
  

ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  “CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN”คร้ังที่ 1 

ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2565 

สถานที่แข่งขัน อาคารเอราวัณ ช้ัน 3 มหาวิทยาลยัการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว 
****************************************** 

1. กติกาการแข่งขนั  

    - ใชก้ติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบบัปัจจุบนั  

2. ประเภทการแข่งขนั แบ่งการแข่งขนัออกเป็น 22 ประเภท ดงัน้ี  

     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 ประเภทเยาวชนหญิงเด่ียวอายไุม่เกิน 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 ปีขึ้นไป                   2.16 ประเภทหญิงเด่ียวอาย ุ40 ปีขึ้นไป 

     2.17 ประเภทชายเด่ียวอายุ 50 ปี ขึ้นไป                  2.18 ประเภทหญิงเด่ียวอาย ุ50 ปี ขึ้นไป 

      2.19 ประเภทชายเด่ียวอาย ุ60 ปี ขึ้นไป                 2.20 ประเภทชายเด่ียวอาย ุ70 ปี ขึ้นไป 

      2.21 ประเภทชายเด่ียวทัว่ไป                                 2.22 ประเภทหญิงเด่ียวทัว่ไป 

 3.คุณสมบัตินักกฬีา 

              3.1 ไม่จ ากดัสัญชาติของนกักีฬา  
              3.2 ประเภทเยาวชนอายไุม่เกิน 9,11,13,15,17 และ 19 ปี นกักีฬาจะตอ้งเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2556 , 2554 , 2552       
                     2550 , 2548 และ 2546 ตามล าดบั  
              3.3 ประเภทชายและหญิงอาย ุ40 ขึ้นไป นกักีฬาจะตอ้งเกิด พ.ศ. 2525 ลงมา 
              3.4 ประเภทชายและหญิงอาย ุ50 ขึ้นไป นกักีฬาจะตอ้งเกิด พ.ศ. 2515 ลงมา  
              3.5 ประเภทชาย 60 ปีขึ้นไป นกักีฬาจะตอ้งเกิด พ.ศ. 2505 ลงมา  
              3.6 ประเภทชาย 70 ปีขึ้นไป นกักีฬาจะตอ้งเกิด พ.ศ. 2495 ลงมา 
              3.7 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงท าการแข่งขันในประเภทเดี่ยวได้คนละ 2 ประเภท โดยตอ้งลงท าการ
แข่งขนัในรุ่นตนเอง และลงแข่งขนัในรุ่นถดัไป  
              3.8 นกักีฬาท่ีอาย ุ 40 ปีขึ้นไป / 50 ปีขึ้นไป /60 ปีขึ้นไป และ 70 ปีขึ้นไป ตอ้งลงแข่งขนัในประเภทของ
ตนเอง และลงแข่งขนัในประเภทท่ีอายตุ ่ากวา่ได ้ตามคุณสมบติั แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 2 ประเภท 



              3.9 ในประเภทชายเด่ียวจ ากัดมือ ห้ามนักกีฬาท่ีมีอันดับคะแนนสะสมของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่ง
ประเทศไทย อนัดบัท่ี 1 – 150 ประเภทชายเด่ียวทัว่ไป ลงท าการแข่งขนั ประเภทหญิงเด่ียวจ ากดัมือ ห้ามนักกีฬา 
อนัดบัท่ี 1 – 80 ประเภทหญิงเด่ียวทัว่ไป ลงท าการแข่งขนั และอนัดบัท่ี 1 – 20 ของประเภทเยาวชนอายไุม่เกิน 19 ปี 
ทั้งชายและหญิง ลงท าการแข่งขนั และไม่อนุญาตใหน้กักีฬาท่ีเคยเป็นตวัแทนทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ ยวุชนทีมชาติ 
ทุกปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั ลงท าการแข่งขนัทั้ง 2 ประเภทน้ี ยกเวน้นักกีฬาท่ีมีภาวะเป็นผูพ้ิการ (มีบตัรผูพ้ิการ)  
ในส่วนของนักกีฬาท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ไม่ต้องดูข้อยกเวน้หรือข้อห้าม สามารถลงท าการแข่งขันในประเภท       
จ ากดัมือน้ีได ้(เกิด พ.ศ.2515 ลงมา)  และใน 2 ประเภทน้ี ไม่มีคะแนนสะสม (ใชค้ะแนนสะสม ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 
2565 อา้งอิง) 
              3.10 นกักีฬาแต่ละคนท่ีลงท าการแข่งขนัภายใตส้ังกดัสโมสรไดเ้พียง 1 สโมสร เท่านั้น  
              3.11 ในประเภทใด ท่ีมีนกักีฬาไม่ถึง 8 คน ฝ่ายจดัการแข่งขนัอาจจะพิจารณายกเลิกการแข่งขนัในประเภท
นั้น ๆ  โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง (ยกเวน้ประเภท 70 ปีขึ้นไป) 
 4.รางวัล ประกอบด้วย 

ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลศิ อันดับที่ 3 
( 2 รางวัล) 

รวม 

เยาวชนชายอายไุม่เกิน 9 ปี 1,200 บาท 1,000 บาท 600 บาท 3,400 บาท 
เยาวชนหญิงอายไุม่เกิน 9 ปี 1,200 บาท 1,000 บาท 600 บาท 3,400 บาท 
เยาวชนชายอายไุม่เกิน 11 ปี 1,200 บาท 1,000 บาท 600 บาท 3,400 บาท 
เยาวชนหญิงอายไุม่เกิน 11 ปี 1,200 บาท 1,000 บาท 600 บาท 3,400 บาท 
เยาวชนชายอายไุม่เกิน 13 ปี 1,500 บาท 1,200 บาท 800 บาท 4,300 บาท 
เยาวชนหญิงอายไุม่เกิน 13 ปี 1,500 บาท 1,200 บาท 800 บาท 4,300 บาท 
เยาวชนชายอายไุม่เกิน 15 ปี 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาท 5,500 บาท 
เยาวชนหญิงอายไุม่เกิน 15 ปี 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาท 5,500 บาท 
เยาวชนชายอายไุม่เกิน 17 ปี 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาท 5,500 บาท 
เยาวชนหญิงอายไุม่เกิน 17 ปี 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาท 5,500 บาท 
เยาวชนชายอายไุม่เกิน 19 ปี 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาท 5,500 บาท 
เยาวชนหญิงอายไุม่เกิน 19 ปี 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาท 5,500 บาท 

ชายเด่ียวจ ากดัมือ 3,000 บาท 2,000 บาท 1,500 บาท 8,000 บาท 
หญิงเด่ียวจ ากดัมือ 3,000 บาท 2,000 บาท 1,500 บาท 8,000 บาท 
ชายเด่ียวทัว่ไป 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 11,000 บาท 
หญิงเด่ียวทัว่ไป 4,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท 11,000 บาท 

ชายเด่ียว อาย ุ40 ปีขึ้นไป 1,500 บาท 1,200 บาท 800 บาท 4,300 บาท 
หญิงเด่ียว อาย ุ40 ปีขึ้นไป 1,000 บาท 800 บาท 500 บาท 2,800 บาท 
ชายเด่ียว อาย ุ50 ปีขึ้นไป 1,500 บาท 1,200 บาท 800 บาท 4,300 บาท 
หญิงเด่ียว อาย ุ50 ปีขึ้นไป 1,000 บาท 800 บาท 500 บาท 2,800 บาท 
ชายเด่ียว อาย ุ60 ปีขึ้นไป 1,500 บาท 1,200 บาท 800 บาท 4,300 บาท 
ชายเด่ียว อาย ุ70 ปีขึ้นไป ไม่มีเงินรางวลั (ไม่เสียค่าสมคัรแข่งขนั)  

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งส้ิน (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 111,700 บาท 



***ในกรณีท่ีนกักีฬาไม่ลงท าการแข่งขนัหรือแข่งขนัไม่ครบจ านวนเกมส์ ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ  

ฝ่ายจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาจ่ายเงินทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของยอดเงินทุนการศึกษา และจะตดั

สิทธ์ิในการพิจารณาเพิ่มคะแนนสะสมของประเภทการแข่งขนันั้น ๆ ดว้ย ** หมายเหตุ นกักีฬาตอ้งมารับเงินรางวลั

ดว้ยตนเอง โดยตอ้งน าบตัรประชาชน หรือบตัรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ แสดงให้กบัเจา้หน้าท่ีก่อนรับเงิน

รางวลั พร้อมกบัลงลายมือช่ือผูรั้บ 

นักกฬีาทุกประเภทท่ีชนะเลศิตามล าดับ จะได้รางวัลดังนี ้
              1 ชนะเลิศ ไดรั้บ ถว้ยรางวลั เงินรางวลั เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
              2 รองชนะเลิศ ไดรั้บ เงินรางวลั เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
              3 รองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดรั้บ เงินรางวลั เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร    

5. ก าหนดการแข่งขัน  

    5.1 สถานท่ีแข่งขนั มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (อาคารเอราวณั ชั้น 3) 

    5.2 วนัท่ีแข่งขนั วนัท่ี 14 – 16 ตุลาคม 2565 (วนัศุกร์ท่ี 14 ตุลาคม เป็นวนัหยดุราชการ ตามมติ ครม.) 

    5.3 เวลาแข่งขนั เร่ิมแข่งขนัตั้งแต่ เวลา 09:00 น  

    5.4 อุปกรณ์ท่ีใชแ้ข่งขนั - โต๊ะเทเบิลเทนนิส YINHE Pro 25  เน็ตเทเบิลเทนนิส YINHE  

          ลูกเทเบิลเทนนิส  YINHE H 40+ 

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  

    6.1 การสมคัร  

          6.1.1 เปิดรับสมัครตั้ งแต่วนัน้ีเป็นต้นไป โดยรับสมัครทางอีเมล์ เท่านั้ น - สมัครท่ี เว็บไซต์ สมาคม ฯ 

www.ttatthailand.com - หัวขอ้การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขนัเทเบิลเทนนิส“CHIANGMAI PINGPONG 

FOR FUN”  คร้ังท่ี 1 กรอกรายละเอียดในใบสมคัร ใหเ้รียบร้อยและถูกตอ้ง  

***วิธีการสมคัรแข่งขนั Online *** 

**Link Log in สมคัรแข่งขนัรายการแข่งขนั ต่าง ๆ ของสมาคม 

** Link ลงทะเบียนนกักีฬาใหม่ ** 

ตรวจสอบรายช่ือนกักีฬาท่ีสมคัรแข่งขนัรายการต่าง ๆ** 

***หลงัจากสมคัรแข่งขนัตามระบบเรียบร้อยแลว้ ผูส้มคัรสามารถเช็ครายช่ือและแกไ้ขไดท้นัทีจนกระทัง่ถึงวนัปิด

รับสมคัร เม่ือปิดรับสมคัรและจะเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมไม่ได ้

          6.1.2 เป็นความรับผิดชอบของผูส้มคัรแข่งขนัท่ีตอ้งตรวจสอบการสมคัรให้ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีผูส้มคัรถูกตดั

สิทธ์ิ หรือมีช่ือซ ้ า หรือสมคัรผิดประเภทแข่งขนั หรือไม่มาท าการแข่งขนั สมาคมฯ จะไม่มีการปรับลดค่าสมคัร

แข่งขนัให ้(ตอ้งจ่ายเตม็จ านวน) 

          6.1.3 การไม่ใส่รหสันกักีฬาจะถือวา่เป็นการสมคัรท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมคัรได้  

          6.1.4 ปิดรับสมคัร วนัศุกร์ท่ี 30 กนัยายน 2565 เวลา 23:59 น.  

    6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขนั วนัศุกร์ท่ี 7 ตุลาคม 2565 



    6.3 ค่าสมคัรแข่งขนั ให้ช าระผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยระบบจะเปิดให้โอนค่าสมคัรตั้งแต่ วนัท่ีเปิดรับ

สมคัร เป็นตน้ไป  

    6.4 ค่าสมคัรแข่งขนั 

          6.4.1  ประเภทเยาวชน 9 ปี – 19 ปี ค่าสมคัร คนละ 300 บาท 
          6.4.2  ประเภททัว่ไป/จ ากดัมือ , อาย ุ40 ปี /50 ปี / 60 ปี ขึ้นไป ค่าสมคัร คนละ 300 บาท 
          6.4.3  ประเภทอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าสมคัร (ไม่มีเงินรางวลั) แต่จะตอ้งมารายงานตวั ณ สนามแข่งขนั 
ก่อนจบัสลากประกบคู่แข่งขนั โดยจะจบัสลากประกบคู่เฉพาะนกักีฬาท่ีมารายงานตวัเท่านั้น 
 
( การช าระค่าสมคัรผ่านระบบออนไลน์ โดย Link ส าหรับการโอนเงิน จะปรากฏในระบบรับสมคัรหลงัจากวนัปิด

รับสมคัร และสามารถโอนเงินค่าสมคัรไดท้นัที) ***ผูจ้ดัการทีม จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการช าระค่าสมคัรการ

แข่งขนั หากตรวจพบวา่ไม่ช าระค่าสมคัรแข่งขนัฯ ตามท่ีก าหนด สมาคมฯขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิผูจ้ดัการทีม

และนกักีฬาท่ีมีรายช่ือตามใบสมคัรนั้น ๆ ไม่ใหท้ าการสมคัร หรือลงท าการแข่งขนัในรายการอ่ืน ๆ ท่ีสมาคมฯเป็น

ผูรั้บรองหรือเป็นผูด้  าเนินการจนกวา่จะท าการ ช าระค่าสมคัร และแสดงหลกัฐานการช าระเงินใหเ้รียบร้อย *** 

 

   6.5 หลกัฐานการสมคัร  

           6.5.1 ผูส้มคัรจะตอ้งสมคัรแข่งขนัในระบบออนไลน์ของทางสมาคมฯ เท่านั้น  

           6.5.2 ในกรณีสงสัยเก่ียวกับอายุของนักกีฬา ฝ่ายจดัการแข่งขนัมีสิทธ์ิตรวจสอบหลกัฐานตัวจริงได้หาก  

ตรวจพบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธ์ินักกีฬาผู ้นั้ นออกจากการแข่งขันทั้ งหมด               

และลงโทษไม่ใหล้งแข่งขนัในแมทชข์องสมาคมฯ หรือแมทชท่ี์สมาคมฯใหก้ารรับรองตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  

7. วิธีการแข่งขัน 

    7.1 แข่งขนัแบบแพค้ดัออกตั้งแต่รอบแรก     
8. ผู้ชี้ขาด นายธีรวิช   ขมุบางล่ี 

 9. การแต่งกายของนักกฬีา  

     9.1 นักกีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่ง  

ประเทศไทย โดยเส้ือผา้ท่ีใชแ้ข่งขนัประกอบไปดว้ยเส้ือแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือ กระโปรง ถุงเทา้ 

และรองเทา้  

     9.2 นอกจากแขนเส้ือและปกของเส้ือแข่งขนัแลว้ ส่ีส่วนใหญ่ของเส้ือแข่งขนั การเกงหรือกระโปรงจะตอ้งเป็นสี

ท่ีแตกต่างกบัลูกเทเบิลเทนนิสท่ีใชแ้ข่งขนัอยา่งชดัเจน  

     9.3 นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเส้ือท่ีมีสีแตกต่างกัน ในกรณีท่ีเส้ือแข่งขันมีสีคล้ายคลึงแล้วไม่

สามารถตก ลงกนัไดจ้ะใชว้ิธีจบัสลาก  

     9.4 การโฆษณาในชุดแข่งขนัจะตอ้งมีขนาดตามท่ีกติกาก าหนด  

     9.5 กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัชุดแข่งขนั ให้อยูใ่นดุลพินิจของผูช้ี้ขาด  

 



 

10. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกฬีา  

    10.1 นกักีฬาตอ้งใชย้างเทเบิลเทนนิสท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองจาก ITTF  

    10.2 หา้มทากาวในสนามแข่งขนั  

    10.3 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียงกบัอุปกรณ์การแข่งขนัให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูช้ี้ขาด  

11. การประท้วง  

   11.1 การประทว้งเร่ืองคุณสมบัติ ให้ประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการแข่งขันในวนันั้น ๆ พร้อมเงินค่า

ประทว้ง 1,000 บาท และจะคืนใหใ้นกรณีท่ีการประทว้งเป็นผล  

   11.2 การประทว้งเร่ืองเทคนิค ใหป้ระทว้งก่อนการแข่งขนัหรือแข่งขนัเสร็จแลว้ไม่เกิน 30 นาที นบัแต่การแข่งขนั 

ในแมทตท่ี์มีปัญหาเสร็จส้ิน และใหถื้อค าตดัสินของฝ่ายจดัการแข่งขนัเป็นขอ้ยติุ . 

12. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  

      การแข่งขนัเทเบิลเทนนิส “CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN” คร้ังท่ี 1  จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดใน

มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 46) และหรือตาม

ประกาศล่าสุด ซ่ึงรายละเอียด จะประกาศใหท้ราบในโอกาสต่อไป  

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 


