
                                                                                                           

 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

V BAC TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 2020 
ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุมวิบูลย์ทศันีย์  วิทยาลัยเทคโนโลยี วิบูลย์ บริหารธุรกจิ 

     ห้องแอร์ และปูพ้ืนยาง 

คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว 

นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงแข่งขันได้คนละ 2 ประเภท  

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

1. กติกาการแข่งขัน 

ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน คะแนนสะสมระดับ 2 ดาว 

2. ประเภทการแข่งขัน 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 16 ประเภท ดังนี้ 
2.1 ประเภทชายเดี่ยว ทั่วไป   2.2 ประเภทหญิงเดี่ยว ทั่วไป 
2.3 ประเภทชายเดี่ยว จำกัดมือ   2.4 ประเภทหญิงเดี่ยว จำกัดมือ 
2.5 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี 2.6 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี 
2.7 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 2.8 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 
2.9 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 2.10 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 
2.11 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 2.12 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 
2.13 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 2.14 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 
2.15 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป  2.16 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1  ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 

3.2  นักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ , เอเซียนเกมส์ , โอลิมปิกส์เกมส์ , ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย , 

ชิงชนะเลิศแห่งโลก ลงทำการแข่งขันในรุ่นของตัวเองได้ 

3.3 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18ปี, 15ปี, 12ปี, 10ปี และ 8ปี นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2545, 2548, 

25551 ,2553 และ 2555 ตามลำดับ 
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3.4 นักกีฬาลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท (ทุกรุ่นทุกประเภท)  

3.5 นักกีฬาต่างประเทศท่ีไม่มีสัญชาติไทย ลงทำการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท 

3.6 นักกีฬาแต่ละคนที่ลงทำการแข่งขันภายใต้สังกัดสโมสร  ลงได้เพียง 1 สโมสรเท่านั้น 

3.7 รุ่นจำกัดมือ ห้ามนักกีฬาต่างชาติ ห้ามนักกีฬาที่เป็นอดีตทีมชาติและเยาวชนทีมชาติทุกปี ,  

ชายเดี่ยวจำกัดมือ ห้ามนักกีฬาที่มี RANK 1 – 90 รุ่นทั่วไป, RANK 1 – 16 รุ่น 15,18,21,40,50 ปี  

ลงทำการแข่งขัน 

หญิงเดี่ยวจำกัดมือ ห้ามนักกีฬาที่มี RANK 1 – 20 รุ่นทั่วไป, RANK 1 – 8 รุ่น 15,18,21,40 ปี ,   

RANK 1-4 รุ่น 50 ปี ลงทำการแข่งขัน 

3.8 กรณีนักกีฬาในแต่ละประเภทมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน น้อยกว่า 8 คน ฝ่ายจัดฯ จะสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดการ

แข่งขันในประเภทนั้นๆ 

4. รางวัลการแข่งขัน 

นักกีฬาที่ชนะเลิศ จะได้รับ ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล  

รองชนะเลิศและตำแหน่งที่ 3 (2 รางวัล)จะได้รับ เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล  ดังนี้ 

 

ที ่ ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 - 4 

1 ชายเดี่ยว ทั่วไป                  
5,000                         

                  
2,500  

               
1,500 

2 หญิงเดี่ยว ท่ัวไป                   
5,000 

                  
2,500 

               
1,500  

3 ชายเดี่ยว จำกัดมือ 5,000 2,500  1,500  
 4 หญิงเดี่ยว จำกดัมือ 5,000 2,500  1,500  

5 เยาวชนชายเดี่ยวอายไุมเ่กิน 18 ปี 2,000 1,500  1,000  

6 เยาวชนหญิงเดีย่วอายุไม่เกิน 18 ปี 2,000 1,500  1,000  
7 เยาวชนชายเดี่ยวอายไุมเ่กิน 15 ปี 2,000 1,500  1,000  

8 เยาวชนหญิงเดีย่วอายุไม่เกิน 15 ปี 2,000 1,500  1,000  

9 เยาวชนชายเดี่ยวอายไุมเ่กิน 12 ปี 1,500 1,000 500 
10 เยาวชนหญิงเดีย่วอายุไม่เกิน 12 ปี 1,500 1,000 500 

11 เยาวชนชายเดี่ยวอายไุมเ่กิน 10 ปี 1,500 1,000 500 
12 เยาวชนหญิงเดีย่วอายุไม่เกิน 10 ปี 1,500 1,000 500 

13 เยาวชนชายเดี่ยวอายไุมเ่กิน 8 ปี 1,500 1,000 500 

14 เยาวชนหญิงเดีย่วอายุไม่เกิน 8 ปี 1,500 1,000 500 
15 ชายเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป 2,000 1,500  1,000  

16 หญิงเดี่ยวอาย ุ40 ปีขึ้นไป 2,000 1,500  1,000  
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สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทัง้สิ้น  96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

5. กำหนดการแข่งขัน  

5.1 สถานที่แข่งขัน ห้องประชุมวิบูลย์ทัศนีย์  วิทยาลัยเทคโนโลยี วิบูลย์ บริหารธุรกิจ 

ห้องแอร์ และปูพ้ืนยาง 
5.2 วันที่แข่งขัน  วันที่ 25-28 กรกฏาคม 2563  

วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 แข่งขันรุ่น 12,15,18 ปี รอบแรกถึงรอบ 32 คน 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2563 แข่งขันรุ่น 12,15,18 ปี รอบ 16 คนถึงรอบชิงชนะเลิศ รุ่น 

8,10 ปี รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ 

วันที่ 27 กรกฏาคม 2563 แข่งขันรุ่นชาย40ปี ทั่วไป,จำกัดมือรอบแรกถึงรอบ32คน 

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 แข่งขันรุ่นชาย40 ปี ทั่วไป,จำกัดมือ รอบ 16 คนถึงรอบชิง

ชนะเลิศ รุ่นทั่วไปหญิง 40 ปีหญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ 

5.3 เวลาแข่งขัน  เริ่มแข่งขันตั้งแต่ เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป 

5.4 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 

  -  โต๊ะแข่งขันเทเบิลเทนนิส  8 ตัว , โต๊ะซ้อม 4 ตัว     

 -  เน็ตเทเบิลเทนนิส     

  -  ลูกเทเบิลเทนนิส  

 

6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1  การสมัคร  

6.1.1 เปิดรับสมัครแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

- การสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   โดยรับสมัครระบบออนไลน์ เท่านั้น 

- สมัครที่ เวปไซต์ สมาคมฯ www.ttatthailand.com   

- หัวข้อสมัคร การแข่งขันเ VBAC Table Tennis Championships 2020 

- กรอกรายละเอียดออนไลน์ ให้เรียบร้อยและถูกต้อง   โดยตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขรายชื่อได้

ทันที 

- ในกรณีที่ผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ หรือมีชื่อช้ำ หรือไม่มาทำการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ 
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6.1.2 การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้ 

6.1.3 ปิดรับสมัคร วันเสาร์ที ่11 กรกฏาคม  2563 เวลา 23:59 น. 

6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ใน วันเสาร์ที่  18 กรกฏาคม 2563 ณ ที่ทำการสมาคมฯ หรือทาง 

http://ttatthailand.com 

6.3 สถานที่รับสมัคร รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น 

6.4 ค่าสมัครแข่งขัน ให้ชำระในวันสมัครแข่งขันดังนี้ 

6.4.1 ประเภทเยาวชน      คนละ 300 บาทต่อประเภท 

6.4.2 ประเภททั่วไป,จำกัดมือ และ40ปีขึ้นไป    คนละ 400 บาทต่อประเภท 

 

6.5 หลักฐานการสมัคร 

 6.5.1   ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด           

6.5.2   หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ไม่สามารถเพ่ิมชื่อหรือเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีก  

 6.5.3   ในกรณีสงสัยเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานตัวจริงได้        
หากตรวจพบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้นออกจากการแข่งขัน
ทั้งหมด และลงโทษไม่ให้ลงแข่งขันในแมทซ์ของสมาคมฯ หรือแมทซ์ที่สมาคมฯให้การรับรองตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร 

7. วิธีการแข่งขัน  

7.1  การกำหนดการแบ่งสาย การกำหนดรอบ (STAGE) และการวางมืออันดับ ให้สมาคมฯ พิจารณาดำเนินการ 

7.2  วิธีการแข่งขัน ให้แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

7.3  ในการแข่งขันแต่ละประเภท แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน (ทุกรอบทุกประเภทการแข่งขัน) 

7.4  ผู้ชี้ขาด   

8. การแต่งกายของนักกีฬา  

8.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกา และของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่ง

ประเทศไทย โดยเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง ถุงเท้า 

และรองเท้า 

8.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกง หรือกระโปรง              

จะต้องเป็นสีที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน 

8.3 นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อที่มีสีต่างกัน ในกรณีที่เสื้อแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน  แล้วไม่สามารถ

ตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

8.4 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากำหนด 

8.5 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

http://ttatthailand.com/


  5  
 

      9. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 

 9.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา และห้ามทากาวภายในสนามแข่งขัน 

 9.2 นักกีฬาที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี อนุญาตให้ใช้ยางแอนตี้ หรือยางเม็ดยาวได้ 

      * ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

10. การประท้วง 
10.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนั้น ๆ พร้อมเงินค่า

ประท้วง 500 บาท และจะคืนให้ในกรณีที่การประท้วงเป็นผล 

10.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที นับแต่การ

แข่งขันในแมทซ์ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น และให้ถือคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 

 
         คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 
 
 
เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์ บริหารธุรกิจ ( V BAC )    มีที่จอดรถยนต์จำนวนจำกัด 

ขอความร่วมมือ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ติดตาม หลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ส่วนตัวมา  

โดยสามารถเดินทางได้โดย 

รถไฟฟ้า ลงสถานีท่าพระ หรือสถานีบางไผ่ สถานีร่วมของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว และ MRT สาย
สีน้ำเงิน 

รถโดยสารประจำทางสาย 84 , 101 , 147 ,  509 

 


