
 

 
 

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ระเบียบการแข่งขัน 

SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2014 Circuit 3 
จัดการแข่งขันโดย 

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี 
ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 

ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2557 

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

1. กติกาการแข่งขัน 

 ใช้กติกาการการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน  
 
2. ประเภทการแข่งขัน 

 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 17 ประเภท ดังน้ี  

 2.1 ประเภทชายเด่ียวทั่วไป    2.2 ประเภทหญิงเด่ียวทั่วไป  

 2.3 ประเภทชายเด่ียวอายุ 50 ปี ข้ึนไป   2.4 ประเภทชายเด่ียว 40 – 49 ปี  

 2.5 ประเภทหญิงเด่ียวอายุ 40 ปี ข้ึนไป   2.6 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายุไม่เกิน 21 ปี  
 2.7 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายุไม่เกิน  21 ปี  2.8 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายุไม่เกิน 18 ปี  

 2.9 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายุไม่เกิน 18  ปี  2.10 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายุไม่เกิน 15 ปี  

 2.11 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายุไม่เกิน 15 ปี  2.12 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายุไม่เกิน 12 ปี  
 2.13 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายุไม่เกิน 12 ปี  2.14 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายุไม่เกิน 10 ปี  
 2.15 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายุไม่เกิน 10 ปี  2.16 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายุไม่เกิน 8 ปี  
 2.17 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายุไม่เกิน 8 ปี  
 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 3.1 ไม่จ ากัดสัญชาติของนักกีฬา  

3.2 นักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, เอเซียนเกมส์, โอลิมปิกเกมส์, ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย,                               
 ชิงชนะเลิศแห่งโลก ลงท าการแข่งขันในรุ่นของตัวเองได้ 

 3.3 ประเภทเยาวชน นักกีฬาจะต้องเกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2536, 2539, 2542, 2545, 2547, 2549 ตามล าดับ  

 3.4 ประเภทชายเด่ียวอายุ 50 ปีข้ึนไป นักกีฬาต้องเกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2507 ลงมาตามล าดับ  

 3.5 ประเภทชายเด่ียวอายุ 40 – 49 ปี  นักกีฬาต้องเกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2508 – 2517 

 3.6  ประเภทหญิงเด่ียวอายุ 40 ปีข้ึนไป นักกีฬาต้องเกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2517 ลงมาตามล าดับ  

3.7 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงท าการแข่งขันในประเภทเด่ียวได้คนละ 1 ประเภทในรุ่นอายุของตนเองเท่าน้ัน      

ยกเว้นนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์การเลื่อนรุ่นของสมาคมฯและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติลงแข่งขันได้ไม่เกิน                               
คนละ 2 ประเภท   (ส าหรับนักกีฬาที่สมัครแข่งขันเกินสิทธิ์ของตนเอง จะพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันในครั้งต่อไป) 

3.8 ชายเด่ียวอายุ 50 ปีข้ึนไป, ชายเด่ียวอายุ 40 – 49 ปี และ หญิงเด่ียวอายุ 40 ปีข้ึนไป ให้ลงแข่งขันในประเภท  
      ท่ัวไปได้ 
3.9 นักกีฬาต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย ลงท าการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท 
3.10 นักกีฬาแต่ละคนที่ลงท าการแข่งขันภายใต้สังกัดสโมสรได้เพียง 1 สโมสรเท่าน้ัน 
3.11 กรณีนักกีฬาในแต่ละประเภทมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน น้อยกว่า 8 คน สมาคมฯ จะสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจัดการ  
        แข่งขันในประเภทน้ัน ๆ 
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4. รางวัลการแข่งขัน 
 4.1 นักกีฬาที่ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และต าแหน่งที่ 3 จะได้รับเหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา  

      ดังน้ี 
 ประเภทชายเด่ียวทั่วไป หญิงเด่ียวทั่วไป 
 ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา    10,000 บาท 
 รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา     8,000 บาท 
 ต าแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา    5,000 บาท  (2 ต าแหน่ง) 

ประเภทเยาวชน 15, 18, 21 ชายเด่ียวอายุ 50 ปีขึ้นไป ชายเด่ียวอายุ 40-49 ปี หญิงเด่ียวอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
 ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา      5,000 บาท 
 รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา     4,000 บาท 
 ต าแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา     3,000 บาท  (2 ต าแหน่ง) 
 ประเภทเยาวชน 8, 10, 12 ปี  
 ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา      3,000 บาท 
 รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา     2,000 บาท 
 ต าแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา     1,000 บาท  (2 ต าแหน่ง) 
 

สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษาทั้งสิ้น 233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
5. ก าหนดการแข่งขัน 
 5.1 สถานที่แข่งขัน 
      สถานที่แข่งขัน ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
 5.2 วันที่แข่งขัน วันพฤหัสบดี ท่ี 9 – วันอาทิตย์ ท่ี 12 ตุลาคม 2557  
 5.3 เวลาแข่งขัน  
  เริ่มแข่งขันต้ังแต่ 09.00 น.  เป็นต้นไป  

5.4 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 
  - โต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ได้รับรองจาก   สีน้ าเงิน  (DONIC) 
    สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ  (ITTF) หรือ 
    สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
  - เน็ตเทเบิลเทนนิสที่ได้รับรองจาก   สีน้ าเงิน  (DONIC) 
    สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ  (ITTF) 
  - ลูกเทเบิลเทนนิสที่ได้รับรองจาก   สีขาว(40 มิลลิเมตร) (Double Happiness) 
    สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ  (ITTF) 
 
5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1 การสมัคร เปิดรับสมัครต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป โดยรับสมัครทางอีเมล์ เท่าน้ัน  
  - ดาวโหลดใบสมัครที่ เวปไซด์ สมาคมฯ WWW.thailandtabbletennis.com 
  - หัวข้อสมัครการแข่งขันเทเบิลเทนนิส SET ALL THAILAND TABLE TENNIS Circuit 3  

  - กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
  - กรอกใบสมัครในใบสมัครไฟล์ Excel ที่ก าหนดไว้ให้เท่าน้ัน และส่งใบสมัครที่มีข้อมูล 

     ครบถ้วนแล้วมาท่ี  ttatoffice@yahoo.co.th (การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับ 
  อีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าท่ีสมาคมแล้ว) 
-ในกรณีที่ผู้สมัครถูกตัดสิทธ์ิ หรือมีชื่อซ้ า หรือ ไม่มาท าการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ 

http://www.thailandtabbletennis.com/
mailto:ttatoffice@yahoo.co.th
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  การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้ 
ปิดรับสมัคร วันที่   20 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. 

 
ในวันที่  23 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. 

ให้นักกีฬาทุกคนตรวจสอบรายชื่ออีกคร้ังในทางเวปไซด์ของสมาคมฯ หากไม่พบชื่อท่าน กรุณาติดต่อสมาคมฯ  
เพื่อการแก้ไข (ไม่เกิน 13.00 น. วันที ่25 กันยายน 2557)  

หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ ์
 

6.2  ก าหนดวันจับฉลากแบ่งสาย  วันที่ 25 กันยายน  2557  เวลา 16.00 น. ณ ท่ีท าการสมาคมเทเบิลเทนนิส                      
แห่งประเทศไทยโดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ด าเนินการ และสามารถตรวจสอบโปรแกรมได้ วันที่ 30 กันยายน  2557                    
ณ ท่ีท าการสมาคมฯ หรือที่  http://thailandtabbletennis.com/ 

6.3 สถานที่การรับสมัคร รับสมัครทางอีเมล์เท่าน้ัน 
6.4 ค่าสมัครแข่งขัน  ให้ช าระในวันสมัครแข่งขัน ดังน้ี 
 6.4.1 ประเภทเด่ียวทั่วไป, ชายเด่ียวอายุ 50 ปีข้ึนไป, ชายเด่ียวอายุ 40 – 49 ปี  
          หญิงเด่ียวอายุ 40 ปีข้ึนไป  คนละ 200 บาท / ประเภท  
 6.4.2 ประเภทเยาวชน   คนละ 100 บาท / ประเภท  
6.5 หลักฐานการสมัคร 

6.5.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 6.5.2 หลังจากปิดรับสมัครแล้ว  ไม่สามารถเพ่ิมชื่อหรือเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีก  
 6.5.3 ประเภทเยาวชน ประเภทหญิงเด่ียวอายุ 40 ปีขึ้นไป  ชายเด่ียวอายุ 40 – 49 ปี และประเภทชายเด่ียว

อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านหรือ ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร อย่างใดอย่างหน่ึง คนละ 
1 ฉบับ 

 ( สมาคมจะไม่ท าการรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับใบสมัคร  ส าหรับนักกีฬา / 
โรงเรียน / ชมรม / สโมสร ที่เคยส่งหลักฐานดังกล่าวมาแล้ว ขอให้ตรวจสอบกับสมาคมฯ อีกคร้ังหน่ึง) 

 3.5.4 ในกรณีสงสัยเก่ียวกับอายุของนักกีฬา  ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธ์ิตรวจสอบหลักฐานตัวจริงได้ หากตรวจพบ
นักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้น้ันออกจากการแข่งขันทั้งหมด และลงโทษไม่ให้ลงแข่งขันในแมทช์
ของสมาคมฯ หรือแมทช์ที่สมาคมฯ ให้การรับรองตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 
7. วิธีการแข่งขัน 
 7.1 การก าหนดการแบ่งสาย  การก าหนดรอบ (STAGE) และการวางมืออันดับ  ให้สมาคมพิจารณาด าเนินการ 
 7.2 วิธีการแข่งขัน  ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ  
 7.3 ในการแข่งขันแต่ละประเภท  แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน  
       ยกเว้นรอบรองชนะเลิศ และรองชิงชนะเลิศ ประเภทเด่ียวทั่วไป  แข่งขันระบบ 4 ใน 7 เกม 
 7.4 ผู้ชี้ขาด   ได้แก่ ร้อยเอก  ธีรวิช  ขุมบางลี ่
      ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด  ได้แก่    นายชูสกุล วารายานนท์  
     นางสาวกนกวรรณ  มั่งคั่ง  
 
8. การแต่งกายของนักกีฬา 
 8.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
โดยเสื้อผ้าท่ีใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือ กระโปรง ถุงเท้าและรองเท้า ให้ผู้เข้าแข่งขันสอด
ชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรงทุกครั้ง 
 

http://thailandtabbletennis.com/
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 8.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกงหรือกระโปรง จะต้องเป็นสิ่งที่แตกต่าง
กับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน 
 8.3 นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วย เสื้อที่มีสีต่างกัน   ในกรณีที่เสื้อแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกันแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ 
จะใช้วิธีจับฉลาก 
 8.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามท่ีกติกาก าหนด  
 8.5 กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 
 
9. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 
 9.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา และห้ามทากาวในสนามแข่งขัน  
 9.2 นักกีฬาที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี  ห้ามใช้ยางเทเบิลเทนนิสที่เป็นยางแอนต้ีหรือยางเม็ดยาวลงท าการแข่งขัน  
       ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์การแข่งขันใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด  
10. การประท้วง 
 10.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันน้ัน ๆ พร้อมเงินค่า  

        ประท้วง 500 บาท และจะคืนให้ในกรณีที่การประท้วงเป็นผล 
10.2 การประท้วงเรื่อเทคนิค  ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที นับแต่การแข่งขัน  
       ในแมทชท่ี์มปีญัหาเสรจ็สิ้น และใหถื้อค าตัดสนิของฝา่ยจดัการแข่งขันเป็นข้อยุติ  
 

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 


