
ข้อบังคบัการแข่งขนัเทเบิลเทนนิส 
การแข่งขนักีฬามหานครเกมส์ ประจําปี ๒๕๕๕ 
ระหว่างวนัที่ ๑๔ – ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ศูนย์กฬีาเฉลมิพระเกยีรติ  (บางมด) 

********************** 
 เพ่ือใหก้ารแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขนักีฬามหานครเกมส์ ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
บรรลุตามวตัถุประสงคข์องทางราชการ กรุงเทพมหานคร   จึงกาํหนดขอ้บงัคบัการแข่งขนัไวด้งัน้ี 

๑. คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
                     กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา  กองการกีฬา สาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว   

๒.   ประเภทการแข่งขนั  

      ๒.๑  ประเภทชายเด่ียว 

     ๒.๒  ประเภทหญิงเด่ียว 

     ๒.๓  ประเภทชายคู่ 

     ๒.๔  ประเภทหญิงคู่ 

     ๒.๕  ประเภทคู่ผสม   

๓.  รุ่นอายุการแข่งขนั  (นับปี  พ.ศ.เกดิ) 

     ๓.๑  รุ่นอายไุม่เกิน  ๑๐  ปี 

     ๓.๒  รุ่นอายไุม่เกิน  ๑๒  ปี 

     ๓.๓  รุ่นอายไุม่เกิน  ๑๕  ปี 

     ๓.๔  รุ่นอายไุม่เกิน  ๑๘  ปี 

๔. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๔.๑ ตอ้งเป็นนกักีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น 

  ๔.๒ ตอ้งสมคัรเขา้แข่งขนัในนามสถาบนัการศึกษา  
     ๔.๓ นกักีฬา ๑ คนมีสิทธ์ิเขา้แข่งขนัไดเ้พียง ๑ ประเภท ในรุ่นอายขุองตวัเองเท่านั้น และ
อนุญาตใหน้กักีฬาท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ สามารถขา้มรุ่นแข่งขนัในรุ่นท่ีสูงกวา่ได ้โดยถือว่าสละสิทธ์ิในรุ่นอายขุอง
ตนเอง   ในทุกประเภทของการแข่งขนั     

        ๔.๔ คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ มีสิทธิปฏิเสธใบสมคัรของนกักีฬาบางคน หรือทั้งทีมได ้
ในกรณีส่งหลกัฐานการสมคัรไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ 

    ๕.  การสมคัร... 



     - ๒ - 

๕. การสมัครเข้าแข่งขัน 
๕.๑ รับระเบียบการและใบสมคัรการแข่งขนัไดท่ี้กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สาํนกั 

วฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว อาคารกีฬาเวสน ์๓  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 
๕.๒  รับสมคัรตั้งแต่วนันีเ้ป็นต้นไป ถงึวนัท่ี  ๒๙  มถุินายน ๒๕๕๕  ทีก่ลุ่มงานส่งเสริมกฬีา 

 กองการกฬีา สํานักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว อาคารกฬีาเวสน์ ๓  ถนนมติรไมตรี เขตดนิแดง กทม. 
๑๐๔๐๐  ในวนัเวลาราชการ หรือตดิต่อสอบถามรายละเอยีดได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๘๒   
และโทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๘๒ 
  ๕.๓ นกักีฬาแต่ละคนส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัในนามโรงเรียนไดไ้ม่เกิน ๑ โรงเรียน และสมคัร   
ไดเ้พียง ๑ รุ่นเท่านั้น 

๖. หลกัฐานประกอบการสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน 
๖.๑ ใบสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนัตามท่ีสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวกาํหนด  

พร้อมผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจเป็นผูล้งนาม 
๖.๒  รูปถ่ายหนา้ตรงของนกักีฬา ผูฝึ้กสอน หรือผูค้วบคุมทีม หรือผูจ้ดัการทีม ขนาด ๑-๒ น้ิว 

ภาพสี ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่เกิน ๑ ปี จาํนวน ๑ รูป พร้อมติดใบสมคัร 
๖.๓  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

        ๖.๔ สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัปัจจุบนั หรือสาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน หรือนกัศึกษา (โดยยงั
ไม่พน้สภาพการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาของสถาบนันั้นๆ) 
         ๖.๕ กรณีท่ีนกักีฬายงัไม่สามารถขอมีบตัรตามขอ้ ๖.๓ ใหใ้ชห้ลกัฐานพร้อมสาํเนาทะเบียน
บา้นหรือใบรับรองซ่ึงโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานปกครองท่ีมีภูมิลาํเนาอยูอ่อกให ้โดยระบุช่ือ 
สกลุ วนั เดือน ปีเกิด เลขประจาํตวั พร้อมติดรูปถ่าย และประทบัตราโรงเรียน และประทบัตราของหน่วยงาน
ปกครอง 

 ๗. วธีิสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั 
๗.๑ ยืน่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐาน ณ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สาํนกัวฒันธรรม กีฬา 

 และการท่องเท่ียว อาคารกีฬาเวสน ์๓  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐  ในวนัเวลาราชการ 
  ๗.๒ เม่ือทีมใดยืน่ใบสมคัรแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมรายช่ือนกักีฬาไดอี้ก 
  ๗.๓ ถา้ปรากฏหลกัฐานของนกักีฬาทีมใด ช่ือ สกุล วนั เดือน ปีเกิด เลขประจาํตวั รูปถ่าย 
ไม่ตรงกบัความเป็นจริงท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัใหป้รับบุคคลหรือทีมนั้นเป็นแพ ้พร้อมตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนั 
โดยไม่มีสิทธ์ิโตแ้ยง้ หรืออุทธรณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 

           ๘.  กติกา... 



- ๓ - 

๘.   กติกาการแข่งขนั 
 ๘.๑ใชก้ติกาการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสฉบบัปัจจุบนั  โดยทาํการแข่งขนั  ๓ ใน ๕  เกม 
 ๘.๒ ใหน้กักีฬารายงานตวัก่อนถึงเวลาการแข่งขนั  ๑๕  นาที 

 ๙.  การประท้วง 
         ๙.๑ การประทว้งคาํตดัสิน ใหห้วัหนา้สถานศึกษาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้
สถานศึกษาของนกักีฬาท่ีเสียผลประโยชนเ์ป็นผูย้ืน่ประทว้ง โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีขอ้ความชดัเจน 
ประกอบดว้ยหลกัฐาน  พร้อมชาํระค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐.- บาท ใหแ้ก่คณะกรรมการประทว้งทางเทคนิค 
ภายในกาํหนดเวลา ๑๐ นาทีหลงัการแข่งขนั  ถา้การประทว้งเป็นผลจะคืนเงินค่าธรรมเนียมให ้แต่ถา้การ
ประทว้งไม่เป็นผลคณะกรรมการดาํเนินการแข่งขนัจะไม่คืนเงินให ้ และจะนาํเงินค่าธรรมเนียมส่งใหก้บั
กรุงเทพมหานคร 
          ๙.๒ สมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาการประทว้งทางเทคนิคประกอบดว้ย คณะกรรมการ 
จดัการแข่งขนั  และกรรมการผูต้ดัสินมาใหก้ารยนืยนัเก่ียวกบักรณีท่ีเกิดข้ึนได ้

๙.๓ใหม้ติคณะกรรมการพิจารณาการประทว้งทางเทคนิคถือเป็นอนัส้ินสุดและไม่มีการ 
อุทธรณ์คาํตดัสินไดอี้กต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๑๐.    ค่าสมัคร  

  ไม่เสียค่าสมคัรในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
๑๑.  กาํหนดการแข่งขัน 
 แข่งขนัระหว่างวนัที ่  ๑๔ – ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงยมิเนเซ่ียม ๒  สนามกฬีาศูนย์

กฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ (บางมด) 
๑๒. รางวลัการแข่งขัน   

         ๑๒.๑ ชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมเงินรางวลั ๒,๐๐๐.- บาท และเกียรติบตัร 
         ๑๒.๒ รองชนะเลิศ อนัดบั ๑ เหรียญเงิน พร้อมเงินรางวลั ๑,๐๐๐.- บาท และเกียรติบตัร 
         ๑๒.๓ รองชนะเลิศ อนัดบั ๒ เหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวลั ๕๐๐.- บาท  และเกียรติบตัร 
 หมายเหตุ นกักีฬาท่ีไดรั้บรางวลัเตรียมสาํเนาบตัรประชาชนหรือนกักีฬาท่ียงัไม่มีบตัรประชาชน 
ใหเ้ตรียมสาํเนาสูจิบตัรเพ่ือมายืน่รับรางวลั  

ผู้จัดการแข่งขนั นายวิบูลย์  ตนัติปิฎก  (ครูเอก)  โทร.086 068 6544 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
กฬีามหานครเกมส์ 

 
         สถานท่ี...................................... 

วนัท่ี........เดือน......................พ.ศ............ 
 
เร่ือง   ขอสมคัรเขา้แข่งขนักีฬามหานครเกมส์ 

เรียน   ผูอ้าํนวยการกองการกีฬา 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    บญัชีรายช่ือนกักีฬาสมคัรเขา้แข่งขนั     จาํนวน  1  ชุด 

ดว้ย..............................................................................มีความประสงคจ์ะส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนั 
กีฬามหานครเกมส์  ประเภทกีฬา................................................ 

ขอรับรองว่าจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารแข่งขนัทุกประการ 
 
       

             ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงช่ือ................................................... ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
             (...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมคัรเข้าร่วมแข่งขนักฬีาเทเบิลเทนนิส 

กฬีามหานครเกมส์ 

**************** 
ขา้พเจา้................................................เกิดวนัท่ี.................เดือน........................................พ.ศ................ 

อาย.ุ.........ปี  หมายเลขประจาํตวัประชาชน  
ช่ือบิดา............................นามสกลุ..............................ช่ือมารดา.................................นามสกุล............................ 
อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี...............ซอย..............................ถนน................................ตาํบล/แขวง.................................... 
อาํเภอ/เขต......................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์..........................................
โทรศพัท.์.............................................โทรสาร................................ 
 * ประเภท (....) ชายเด่ียว (....) หญิงเด่ียว  (....) ชายคู่  (....) หญิงคู่  (....) คู่ผสม 
    รุ่นอาย ุ (....) ไม่เกิน 10 ปี   (....) ไม่เกิน  12  ปี   (....) ไม่เกิน 15 ปี (...) ไม่เกิน 18 ปี 

  ขอสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส  ในการแข่งขนักีฬามหานครเกมส์ ดว้ยความ
สมคัรใจ  หากมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนระหว่างการแข่งขนัโดยมิอาจคาดคิดมาก่อน ขา้พเจา้จะไม่ขอเรียกร้อง
ใด ๆ ทั้งส้ิน 

    
    (ลงช่ือ)...............................................ผูส้มคัร 
               ( ............................................) 
                                                         วนัท่ี ...........เดือน.....................พ.ศ.............. 
 

 
                                            คาํรับรองและคาํยนิยอมของผู้ปกครอง 
ขา้พเจา้ ..........................................................ในฐานะเป็นผูป้กครองของ............................................... 

ขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ และยนิดีอนุญาตให.้............................................. 
เขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส ในการจดัการแขง่ขนักีฬามหานครเกมส์ ระหวา่งวนัท่ี ๗ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ซ่ึงจดัการแข่งขนัโดย กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร  
หากมีส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการแข่งขนัโดยมิอาจคาดคิดมาก่อน ขา้พเจา้จะไม่ขอเรียกร้องใด ๆ ทั้งส้ิน 
   
 

(ลงช่ือ)..................................................ผูป้กครอง 
                                                                                                              (................................................) 

 

 


