
 
 

 
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ระเบียบการแข่งขัน  
Chonburi PAO Table Tennis Open 2023 

ระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2566 
ณ  โรงยิมเนเซียมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

คะแนนสะสมระดับ 3 ดาว 
****************** 

1. กติกาการแข่งขัน 

 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน  
2. ประเภทการแข่งขัน 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 16 ประเภท ดังนี้ 

  2.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป   2.2 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป   
2.3 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี 2.4 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี  
2.5 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี 2.6 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี  
2.7 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 2.8 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี  
2.9 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี 2.10 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี  
2.11 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี 2.12 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี 
2.13 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี 2.14 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี  
2.15 ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป 2.16 ประเภทอาวุโสหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 
3.2 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 9,11,13,15,17 และ 19 ปี นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2557,2555,2553, 2551, 

2549, และ 2547 ตามลำดับ 
3.3 ประเภทอาวุโสอายุ 40 ขึ้นไป นักกีฬาจะต้องเกิด พ.ศ. 2526 ลงมา 
3.4 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการแข่งขันในประเภทเดี่ยวได้ คนละ 2 ประเภท (ทุกรุ่นทุกประเภท) 

 
4.รางวัลการแข่งขัน 

นักกีฬาที่ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ และตำแหน่งที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัล, เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา  ดังนี้  

4.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป, หญิงเดี่ยวทั่วไป  
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  15,000 บาท  
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  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  10,000 บาท   
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  7,000 บาท (2 ตำแหน่ง) 

4.2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี  
 ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  7,000 บาท   
 รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  6,000 บาท   
 ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท (2 ตำแหน่ง)    
4.3 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี      

  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  6,000 บาท   
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  5,500 บาท   
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  4,000 บาท (2 ตำแหน่ง)    

4.4 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี     
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท   
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  4,000 บาท   
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท (2 ตำแหน่ง)    
 4.5 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  4,000 บาท   
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท   
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท (2 ตำแหน่ง)    
 4.6 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี  
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท   
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท   
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  1,500 บาท (2 ตำแหน่ง) 
 4.7 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี  
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท   
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  1,500 บาท   
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท (2 ตำแหน่ง)  

 ประเภทอาวุโสชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว อายุ 40 ปี ข้ึนไป จะได้รับถ้วยรางวัล, เหรยีญรางวัล และประกาศนียบัตร 
 

สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษาทั้งสิ้น   241,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
***ในกรณีที ่นักกีฬาไม่ลงทำการแข่งขันหรือแข่งขันไม่ครบจำนวนเกมส์ ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ         
ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาจ่ายเง ินทุนการศึกษาร้อยละ  50 ของยอดเงินทุนการศึกษา                 
และจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มคะแนนสะสมของประเภทการแข่งขันนั้น ๆ ด้วย 
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5.  กำหนดการแข่งขัน 

 5.1 สถานที่แข่งขัน 
แข่งขัน  ณ  โรงยิมเนเซียมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ร.9 อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
 

5.2 วันที่แข่งขัน  

 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก) 

     ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก) 

    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี (รอบแรก - รอบสอง) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี (รอบแรก – รอบสอง) 

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป (รอบแรก) 
ประเภทอาวุโสหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี (รอบแรก) 
ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก – รอบสอง) 

     ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบแรก - รอบสอง) 

    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ)
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
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วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 

ประเภทอาวุโสหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปี ขึ้นไป (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ)
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 

     ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 รอบรอง - รอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท 

**  โปรแกรมการแข่งขันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  ** 
 

ทั้งนี้ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป    
    (นักกีฬารายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 15 นาที)  

5.3 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 
  -  โต๊ะเทเบิลเทนนิส YINHE Pro 25     
  -  ลูกเทเบิลเทนนิส YINHE H 40+ (3 ดาว) สีขาว 

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 6.1 การสมัคร   

    6.1.1เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครทางอีเมล์ เท่านั้น  
- สมัครที่ เว็บไซต์ สมาคม ฯ www.ttatthailand.com 

- หวัข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนสิ Chonburi PAO Table Tennis Open 2023 
 กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง  

 
***วิธีการสมัครแข่งขัน  Online *** 

**Link  Log in สมัครแข่งขันรายการแข่งขัน ต่างๆ ของสมาคม ** 
Link ลงทะเบียนนักกีฬาใหม่  

**ตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาที่สมัครแข่งขันรายการต่าง ๆ** 

***หลังจากสมัครแข่งขันตามระบบเรียบร้อยแล้ว 
ผู้สมัครสามารถเช็ครายช่ือและแก้ไขได้ทันที จนกระท่ังถึงวันปิดรับสมัคร 

เมื่อปิดรับสมัครและจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมไม่ได้*** 

 

 
 
 

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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   6.1.2 เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครแข่งขันที่ต้อง ตรวจสอบการสมัครให้ถูกต้อง ในกรณีท่ีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ หรือมี
ชื่อซ้ำ หรือไม่มาทำการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่มีการปรับลดค่าสมัครแข่งขันให้ (ต้องจ่ายเต็มจำนวน) 

   6.1.3 การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้  
   6.1.4 ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น.   
6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขัน  วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 
6.3 ค่าสมัครแข่งขัน  ให้ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยระบบจะเปิดให้โอนค่าสมัครตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร 

เป็นต้นไป 
       6.3.1   ประเภททั่วไปและอาวุโส คนละ   300  บาท / ประเภท  

6.3.2  ประเภทเยาวชน     คนละ   200  บาท / ประเภท 
( ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดย Link สำหรับการโอนเงนิ จะปรากฎในระบบรบัสมัคร และสามารถโอนเงินค่าสมัครไดท้ันที)  
*** ผู้จัดการทีมจะต้องเป็นผูร้ับผิดชอบในการชำระค่าสมัครการแข่งขัน หากตรวจพบวา่ไม่ชำระค่าสมัครแข่งขันฯ ตามที่กำหนด 
สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีมและนักกีฬาที่มีรายชื่อตามใบสมัครนั้น ๆ ไม่ให้ทำการสมัคร      หรือลงทำการแข่งขัน
ในรายการอ่ืน ๆ ที่สมาคมฯเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้ดำเนนิการจนกว่าจะทำการชำระค่าสมัคร          และแสดงหลักฐานการชำระเงินให้
เรียบร้อย ***  

6.4 หลักฐานการสมัคร 
       6.4.1  ผู้สมัครจะต้องสมัครแข่งขันในระบบออนไลน์ของทางสมาคมฯ  เท่านั้น 

    6.4.2  ในกรณีสงสัยเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา   ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานตัวจริงได้ หากตรวจ
พบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้นออกจากการแข่งขันทั้งหมด และลงโทษไม่ให้
ลงแข่งขันในแมทช์ของสมาคมฯ หรือแมทช์ที่สมาคมฯให้การรับรองตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 

6.5 การคิดคะแนนสะสม ให้คิดคะแนนสะสมในระดับ 3 ดาว 
6.5.1  นักกีฬาที่เข้าสมัครแข่งขันและลงทำการแข่งขัน จะได้รับคะแนน Bonus Point คนละ 20 คะแนน ในรุ่น

อายุที่สมัครแข่งขัน 
    6.5.2  นักกีฬาที่สมัครแล้วไม่ลงทำการแข่งขัน จะถูกปรับคะแนน คนละ 20 คะแนน ในรุ่นอายุที่สมัครกรณีที่มี
คะแนนน้อยกว่า 20 คะแนน ให้ปรับคะแนนเท่าที่มี  

7. วิธีการแข่งขัน 
 7.1   การกำหนดการแบ่งสาย  การกำหนดรอบ ( STAGE)  และการวางมืออันดับ ให้สมาคมฯ พิจารณาดำเนินการ 
 7.2  วิธีการแข่งขัน แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ     

7.3   แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน ทุกประเภท ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ              
7.4  ผู้ชี้ขาด ได้แก่ ร้อยเอก ธีรวิช  ขุมบางลี่ 
  ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ได้แก่  นายชูสกุล วารายานนท์ 
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8.  การแต่งกายของนักกีฬา 
8.1 นักกีฬาที ่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิส                 

แห่งประเทศไทย โดยเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง ถุงเท้า         
และรองเท้า  

8.2 นอกจากแขนเสื ้อและปกของเสื ้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื ้อแข่งขัน กางเกงหรือกระโปรงจะต้อง                     
เป็นสิ่งที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน  

8.3 นักกีฬาทั ้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื ้อที ่ม ีส ีแตกต่างกัน ในกรณีที ่ เส ื ้อแข่งขันมีส ีคล้ายคลึงกัน แล้ว                     
ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

8.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากำหนด  
8.5 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

9. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 
 9.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา  และห้ามทากาวภายในสนามแข่งขัน 
              *ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด 

10. การประท้วง 
 10.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนั้นๆ พร้อมเงินค่าประท้วง  
1,000  บาท  และจะคืนให้ในกรณีท่ีการประท้วงเป็นผล 
 10.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค  ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที นับแต่การแข่งขัน
ในแมทช์ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น  และให้ถือคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 

       

        คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 


