน่ืองและความแม+นยำ ระดับคะแนน 2.1-3 

ระดับ Level 4  (ตีโต9ลูกเบสิกได9มีคุณภาพ) ท+าทางดี “เตรียม บิด ตี ตาม” ชัดเจน มีการถ+ายน้ำหนัก

ตัว การตีมีความต+อเน่ือง ลูกมีน้ำหนักมีความรุนแรง จังหวะการตีแน+นอนและมีความแม+นยำ ระดับ

คะแนน 3.1-4 

ระดับ Level 5  (ตีโต9ลูกเบสิกได9มีคุณภาพพร9อมแข+งขัน) ท+าทางดี “เตรียม บิด ตี ตาม” ชัดเจน มี

การถ+ายน้ำหนักตัว การตีมีความต+อเน่ือง ลูกมีน้ำหนักมีความรุนแรง จังหวะการตีแน+นอน มีความ

แม+นยำและสามารถเคล่ือนท่ีตีลูกได9อย+างคล+องแคล+วว+องไว ระดับคะแนน 4.1-5 

7.2 รอบคัดเลือกรุ+นเยาวชนอายุไม+เกิน 9 ปw, 11 ปw, 13 ปw และ 15 ปw 

7.2.1.    การแข+งขันจำนวนคร้ังท่ีตีโต9โดยนับผลรวมจากท้ัง 4 แบบฝ}ก แบบฝ}กละ 30 วินาที คลิปท่ีตีได9จำนวน 

คร้ังมากท่ีสุดจะได9แข+งขันต+อในรอบสุดท9าย 

7.3 รอบสุดท9าย จำนวน 16 คน รุ+นเยาวชนอายุไม+เกิน 5 ปwและ 7 ปw  

7.3.1. การแข+งขันแบบออนไลน6 รอบสุดท9ายใช9กรรมการผู 9ตัดสินจำนวน 3 คน ในการให9คะแนนตาม

คุณลักษณะการเล+นในข9อ 7.1.1. ผู9ชนะการแข+งขันคือผู9ท่ีได9คะแนนมากท่ีสุดเรียงตามลำดับ 

7.4 รอบสุดท9าย จำนวน 32 คน รุ+นเยาวชนอายุไม+เกิน 9 ปw, 11 ปw, 13 ปw และ 15 ปw (การแข+งขันแบบแบ+งสาย) 

7.4.1  การแข+งขันจำนวนคร้ังท่ีตีโต9จาก 3 แบบฝ}ก แบบฝ}กละ 60 วินาที ได9แก+  

 7.4.1.1 โฟร6แฮนด6 

 7.4.1.2 แบคแฮนด6   

 7.4.1.3 โฟร6แฮนด6และแบคแฮนด6 

โดยใช9วิธีการแข+งขันแบบ 2 ใน 3 แบบฝ}ก ผู9ที่ตีได9จำนวนครั้งมากกว+าในเวลา 60 วินาที เป�น

ผู9ชนะในแบบฝ}กนั้น ผู9ที่ชนะ 2 แบบฝ}ก เป�นผู9ที่ผ+านเข9ารอบต+อไป หากชนะใน 2 แบบฝ}กต+อเนื่องไม+

จำเป�นต9องแข+งขันในแบบฝ}กท่ี 3  

** หมายเหตุหากจำนวนคร้ังเสมอกันใช9แบบฝ}กโฟร6แฮนด6สลับแบค6แฮนด6 มุมเดียวในการตัดสิน  

 

8 ขEอปฏิบัติในการแข2งขันรอบสุดทEาย 

8.2 เจ9าหน9าท่ีจัดการแข+งขันเป̂ดห9องประชุมออนไลน6 

8.3 นักกีฬาเป̂ดกล9องเข9ามารายงานตัวก+อนการแข+งขัน 15 นาที 

8.4 เม่ือถึงเวลาการแข+งขันนักกีฬาท่ีไม+สามารถเข9าสู+ระบบออนไลน6ได9จะถูกปรับแพ9 

8.5 เป̂ดกล9องตลอดเวลาท่ีเข9าร+วมแข+งขัน 

8.6 กรรมการผู9ตัดสินให9คะแนนไปพร9อมกับการแข+งขัน 

8.7 เช่ือมโยงสัญญาณภาพจากนักกีฬา และกรรมการผู9ตัดสิน เข9าสู+ส+วนกลางของทีมงานฝ�ายผลิต 

8.8 แพร+ภาพออกทางช+องทางท่ีกำหนดไว9  
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9 การแต2งกายของนักกีฬาและเจEาหนEาท่ี 

9.2 นักกีฬาท่ีเข9าร+วมการแข+งขันสามารถแต+งกายในรูปแบบแฟนซีหรือชุดสวยงาม 

9.3 ชุดแข+งจะต9องไม+มีการเผยแพร+โฆษณาสินค9าท่ีขัดต+อระเบียบของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห+งประเทศไทย และ

ระเบียบของการกีฬาแห+งประเทศไทย 

 

10 จำนวนผูEตัดสินระดับชาติ 

 ผู9แทนสมาคม 1 คน 

 วิทยากร 5 คน  

 ฝ�ายจัดการแข+งขัน 3 คน 

 ผู9ตัดสิน 10 คน 

 รวม 19 คน 

 

11 อุปกรณXการแข2งขัน 

11.1  โต�ะเทเบิลเทนนิสในรุ+น 5 และ 7 ปw ใช9โต�ะความสูงระดับ 66 ซม. หรือ 76 ซม. ในรุ+น 9 ปwข้ึนไปใช9โต�ะ  

 มาตรฐานสูง 76 ซม. 

11.2  ไม9เทเบิลเทนนิส 

11.3  ลูกเทเบิลเทนนิสตามจำนวนท่ีเหมาะสมสำหรับการแข+งขัน 2-3 นาที 

11.4  สมาร6ทโฟน หรือคอมพิวเตอร6 ท่ีมีกล9องเว็บแคม 

11.5  อินเทอร6เน็ต 

11.6  ซอฟท6แวร6สำหรับประชุมออนไลน6 *เลือกใช9เพียงหน่ึงโปรแกรม 

11.6.1 ซูมมีตต้ิง Zoom 

11.6.2 กูเก้ิลมีต Google Meet 

11.6.3 ดิสคอร6ด Discord 

 

12 ผลการแข2งขัน ใหEถือว2าไดEประกาศผลการแข2งขันเปZนทางการเมื่อคณะกรรมการจัดการแข2งขันลงลายมือชื่อบนใบ

ประกาศผล และไดEติดใบประกาศผลการแข2งขันบนกระดานติดประกาศ 

 

13 ผูEสื่อข2าว และการประชาสัมพันธX ผูEเขEาแข2งขันทุกคนจะตEองปฏิบัติตามการรEองขอของคณะกรรมการจัดการ

แข2งขัน หากผูEส่ือข2าวประสงคXจะทำการสัมภาษณX โดยใหEสัมภาษณXในทันทีหลังจากประกาศผลการแข2งขันแลEว 

ท้ังน้ีเพ่ืออำนวยความสะดวกแก2ผูEส่ือข2าวในการประชาสัมพันธXการแข2งขัน 

 

14 รางวัลการแข2งขัน  
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ประเภทบุคคล  

รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง จำนวน 1 เหรียญ และประกาศนียบัตร 1 ใบ 

รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน จำนวน 1 เหรียญ และประกาศนียบัตร 1 ใบ 

รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง จำนวน 1 เหรียญ และประกาศนียบัตร 1 ใบ 

รางวัลผู9ฝ}กสอน ประกาศนียบัตร  1 ใบ 

รางวัลเคร่ืองแต+งกายดีเด+น จำนวน 3 รางวัล (ประกาศนียบัตร) 

รางวัลนักกีฬาท่ีตีจำนวนคร้ังได9สูงสุดประเภทละ 3 รางวัล (ประกาศนียบัตร) 

 

  

15 โลโกEผูEใหEการสนับสนุน 

  - ห9ามให9มีเครื่องหมายการค9า คำโฆษณา หรือสัญลักษณ6อันเป�นการโฆษณาที่มิใช+สิทธิประโยชน6ของการ

แข+งขันในสนามแข+งขันหรือสถานท่ีแข+งขัน ยกเว9นบนเส้ือผ9าผู9เข9าแข+งขัน 

 

16 คลิปการแข2งขันของผูEเขEาร2วมแข2งขันถือเปZนลิขสิทธ์ิของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห2งประเทศไทย 

************************* 
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กำหนดการแข+งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสออนไลน6 

รายการกีฬาไทยต9านโควิด ออนไลน6ทัวร6นาเมนท6 

SAT Virtual Sports 2564 

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

รอบแรก 

วันท่ี 5-11 ตุลาคม 2564    -  ส+งคลิปเข9าร+วมการแข+งขัน 

วันท่ี 15 ตุลาคม 2564    -  ประกาศคลิปผู9ผ+านเข9าสู+รอบสุดท9าย 

 

รอบสุดท9าย 

วันท่ี 16-19 ตุลาคม 2564  -  แข+งขันรอบสุดท9าย ชิงเหรียญทอง 

 

 

 

ประสานงาน 

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห+งประเทศไทย  www.ttatthailand.com 

โทร 021709474 

Line: @ttatthailand 

 

 

 

 

 

 


