
 
 

                                     

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
ระเบียบการแข่งขัน  

SET All Thailand Table Tennis Championships 2020 Circuit 2 
ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์  จังหวดันครราชสีมา 
คะแนนสะสมระดับ 4 ดาว 
****************** 

1. กติกาการแข่งขัน 

 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบันคะแนนสะสมระดับ 4 ดาว 

2. ประเภทการแข่งขัน 
 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 19 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป   2.2 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป  
 2.3 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 ปีขึ้นไป  2.4 ประเภทชายเดี่ยว 50 ปีขึ้นไป  

2.5 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป  2.6 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป 
2.7 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป  2.8  ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี  
2.9 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 21 ปี 2.10 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี  
2.11 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี 2.12 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี  
2.13 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี 2.14 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี  
2.15 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี 2.16 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี  
2.17 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 2.18 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี  
2.19 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 ไม่จำกัดสัญชาติของนักกีฬา 
3.2 นักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์,เอเชียนเกมส์,โอลิมปิกเกมส์,ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย,      

ชิงชนะเลิศแห่งโลก  ลงทำการแข่งขันในรุ่นของตัวเองได้ 
3.3 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21ปี, 18ปี, 15ปี, 12ปี, 10ปี และ 8ปี นักกีฬาจะต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 

2542, 2545, 2548, 2551 ,2553 และ 2555 ตามลำดับ 
3.4 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 60 ปีขึ้นไป  นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2503 ลงมาตามลำดับ 
3.5 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป  นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2513 ลงมาตามลำดับ 
3.6 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป  นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2523 ลงมาตามลำดับ 
3.7 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป  นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2523 ลงมาตามลำดับ 
3.8 ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป นักกีฬาต้องเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2513ลงมาตามลำดับ 
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3.9 นักกีฬาแต่ละคนสามารถลงทำการ แข่งขันในประเภทเดี่ยวได้คนละ 1 ประเภทในรุ่นอายุของ
ตนเองเท่านั้น ยกเว้น  นักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์การเลื่อนรุ่นของสมาคมฯและนักกีฬาเยาวชนทีม
ชาติ     ลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท (สำหรับนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน เกินสิทธ์ของตัวเอง 
จะพิจารณาตัดสิทธ์การแข่งขันในครั้งต่อไป) 

3.10 ชายเดี่ยวอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเลือกลงแข่งในรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป, 50 ปีขึ้นไป และรุ่นทั่วไปได้            
(เม่ือรวมกับรุ่นของตัวเองแล้วจะต้องไม่เกินคนละ 2 รุ่นเท่านั้น) 

3.11 ชายเดี่ยวอายุ 50ปีขึ้นไป สามารถเลือกลงแข่งในรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไปและรุ่นทั่วไปได้  (เมื่อรวมกับรุ่น
ของตัวเองแล้วจะต้องไม่เกินคนละ 2 รุ่นเท่านั้น) 

3.12  ชายเดี ่ยวอายุ 40 ปีข ึ ้นไป สามารถลงแข่งในรุ ่นทั ่วไปได้ (เมื ่อรวมกับรุ ่นของตัวเองแล้ว           
จะต้องไม่เกินคนละ 2 รุ่นเท่านั้น) 

3.13 หญิงเดี ่ยวอายุ  50 ปีข ึ ้นไป สามารถเลือกลงแข่งในรุ ่นอายุ 40 ปีข ึ ้นไปและรุ ่นทั ่วไปได้                 
(เม่ือรวมกับรุ่นของตัวเองแล้วจะต้องไม่เกินคนละ 2 รุ่นเท่านั้น) 

3.14 หญิงเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถลงแข่งในรุ่นทั่วไปได้ (เมื่อรวมกับรุ่นของตัวเองแล้วจะต้อง       
ไม่เกินคนละ 2 รุ่นเท่านั้น) 

3.15  นักกีฬาเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีม A ประจำปี 2562  สามารถลงทำการแข่งขัน 
ในรุ่น 21 ปี และรุ่นทั่วไปได้ (รวม 3 รุ่น)  

3.16 นักกีฬาต่างประเทศท่ีไม่มีสัญชาติไทย ลงทำการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท  
3.17 นักกีฬาแต่ละคนที่ลงทำการแข่งขันภายใต้สังกัดสโมสรได้เพียง 1 สโมสร เท่านั้น  
3.18 กรณีนักกีฬาในแต่ละประเภทมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน น้อยกว่า 8 คน สมาคมฯ จะสงวนสิทธิ์ยกเลิก     

การจัดการแข่งขนัในประเภทนั้น ๆ  
4.รางวัลการแข่งขัน   

นักกีฬาที่ชนะเลิศ, รองชนะเลิศและตำแหน่งที ่3 จะได้รับเหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา  ดังนี้ 
 4.1 ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป, หญิงเดี่ยวทั่วไป 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  20,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  10,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท( 2 ตำแหน่ง ) 

ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท( 4 ตำแหน่ง ) 
4.2 ประเภทเยาวชนรุน่อายุไม่เกิน 21 ปี ชาย, หญิง 

  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  10,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา   6,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา   4,000 บาท( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา   2,000 บาท( 4 ตำแหน่ง ) 

4.3 ประเภทเยาวชนรุน่อายุไม่เกิน18 ปี ชาย, หญิง 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา   8,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา   4,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา   3,000 บาท( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา   1,000 บาท( 4 ตำแหน่ง ) 
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4.4 ประเภทเยาวชนรุน่อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย, หญิง 

  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา   5,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา   3,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา   2,000 บาท( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา   1,000 บาท( 4 ตำแหน่ง ) 
 4.5 ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย,หญิง 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา   5,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา   3,000 บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา   2,000 บาท( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา   500 บาท( 4 ตำแหน่ง ) 

4.6 ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 10 ปี ชาย, หญิง 
  ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท 
  รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา           2,000   บาท 
  ตำแหน่งที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา   1,000   บาท( 2 ตำแหน่ง ) 
  ตำแหน่งที่ 5 ได้รับทุนการศึกษา  500 บาท( 4 ตำแหน่ง ) 

4.7 ประเภทชายเดี่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป, 50 ปีขึ้นไป และ 60 ปีขึ้นไป  
     ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 40  ปีขึ้นไป และ 50 ปีขึ้นไป 

ชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000   บาท  
รองชนะเลิศ เงินรางวลั   2,000   บาท  
ตำแหน่งที่ 3 เงินรางวลั   1,000  บาท (2 ตำแหน่ง) 

สรุปรวมเป็นเงินรางวัลทุนการศึกษาทั้งสิ้น   335,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

***ในกรณีที่นักกีฬาไม่ลงทำการแข่งขันหรือแข่งขันไม่ครบจำนวนเกมส์ ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ่ายเงินทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของยอดเงินทุนการศึกษา 
และจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มคะแนนสะสมของประเภทการแข่งขันนั้น ๆ ด้วย 

5.  กำหนดการแข่งขัน 
 5.1 สถานที่แข่งขัน   ณ ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จังหวัดนครราชสีมา 

5.2 วันที่แข่งขัน      วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2563 
5.3 เวลาแข่งขัน      เริ่มแข่งขันตั้งแต่  09.00 น. เป็นต้นไป 

 
5.4 อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 

  -  โต๊ะเทเบิลเทนนิส YINHE      
  -  เน็ตเทเบิลเทนนิส YINHE   
  -  ลูกเทเบิลเทนนิส YINHE 
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วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ( รอบแรก ) 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทหญิงอายุ 40 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทหญิงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) 

 
วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกาย 2563 ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ( รอบแรก ) (รอบสอง) 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบสอง 

 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 21 ปี ( รอบแรก ) (รอบสอง) 

 
ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป (รอบสอง ) (รอบชิง) 

 
ประเภทชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) (รอบชิง) 

 
ประเภทหญิงอายุ 40 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) (รอบชิง) 

 
ประเภทหญิงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) (รอบชิง) 

 
ประเภทชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป ( รอบแรก ) (รอบชิง) 

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 8 ปี ( รอบแรก ) 
 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ( รอบแรก ) 

 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี (รอบสอง ) 

 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี (รอบสอง ) 

 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี (รอบสอง ) 

 

 
ประเภทเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 21 ปี (รอบสอง ) (รอบชิง) 

 
ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป (รอบสอง ) 

 

 
ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป (รอบสอง ) 

 
วันอังคาร ที่17 พฤศจิกายน 2563 รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ ของประเภทที่เหลือ 

 

 
ทั้งนี้ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป 

 

 
(นักกีฬารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที) 
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6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 6.1 การสมัคร   

    6.1.1เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรับสมัครทางอีเมล์ เท่านั้น  
- สมัครที่ เว็บไซต์ สมาคม ฯ www. thailandtabletennis.com 
- หวัข้อการแข่งขันเทเบิลเทนนสิ SET All Thailand Table Tennis Championships 2020 Circuit 1 

***วิธีการสมัครแข่งขัน  Online *** 

**Link  Log in สมัครแข่งขันรายการแข่งขัน ต่างๆ ของสมาคม ** 

Link ลงทะเบียนนักกีฬาใหม่  

**ตรวจสอบรายช่ือนักกีฬาที่สมัครแข่งขันรายการต่าง ๆ** 

***   เมื่อสมัครแข่งขันตามระบบเรียบร้อยแล้ว 
ผู้สมัครสามารถเช็ครายช่ือและแก้ไขได้ทันที จนกระท่ังถึงวันปิดรับสมัคร**  

 
    6.1.2 ในกรณีท่ีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ หรือมีชื่อซ้ำ หรือไม่มาทำการแข่งขัน สมาคมฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้  

   6.1.3 การไม่ใส่รหัสนักกีฬาจะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถรับสมัครได้  
   6.1.4 ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2563 
6.2 ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขัน วันศุกร์ที่  6 พฤศจิกายน 2563 
6.3 ค่าสมัครแข่งขัน  ให้ชำระในวันแข่งขัน ดังนี้ 

       6.4.1  ประเภททัว่ไปและสงูอายุ      คนละ  300  บาท / ประเภท  
                6.4.2  ประเภทเยาวชน  คนละ  200  บาท / ประเภท 
  ( อนุโลมให้ทำการชำระค่าสมัคร ได้ ที่สนามแข่งขัน )  
 
*** ผู้จัดการทีมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าสมัครการแข่งขัน หากตรวจพบว่าไม่ชำระค่าสมัคร
แข่งขันฯ ตามที่กำหนด สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้จัดการทีมและนักกีฬาที่มีรายชื่อตามใบสมัครนั้น ๆ  
ไม่ให้ทำการสมัครหรือลงทำการแข่งขันในรายการอื่น ๆ ที่สมาคมฯเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้ดำเนินการ จนกว่า               
จะทำการชำระค่าสมัครและแสดงหลักฐานการชำระเงินให้เรียบร้อย ***  
 

6.4 หลักฐานการสมัคร 
       6.5.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด  

    6.5.2 หลังจากปิดรับสมัครแล้วไม่สามารถเพ่ิมชื่อหรือเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้อีก     
    6.5.3  ในกรณีสงสัยเกี่ยวกับอายุของนักกีฬา   ฝ่ายจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานตัวจริงได้    
หากตรวจพบนักกีฬาอายุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สมาคมฯ จะตัดสิทธิ์นักกีฬาผู้นั้นออกจากการแข่งขันทั้งหมด  
และลงโทษไม่ให้ลงแข่งขันในแมทช์ของสมาคมฯ หรือแมทช์ที่สมาคมฯให้การรับรองตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร 

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
https://www.ttatregister.com/TableTennis/Tournament
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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  (ทุกประเภทการแข่งขัน) 
7.4  ผู้ชี้ขาด         ได้แก่   ร้อยเอก ธีรวิช  ขุมบางลี่ 
 ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด    ได้แก่    นายชูสกุล  วารายานนท์  

ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด    ได้แก่    นายดุสิต วาสุเทพ 
 

8.  การแต่งกายของนักกีฬา 
8.1 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกงหรือกระโปรงจะต้อง

เป็นสิ่งที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน  
8.2 นักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อที ่มีสีแตกต่างกัน ในกรณีที่เสื ้อแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน                   

แล้วไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 
8.3 การโฆษณาในชุดแข่งขันจะต้องมีขนาดตามที่กติกากำหนด  
8.4 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแข่งขัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ชี้ขาด 

9. อุปกรณ์การแข่งขันของนักกีฬา 
 9.1 นักกีฬาต้องใช้ยางเทเบิลเทนนิสให้ถูกต้องตามกติกา  และห้ามทากาวภายในสนามแข่งขัน 
 9.2 นักกีฬาอายุไม่เกิน 12 ปี อนุญาตให้ใช้ยางแอนตี้หรือยางเม็ดยาวได้ 
        
      *ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด 
 
10. การประท้วง 
 10.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัติ ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการแข่งขันในวันนั้นๆ พร้อมเงิน 

        ค่าประท้วง  500  บาท  และจะคืนให้ในกรณีท่ีการประท้วงเป็นผล 
 10.2 การประท้วงเรื่องเทคนิค  ให้ประท้วงก่อนการแข่งขันหรือแข่งขันเสร็จแล้วไม่เกิน 30 นาที   

        นับแต่การแข่งขันในแมทช์ที่มีปัญหาเสร็จสิ้น  และให้ถือคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ 
 
         

       คณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
         


