
 

  
  
 

 

 

 

 
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ระเบียบการแข่งขัน  

All Thailand Table Tennis Championships 2022 Circuit 2  
ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฏาคม 2565 

ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดยะลา 
คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว 

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

 
1. กติกาการแข่งขัน  

 1.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน 
2. ประเภทการแข่งขัน  
 2.1 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 16 ประเภท และรุ่นพิเศษ 3 ประเภทดังนี้ 

  2.1.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป   2.1.2 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป   
  2.1.3 ประเภทชายคู่    2.1.4 ประเภทหญิงคู่ 

2.1.5 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี 2.1.6 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ป ี 
2.1.7 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี 2.1.8 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ป ี 
2.1.9 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 2.1.10 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ป ี 
2.1.11 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี 2.1.12 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ป ี 
2.1.13 ประเภทเยาวชนชายคู่อายุ 16 – 19 ปี 2.1.14 ประเภทเยาวชนหญิงคู่อายุ 16 – 19 ปี  

  2.1.15 ประเภทเยาวชนชายคู่อายุ 12 – 15 ปี 2.1.16 ประเภทเยาวชนหญิงคู่อายุ 12 – 15 ปี  
 2.2 รุ่นพิเศษ 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.2.1 ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวอายุ 50 ปี ขึ้นไป 2.2.2 ประเภทอาวุโสหญิงเดี่ยวอายุ 50 ปี ขึ้นไป 
  2.2.3 ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 
3.2 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13,15,17 และ 19 ปี นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2552, 2550, 2548, และ 2546 

ตามลำดับ 
3.3 ประเภทอาวุโสอายุ 50 ปี ขึ้นไป และ 60 ปี ขึ้นไป นักกีฬาจะต้องเกิด พ.ศ. 2515 และ 2505 ลงมา 
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3.4 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการแข่งขันในประเภทเดี่ยวได้คนละ 1 ประเภท ในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น  
ยกเว้น   

3.4.1 นักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์การเลื่อนรุ่นของสมาคมฯ สามารถเลือกลงแข่งขันในรุ่นอายุที่มากกว่ารุ่นของ
ตนเองได้ เมื่อรวมกับรุ่นของตนเองจะต้องไม่เกินคนละ 2 ประเภท เท่านั้น 

3.4.2 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติชุด A และ B (2563) , นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 
(2563 -2565) นักกีฬาทีมชาติ (2563 -2565)  สามารถเลือกลงการแข่งขันในรุ่นอายุที่มากกว่ารุ่นของ
ตนเอง หรือรุ่นทั่วไปได้ โดยไม่จำกัดรุ่นการแข่งขัน 

3.4.3 นักกีฬาโครงการ Fast Track เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี สามารถเลือกลงแข่งขันในรุ่นอายุที่มากกว่า     
รุ่นของตนเอง ได้เฉพาะในรุ่นเยาวชนเท่านั้น  

3.4.4 นักกีฬาโครงการ Fast Track เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี สามารถเลือกลงแข่งขันในรุ่นอายุที่มากกว่ารุ่น
ของตนเอง หรือรุ่นทั่วไปได้ โดยไม่จำกัดรุ่นการแข่งขัน  

3.4.5 รุ่นพิเศษ ประเภทอาวุโส  สามารถลงทำการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท โดยเล่นในรุ่นของตนเอง
และรุ่นอายุที่น้อยกว่ารุ่นของตนเอง หรือรุ่นทั่วไปเท่านั้น 

3.5 นักกีฬาต่างประเทศท่ีไม่มีสัญชาติไทยที่มี World Ranking ของ ITTF ตั้งแต่อันดับที่ 1 - 100 สามารถลงทำการ
แข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2  ประเภท และลงแข่งขันประเภทคู่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนดโดยอนุโลม 

3.6 นักกีฬาประเภทคู่เยาวชน 
3.5.1 นักกีฬาประเภทเดี่ยวอายุ 12 – 15 ปี ที่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนรุ่นของสมาคมฯ หรือนักกีฬาโครงการ 

Fast Track เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี สามารถลงแข่งขันประเภทเยาวชนคู่ในรุ่นของตนเอง และเลื่อน
ไปรุ่นประเภทเยาวชนคู่อายุ 16 – 19 ปี ได ้

3.5.2 นักกีฬาประเภทเดี่ยวอายุ 16 – 19 ปี ที่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนรุ่นของสมาคมฯ หรือนักกีฬาโครงการ 
Fast Track  เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี  สามารถลงแข่งขันประเภทเยาวชนคู่ในรุ่นของตนเองและเลื่อน
ไปรุ่นประเภทคู่ท่ัวไปได้ 

3.5.3 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติชุด A และ B (2563) , นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 
(2563 -2565) นักกีฬาทีมชาติ (2563 -2565)  สามารถลงแข่งขันในประเภทคู่ได้ทุกรุ่น 

3.7 นักกีฬาแต่ละคนที่ลงทำการแข่งขันภายใต้สังกัดสโมสรได้เพียง 1 สโมสร เท่านั้น  
3.8 กรณีนักกีฬาในแต่ละประเภทมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน น้อยกว่า 8 คน สมาคมฯ จะสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดการแข่งขันในประเภท

นั้น ๆ  หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันได้ตามสมควร 
4.รางวัลการแข่งขัน 
 นักกีฬาที่ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ตำแหน่งที่ 3 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 
และตำแหน่งที่ 5 จะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ 

4.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป, หญิงเดี่ยวทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  20,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  10,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 

ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา   2,500 บาท ( 4 ตำแหน่ง ) 
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4.2 ประเภทชายคู่และหญิงคู่ จำนวนเงิน 24,000 บาท 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 

 

4.3 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกนิ 19 ปี จำนวนเงิน 50,000 บาท   
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  8,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา  1,500 บาท ( 4 ตำแหน่ง ) 

4.4 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกนิ 17 ปี จำนวนเงิน 36,000 บาท   
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  6,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  4,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท ( 4 ตำแหน่ง ) 

4.5 ประเภทเยาวชนชายคู่และหญิงคู่รุ่นอายุ 16 – 19 ปี จำนวนเงิน 14,000 บาท 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 

4.6 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกนิ 15 ปี จำนวนเงิน 29,400 บาท   
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  3,500 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  1,500 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา    800 บาท ( 4 ตำแหน่ง ) 

4.7 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกนิ 13 ปี จำนวนเงิน 22,8000 บาท   
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  4,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  1,200 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา    500 บาท ( 4 ตำแหน่ง ) 

4.8 ประเภทเยาวชนชายคู่และหญิงคู่รุ่นอายุ 12 - 15 ปี จำนวนเงิน 8,000 บาท 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา    500 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 
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รุ่นพิเศษ ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุ 50 ปี ขึ้นไป และประเภทอาวุโสชายเดี่ยว 60 ปี ขึ้นไป 
ชิงถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จากจังหวัดยะลา เป็นจำนวนเงิน 21,000 บาท 

ชนะเลิศ  ได้รับรางวัล  3,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับรางวัล  2,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับรางวัล  1,000 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 
สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษาทั้งสิ้น   305,200 บาท (สามแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
***ในกรณีที่นักกีฬาไม่ลงทำการแข่งขันหรือแข่งขันไม่ครบจำนวนเกมส์ ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ      
ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาจ่ายเงินทุนการศึกษาร้อยละ  50 ของยอดเงินทุนการศึกษา              
และจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มคะแนนสะสมของประเภทการแข่งขันนั้น ๆ ด้วย 
 
5.  กำหนดการแข่งขัน 
 5.1 สถานที่แข่งขัน  ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดยะลา 
 5.2 วันที่แข่งขัน วันที่ 14 – 17 กรกฏาคม 2565  

5.3 เวลาแข่งขัน  เริ่มแข่งขันตั้งแต่  09.00 น. เป็นต้นไป 
วันพฤหัสบดี ที ่14 กรกฎาคม 2565 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบคัดเลือก) 
    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบคัดเลือก) 
    ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบคัดเลือก) 

ประเภทเยาวชนชายคู่และหญิงคู่รุ่นอายุ 16 - 19 ปี (รอบแรก) 
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบคัดเลือก) 

วันศุกร์ ที ่15 กรกฎาคม 2565 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบสอง – รอบก่อนรอง) 
    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบสอง – รอบก่อนรอง) 
    ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป (รอบสอง) 
    ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบคัดเลือก) 
    ประเภทเยาวชนชายคู่และหญิงคู่รุ่นอายุ 16 - 19 ปี (รอบสอง – รอบก่อนรอง) 
    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี (รอบคัดเลือก) 
    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบคัดเลือก) 
    ประเภทเยาวชนชายคู่และหญิงคู่รุ่นอายุ 12 - 15 ปี (รอบแรก) 
    ประเภทชายคู่และหญิงคู่ (รอบแรก) 
    ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุ 50 ปี ขึ้นไป (รอบแรก) 

ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวอายุ 60 ปี ขึ้นไป (รอบแรก) 
วันเสาร์ ที ่16 กรกฎาคม 2565 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 19 ปี (รอบรอง – รอบชิงชนะเลิศ) 
    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี (รอบรอง – รอบชิงชนะเลิศ) 
    ประเภทเยาวชนชายคู่และหญิงคู่รุ่นอายุ 16 - 19 ปี (รอบรอง – รอบชิงชนะเลิศ) 
    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 17 ปี (รอบสอง – รอบก่อนรอง) 
    ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี (รอบสอง – รอบก่อนรอง) 
    ประเภทเยาวชนชายคู่และหญิงคู่รุ่นอายุ 12 - 15 ปี (รอบสอง – รอบก่อนรอง) 
    ประเภทชายคู่และหญิงคู่ (รอบสอง – รอบก่อนรอง) 
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ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 
ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอายุ 50 ปี ขึ้นไป (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ)
ประเภทอาวุโสชายเดี่ยวอายุ 60 ปี ขึ้นไป (รอบสอง - รอบก่อนรองฯ) 

วันอาทิตย ์ที ่17 กรกฎาคม 2565 รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท  
**  โปรแกรมการแข่งขันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ** 

 
ทั้งนี้ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป    

    (นักกีฬารายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 15 นาที)  
 

5.4 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 
-  ห ั วข ้ อการแข ่ งข ั นเทเบ ิ ลเทนน ิ ส   All Thailand Table Tennis Championships 2022 Circuit 2                       

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง  
***วิธีการสมัครแข่งขัน  Online *** 

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

**ตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาที่สมัครแข่งขันรายการต่าง ๆ** 

***หลังจากสมัครแข่งขันตามระบบเรียบร้อยแล้ว 
ผู้สมัครสามารถเช็ครายช่ือและแก้ไขได้ทันที จนกระท่ังถึงวันปิดรับสมัคร 

เมื่อปิดรับสมัครและจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมไม่ได้*** 
    6.1.2 เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครแข่งขันที่ต้องตรวจสอบการสมัครให้ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ หรือมี
ชื่อซ้ำ หรือไม่มาทำการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่มีการปรับลดค่าสมัครแข่งขันให้ (ต้องจ่ายเต็มจำนวน) 

   6.1.3 การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้  
   6.1.4 ปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 น.   
6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขัน  วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 

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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6.3 ค่าสมัครแข่งขัน  ให้ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั ้น โดยระบบจะเปิดให้โอนค่าสมัครตั ้งแต่                    
วันที่เปิดรับสมัคร เป็นต้นไป 
       6.3.1   ประเภททั่วไปและอาวุโส คนละ   300  บาท / ประเภท  

6.3.2   ประเภทคูท่ั่วไป คู่ละ   400  บาท / ประเภท  
6.3.3  ประเภทเยาวชน     คนละ   200  บาท / ประเภท 

               6.3.4  ประเภทคู่เยาวชน คู่ละ  300 บาท / ประเภท 
( ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดย Link สำหรับการโอนเงิน จะปรากฎในระบบรับสมัคร และสามารถโอนเงินค่า
สมัครได้ทันที)  
***ผู้จัดการทีมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าสมัครการแข่งขัน หากตรวจพบว่าไม่ชำระค่าสมัครแข่งขันฯ ตามที่
กำหนด สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีมและนักกีฬาที่มีรายชื่อตามใบสมัครนั้น ๆ ไม่ให้ทำการสมัคร  
หรือลงทำการแข่งขันในรายการอ่ืน ๆ ที่สมาคมฯเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้ดำเนินการจนกว่าจะทำการชำระค่าสมัคร      
และแสดงหลักฐานการชำระเงินให้เรียบร้อย ***  

6.4 หลักฐานการสมัคร 
       6.4.1  ผู้สมัครจะต้องสมัครแข่งขันในระบบออนไลน์ของทางสมาคมฯ  เท่านั้น 

    6.4.2  ในกรณีสงสัยเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา   ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานตัวจริงได้หากตรวจ
พบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้นออกจากการแข่งขันทั้งหมด และลงโทษไม่ให้
ลงแข่งขันในแมทช์ของสมาคมฯ หรือแมทช์ที่สมาคมฯให้การรับรองตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 

6.5 การคิดคะแนนสะสม ให้คิดคะแนนสะสมในระดับ 4 ดาว ยกเว้นรุ่นพิเศษ ประเภทอาวุโส คิดคะแนนสะสม
ในระดับ 3 ดาว 

6.6 Bonus Point และการปรับคะแนน ในระดับ 4 ดาว 
6.6.1  นักกีฬาที่เข้าสมัครแข่งขันและลงทำการแข่งขัน จะได้รับคะแนน Bonus Point คนละ 30 คะแนน ในรุ่น

อายุที่สมัครแข่งขัน 
    6.6.2  นักกีฬาที่สมัครแล้วไม่ลงทำการแข่งขัน จะถูกปรับคะแนน คนละ 30 คะแนน ในรุ่นอายุที่สมัครกรณีที่มี
คะแนนน้อยกว่า 30 คะแนน ให้ปรับคะแนนเท่าที่มี 

6.7 Bonus Point และการปรับคะแนน รุ่นพิเศษ ประเภทอาวุโส ในระดับ 3 ดาว 
6.7.1  นักกีฬาที่เข้าสมัครแข่งขันและลงทำการแข่งขัน จะได้รับคะแนน Bonus Point คนละ 20 คะแนน ในรุ่น

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

7. วิธีการแข่งขัน 
 7.1   การกำหนดการแบ่งสาย  การกำหนดรอบ ( STAGE)  และการวางมืออันดับ ให้สมาคมฯ พิจารณาดำเนินการ 
 7.2  วิธีการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว  รอบแรก แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มและวนพบกันหมด  
     รอบสอง แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ  
      ประเภทคู่      แข่งขันแบบแพ้คัดออกตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
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7.3   แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน ทุกประเภท ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ              
 7.4  ผู้ชีข้าด ได้แก่  ร้อยเอก ธีรวิช  ขุมบางลี่ 
   ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ได้แก่  นาวาอากาศเอก วิรัตน์ สาธรรม 

ร้อยโท ทนงศักดิ์ ทรัพย์ใหญ่ 
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 ่เสื ้อแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน แล้ว                     
ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

8.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากำหนด  
8.5 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

9. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 
 9.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา  และห้ามทากาวภายในสนามแข่งขัน 
              *ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด 

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

11. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
การแข่งขัน All Thailand Table Tennis Championships 2022 Circuit 2 จะดำเนินการตามข้อกำหนดใน

มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 34) และหรือตามประกาศล่าสุด 
ซึ่งรายละเอียดจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป 
         

  
      คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    



ข้อมูลการเดินทางไปจังหวัดยะลา 

การเดินทางมาจังหวัดยะลา 

1. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ  เส้นทาง กรุงเทพ – ยะลา หรือ กรุงเทพ – ยะลา – เบตง โดยรถของ 

บริษัท ขนส่ง จำกัดจองตั๋ว ได้ที่ Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง 

บริษัท สยามเดินรถ จำกัด  โทรศัพท์ 02-894-6160-2 มีรถวิ่งทุกวัน 

2. เดินทางด้วยรถไฟ กรุงเทพ – ยะลา มีรถว่ิง 2 ขบวนโทรศัพท์ 0-2226-4869, 0-2621-8701 ต่อ 5229 
 

เลขขบวน ประเภทรถ สถานีต้นทาง เวลาออก 
สถานี

ปลายทาง 
เวลาถึง 

171 เร็ว กรุงเทพ 12.30 น. ยะลา 08.51 น. 

37 *ด่วนพิเศษ กรุงเทพ 15:10 น. ยะลา 10.45 น. 

172 เร็ว ยะลา 13.53 น. กรุงเทพ 11.15 น. 

38 *ด่วนพิเศษ ยะลา 16.11 น. กรุงเทพ 12.45 น. 
 
หมายเหตุ  รถทุกขบวนจะเสียเวลาช้ากว่ากำหนดเฉลี่ย 1 – 2 ชั่วโมง 

3. เดินทางด้วยเคร่ืองบิน 
จากสนามบินหาดใหญ่ – จังหวัดยะลา มีรถบริการ(ฟรี) รับจากสนามบินมายังจังหวัดยะลา ในวันพุธที่  

13 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 เที่ยว เวลา 13:00 น. และ 16:00 น. 
จากจังหวัดยะลา – สนามบินหาดใหญ่ มีรถบริการในวันอาทิตย์ที่  17 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 เที่ยว  

เวลา 16:00 น. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการรถ รับ – ส่ง สนามบิน โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางภายใน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่าน google form: https://forms.gle/tfTdsAEvGisyUcXM9  สอบถาม

เพิ่มเติม คุณธนา  กุลางกูร โทรศัพท์ 089-6647995 

สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมากับรถที่ให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวได้ ท่านยังสามารถ
เดินทางด้วยรถตู้ VIP ของ บริษัท สายโสภา จำกัด (ค่าโดยสาร 350 บาท) ตามเวลาดังต่อไปนี้ 

บริการรถตู้ลีมูซีนโดยสาร เส้นทาง ยะลา – สนามบินหาดใหญ่ – ยะลา 
ต้นทาง รอบเวลา 

ยะลา – สนามบิน 05.15 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00 
สนามบิน – ยะลา 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 18.00 19.30 20.30 

สำหรับรอบหลังเวลา 16.00 น. ราคาค่าโดยสารอาจจะบวกเพิ่ม 
 
 
 

สำรองท่ีนั่งได้ที่ 073-212582 , 089-7791582 , 086-4809479 , Line ID : @SAISOPHA  

https://forms.gle/tfTdsAEvGisyUcXM9
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4. ทีพ่ัก 
มีรายช่ือโรงแรมท่ีพักในเขตเทศบาลนครยะลา ที่แนะนำดังนี้ 
 

ชื่อโรงแรม ประเภทห้องพัก อัตราค่าที่พัก หมายเลขโทรศัพท์ 

โรงแรมยะลารามา 
เตียงเดี่ยว / เตียงคู่  550 

073-212841 
073-212815 
073-213052 
073-212563 ห้องสูท (เตียงเดี่ยว / เตียงคู่ ) 900 

โรงแรมยะลามายเฮาส์ 
เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 500,550 073-221236 

073-213147 
073-213870 

ห้องสูทเล็ก (เตียงใหญ+่เตยีงเล็ก) 650 

ห้องสูท ( 2 เตียงใหญ่ ) 950 

โรงแรมปาร์ควิว เตี่ยงคู่ / เตียงเดี่ยว 450 073-217001-9 

โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช 

เตียงเดี่ยว 690 

073-215711-2 
08-1698-1655 

เตียงคู่ 550 
ห้องสูทเล็ก (เตียงขนาด 6 
ฟุต) 690 
ห้องสูทใหญ่ (เตียงขนาด 6 
ฟุต)  1,500 

โรงแรม เดอะลีนุกซ์ การ์เด้นท์ 

เตี่ยงเดี่ยว 700 

073-299-578 ห้อง VIP 1,500 

ห้อง family 1,500 

นิบงรีสอร์ท 
เตียงเดี่ยว 550 

073-224-341 
เตียงคู่ (VIP) 650 

นิบงอพาร์ทเม้น 
เตียงเดีย่ว 550 

073-363-123 
เตียงคู ่ 600 

@ INN YRU 

เตียงเดีย่ว , เตยีงคู่  700 

06-2182-2662 
เตียงเดีย่ว 7 ฟตุ 800 

VIP 1,000 

หอ้ง FAMILY (เชื่อมระหว่างหอ้งได)้ 1,300 



  3  
 

ชื่อโรงแรม ประเภทห้องพัก อัตราค่าที่พัก หมายเลขโทรศัพท์ 

บ้านไข่ เตียงเดีย่ว 500 073-222-774 – 6  

เบสโฮม (มีสระน้ำและสปา 
บริการ) 

เตียงเดีย่ว 600 

 เตียงคู ่ 650 

FAMILY  2,400 

บุญระพี 
เตียงคู ่ 950 09-9489-9449 

073-244-999 เตียงเดีย่ว 1,100 

คีรีเขต (มีอาหารเช้า 2 ท่าน) 
หอ้ง A  1,400  

073-241-221 
หอ้ง B 1,900 

➢ มีรถบริการรับส่งระหว่าง โรงแรมท่ีพัก – อาคารพระเศวตสุรคชาธาร   วันละ 2 เที่ยวในเวลา 

เช้า (07:30 น.) และเย็น (หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น) 

 

5. ช่องทางการติดต่อผ่าน Line ตาม QR CODE 

     

 

 

 

 

  

6. งานเลียงต้อนรับจัดในคืนวันที่ 15 ก.ค. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   :   ชมรมเทเบิลเทนนิสเทศบาลนครยะลา 

นายวิโรจน์   ธรรมประพัทธ์ : โทร 086-9683056 

นายวิฑูรย์   อาจณรงค์       : โทร 089-9757206 

นายวิทยา   ยิ้มมงคล         : โทร 089-7459832 


