
 
  

 
 
 

 

ระเบียบการแข่งขนัเทเบิลเทนนสิ 

รายการแข่งขันศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชาคัพ ครั้งที่ 1  

วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 

สถานที่แข่งขัน ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา อำเภอเมือง จงัหวัดอุบลราชธานี 

คะแนนสะสมระดับ 1 ดาว 

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

1 กติกาการแข่งขัน 

- ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน (โดยอนุโลม) 

คะแนนสะสม 1 ดาว 

2 ประเภทการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้         

2.1 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี          2.2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี          

2.3 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี          2.4 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี      

2.5 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี  2.6 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 

3   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 

3.2 นักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, เอเชียนเกมส์, โอลิมปิกเกมส์,ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย,        
ชิงชนะเลิศแห่งโลก  ลงทำการแข่งขันในรุ่นของตัวเองได้ 

3.3 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15ปี, 12ปี และ 10ปี นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2548, 2551 และ 2553 
ตามลำดับ  

3.4 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน คนละ 2 ประเภท  
3.5 นักกีฬาแต่ละคนที่ลงทำการแข่งขันภายใต้สังกัดสโมสรได้เพียง 1 สโมสร เท่านั้น  
3.6  



 
  

 
 
 

4    รางวัลการแข่งขัน 
1. นักกีฬาที่ชนะเลิศจะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร เงินรางวัล, รองชนะเลิศ และตำแหน่งที่ 3             

 

 สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 6,000 (หกพันบาทถ้วน) 

5 กำหนดการแข่งขัน 

5.1 สถานที่แข่งขัน  ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

5.2 วันที่แข่งขัน  17 – 18 ตุลาคม 2563  

5.3 เวลาแข่งขัน  เริ่มแข่งขันตั้งแต่  เวลา  09:00 น  

5.4 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 

- ลูกเทเบิลเทนนิส YINHE 

6  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

 6.1 การสมัคร 

  6.1.1 เปิดรับสมัครแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

- การสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสมัครระบบออนไลน์เท่านั้น 

   - ดาวโหลดใบสมัครที่ เวปไซต์สมาคม ฯ www. thailandtabletennis.com 

- หัวข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชาคัพ ครั้งที่ 1  

ที ่ ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ตำแหน่งที่ 3 - 4 

1 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 400 300 150 

2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 400 300 150 

3 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 400 300 150 

4 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 400 300 150 

5 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 400 300 150 

6 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 400 300 150 



 
  

 
 
 

- กรอกรายละเอียดออนไลน์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง โดยตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขรายชื่อ     

ได้ทันท ี

- ในกรณีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์หรือมีชื่อซ้ำหรือไม่ลงทำการแข่งขันจะไม่คืนค่าสมัครให้ 

   6.1.2  การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครแข่งขันทีย่ังไม่สมบูรณ์  ไม่สามารถรบัสมัครได ้

  6.1.3   ปิดรับสมัคร วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา  23.59 น 

6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ในวันที ่10 ตุลาคม 2563  ณ ที่ทำการสมาคมฯ หรือทางเวปไซตส์มาคมฯ 

6.3 สถานที่รับสมัคร  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

        6.4 ค่าสมัครแข่งขันให้ชำระในวันสมัครแข่งขัน 

  6.4.1 ประเภทเยาวชน  100 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  

- รอบแรก เป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม  

- รอบสอง เป็นแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

- วิธีการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เข้าแข่งขัน 

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

 

 



 
  

 
 
 

 

8.  การแต่งกายของนักกีฬา 

8.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส       

แห่งประเทศไทย โดยเสื ้อผ ้าที ่ใช ้แข่งขันประกอบไปด้วยเสื ้อแขนสั ้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น               

หรือ กระโปรง ถุงเท้าและรองเท้าทุกครั้ง 

 8.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สี่ส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน การเกงหรือกระโปรงจะต้องเป็น

       สีที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน 

8.3 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

9 อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 

 9.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา หรืออยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

10 การประท้วง 

 10.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์ก่อนการแข่งขันในวันนั้น ๆ พร้อมเงินค่าประท้วง 

        500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) แล้วจะคืนให้ในกรณีท่ีการประท้วงเป็นผล 

10.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที นับแต่การแข่งขันในแมทช์    

ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น และให้ถือคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 

 

          คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 


