
  
ระเบียบการแข่งขนัเทเบิลเทนนิส  “CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN”ครัง้ที่ 1 

ระหว่างวนัท่ี 14 – 16 ตลุาคม 2565 

สถานท่ีแข่งขนั อาคารเอราวณั ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

คะแนนสะสมระดบั 2 ดาว 

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

1. กติกาการแข่งขนั  

    - ใชก้ติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบบัปัจจบุนั ( โดยอนโุลม ) 

2. ประเภทการแข่งขนั แบ่งการแข่งขนัออกเป็น 20 ประเภท ดงันี ้ 

     2.1 ประเภทชายเด่ียวจ ากดัมือ                        2.2 ประเภทหญิงเด่ียวจ ากดัมือ 

     2.3 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายไุม่เกิน 9 ปี       2.4 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายไุม่เกิน 9 ปี 

     2.5 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายไุม่เกิน 11 ปี     2.6 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายไุม่เกิน 11 ปี  

     2.7 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายไุม่เกิน 13 ปี     2.8 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายไุม่เกิน 13 ปี  

     2.9 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายไุม่เกิน 15 ปี     2.10 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายไุม่เกิน 15 ปี  

     2.11 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายไุม่เกิน 17 ปี   2.12 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายไุม่เกิน 17 ปี 

     2.13 ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายไุม่เกิน 19 ปี   2.14 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายไุม่เกิน 19 ปี 

     2.15 ประเภทชายเด่ียวอายุ 40 ปีขึน้ไป                 2.16 ประเภทหญิงเด่ียวอาย ุ40 ปีขึน้ไป 

     2.17 ประเภทชายเด่ียวอายุ 50 ปี ขึน้ไป             2.18 ประเภทหญิงเดี่ยวอาย ุ50 ปี ขึน้ไป 

      2.19 ประเภทชายเด่ียวอายุ 60 ปี ขึน้ไป            2.20 ประเภทชายเด่ียวอาย ุ70 ปี ขึน้ไป 

 

 3.คณุสมบติันักกีฬา 

              3.1 ไม่จ ำกดัสญัชำตขิองนกักฬีำ  
              3.2 ประเภทเยำวชนอำยุไม่เกนิ 9,11,13,15,17 และ 19 ปี นกักฬีำจะตอ้งเกดิตัง้แต่ พ.ศ.  

                    2556 , 2554 , 2552 , 2550 , 2548 และ 2546 ตำมล ำดบั  

              3.3 ประเภทชำยและหญงิอำยุ 40 ขึน้ไป นกักฬีำจะตอ้งเกดิ พ.ศ. 2525 ลงมำ 
              3.4 ประเภทชำยและหญงิอำยุ 50 ขึน้ไป นกักฬีำจะตอ้งเกดิ พ.ศ. 2515 ลงมำ  
              3.5 ประเภทชำย 60 ปีขึน้ไป นกักฬีำจะต้องเกดิ พ.ศ. 2505 ลงมำ  
              3.6 ประเภทชำย 70 ปีขึน้ไป นกักฬีำจะต้องเกดิ พ.ศ. 2495 ลงมำ 
              3.7 นกักฬีำแต่ละคนสำมำรถลงท าการแข่งขนัในประเภทเด่ียวได้คนละ 2 ประเภท โดยลงท ำ
กำรแขง่ขนัในรุ่นตนเอง และลงแขง่ขนัในรุ่นถดัไป  

                  3.8 นกักีฬาที่อาย ุ40 ปีขึน้ไป / 50 ปีขึน้ไป และ 60 ปีขึน้ไป สามารถลงแข่งขนัในประเภทของตนเอง 
และลงในประเภทที่อายตุ ่ากว่าได ้แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกิน 2 ประเภท 



 

              3.9 ในประเภทชำยเดีย่วจ ำกดัมอื หำ้มนกักฬีำทีม่อีนัดบัคะแนนสะสมของสมำคมเทเบลิเทนนิส
แห่งประเทศไทย อนัดบัที ่ 1 – 150 ประเภทชำยเดีย่วทัว่ไป ลงท ำกำรแขง่ขนั ประเภทหญงิเดีย่วจ ำกดัมอื 

หำ้มนกักฬีำ อนัดบัที ่1 – 80 ประเภทหญงิเดีย่วทัว่ไป ลงท ำกำรแขง่ขนั และอนัดบัที ่1 – 20 ของประเภท
เยำวชนอำยุไม่เกนิ 19 ปี ทัง้ชำยและหญงิ ลงท ำกำรแข่งขนั และไม่อนุญำตใหน้กักฬีำทีเ่คยเป็นตวัแทนทมีชำต ิ

เยำวชนทมีชำต ิยุวชนทมีชำต ิทุกปีทีผ่่ำนมำจนถงึปัจจุบนั ลงท ำกำรแขง่ขนัทัง้ 2 ประเภทนี้ ยกเวน้นกักฬีำทีม่ี
ภำวะเป็นผูพ้กิำร (มบีตัรผูพ้กิำร) ในสว่นของนกักฬีำทีม่อีำยุ 50 ปีขึน้ไป ไม่ตอ้งดขูอ้ยกเวน้หรอืขอ้หำ้ม 

สำมำรถลงท ำกำรแขง่ขนัได้ (เกดิ พ.ศ.2515 ลงมำ)  และใน 2 ประเภทนี้ ไม่มคีะแนนสะสม (ใชค้ะแนนสะสม 

ณ วนัที ่16 สงิหำคม 2565 อา้งอิง) 

              3.10 นกักฬีำแต่ละคนทีล่งท ำกำรแขง่ขนัภำยใตส้งักดัสโมสรไดเ้พยีง 1 สโมสร เท่ำนัน้  

              3.11 ในประเภทใด ทีม่นีกักฬีำไม่ถงึ 8 คน ฝ่ำยจดักำรแขง่ขนัอำจจะพจิำรณำยกเลกิกำรแขง่ขนั
ในประเภทนัน้ ๆ  โดยสมำคมกฬีำเทเบลิเทนนิสแห่งประเทศไทย จะแจง้ใหท้รำบอกีครัง้ (ยกเวน้ประเภท 70 ปี) 
 
 4.รำงวลั ประกอบดว้ย 

ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 3 

( 2 รางวลั) 

รวม 

เยำวชนชำยอำยไุม่เกนิ 9 ปี 1,200 บำท 1,000 บำท 600 บำท 3,400 บำท 

เยำวชนหญงิอำยุไม่เกนิ 9 ปี 1,200 บำท 1,000 บำท 600 บำท 3,400 บำท 

เยำวชนชำยอำยไุม่เกนิ 11 ปี 1,200 บำท 1,000 บำท 600 บำท 3,400 บำท 

เยำวชนหญงิอำยุไม่เกนิ 11 ปี 1,200 บำท 1,000 บำท 600 บำท 3,400 บำท 

เยำวชนชำยอำยไุม่เกนิ 13 ปี 1,500 บำท 1,200 บำท 800 บำท 4,300 บำท 

เยำวชนหญงิอำยุไม่เกนิ 13 ปี 1,500 บำท 1,200 บำท 800 บำท 4,300 บำท 

เยำวชนชำยอำยไุม่เกนิ 15 ปี 2,000 บำท 1,500 บำท 1,000 บำท 5,500 บำท 

เยำวชนหญงิอำยุไม่เกนิ 15 ปี 2,000 บำท 1,500 บำท 1,000 บำท 5,500 บำท 
เยำวชนชำยอำยไุม่เกนิ 17 ปี 2,000 บำท 1,500 บำท 1,000 บำท 5,500 บำท 

เยำวชนหญงิอำยุไม่เกนิ 17 ปี 2,000 บำท 1,500 บำท 1,000 บำท 5,500 บำท 

เยำวชนชำยอำยไุม่เกนิ 19 ปี 2,000 บำท 1,500 บำท 1,000 บำท 5,500 บำท 

เยำวชนหญงิอำยุไม่เกนิ 19 ปี 2,000 บำท 1,500 บำท 1,000 บำท 5,500 บำท 
ชำยเดีย่วจ ำกดัมอื 3,000 บำท 2,000 บำท 1,500 บำท 8,000 บำท 

หญงิเดีย่วจ ำกดัมอื 3,000 บำท 2,000 บำท 1,500 บำท 8,000 บำท 

ชำยเดีย่ว อำย ุ40 ปีขึน้ไป 1,500 บำท 1,200 บำท 800 บำท 4,300 บำท 

หญงิเดีย่ว อำย ุ40 ปีขึน้ไป 1,000 บำท 800 บำท 500 บำท 2,800 บำท 

ชำยเดีย่ว อำย ุ50 ปีขึน้ไป 1,500 บำท 1,200 บำท 800 บำท 4,300 บำท 
หญงิเดีย่ว อำย ุ50 ปีขึน้ไป 1,000 บำท 800 บำท 500 บำท 2,800 บำท 

ชำยเดีย่ว อำย ุ60 ปีขึน้ไป 1,500 บำท 1,200 บำท 800 บำท 4,300 บำท 

ชำยเดีย่ว อำย ุ70 ปีขึน้ไป ไม่มีเงินรางวลั (ไม่เสียค่าสมคัรแข่งขนั)  

รวมเป็นเงินรางวลัทัง้ส้ิน (แปดหมื่นเก้าพนัเจด็ร้อยบาทถ้วน) 89,700 บำท 

สรุปรวมเป็นเงินรางวลัทัง้สิน้ 89,700 บาท (แปดหมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยบาทถว้น)  



***ในกรณีที่นกักีฬาไม่ลงท าการแข่งขนัหรือแข่งขนัไมค่รบจ านวนเกมส ์ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ฝ่ายจดัการ

แข่งขนัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาจา่ยเงินทนุการศกึษารอ้ยละ 50 ของยอดเงินทนุการศกึษา และจะตดัสิทธ์ิในการพิจารณาเพ่ิม

คะแนนสะสมของประเภทการแขง่ขนันัน้ ๆ ดว้ย ** หมายเหต ุนกักีฬาตอ้งมารบัเงินรางวลัดว้ยตนเอง โดยตอ้งน าบตัรประชาชน 

หรือบตัรที่ออกใหโ้ดยหน่วยงานของรฐั แสดงใหก้บัเจา้หนา้ที่ก่อนรบัเงินรางวลั พรอ้มกบัลงลายมือชื่อผูร้บั 

นักกีฬาทุกประเภททีช่นะเลิศตามลำดับ จะได้รางวัลดังนี้ 
              1 ชนะเลศิ ไดร้บั ถว้ยรำงวลั เงนิรำงวลั เหรยีญรำงวลั และเกยีรตบิตัร 
              2 รองชนะเลศิ ไดร้บั เงนิรำงวลั เหรยีญรำงวลั และเกยีรตบิตัร 
              3 รองชนะเลศิอนัดบั 2 ไดร้บั เงนิรำงวลั เหรยีญรำงวลั และเกยีรตบิตัร    
5. ก าหนดการแข่งขนั  

    5.1 สถานท่ีแขง่ขนั มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (อาคารเอราวณั ชัน้ 3) 

    5.2 วนัท่ีแข่งขนั วนัท่ี 14 – 16 ตลุาคม 2565 (วนัศกุรท์ี่ 14 ตลุาคม เป็นวนัหยดุราชการ ตามมติ ครม.) 

    5.3 เวลาแข่งขนั เริ่มแขง่ขนัตัง้แต่ เวลา 09:00 น  

    5.4 อปุกรณท์ี่ใชแ้ข่งขนั - โต๊ะเทเบิลเทนนิส YINHE Pro 25  เน็ตเทเบิลเทนนิส YINHE ลกูเทเบิลเทนนิส YINHE H 40+ 

 
6. การสมคัรเขา้รว่มการแข่งขนั  

    6.1 การสมคัร  

          6.1.1 เ ปิด รับสมัค รตั้ ง แต่ วันนี ้ เ ป็ นต้น ไป  โดยรับสมัค รทางอี เ มล์  เ ท่ านั้น  - สมัค รที่  เ ว็ บ ไซต์  สมาคม  ฯ 

www.ttatthailand.com - หัวข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันเทเบิลเทนนิส“CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN”     

ครัง้ที่ 1 กรอกรายละเอียดในใบสมคัร ใหเ้รียบรอ้ยและถกูตอ้ง  

***วิธีการสมคัรแข่งขนั Online *** 

**Link Log in สมคัรแขง่ขนัรายการแขง่ขนั ตา่ง ๆ ของสมาคม 

** Link ลงทะเบยีนนกักีฬาใหม่ ** 

ตรวจสอบรายชื่อนกักีฬาที่สมคัรแข่งขนัรายการต่าง ๆ** 

***หลงัจากสมคัรแข่งขนัตามระบบเรียบรอ้ยแลว้ ผูส้มคัรสามารถเช็ครายชื่อและแกไ้ขไดท้นัทีจนกระทั่งถึงวนัปิดรบัสมคัร เมื่อปิด

รบัสมคัรและจะเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมไม่ได ้

          6.1.2 เป็นความรบัผิดชอบของผูส้มคัรแข่งขนัท่ีตอ้งตรวจสอบการสมคัรใหถ้กูตอ้ง ในกรณีท่ีผูส้มคัรถกูตดัสิทธ์ิ หรือมีชื่อซ า้ 

หรือไม่มาท าการแขง่ขนั สมาคมฯ จะไม่มีการปรบัลดค่าสมคัรแขง่ขนัให ้(ตอ้งจ่ายเตม็จ านวน) 

          6.1.3 การไมใ่ส่รหสันกักีฬาจะถือว่าเป็นการสมคัรที่ไม่สมบรูณ ์ไม่สามารถรบัสมคัรได ้ 

          6.1.4 ปิดรบัสมคัร วนัศกุรท์ี่ 30 กนัยายน 2565 เวลา 23:59 น.  

    6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขนั วนัศกุรท์ี่ 7 ตลุาคม 2565 

    6.3 ค่าสมคัรแข่งขนั ใหช้ าระผ่านระบบออนไลนเ์ท่านัน้ โดยระบบจะเปิดใหโ้อนค่าสมคัรตัง้แต่ วนัท่ีเปิดรบัสมคัร เป็นตน้ไป  

    6.3 ค่าสมคัรแข่งขนั 

          6.3.1 ประเภทเยำวชน 9 ปี – 19 ปี ค่ำสมคัร คนละ 300 บำท 

          6.3.2  ประเภทจ ำกดัมอื , อำย ุ40 ปีขึน้ไป , อำย ุ50 ปีขึน้ไป และอำยุ 60 ปีขึน้ไป คำ่สมคัร คนละ 300 บำท 
          6.3.3  ประเภทอำยุ 70 ปีขึน้ไป ไม่เสยีค่ำสมคัร (ไมม่เีงนิรำงวลั) แต่จะตอ้งมำรำยงำนตวั ณ สนำมแขง่ขนั ก่อนจบัสลำก
ประกบคู่แขง่ขนั โดยจะจบัสลำกประกบคู่เฉพำะนักกฬีำทีม่ำรำยงำนตวัเท่ำนัน้ 



( ช าระค่าสมคัรผ่านระบบออนไลน ์โดย Link ส าหรบัการโอนเงิน จะปรากฎในระบบรบัสมคัร และสามารถโอนเงินคา่สมคัรได้

ทนัที) ***ผูจ้ดัการทีมจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการช าระค่าสมคัรการแขง่ขนั หากตรวจพบวา่ไมช่ าระคา่สมัครแขง่ขนัฯ ตามที่

ก าหนด สมาคมฯขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิผูจ้ดัการทีมและนกักีฬาท่ีมีรายชื่อตามใบสมคัรนัน้ ๆ ไม่ใหท้  า การสมคัร หรือลงท า

การแข่งขนัในรายการอื่น ๆ ที่สมาคมฯเป็นผูร้บัรองหรือเป็นผูด้  าเนินการจนกว่าจะท าการ ช าระค่าสมคัร และแสดงหลกัฐานการ

ช าระเงินใหเ้รียบรอ้ย *** 

6.4 หลกัฐานการสมคัร  

           6.4.1 ผูส้มคัรจะตอ้งสมคัรแข่งขนัในระบบออนไลนข์องทางสมาคมฯ เท่านัน้  

           6.4.2 ในกรณีสงสยัเก่ียวกบัอายขุองนกักีฬา ฝ่ายจดัการแข่งขนัมีสิทธ์ิตรวจสอบหลกัฐานตวัจรงิไดห้าก ตรวจพบนกักีฬา

อายไุม่ตรงกบัขอ้เท็จจรงิ สมาคมฯ จะตดัสิทธ์ินกักีฬาผูน้ัน้ออกจากการแขง่ขนัทัง้หมด และ ลงโทษไม่ใหล้งแข่งขนัในแมทชข์อง

สมาคมฯ หรือแมทชท์ี่สมาคมฯใหก้ารรบัรองตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  

7. วิธีการแขง่ขนั 

    7.1 แขง่ขนัแบบแพค้ดัออกตัง้แต่รอบแรก     

8. ผูช้ีข้าดไดแ้ก่........................................... 

 9. การแตง่กายของนกักีฬา  

     9.1 นกักีฬาที่เขา้รว่มการแข่งขนัจะตอ้งแต่งกายสภุาพเรียบรอ้ย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่ง ประเทศไทย โดย

เสือ้ผา้ที่ใชแ้ข่งขนัประกอบไปดว้ยเสือ้แขนสัน้หรือแขนกดุ กางเกงขาสัน้ หรือ กระโปรง ถงุเทา้ และรองเทา้  

     9.2 นอกจากแขนเสือ้และปกของเสือ้แขง่ขนัแลว้ ส่ีส่วนใหญ่ของเสือ้แข่งขนั การเกงหรือกระโปรงจะตอ้งเป็นสีที่ แตกตา่งกบัลกู

เทเบิลเทนนิสที่ใชแ้ข่งขนัอย่างชดัเจน  

     9.3 นกักีฬาทัง้สองฝ่ายจะตอ้งแต่งกายดว้ยเสือ้ที่มีสีแตกตา่งกนั ในกรณีที่เสือ้แข่งขนัมีสีคลา้ยคลงึแลว้ไม่สามารถตก ลงกนัได้

จะใชว้ิธีจบัสลาก  

     9.4 การโฆษณาในชดุแข่งขนัจะตอ้งมีขนาดตามที่กติกาก าหนด  

     9.5 กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกบัชดุแข่งขนั ใหอ้ยู่ในดลุพินิจของผูช้ีข้าด  

10. อปุกรณก์ารแขง่ขนัของนกักีฬา  

    10.1 นกักีฬาตอ้งใชย้างเทเบลิเทนนิสที่มีเครื่องหมายรบัรองจาก ITTF  

    10.2 หา้มทากาวในสนามแข่งขนั  

    10.3 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียงกบัอปุกรณก์ารแขง่ขนัใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูช้ีข้าด  

11. การประทว้ง  

   11.1 การประทว้งเรื่องคณุสมบตัิ ใหป้ระทว้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนการแขง่ขนัในวนันัน้ ๆ พรอ้มเงินคา่ประทว้ง 1,000 บาท 

และจะคืนใหใ้นกรณีที่การประทว้งเป็นผล  

   11.2 การประทว้งเรื่องเทคนิค ใหป้ระทว้งก่อนการแข่งขนัหรือแข่งขนัเสรจ็แลว้ไม่เกิน 30 นาที นบัแต่การแขง่ขนั ในแมทตท์ี่มี

ปัญหาเสรจ็สิน้ และใหถื้อค าตดัสินของฝ่ายจดัการแข่งขนัเป็นขอ้ยตุิ . 

12. มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 การแขง่ขนัเทเบิลเทนนิส“CHIANGMAI PINGPONG FOR 

FUN” ครัง้ที่ 1  จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 

2548 (ฉบบัท่ี 46) และหรือตามประกาศล่าสดุ ซึ่งรายละเอยีด จะประกาศใหท้ราบในโอกาสต่อไป  

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 


