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     “คะแนนสะสมระดับ  3  ดาว” 

รายละเอียดและระเบียบการแข่งขัน 

องค์กรจัดการแข่งขัน: สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย (Thai Masters Association) 
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (The Table Tennis Association of 
Thailand) 

ผู้อำนวยการแข่งขัน:   Tournament Director: นายสกุล อริยโชติมา 
Phone: 065 874 1635               Email: ttatmaster2023@gmail.com  

ผู้ชี้ขาด: Referee: นิวัฒน์ เสมาเงิน  
Phone: 089 234 9772            Email: ttatmaster2023@gmail.com 

วันรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  20 มกราคม 2566 
วันแข่งขัน: ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที่แข่งขัน: เซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ประเภทการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภททีม 8 ประเภท 
1. ทีมชายอาย ุ40 – 49 ปี           2. ทีมหญิงอายุ 40 – 49 ปี 
3. ทีมชายอายุ 50 – 59  ปี          4. ทีมหญิงอายุ 50 – 59 ปี 
5. ทีมชายอายุ 60 - 64 ปี            6. ทีมหญิงอายุ 60 - 64 ปี  
7. ทีมชายอายุ 65 ปี ขึ้นไป           8. ทีมหญิงอายุ 65 ปี ขึ้นไป 

ประเภทเดี่ยว 14 ประเภท 
1.  ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 – 49  ปี       2. ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 – 49 ป ี
3. ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 – 59  ปี        4. ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 50 – 59  ปี 
5. ประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 – 64 ปี         6. ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 60 – 64  ปี 
7. ประเภทชายเดี่ยวอายุ 65 – 69 ปี         8. ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 65 – 69 ป ี
9. ประเภทชายเดี่ยวอายุ 70 – 74  ปี        10. ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 70 – 74 ป ี
11. ประเภทชายเดี่ยวอายุ 75 – 79  ปี      12. ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 75 – 79 ปี 
13. ประเภทชายเดี่ยวอายุ 80 ปี ขึ้นไป     14. ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 80 ปี ขึ้นไป 

 

 

* ประเภทอายุ 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 และ 80 ปีขึ้นไป นักกีฬา
จะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2526 – 2517, 2516 – 2507, 2506 – 2502,  
2501 – 2497, 2496 – 2492, 2491 -2487 และ 2486 ลงมาตามลำดับ 
 

*ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 
*นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการแข่งขันได้ในรุ่นอายุของตนเอง หรือรุ่นที่อายุน้อย
กว่ารุ่นของตนเอง 
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วิธีการจัดการแข่งขัน: 
 

 

ประเภททีม 

-การแข่งขันประเภททีมจะทำการแข่งขันเป็น 2 รอบ 

-รอบแรก : จะทำการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มโดยแข่งขันแบบวนพบกันหมดในกลุ่ม 

-รอบสอง : จะทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

-ระบบการแข ่ งข ัน  Best of 3 Matches ( Paralympic System,2 Singles and 1 

Double )  

 -มีลำดับการแข่งขันดังนี ้

คู่ท่ี 1         ประเภทคู่ :         ประเภทคู ่ -   ประเภทคู ่

คู่ท่ี 2         ประเภทเดี่ยว :        A         -        X 

คู่ท่ี 3         ประเภทเดี่ยว :        B         -        Y 

-ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย 2 คน ไม่เกิน 3 คน 

-ทีมท่ีชนะก่อน 2 คู่จะเป็นทีมที่ชนะในแมทซ์นั้นโดยแต่ละคู่ทำการแข่งขันในระบบ 3 ใน 

5 เกมส์ๆ ละ 11 คะแนน 

-กรณีในแต่ละประเภทมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่เป็นไปตามระบบให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน

เปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันได้ตามสมควร 

ประเภทเดี่ยว 

- การแข่งขันในประเภทเดี่ยวจะทำการแข่งขันเป็น 2 รอบ 

- รอบแรก : จะทำการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มโดยแข่งขันแบบวนพบกันหมดในกลุ่ม 

- -รอบสอง : จะทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

- แข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกมๆ ละ 11 คะแนน ทุกรอบ 

- กรณีในแต่ละประเภทมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่เป็นไปตามระบบให้ฝ่ายจัดการ

แข่งขันเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันได้ตามสมควร 
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การจับสลากแบ่งสาย 

-การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันรอบแรก จะประกาศให้ตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมง 

ก่อนเริ่มการแข่งขัน  

-นักกีฬาสามารถตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์       

https://www.ttatthailand.com/  
 

 

กติกาและระเบียบ 
การแข่งขัน 

 

กติกาและระเบียบการแข่งขันให้ใช้กติกา และระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์เทเบิล
เทนนิสนานาชาติ (ITTF) และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (TTAT)   
ฉบับปัจจุบัน  
 

การบันทึกภาพและวิดีโอ นักกีฬาที่ต้องการบันทึกวีดีโอระหว่างทำการแข่งขัน จะต้องได้รับการอนุญาตจากสมาคม
กีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (TTAT) 

การเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

การสมัครเข้าร่วม        
การแข่งขัน: 

 

การลงทะเบียนและสมัครแข่งขัน 
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น 
2. สมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต ์https://www.ttatthailand.com/ 
3. หัวข้อ 3rd Thailand Open Masters Games 2023 

          - กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
     4.  ปิดรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2566 

เครื่องแต่งกาย: 
 

1. นักกีฬาที ่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและ
ระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ( ITTF ) โดยเสื้อผ้าที่ใช้
แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง 
ถุงเท้าและรองเท้า  

2. นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกง 
หรือกระโปรงจะต้องเป็นสิ่งที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่าง
ชัดเจน  

3. นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อที่มีสีแตกต่างกัน ในกรณีที่เสื้อแข่งขันมี
สีคล้ายคลึงกัน แล้วไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

4. การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามท่ีกติกากำหนด  
5. กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

https://www.ttatthailand.com/
https://www.ttatthailand.com/
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รางวัล: รางวัลการแข่งขัน ประภททีมและประเภทเดี่ยว 
อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร  
อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร 
อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ( 2 ตำแหน่ง ) 

การชำระค่าสมัคร: 
 

1. ค่าลงทะเบียนให้กับสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย  คนละ 300 บาท 
          (มีบริการ งานเลี้ยงและเสื้อท่ีระลึก ) 

2. ค่าสมัครแข่งขันในประเภททีม ทีมละ 1,500 บาท (สามารถลงทำการแข่งขันได้
ทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว) 

3. ค่าสมัครแข่งขันในประเภทเดี่ยว คนละ 300 บาท (สามารถลงทำการแข่งขันได้
ในประเภทเดี่ยวอย่างเดียว) 

4. ถ้านักกีฬาในทีมประกอบด้วยนักกีฬาไทยและนักกีฬาต่างประเทศจะคิดค่า
สมัครแข่งขันในอัตราต่างประเทศ 

 
 

อุปกรณ:์ 
 

1. โต๊ะเทเบิลเทนนิส Yinhe PRO 25 
2. ลูกเทเบิลเทนนิส Yinhe H40+ สีขาว 
3. พ้ืนสนาม Enlio 

 

 

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


