
 
 

Dear Colleagues,  

You are invited to compete in 1st Thailand Open Masters Games .  This invitation contains important information that should 
also be brought to the attention of the Team Manager accompanying your players. 

PROSPECTUS - GENERAL DETAILS 
รายการแข่งขัน: 
 

 ที่ตั้งสำนักงาน: 

ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 
 

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย 
 

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย  
ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย รามคำแหง  
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-170-9474 
Email: ttatregister@gmail.com  เว็บไซด์:  www.ttatthailand.com 
 

วันที่แข่งขัน: ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 
สถานที่แข่งขัน: ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ 
ผู้อำนวยการแข่งขัน:   Tournament Director: นายสกุล อริยโชติมา 

Email: ttat_org@yahoo.com  
 

ผู้ชี้ขาด: Referee: นายนิวัฒน์ เสมาเงิน 
Phone: 089-234-9772 Email: ttat_org@yahoo.com  

กำหนดการแข่งขัน: วันที่ เวลา 
วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 09:00 เป็นต้นไป 

 
• กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

mailto:ttatregister@gmail.com
http://www.ttatthailand.com/


ประเภทการแข่งขัน: 
 

การแข่งขัน มีทั้งหมด 14  ประเภท ดังนี้ 
     1.ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 – 49 ปี 2.ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 – 49 ปี 
    3.ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 – 59 ปี 4.ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 50 – 59 ปี 
    5.ประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 – 64 ปี 6.ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 60 – 64 ปี 
    7.ประเภทชายเดี่ยวอายุ 65 – 69 ปี 8.ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 65 – 69 ปี 
    9.ประเภทชายเดี่ยวอายุ 70 – 74 ปี 10.ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 70 – 74 ปี  
   11.ประเภทชายเดี่ยวอายุ 75 – 79 ปี 12.ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 75 – 79 ปี 
   13.ประเภทชายเดี่ยวอายุ 80 ปีขึ้นไป 14.ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 80 ปีขึ้นไป 
 

วิธีการจัดการแข่งขัน: 
วิธีจัดการแข่งขัน 

   1.นักกีฬาทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 

   2.นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงแข่งได้คนละ 1 ประเภท  
   3. การแข่งขันรอบคัดเลือกนักกีฬาจะต้องลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกแบบแบ่งกลุ่ม 
   4. การแข่งขันรอบสอง นักกีฬาที ่มีคะแนนเป็นอันดับที ่ 1 ในแต่ละกลุ ่มจากการแข่งขัน         
ในรอบคัดเลือกจะเข้าไปแข่งขันในรอบสองซึ่งจะแข่งขันในระบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
   5. แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกมๆละ 11 คะแนน  
   6. นักกีฬาที่ไม่ลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะถือว่าสละสิทธิ์ 
   7. การจับสลากแบ่งสาย 
       7.1 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันรอบคัดเลือก จะประกาศให้ตรวจสอบภายใน 48 
ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขัน  
       7.2 นักกีฬาสามารถตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์       
https://www.ttatthailand.com/ 
 

เครื่องแต่งกาย: เครื่องแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
1.1นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาของสหพันธ์     

เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ( ITTF ) โดยเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด 
กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง ถุงเท้าและรองเท้า  

1.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกง    
หรือกระโปรงจะต้องเป็นสิ่งที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน  

1.3 นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อที่มีสีแตกต่างกัน ในกรณีที่เสื้อแข่งขันมีสี
คล้ายคลึงกัน แล้วไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

1.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากำหนด  
1.5 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 



การบันทึกภาพและวีดีโอ: 
การบันทึกภาพ 

 นักกีฬาที่ต้องการบันทึกวีดีโอระหว่างทำการแข่งขัน จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
นักกีฬาฝ่ายตรงข้าม 

การปฐมพยาบาล: การบาดเจ็บ/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 นักกีฬาต้องตรวจสอบสุขภาพร่างกายก่อนลงทำการแข่งขันทุกครั้ง โดยแพทย์ที่ประจำ        
ณ สนานแข่งขัน ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง 

รางวัล: รางวัลการแข่งขัน และพิธีการมอบเหรียญรางวัล  
อันดับที่ 1 ได้รับเหรียญทอง และเกียรติบัตร 
อันดับที่ 2 ได้รับเหรียญเงิน และเกียรติบัตร 
อันดับที่ 3 ได้รับเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร 
 

การสมัครเข้าร่วม        
การแข่งขัน: 

การลงทะเบียนและสมัครแข่งขัน 
     1.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น 
     2.สมัครแข่งขันได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.ttatthailand.com/ 
     3.หัวข้อ Thailand International Masters Game 2020 
        - กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
 

การชำระค่าสมัคร:      ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท ( งานเลี้ยงและเสื้อที่ระลึก ) 
    ค่าสมัครแข่งขันคนละ 300 บาท  

อุปกรณ:์  อุปกรณ์การแข่งขัน 
     1.โต๊ะเทเบิลเทนนิส Yinhe PRO 25 
     2.ลูกเทเบิลเทนนิส Yinhe H40+ สีขาว 
     3.พ้ืนสนาม Enlio 

 

 

  


