
 

  
  
 

 

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ระเบียบการแข่งขัน  

Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2022 Circuit 1 
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2565 

ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร 
คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว 

****************** 
1. กติกาการแข่งขัน  

 1.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน 
 1.2 กติกาการแข่งขันประเภทเบสิคและความเร็ว ให้เป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนด 

2. ประเภทการแข่งขัน  
 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท 7 รายการ ดังนี้ 

2.1) ประเภทมาตรฐาน  
1. ประเภทยุวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี  2. ประเภทยุวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 11 ปี  
3. ประเภทยุวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี  4. ประเภทยุวชนชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ป ี 

2.2) ประเภทเบสิก 
1. ประเภทเด็กชายและหญิงอายุไม่เกิน 7 ปี (รวมชายหญิง)  
2. ประเภทเด็กชายและหญิงอายุไม่เกิน 5 ปี (รวมชายหญิง)  

 2.3) ประเภทความเร็ว 
  1. ประเภทเด็กชายและหญิงอายุไม่เกิน 7 ปี (รวมชายหญิง)   
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 
3.2 ประเภทยุวชนและเด็กอายุไม่เกิน 5,7,9 และ 11 ปี นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2560, 2558, 2556 และ 2554 

ตามลำดับ 
4. รางวัลการแข่งขัน 
 นักกีฬาที่ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ตำแหน่งที่ 3 จะได้รับ ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 
ดังนี้ 

 4.1 ประเภทมาตรฐานยุวชนชายเดี่ยวและหญิงอายุไม่เกิน 11 ปี จำนวนเงิน 14,000 บาท 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 
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4.2 ประเภทมาตรฐานยุวชนชายเดี่ยวและหญิงอายุไม่เกิน 9 ปี จำนวนเงิน 11,200 บาท 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 800 บาท ( 2 ตำแหน่ง ) 
 4.3 ประเภทเบสิกเด็กชายและหญิงอายุไม่เกิน 7 ปี (รวมชายหญิง) จำนวนเงิน 3,500 บาท 

ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 1,500  บาท   
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท 
 4.4 ประเภทเบสิกเด็กชายและหญิงอายุไม่เกิน 5 ปี (รวมชายหญิง) จำนวนเงิน 3,500 บาท 

ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 1,500  บาท   
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท 

4.5 ประเภทความเร็วเด็กชายและหญิงอายุไม่เกิน 7 ปี (รวมชายหญิง) จำนวนเงิน 3,500 บาท 
ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 1,500  บาท   

  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท 

สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษาทั้งสิ้น 35,700 บาท (สามหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

5. กำหนดการแข่งขัน 
 5.1 สถานที่แข่งขัน  ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร 
 5.2 วันที่แข่งขัน วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 

5.3 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 
  -  โต๊ะเทเบิลเทนนิส YINHE Pro 25  

(ประเภทเด็กอายุ 5 – 7 ปี ใช้โต๊ะเทเบิลเทนนิส WAGA ลดขนาดความสูงลง 10 เซนติเมตร)  
-  เน็ตเทเบิลเทนนิส YINHE  

  -  ลูกเทเบิลเทนนิส YINHE H 40  

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 6.1 การสมัคร   

    6.1.1เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครทางอีเมล์ เท่านั้น  
- สมัครที่ เว็บไซต์ สมาคม ฯ www.ttatthailand.com 
- หวัข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนสิ Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2022            
- กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง  

***วิธีการสมัครแข่งขัน  Online *** 

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

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


 
3 

**ตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาที่สมัครแข่งขันรายการต่าง ๆ** 

***หลังจากสมัครแข่งขันตามระบบเรียบร้อยแล้ว 
ผู้สมัครสามารถเช็ครายช่ือและแก้ไขได้ทันที จนกระทั่งถึงวันปิดรับสมัคร 

เมื่อปิดรับสมัครและจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมไม่ได้*** 
   

  6.1.2 เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครแข่งขันที่ต้องตรวจสอบการสมัครให้ถูกต้อง ในกรณีท่ีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ หรือมีชื่อ
ซ้ำ หรือไม่มาทำการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่มีการปรับลดค่าสมัครแข่งขันให้ (ต้องจ่ายเต็มจำนวน) 

   6.1.3 การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้  
   6.1.4 ปิดรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 23:59 น.  
6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขัน  วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 
6.3 ค่าสมัครแข่งขัน  ให้ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั ้น โดยระบบจะเปิดให้โอนค่าสมัครตั ้งแต่                    

วันที่เปิดรับสมัคร เป็นต้นไป 
       6.3.1   รุ่นอายุ 5 -7 ปี  คนละ   100  บาท  

6.3.2   รุน่อายุ  9 – 11 ปี  คนละ   300  บาท  
  ( ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดย Link สำหรับการโอนเงิน จะปรากฎในระบบรับสมัคร            
และสามารถโอนเงินค่าสมัครได้ทันที)  
***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 Bonus Point และการปรับคะแนนประเภทมาตรฐาน 
6.5.1  นักกีฬาที่เข้าสมัครแข่งขันและลงทำการแข่งขัน จะได้รับคะแนน Bonus Point คนละ 30 คะแนน ในรุ่น

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

7. วิธีการแข่งขัน และกติกา ประเภทเด็กอายุ 5 – 7 ป ี
 7.1 ใช้รูปแบบการตีเทเบิลเทนนิสทักษะขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 4 แบบฝึก ในเวลารวมทั้งสิ้น 2 นาที ได้แก่ 

7.1.1 โฟร์แฮนด์ 
7.1.2 แบคแฮนด์ 
7.1.3 โฟร์แฮนด์และแบคแฮนด์ 
7.1.4 โฟร์แฮนด์สำหรับแบคแฮนด์ มุมเดียว 

 

https://www.ttatregister.com/TableTennis/Tournament
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 7.2 กติกาการแข่งขัน 
  7.2.1 การต ี เทเบ ิลเทนน ิสท ักษะข ั ้นพ ื ้นฐานในแบบฝ ึกท ี ่ระบ ุไว ้ ในแต่ละประเภทการแข ่งขัน                    
แบบฝึกละ 30 วินาที 
  7.2.2 สามารถเลือกคู่ตีได้ไม่จำกัดอายุและเพศ 
  7.2.3 เมื่อลูกเสียสามารถเปลี่ยนลูกและตีต่อเนื่องได้ทันที แต่จะไม่มีการหยุดระหว่างการเล่น 
  7.2.4 แบบฝึกท่ีใช้ในการแข่งขัน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
    
8. การตัดสิน  
 8.1. รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 5 ปี และ 7 ปี กรรมการให้คะแนน โดยมีระดับคะแนน และคุณลักษณะ  การเล่น ดังนี้ 

ระดับ Level 1 (ฝึกหัดใหม่) ท่าทางการตียังไม่ดีนัก การควบคุมลูกยังขาดความต่อเนื่องและจังหวะการเข้าตีลูก     
ยังขาดความสม่ำเสมอ ระดับคะแนน 0.1-1 

ระดับ Level 2 (ฝึกหัดใหม่ เริ่มตีโต้ลูกเบสิกได้) ท่าทางการตีดีขึ้น มีท่าเตรียมพร้อมและการบิด ตี ตาม แต่การตี   
ยังขาดความต่อเนื่องและความแม่นยำ ระดับคะแนน 1.1-2 

ระดับ Level 3 (ตีโต้ลูกเบสิกได้มาตรฐาน) ท่าทางดีมีการ “เตรียม บิด ตี ตาม” ชัดเจน ขณะตีมีการถ่ายน้ำหนัก
ตัวไปมา การตีมีความต่อเนื่องและความแม่นยำ ระดับคะแนน 2.1-3 

ระดับ Level 4 (ตีโต้ลูกเบสิกได้มีคุณภาพ) ท่าทางดี “เตรียม บิด ตี ตาม” ชัดเจน มีการถ่ายน้ำหนักตัว การตี      
มีความต่อเนื่อง ลูกมีน้ำหนักมีความรุนแรง จังหวะการตีแน่นอนและมีความแม่นยำ ระดับคะแนน 3.1-4 

ระดับ Level 5 (ตีโต้ลูกเบสิกไดมีคุณภาพพร้อมแข่งขัน) ท่าทางดี “เตรียม บิด ตี ตาม” ชัดเจน มีการถ่าย    
น้ำหนักตัว การตีมีความต่อเนื่อง ลูกมีน้ำหนักมีความรุนแรง จังหวะการตีแนนอน มีความแม่นยำและสามารถเคลื่อนที่ตีลูกได้
อย่างคล่องแคล่วว่องไว ระดับคะแนน 4.1-5 

8.2 การตัดสินโดยมีกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 3 คน ในการให้คะแนนตามคุณลักษณะการเล่นในข้อ 8.1 ผู้ชนะ     
การแข่งขันคือผู้ที่ไดคะแนนมากท่ีสุดเรียงตามลำดับ 

8.3 วิธีการแข่งขันประเภทความเร็ว 
ใช้วิธีการแข่งขันแบบความเร็วแข่งแบบ 2 ใน 3 แบบฝึก โดยแบบฝึกที ่ 1 ตีโฟร์แฮนด์มุมเดียว แบบฝึกที ่ 2              

ตีแบคแฮนด์มุมเดียว ผู้ที่ตีได้จำนวนครั้งมากกว่าในเวลา 60 วินาที ในแต่ละแบบฝึก เป็นผู้ชนะในแบบฝึกนั้น ผู้ที่ชนะ 2    
แบบฝึก เป็นผู้ที่ผ่านเขารอบต่อไป หากชนะใน 2 แบบฝึกต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องแข่งขันในแบบฝึกที่ 3 ทั้งนี้ แบบฝึกที่ 3      
จะแข่งใช้โฟร์แฮนด์สลับแบคแ์ฮนด์ มุมเดียวในการตัดสิน 
 
9. วิธีการแข่งขัน ประเภทยุวชนเดี่ยวอายุไม่เกิน 9 ปี และ 11 ปี  
 9.1 การกำหนดการแบ่งสาย กำหนดรอบ (Stage) และการวางมืออันดับ ให้สมาคมฯ พิจารณาดำเนินการ 
 9.2 รอบแรก แข่งขันแบบแบ่งกลุ่มและวนพบกันหมด 
      รอบสอง แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ  
 9.3 แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
 9.4  ผู้ชี้ขาด ได้แก่ ร้อยเอกธีรวิช ขุมบางลี่ 
  ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ได้แก่ นายชูสกุล วารายานนท์ 
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10. การแต่งกายของนักกีฬา 
10.1 นักกีฬาที ่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิส                 

แห่งประเทศไทย โดยเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง ถุงเท้า       
และรองเท้า  

10.2 นอกจากแขนเสื ้อและปกของเสื ้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื ้อแข่งขัน กางเกงหรือกระโปรงจะต้อง                      
เป็นสิ่งที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน  

10.3 นักกีฬาทั ้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื ้อที ่มีส ีแตกต่างกัน ในกรณีที ่เสื ้อแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน แล้ว                     
ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

10.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากำหนด กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ชี้ขาด 

11. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 
นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา  และห้ามทากาวภายในสนามแข่งขัน 

              *ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด 

12. การประท้วง 
 12.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนั้นๆ พร้อมเงินค่าประท้วง  
1,000  บาท  และจะคืนให้ในกรณีท่ีการประท้วงเป็นผล 
 12.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค  ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที  นับแต่การแข่งขัน
ในแมทช์ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น  และให้ถือคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 
 12.3 ประเภทอายุ 5 – 7 ปี ในการแข่งขันเบสิกและความเร็ว ไม่สามารถประท้วงได้ คำตัดสินของกรรมการ       
และฝ่ายจัดการแข่งขัน ถือเป็นข้อยุติ 
 
13. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

การแข่งขัน Thailand Hopes And Kids  Table Tennis Championships 2022 Circuit 1 จะดำเนินการ
ตามข้อกำหนดในมาตราแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที ่ 34)                
ซึ่งรายละเอียดจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป 
         

       คณะกรรมการจัดการแข่งขัน    


