
 

  
 

 

 

  
 

 

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ระเบียบการแข่งขัน  

Thailand Master Table Tennis Championships 2021 Circuit 1 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564 

ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ตำบลหนองผึ้ง  อำเภอสารภี  จังหวดัเชียงใหม ่
คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว 

****************** 
1. กติกาการแข่งขัน  

 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบันและกติกาประเภทอาวุโส 
2. ประเภทการแข่งขันอาวุโส 
 แบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่นมาตรฐาน รวมทั้งหมด 8 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 ปี ทั่วไป  2.2 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปี ทั่วไป 

2.3 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 ปี ทั่วไป  2.4 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 50 ปี ทั่วไป 
2.5 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 ปี ทั่วไป  2.6 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 60 ปีขึ้นไป  
2.7 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 65 ปี ทั่วไป  2.8 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 70 ปีขึ้นไป  

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 
3.2 ประเภทอายุ 40,50,60,65, และ 70 ปีขึ้นไป นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2524,2514, 2504,2499 และ 2494 

ตามลำดับ 
3.3 สามารถลงทำการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท ในรุ่นอายุของตนเองและรุ่นที่อายุต่ำกว่า 
3.4 กรณีนักกีฬาในแต่ละประเภทมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน น้อยกว่า 8 คน ยกเว้น ประเภทที่ 2.6,2.7 และ 2.8 น้อยกว่า 3 คน สมาคมฯ 

จะสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดการแข่งขันในประเภทนั้น  ๆหรือปรับให้แข่งขันในรุ่นที่สูงขึ้น 
4. รางวัลการแข่งขัน 
 นักกีฬาที่ชนะเลิศ,รองชนะเลิศและตำแหน่งที่ 3 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล,ประกาศนียบัตร 
5. กำหนดการแข่งขัน 
 5.1 สถานทีแ่ข่งขัน ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ตำบลหนองผึ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 5.2 วันที่แข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564 
 5.3 เวลาแข่งขัน  เริ่มแข่งขันตั้งแต่  09.00 น. เป็นต้นไป 
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**  โปรแกรมการแข่งขันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ** 
ทั้งนี้ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป    

    (นักกีฬารายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 15 นาที)  
 
6.4 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 

  -  โต๊ะเทเบิลเทนนิส YINHE Pro 25     
  -  เน็ตเทเบิลเทนนิส YINHE  
  -  ลูกเทเบิลเทนนิส YINHE H 40+  

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 6.1 การสมัคร   

    6.1.1เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครทางอีเมล์ เท่านั้น  
- สมัครที่ เว็บไซต์ สมาคม ฯ www.ttatthailand.com 
- หวัข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนสิ Thailand Master Table Tennis Championships 2021 Circuit 1 
- กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 

***วิธีการสมัครแข่งขัน  Online *** 

**Link  Log in สมัครแข่งขันรายการแข่งขัน ต่างๆ ของสมาคม ** 

Link ลงทะเบียนนักกีฬาใหม่  

**ตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาที่สมัครแข่งขันรายการต่าง ๆ** 

***หลังจากสมัครแข่งขันตามระบบเรียบร้อยแล้ว 
ผู้สมัครสามารถเช็ครายช่ือและแก้ไขได้ทันที จนกระทั่งถึงวันปิดรับสมัคร 

เมื่อปิดรับสมัครและจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมไม่ได้*** 
    6.1.2 เป็นความรับผิดชอบของผู ้สมัครแข่งขันที ่ต้องตรวจสอบการสมัครให้ถูกต้อง  ในกรณีที ่ผู ้สมัครถูกตัดสิทธิ์               
หรือมีชื่อซ้ำ หรือไม่มาทำการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่มีการปรับลดค่าสมัครแข่งขันให้ (ต้องจ่ายเต็มจำนวน) 

   6.1.3 การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้ ด 
   6.1.4 ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.   
6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขัน  24 เมษายน 2564  
6.3 ค่าสมัครแข่งขัน  คนละ  300  บาท / ประเภท  

  (ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดย Link สำหรับการโอนเงิน จะปรากฎในระบบรับสมัครและสามารถ
โอนเงินคค่าสมัครได้ทันที) 
*** ผู้จัดการทีมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าสมัครการแข่งขัน หากตรวจพบว่าไม่ชำระค่าสมัครแข่งขันฯ      
ตามที่กำหนด สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีมและนักกีฬาที่มีรายช่ือตามใบสมัครนั้น ๆ  ไม่ให้ทำการสมัคร
หรือลงทำการแข่งขันในรายการอื่น ๆ ที่สมาคมฯเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู ้ดำเนินการจนกว่าจะทำการชำระค่าสมัคร        
และแสดงหลักฐานการชำระเงินให้เรียบร้อย ***  

http://thailandtabletennis.com/default.asp?content=contentdetail&id=32433
https://www.ttatregister.com/TableTennis/Manager/SignIn
http://thailandtabletennis.com/default.asp?content=mpagedetail&id=19090
https://www.ttatregister.com/TableTennis/Tournament
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6.4 หลักฐานการสมัคร 
       6.4.1  ผู้สมัครจะต้องสมัครแข่งขันในระบบออนไลน์ของทางสมาคมฯ  เท่านั้น 

    6.4.2  ในกรณีสงสัยเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา  ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานตัวจริงได้ หากตรวจพบ
นักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้นออกจากการแข่งขันทั้งหมด  และลงโทษไม่ให้ลง
แข่งขันในแมทชข์องสมาคมฯ หรือแมทช์ที่สมาคมฯให้การรับรองตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 

6.5 Bonus Point และการปรับคะแนน 
6.5.1  นักกีฬาที่เข้าสมัครแข่งขันและลงทำการแข่งขัน จะได้รับคะแนน Bonus Point คนละ 30 คะแนน            

ในรุ่นอายุที่สมัครแข่งขัน 
    6.5.2  นักกีฬาที่สมัครแล้วไม่ลงทำการแข่งขัน จะถูกปรับคะแนน คนละ 30 คะแนน ในรุ่นอายุที่สมัคร กรณี           
ที่มีคะแนนน้อยกว่า 30 คะแนน ให้ปรับคะแนนเท่าที่มี 

7. วิธีการแข่งขัน 
 7.1   รอบคัดเลือกหรือรอบแรกแข่งขันแบบกลุ่มวนพบกันหมด รอบสองแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
         ยกเว้น  ในกรณีท่ีเวลาแข่งขันไม่เพียงพอหรือจำนวนนักกีฬาไม่เหมาะสม ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
แข่งขันตามสมควร 
 7.2   แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม ทุกประเภท 

7.3  ผู้ชี้ขาด       ได้แก่ ร้อยเอก ธีรวิช  ขุมบางลี่ 
  ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ได้แก่ นายชูสกุล  วารายานนท์ 

8. กติกาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทอาวุโส 

 ให้ใช้กติกาเพ่ิมเติม เรื่องการส่งลูก ตามประกาศสมาคมลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในการแข่งขัน 

9.  การแต่งกายของนักกีฬา 
9.1 นักกีฬาที ่เข ้าร ่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิส                 

แห่งประเทศไทย โดยเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื ้อแขนสั ้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง ถุงเท้า          
และรองเท้า  

9.2 นอกจากแขนเส ื ้อและปกของเส ื ้อแข ่งข ันแล ้ว ส ีส ่วนใหญ ่ของเส ื ้อแข ่งข ัน กางเกงหร ือกระโปรง                       
จะต้องเป็นสิ่งที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน  

9.3 นักกีฬาทั ้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื ้อที ่ม ีส ีแตกต่างกัน ในกรณีที ่ เส ื ้อแข่งข ันมี ส ีคล้ายคลึงกันแล้ว                     
ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

9.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากำหนด  
9.5 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

10. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 
 10.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา  และห้ามทากาวภายในสนามแข่งขัน 
              *ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด 
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11. การประท้วง 
 11.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนั้นๆ พร้อมเงิน 

        ค่าประท้วง  1,000  บาท  และจะคืนให้ในกรณีท่ีการประท้วงเป็นผล 
 11.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค  ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที   

        นับแต่การแข่งขันในแมทช์ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น  และให้ถือคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 
12. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
 ให้ผู้สมัครแข่งขันปฎิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างเคร่งครัด 
         

       คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
   




