
   

 

ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
BBG PRINCESS CUP 2021 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว 
******************************************  

1. กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2564 
    สถานทีแ่ข่ง ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

2. กติกาการแข่งขัน  
 2.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน 
 2.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะมีคะแนนสะสมตามระเบียบของสมาคมฯ  

3. ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 12 ประเภท ดังนี้ 
3.1 ชายเดี่ยวทั่วไป     
3.2 หญิงเดี่ยวทั่วไป 
3.3 ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี 
3.4 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี    
3.5 ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี  
3.6 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี   
3.7 ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี  
3.8 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี   
3.9 ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี   
3.10 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี 
3.11 Rookie ชาย 
3.12 Rookie หญิง 

 
4. รางวัลการแข่งขัน 

4.1 นักกีฬาที่ ได้รางวัลชนะเลิศจะได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา       
นเรนทิรเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล  

4.2 นักกีฬาที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 
4.3 นักกีฬาที่ได้รางวัลอันดับ 5-8 จะได้รับ ประกาศนยีบัตร และเงินรางวัล 



   

 
4.4 นักกีฬาที่ไดร้ับรางวัล ให้นำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
4.5 เงินรางวัลทุกอันดับ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามระเบียบของกรมสรรพากร ว่าด้วยกฎ
กระทรวงการคลัง  
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1 ชายเดี่ยวทั่วไป 30,000 15,000 10,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
2 หญิงเดี่ยวทั่วไป 30,000 15,000 10,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
3 ประเภท ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี 25,000 12,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
4 ประเภท หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี 25,000 12,000 7,000 7,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
5 ประเภท ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี 20,000 10,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
6 ประเภท หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี 20,000 10,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
7 ประเภท ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 15,000 7,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
8 ประเภท หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 15,000 7,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
9 ประเภท ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี 10,000 5,000 3,000 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 
10 ประเภท หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี 10,000 5,000 3,000 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 
11 Rookie ทั่วไปชาย 15,000 7,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
12 Rookie ทั่วไปหญิง 15,000 7,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

***สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น  574,000 บาท 

***ในกรณีที่นักกีฬาไม่ลงทำการแข่งขันหรือแข่งขันไม่ครบจำนวนเกมส์ ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิง

ชนะเลิศ 

ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ่ายเงินทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของยอดเงินทุนการศึกษา 

และจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มคะแนนสะสมของประเภทการแข่งขันนั้น ๆ ด้วย 

 

 
 
 



   

 
5. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน 

5.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 
5.2 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13,15,17 และ 19 ปีนักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2551,  

  2549, 2547และ 2545 ตามลำดับ 
5.3 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการแข่งขันในประเภทเดี่ยวได้คนละ 1 ประเภทในรุ่นอายุของ
ตนเองเท่านั้น ยกเว้น นักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์การเลื่อนรุ่นของสมาคมฯและนักกีฬาเยาวชนทีม
ชาติลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภทยกเว้น นักกีฬาที่คัดตัวเยาวชนอายุ 18 ปี ชุด A (2563) 
สามารถทำการแข่งขันได้ 3 รุ่น (ในกรณีที่นักกีฬาสมัครแข่งขันเกินสิทธ์ของตัวเอง จะถูกห้าม     
ในการแข่งขันครั้งต่อไป) 
5.4 นักกีฬาต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มี Word Ranking ของ ITTF ตั้งแต่อันดับที่ 100 ขึ้น 

  ไปสามารถลงทำการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท 
5.5 นักกีฬาแต่ละคนที่ลงทำการแข่งขันภายใต้สังกัดสโมสรได้เพียง 1 สโมสร เท่านั้น 
5.6 นักกีฬาที่มีคุณสมบัติลงแข่งขันในรุ่น Rookie จะสามารถลงแข่งขันได้ในทั้งรุ่น Rookie  

  ทั่วไปชาย หรือ Rookie ทั่วไปหญิงและรุ่นอายุของตัวเองได้ (รวม 2 รุ่น) 
 5.7 รุ่น Rookie ทั่วไปชาย Rookie ทั่วไปหญิง เป็นนักกีฬาที่ไม่เคยมีคะแนนสะสมของสมาคมทุก

รุ่นในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง และห้ามนักกีฬาที่เป็นอดีตทีมชาติและอดีตเยาวชนทีมชาติทุกปี (ทั้งนี้ทางสมาคมฯ 
จะมีคณะกรรมการ คอยตรวจคุณสมบัติผู้สมัครอีกครั้ง หากพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับรุ่นที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 
ทางสมาคมฯ จะขอทำการเปลี่ยนรุ่นการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือความเหมาะสม) 

 5.7.1 นักกีฬาต่างชาติที่ไม่มีแร้งกิ้งในประเทศของตนเองและในประเทศไทยสามารถลงสมัคร
ประเภทรุคกี้ได้ แต่ต้องระบุประเทศของท่านในชื่อทีมด้วยเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบของฝ่ายจัด (ถ้าไม่ระบุประเทศ
จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
  5.8 รุ่น Rookie ทั่วไปชาย Rookie ทั่วไปหญิง 

  5.8.1 ห้ามนักกีฬาที่เคยเข้ารอบ16 คนสุดท้าย ในรุ่น Rookieชาย,หญิง รายการ BBG PRINCESS 
CUP 2017,2018,2020  

  5.8.2 ห้ามนักกีฬาที่เคยเข้ารอบ16คนสุดท้ายรุ่น Rookie ทั่วไปชาย Rookie ทั่วไปหญิง รายการ 
Thammasat Table Tennis Championships 2017,2018และประเภทจำกัดมือรายการSET TABLE TENNIS 
CHAMPIONSHIPS 2020 

  5.8.3 ห้ามนักกีฬาที่เคยเข้ารอบรองชนะเลิศประเภทจำกัดมือ รายการราชบุรี OPEN2019  

  5.8.4 ห้ามนักกีฬาที่เคยรอบ16คนสุดท้ายรุ่น Rookie ทั่วไปชาย Rookie ทั่วไปหญิง รายการ 
VBAC TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 2020 



   

 

  5.5.5 อนุญาตให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.7,5.8 และได้รับแค่Bonus point 30คะแนนจาก
รายการ All Thailand circuit 1 สามารถลงทำการแข่งขันได้  

 (ท้ังนี้ทางสมาคมฯ จะมีคณะกรรมการ คอยตรวจคุณสมบัติผู้สมัครอีกครั้ง หากพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับรุ่นที่
ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ทางสมาคมฯ จะขอทำการเปลี่ยนรุ่นการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือความ
เหมาะสม)  

6. กำหนดการแข่งขัน 
6.1 สถานที่แข่ง ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 
6.2 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2564 
6.3 เริ่มแข่งขัน 9.00 เป็นต้นไป 

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564   ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบแรก)  
      ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบแรก) 
     ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก) 
     ประเภท Rookie ชาย (รอบแรก) 
วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564  ประเภทชาย - หญิง เดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบแรก) 

ประเภทชาย - หญิง เดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี (รอบแรก) 
ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบแรก - รอบสอง) 
ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบแรก) 
ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบแรก)  
ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก - รอบสอง) 
ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก) 
ประเภท Rookie ชาย (รอบแรก - รอบสอง) 

     ประเภท Rookie หญิง (รอบแรก) 
วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564  ประเภทชาย - หญิง เดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 

ประเภทชาย - หญิง เดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
     ประเภทชาย – หญิง เดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
     ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 

ประเภทชาย - หญิง เดี่ยวทั่วไป (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภท Rookie ชาย - หญิง (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564  รอบรอง - รอบชิง ทุกประเภท 



   

 

7. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1 การสมัคร 
  7.1.1เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น 
  - สมัครที่ เว็บไซต์ สมาคม ฯ www.ttatthailand.com 
  - หัวข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนิส BBG PRINCESS CUP 2021 
  - กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
 

***วิธีการสมัครแข่งขัน Online *** 
**Link Log in สมัครแข่งขันรายการแข่งขัน ต่างๆ ของสมาคม ** 

Link ลงทะเบียนนักกีฬาใหม่ 
**ตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาที่สมัครแข่งขันรายการต่าง ๆ** 

***หลังจากสมัครแข่งขันตามระบบเรียบร้อยแล้ว 
ผู้สมัครสามารถเช็ครายช่ือและแก้ไขได้ทันที จนกระทั่งถึงวันปิดรับสมัคร 

เมื่อปิดรับสมัครและจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมไม่ได้*** 
 7.2 เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครแข่งขันที่ต้องตรวจสอบการสมัครให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้สมัครถูกตัด
สิทธิ์หรือมีชื่อซ้ำ หรือไม่มาทำการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่มีการปรับลดค่าสมัคร แข่งขันให้ (ต้องจ่ายเต็มจำนวน) 
   7.2.1 การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้ 
  7.2.2 ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น. 
  7.2.3 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 
 7.3 ค่าสมัครแข่งขัน 
   8.1 ประเภททั่วไป และ Rookie คนละ 400 บาท / ประเภท 
   8.2 ประเภทเยาวชน คนละ 300 บาท / ประเภท 
( ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดย Link สำหรับการโอนเงิน จะปรากฎในระบบรับสมัครและสามารถโอน

เงินคค่าสมัครได้ทันที)  

*** ผู้จัดการทีมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าสมัครการแข่งขัน หากตรวจพบว่าไม่ชำระค่าสมัคร

แข่งขันฯ ตามที่กำหนด สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีมและนักกีฬาที่มีรายชื่อตามใบสมัครนั้น ๆ  

ไม่ให้ทำการสมัครหรือลงทำการแข่งขันในรายการอ่ืน ๆ ที่สมาคมฯเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้ดำเนินการ                       

จนกว่าจะทำการชำระค่าสมัครและแสดงหลักฐานการชำระเงินให้เรียบร้อย ***  

จนกว่าจะทำการชำระค่าสมัครและแสดงหลักฐานการชำระเงินให้เรียบร้อย *** 
 



   

 
7.4 หลักฐานการสมัคร 

   7.4.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครแข่งขันในระบบออนไลน์ของทางสมาคมฯ เท่านั้น 
   7.4.2 ในกรณีสงสัยเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานตัวจริงได้
หากตรวจพบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้นออกจากการแข่งขันทั้งหมด 
และลงโทษไม่ให้ลงแข่งขันในแมทช์ของสมาคมฯ หรือแมทช์ที่สมาคมฯให้การรับรองตามระยะเวลาที่ 
เห็นสมควร 
  7.4.3  นักกีฬาที่เข้าสมัครแข่งขันและลงทำการแข่งขัน จะได้รับคะแนน Bonus Point      
คนละ 30 คะแนน ในรุ่นอายุที่สมัครแข่งขัน (ยกเว้นรุ่น Rookie) 
      7.4.5  นักกีฬาที่สมัครแล้วไม่ลงทำการแข่งขัน จะถูกปรับคะแนน คนละ 30 คะแนน ในรุ่น
อายุที่สมัครกรณีที่มีคะแนนน้อยกว่า 30 คะแนน ให้ปรับคะแนนเท่าที่มี  
 

8. วิธีการแข่งขัน 
  8.1 รอบคัดเลือกหรือรอบแรกแข่งขันแบบกลุ่มวนพบกันหมด รอบสองแข่งขันแบบแพ้คัดออก 

 ยกเว้น ในกรณีที่เวลาแข่งขันไม่เพียงพอหรือจำนวนทีมไม่เหมาะสม ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
จัดการแข่งขันตามสมควร 
 8.2 ประเภทRookieชาย,หญิง แข่งแบบแพ้คัดออก รอบคัดเลือกแข่ง 2 ใน 3 เกม รอบจับฉลากเป็นต้นไป
แข่ง 3 ใน5 เกม 
 8.3 ประเภทอ่ืนๆแข่งระบบ 3 ใน 5 เกม  
 
9.อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 

- โต๊ะเทเบิลเทนนิส YINHE Pro 25 

- เน็ตเทเบิลเทนนิส YINHE 

- ลูกเทเบิลเทนนิส YINHE H 40+ 

10. ผู้ชี้ขาด ได้แก่ ร้อยเอกธีรวิช ขุมบางลี่ 
     ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ได้แก่ นายชูสกุล วารายานนท์ 
 
11. การแต่งกายของนักกีฬา 
 11.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิส 
แห่งประเทศไทย โดยเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง ถุง
เท้าและรองเท้า 
 11.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกงหรือกระโปรงจะต้อง 



   

 
เป็นสิ่งที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน 
 11.3 นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อที่มีสีแตกต่างกัน ในกรณีท่ีเสื้อแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกันแล้ว
ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 
 11.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามท่ีกติกากำหนด 
 11.5 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 
12. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 
 12.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา และห้ามทากาวภายในสนามแข่งขัน 
 *ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด 
 
13. การประท้วง 
 10.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนั้นๆ พร้อมเงิน 
 ค่าประท้วง 1,000 บาท และจะคืนให้ในกรณีที่การประท้วงเป็นผล 
 10.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที 
 นับแต่การแข่งขันในแมทช์ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น และให้ถือคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 
14. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
ให้ผู้สมัครแข่งขันปฎิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างเคร่งครัด 
 


