
 
  

 
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 

 การแข่งขันมหกรรมกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 

 “เทเบิลเทนนิส ไดโน ขอนแก่น แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7” 

ชิงแชมป์ทั่วประเทศ ชงิถ้วยเกียรติยศ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม  2564 

สถานที่แข่งขัน  ณ ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 

คะแนนสะสมระดับ 3 ดาว 

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

1 กติกาการแข่งขัน 

- ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน  

คะแนนสะสม 3 ดาว 

2 ประเภทการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 17  ประเภท ดังนี้ 

2.1 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี          2.2  ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี          

2.3 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี          2.4 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี          

2.5 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี          2.6 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี      

2.7 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี  2.8 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 

2.9 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี          2.10 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 

2.11 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป  2.12 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ  40 ขึ้นไป 

2.13 ประเภทชายเดี่ยวอายุ  50 ปี ขึ้นไป  2.14 ประเภทชายเดี่ยวอายุ  60 ขึ้นไป 

2.15 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป    2.16 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป  

      2.17 ประเภทชายเดี่ยวจำกัดมือ 



 
  

 
 
 

 

3   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 

3.2 นักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, เอเชียนเกมส์, โอลิมปิกเกมส์,ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย,        
ชิงชนะเลิศแห่งโลก  ลงทำการแข่งขันในรุ่นของตัวเองได้ 

3.3 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18ปี,15ปี, 12ปี, 10ปี และ8ปี นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ 2546 , 2549, 
2552 , 2554 และ 2556 ตามลำดับ  

3.4 ประเภทเดี่ยวจำกัดมือ  ห้ามนักกีฬาที่มี Ranking  รุ ่น 18 ปี ลำดับ 1 – 10,รุ่น 21 ปี ลำดับที่ 1 – 20       
รุ่นทั่วไปชาย ลำดับที่ 1 – 60   ลงทำการแข่งขัน 

3.5 ประเภทชายเดี่ยวอายุ  40  ปี ขึ้นไป นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2524  ขึ้นไป 
3.6  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปี  ขึ้นไป  นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ขึ้นไป  

3.7   ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 ปี ขึ้นไป นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ขึ้นไป 

3.8  ประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 ปีขึ้นไป  นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ขึ้นไป  

3.9  นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน คนละ 2 ประเภท (ทุกรุ่นทุกประเภท) 

            นักกีฬาต่างประเทศท่ีไม่มีสัญชาติไทย ลงทำการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2  ประเภท 

3.10 นักกีฬาแต่ละคนที่ลงทำการแข่งขันภายใต้สังกัดสโมสรได้เพียง 1 สโมสร เท่านั้น  
3.11 กรณีนักกีฬาในแต่ละประเภทมีผู้เข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่า 8 คน  สมาคมฯ จะสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการจัดการแข่งขัน               

ในประเภทนั้น  ๆ หรืองดจ่ายเงินรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

 

4   รางวัลการแข่งขัน 
1. นักกีฬาที่ชนะเลิศจะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร เงินรางวัล, รองชนะเลิศ และตำแหน่งที่ 3            

(2 ตำแหน่ง)   จะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ดังนี้  

สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น    110,000            (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ตำแหน่งที่ 3 - 4 

1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป 6,000 4,000 2,000 

2 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป 6,000 4,000 2,000 

3 ประเภทชายเดี่ยวจำกัดมือ 4,000 2,000 1,000 

4 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี 4,000 2,000 1,000 

5 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี 4,000 2,000 1,000 

6 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 3,000 1,500 1,000 

7 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 3,000 1,500 1,000 

8 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 3,000 1,500 1,000 

9 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 3,000 1,500 1,000 

10 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 2,000 1,000 500 

11 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 2,000 1,000 500 

12 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 2,000 1,000 500 

13 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 2,000 1,000 500 

14 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40  ปี ขึ้นไป 2,000 1,000 500 

15 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป 2,000 1,000 500 

16 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 ปี ขึ้นไป 2,000 1,000 500 

17 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 ปี ขึ้นไป 2,000 1,000 500 



 
  

 
 
 

 

 

***ในกรณีที่นักกีฬาไม่ลงทำการแข่งขันหรือแข่งขันไม่ครบจำนวนเกมส์ ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ฝ่ายจัดการ

แข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ่ายเงินทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของยอดเงินทุนการศึกษา           และจะตัดสิทธิ์ใน

การพิจารณาเพิ่มคะแนนสะสมของประเภทการแข่งขันนั้น ๆ ด้วย 

** หมายเหตุ   นักกีฬาต้องมารับเงินรางวัลด้วยตนเอง 

5 กำหนดการแข่งขัน 

5.1 สถานที่แข่งขัน ณ ขอนแก่นฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 

5.2 วันที่แข่งขัน  9 - 11  มกราคม  2564 

5.3 เวลาแข่งขัน  เริ่มแข่งขันตั้งแต่  เวลา  09:00 น  

5.4 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 

- ลูกเทเบิลเทนนิส YENHE 

- พ้ืนยาง 

6   การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

 6.1 การสมัคร 

  6.1.1 เปิดรับสมัครแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

- การสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสมัครระบบออนไลน์เท่านั้น 

- หัวข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  “เทเบิลเทนนิส ไดโน ขอนแก่น แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7” 

- กรอกรายละเอียดออนไลน์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง โดยตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขรายชื่อ     

ได้ทันท ี

- ในกรณีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์หรือมีชื่อซ้ำหรือไม่ลงทำการแข่งขันจะไม่คืนค่าสมัครให้ 

   6.1.2  การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครแข่งขันทีย่ังไม่สมบูรณ์  ไม่สามารถรับสมัครได้ 

  6.1.3   ปิดรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2563   เวลา  23.59 น 

6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ในวันที ่2 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการสมาคมฯ หรือทางเวปไซตส์มาคมฯ 

6.3 สถานที่รับสมัคร รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

        6.4 ค่าสมัครแข่งขัน  ให้ชำระในวันสมัครแข่งขัน 



 
  

 
 
 

  6.4.1 ประเภทละ  300  บาท 

  6.4.2    ประเภททั่วไปชาย, ประเภทจำกัดมือ และ ประเภทสูงอายุ  400 บาท 

        6.5 หลักฐานการสมัคร 

  6.5.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

  6.5.2 หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ไม่สามารถเพ่ิมชื่อหรือเปลี่ยนแปลงตัวนักกีฬาได้อีก 

6.5.3 ในกรณีสงสัยเกี ่ยวกับอายุของนักกีฬา ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานตัวจริง         

หากตรวจพบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้นออกจากการ

แข่งขันทั้งหมด และลงโทษไม่ให้แข่งขันในแมทช์ของสมาคมฯ หรือแมทช์ที่สมาคมฯ ให้การ

รับรองตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 

7. วิธีการแข่งขัน 

7.1  การกำหนดแบ่งสาย การกำหนดรอบ (STAGE) และการวางมืออันดับ ให้สมาคมฯ พิจารณาดำเนินการ 

  7.2 วิธีการแข่งขัน ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

 7.3  ในการแข่งขันแต่ประเภท แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน (ทุกรอบการแข่งขัน) 

8. ผู้ชี้ขาดได้แก่     

  ร้อยเอก ธีรวิช  ขุมบางลี่  

9.  การแต่งกายของนักกีฬา 

9.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส       

แห่งประเทศไทย โดยเสื ้อผ ้าที ่ใช ้แข่งขันประกอบไปด้วยเสื ้อแขนสั ้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น               

หรือ กระโปรง ถุงเท้าและรองเท้าทุกครั้ง 

 9.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สี่ส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน การเกงหรือกระโปรงจะต้องเป็น

       สีที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน 

 9.3 นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อที่มีสีแตกต่างกัน ในกรณีท่ีเสื้อแข่งขันมีสีคล้ายคลึงแล้วไม่    

       สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

 9.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามท่ีกติกากำหนด 

9.5 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

 



 
  

 
 
 

10 อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 

 10.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา 

10.2  ห้ามทากาวในสนามแข่งขัน 

11 การประท้วง 

 11.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์ก่อนการแข่งขันในวันนั้น ๆ พร้อมเงินค่าประท้วง 

        500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) แล้วจะคืนให้ในกรณีท่ีการประท้วงเป็นผล 

11.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที นับแต่การแข่งขันในแมทช์    

ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น และให้ถือคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 

 

          คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 


