ระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดอันดับนักกีฬาในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของสมาคมฯ
ตามที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
เป็นผู้ดำเนินการภายใต้การรับรองของสมาคมฯ ฯลฯ นั้น
เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นระบบ มีมาตรฐาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการวางมือนักกีฬา การพิจารณานักกีฬาที่มีผล งาน
ในรอบปี ฯลฯ จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์การจัดอันดับของนักกีฬา ดังนี้
1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การคิดคะแนนสะสม ประจำปี 2550 และให้ใช้หลักเกณฑ์ฉบับบนี้แทน
2. การแบ่งระดับการแข่งขัน ให้แบ่งดังนี้
2.1 รายการระดับ 5 ดาว หมายถึง 1. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี
2.2 รายการระดับ 4 ดาว หมายถึง 1. การแข่งขัน ALL THAILAND CHAMPIONSHIPS
2. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติประเภทเดี่ยว
3. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเภทเดี่ยว
4.รายการ BBG PRINCESS CUP
2.3 รายการระดับ 3 ดาว หมายถึง 1. รายการแข่งขันของภาครัฐและเอกชนที่สมาคมฯพิจารณาให้การอนุมัติเป็น
รายการสะสมคะแนน (โดยจะต้องจัดตามมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน
ตามที่สมาคมกำหนด)
2.4 รายการระดับ 2 ดาว หมายถึง 1. รายการแข่งขันของภาครัฐและเอกชนที่สมาคมฯพิจารณาให้การอนุมัติเป็น
รายการสะสมคะแนน (โดยจะต้องจัดตามมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน
ตามที่สมาคมฯ กำหนดและโดยอนุโลม)
2.5 รายการระดับ 1 ดาว หมายถึง 1. รายการแข่งขันของภาครัฐและเอกชนที่สมาคมฯพิจารณาให้การอนุมัติเป็น
รายการสะสม (โดยจะต้องจัดตามมาตรฐานเบื้องต้นโดยอนุโลม)
3. วิธีการจัดอันดับนักกีฬา ให้ใช้คะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆ และวิธีที่กำหนด ดังนี้
3.1 จำนวนนักกีฬาที่สมาคมฯ พิจารณาให้มคี ะแนนสะสม คิดเป็น 50% ของจำนวนผู้เข้าแข่งขันในประเภทนั้นๆ

3.2 ในการแข่งขันแต่ละระดับ ผู้ที่เข้ารอบตามที่กำหนด จะมีคะแนนดังนี้
รายการแข่งขันระดับ

อันดับ
1
2
3-4
5-8
9 - 16
17 - 32
33 - 64

1440
1152
792
576
360
216
144

720
576
396
288
180
108
72

480
384
264
192
120
72
48

80
64
44
32
20
12
8

20
16
11
8
5
3
2

3.3 การคิ ด คะแนนโบนั ส ในการข่ ง ขั น แต่ ล ะรายการจะมี ค ะแนนโบนั ส เพิ ่ ม เติ ม จากความยาก – ง่ า ย
ของรายการแข่งขัน โดยพิจารณา ดังนี้
- จำนวนนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ ที่ลงทำการแข่งขันในประเภทนั้นๆ
- จำนวนผู้สมัครแข่งขันในประเภทนั้นๆ
- นักกีฬาที่ชนะนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติปัจจุบัน
หลักเกณฑ์การคิดคะแนนโบนัสมีดังนี้
3.3.1 กรณีจำนวนนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ
ทีมชาติ/เยาวชน
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน 8 คน 9 คน 10คน
ทีมชาติ
ตัวคูณ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

3.3.2 กรณีจำนวนผู้สมัคร ผู้สมัครแข่งขันชายเกิน 128 คน หญิงเกิน 64 คน ได้คะแนนโบนัส 1.1 คะแนน
3.3.3 กรณีชนะนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ จะได้คะแนนโบนัสตามจำนวนคนที่ชนะ เทียบเท่ากับข้อ 3.3.1
ยกเว้นกรณีชนะผ่าน หรือแข่งขันไม่เสร็จ จะไม่ได้คะแนน
** นักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติตามประกาศนี้ หมายถึง นักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติหลังจากปีที่จัดการแข่งขั น 1 ปี
เป็นต้นมา

4. ในกรณีที่ส มาคมฯ ส่งนักกีฬาทีมชาติ/ เยาวชนทีมชาติ ไปฝึกซ้อมหรือทำการข่งขันในต่างประเทศ ทำให้ไม่ได้
ลงทำการแข่งขันในรายการที่มีคะแนนสะสม ให้สมาคมฯ มีอำนาจในการพิจารณาคะแนนให้กับนักกีฬาผู้นั้นได้ โดยให้
คะแนน 75% จากผลการแข่งขันครั้งหลังสุด หรือตามที่สมาคมฯ พิจารณาเห็นสมควร
5. การปรับคะแนนประจำปี
สมาคมฯ จะปรับระดับคะแนนทุกๆ 1 ปี ภายในวันที่ 1 มกราคม โดยเมื่อขึ้นปีใหม่ นักกีฬามีคะแนนสะสม
ลดลงเหลือ 50%
6. การปรับอันดับในกรณีนักกีฬาเลื่อนรุ่นอายุ
6.1 ในการแข่งขันแต่ละปี นักกีฬาเยาวชนที่อายุเกินที่กำหนดจะต้องลงแข่งขันในรุ่นอายุถัดไป เพื่อให้การจัดอันดับใน
รุ่นใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดให้มีการจัดอันดับ ดังนี้
- นักกีฬาอายุไม่เกิน 21 ปี เลื่อนไปแข่งขันในรุ่นทั่วไป อันดับ 1 ให้เทียบเท่ากับอันดับ 21 ของรุ่นทั่วไป
- นักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี เลื่อนไปแข่งขันในรุ่น 21 ปี อันดับ 1 ให้เทียบเท่ากับอันดับ 18 ของรุ่น 21 ปี
- นักกีฬาอายุไม่เกิน 15 ปี เลื่อนไปแข่งขันในรุ่น 18 ปี อันดับ 1 ให้เทียบเท่ากับอันดับ 15 ของรุ่น 18 ปี
- นักกีฬาอายุไม่เกิน 12 ปี เลื่อนไปแข่งขันในรุ่น 15 ปี อันดับ 1 ให้เทียบเท่ากับอันดับ 12 ของรุ่น 15 ปี
- นักกีฬาอายุไม่เกิน 10 ปี เลื่อนไปแข่งขันในรุ่น 12 ปี อันดับ 1 ให้เทียบเท่ากับอันดับ 10 ของรุ่น 12 ปี
- นักกีฬาอายุไม่เกิน 8 ปี เลื่อนไปแข่งขันในรุ่น 10 ปี อันดับ 1 ให้เทียบเท่ากับอันดับ 8 ของรุ่น 10 ปี
วิธีคิดอันดับให้ใช้อันดับในรุ่นเดิมบวกอันดับเทียบกับรุ่นที่สูงกว่า
6.2 ในกรณีที่อันดับในรุ่นที่สูงกว่า ดีกว่าเกณฑ์ตามข้อ 6.1 ให้ใช้อันดับของรุ่นที่สูงกว่าแทน
7. การพิจารณาระดับการแข่งขันให้อยู่ในอำนาจของสมาคมฯ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้ ให้ถือคำตัดสิน
ของสมาคมฯ เป็นข้อยุติ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

(นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์)
นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

