
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดระนอง 
************** 

1.  สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
    นายกสมาคม   นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ ์
    เลขาธิการ   นายดอน มุดตางาม 
    สถานท่ีติดต่อ สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

  สนามกีฬาแห่งชาติ  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน  
  กรุงเทพมหานคร  10330 
  โทรศัพท์  0-2215-6884, 0-2314-4941 
  โทรสาร  0-2216-2774 

2.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
    ประธานฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย    รองประธานกรรมการ 
    ผู้จัดการทีมจังหวัดท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจังหวัดละ 1 คน   กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง      กรรมการและเลขานุการ  
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
   3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ 
  ผู้แทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
  ผู้แทนกองนิติการ กกท.       กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
   หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
        ผู้แทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย    ประธานกรรมการ 
        ผู้ช้ีขาดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   กรรมการ 
        ผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพ 1 คน      กรรมการ 
        ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)     กรรมการ 
    ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
        บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง   กรรมการและเลขานุการ 
        บุคคลท่ีสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยแต่งต้ัง 1 คน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  
     4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
 4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบัน  
            และประกาศเพิ่มเติม 

4.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้ 
      เป็นหน้าท่ีของผู้แทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิส 
      จังหวัดเจ้าภาพ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน 
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5.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 5.1  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 

      ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
5.2  นักกีฬาซึ่งเคยเข้าแข่งขันหรือมีช่ือในบัญชีผู้แทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกเกมส์     
      เอเช่ียนเกมส์ ซีเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย สามารถเข้า   
      ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ (จังหวัดละไม่เกิน 1 คน) 

6.  ประเภทการแข่งขัน 
    6.1 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ 
  6.1.1 ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี (เกดิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546) 
  6.1.2 ระดบัเยาวชนอายไุม่เกนิ 18 ปี (เกดิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542) 
    6.2 ประเภทการแข่งขัน รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ป ี
          แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ คือ 
 6.2.1 ประเภททีมชาย 
 6.2.2 ประเภททีมหญิง 
 6.2.3 ประเภทชายเด่ียว 
 6.2.4 ประเภทหญิงเด่ียว 
     6.3 ประเภทการแข่งขัน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ป ี
          แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ คือ 
 6.3.1 ประเภททีมชาย 
 6.3.2 ประเภททีมหญิง 
 6.3.3 ประเภทชายเด่ียว 
 6.3.4 ประเภทหญิงเด่ียว 
 6.3.5 ประเภทชายคู่ 
 6.3.6 ประเภทหญิงคู่ 
 6.3.7 ประเภทคู่ผสม 
     6.4 นักกีฬาจะสามารถลงท าการแข่งขันได้เพียงรุ่นอายุเดียวเท่านัน้ 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุม 
 7.1จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุม รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ป ี
      ประเภททีม (ชาย/หญิง) จ านวนประเภทละ 6 จังหวัด ประกอบด้วย 
  7.1.1ผู้ฝึกสอน      ทีมละไม่เกิน 1 คน 
  7.1.2 นักกีฬา        ทีมละไม่เกิน 3 คน 
 7. 2 จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ป ี
       ประเภททีม (ชาย/หญิง) จ านวนประเภทละ 11จังหวัด ประกอบด้วย 
       7.2.1 ผู้จัดการทีม    ทีมละไม่เกิน 1 คน 
       7.2.2 ผู้ฝึกสอน       ทีมละไม่เกิน 1 คน 
  7.2.3 นักกีฬา         ทีมละไม่เกิน 4 คน 
      7.2.4 ทีมท่ีได้รับสิทธิ์ ตามข้อ 8.4 หรือ 8.5 ได้ผู้ฝึกสอน (ชาย/หญิง) เพิ่ม 1 คน 
8. หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับภาค 
     8.1 การแบ่งจังหวัดในแต่ละภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ 
  แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550 
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8.2 ในการแข่งขันคัดเลือกแต่ละภาค ให้มีผู้แทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ท าหน้าท่ี  
 ควบคุมด้านเทคนิคการจัดการแข่งขัน โดยวิธีการจัดการแข่งขันการวางมืออันดับ การจับสลากฯลฯ   
      สมาคมฯ จะเป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะพิจารณาจ านวนทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯลฯโดยใช้ระเบียบการแข่งขัน

ระดับชาติโดยอนุโลม 
8.3 วิธีการคัดเลือกและจ านวนท่ีคัดเลือกในแต่ละภาค รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปีเป็นดังนี้ 

 
รายการ ระบบการคัดเลือก จ านวน 

การคัดเลือกระดับภาค ทีมท่ีชนะเลิศในแต่ละภาค 5 ภาค 5 
จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดระนอง) จังหวัดเจ้าภาพได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม 1 
  6 

          ท้ังนี้ ให้ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกได้สิทธิแข่งขันได้ท้ังประเภททีม และประเภทบุคคล 
 
     8.4 วิธีการคัดเลือกและจ านวนท่ีคัดเลือกในแต่ละภาค รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีเป็นดังนี้ 
 

รายการ ระบบการคัดเลือก จ านวน 
การคัดเลือกระดับภาค ทีมท่ีชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละภาค 5 ภาค 10 
จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดระนอง) จังหวัดเจ้าภาพได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม 1 
  11 

         ท้ังนี้ ให้ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกได้สิทธิแข่งขันได้ท้ังประเภททีม และประเภทบุคคล 
 

8.5 ในกรณีท่ีจังหวัดผ่านการคัดเลือกเฉพาะทีมชายหรือทีมหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ใหส้ามารถส่งนักกีฬา    
     หญิงหรือนักกีฬาชายเพิ่มเติมได้ 1 คน เพื่อท าการแข่งขันประเภทเด่ียว และประเภทคู่ผสม ท้ังนี้ นักกีฬา 
     ท่ีเพิ่มเติมจะต้องเป็นนักกีฬาท่ีมีรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค 
8.6 วิธีการคัดเลือกนักกีฬาประเภทบุคคล 
      - หลังจากเสร็จส้ินการแข่งขันคัดภาคท้ัง 5 ภาคแล้ว ให้สมาคม ฯ น ารายช่ือนักกีฬาในแต่ละทีมท่ีไม่ผ่าน 
     การคัดเลือกในระดับภาคและนักกีฬาท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทบุคคลท้ังหมดในแต่ละภาค  
     ตรวจสอบกับคะแนนสะสมท่ีประกาศครั้งหลังสุดของสมาคม ฯ  (RANKING)โดยก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

          1. ต้องมีคะแนนสะสมของสมาคม ฯ (RANKING) อยู่ในอันดับ 1 –30 ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปเีท่านั้น  
              2. คัดเลือกจากนักกีฬาชายท่ีมีคะแนนสะสมดีท่ีสุดตามล าดับ จ านวนไม่เกิน 8 คน  
              3. คัดเลือกจากนักกีฬาหญิงท่ีมีคะแนนสะสมดีท่ีสุดตามล าดับ จ านวน ไม่เกิน 8 คน  

            ท้ังนี้ แต่ละจังหวัดจะได้รับสิทธิ์ นักกีฬาชายไม่เกิน 2 คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน 2 คน                        
         (ให้รวมถึงนักกีฬาในข้อ 8.5 ด้วย)  
  8.7 การวางตัวนักกีฬาแข่งขันในประเภทต่าง ๆ  ให้ผู้ควบคุมทีมก าหนดตัวผู้เล่นในประเภทต่าง ๆ และ  
       แจ้งใหก้ับสมาคมฯ ทราบหลังจากการแข่งขันคัดเลือกส้ินสุดลง กรณีมีการเปล่ียนแปลงการวางตัว 
        ผู้เล่น สามารถกระท าได้ก่อนการปิดรับสมัครแข่งขันระดับชาติ โดยผู้แทนจังหวัดจะต้องมีหนังสือแจ้ง 
        การเปล่ียนแปลงให้สมาคมฯ รับรอง ก่อนแจ้ง กกท.ต่อไป หากไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวจะถือว่า 
        รายช่ือท่ีแจ้งในการแข่งขันคัดเลือกเสร็จส้ินเป็นรายช่ือท่ีถูกต้อง 
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9. หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ 
9.1  การจัดการแข่งขันประเภททีมรุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี (ทีมชาย, ทีมหญิง) 

          9.1.1  ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย2คน ไม่เกิน 3คน 
9.1.2 ระบบการแข่งขัน แบบ BEST OF 5 MATCHES (Corbillon Cup System , 4 Singles and 1 
Doubles ) คือ 

 คู่ท่ี  1 A แข่งกับ X 
 คู่ท่ี  2 B แข่งกับ Y 
 คู่ท่ี  3 ประเภทคู่ แข่งกับ ประเภทคู่  
 คู่ท่ี  4 A แข่งกับ Y 
 คู่ท่ี  5 B แข่งกับ X 
 

                    - ทีมท่ีชนะก่อน 3คู่ จะเป็นทีมท่ีชนะในแมทช์นั้น โดยแต่ละคู่ท าการแข่งขันในระบบ  
                         3 ใน 5 เกม  เกมละ11 คะแนน 

  9.1.3  วิธีการจัดการแข่งขันประเภททีม จัดการแข่งขัน ดังนี ้
9.1.3.1 รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 3ทีม แข่งขันวนพบกันหมด  
           ในสาย ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1-2 ของแต่ละสายเข้ารอบ 2 

      9.1.3.2 รอบ 2 แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้ 
  - ท่ี 1 สาย 1    พบ   ท่ี 2 สาย 2 

- ท่ี 1 สาย 2    พบ   ท่ี 2 สาย 1 
     9.1.3.3 ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ังสองทีม 
   9.2 การจัดการแข่งขันประเภทบุคคล (ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว) 

 9.2.1 แต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทชายเด่ียว, หญิงเด่ียว ได้ไม่เกิน 
  ประเภทละ 3คน 
 9.2.2 ประเภทชายเด่ียว, หญิงเด่ียว  
  -   รอบแรกแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่ม แข่งขันแบบวนพบกันหมด 
  -   รอบ 2  แข่งขันแบบแพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
 9.2.3 แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกมๆ ละ 11 คะแนน ทุกประเภท  
 9.2.4 ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ัง 2 คน 

9.2.5 นักกีฬาต้องลงท าการแข่งขันในโต๊ะท่ีผู้ช้ีขาดก าหนดให้ในโปรแกรมการแข่งขัน เว้นแต่มีการ  
เปล่ียนแปลงโดยผู้ช้ีขาด 

      9.3 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
9.3.1 การจับสลากประเภททีม  

9.3.1.1 การจับสลากประเภททีม จะด าเนินการตามวันท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด 
9.3.1.2 การจัดล าดับก่อนหลังให้พิจารณาคะแนนสะสมของสมาคม ฯ ครั้ งหลังสุดของ

นักกีฬาท่ีดีท่ีสุด 2 คน เข้าด้วยกันโดยทีมใดท่ีมีคะแนนมากกว่าให้พิจารณาว่ามี
อันดับดีกว่า  

9.3.1.3 ประเภททีมวางอันดับ 4 ทีม โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้พิจารณาวางตามอันดับมือ
นักกีฬาในทีม 

9.3.1.4 ทีมวางอันดับ 1 จะอยู่สายท่ี 1 ทีมวางอันดับ 2 จะอยู่สายท่ี 2 ทีมวางอันดับ 3 และ 
4 จับสลากระหว่างสายท่ี 1 กับสายท่ี 2 

9.3.1.5 เจ้าภาพอาจใช้สิทธิ์ในการเลือกสายการแข่งขันระหว่างการจับสลากประเภททีมได้ 
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9.3.2 การจับสลากประเภทบุคคล 
9.3.2.1 การจับสลากประเภทบุคคล จะด าเนินการจับสลาก ณ จังหวัดเจ้าภาพ ตามท่ี 

คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก าหนด 
9.3.2.2 ประเภทบุคคลให้สมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาจ านวนนักกีฬาท่ีจะวางอันดับ โดยบุคคล

ท่ีจะได้รับการพิจารณาวางมือ ประกอบด้วย 
9.3.2.2.1 ประเภทเด่ียว จะจัดอันดับก่อนหลัง โดยคิดจากอันดับคะแนนสะสม

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีของสมาคม ฯ ท่ีประกาศครั้ง
หลังสุด  
  

9.3.2.3 นักกีฬามือวางอันดับ 1 และ2  จะอยู่บนสุดและล่างสุด นักกีฬามือวางท่ีเหลือ ให้
สมาคมฯ จัดอันดับและจับสลากในต าแหน่งท่ีก าหนด ท้ังนี้ ให้นักกีฬาท่ีมาจาก
จังหวัดเดียวกัน ให้แยกกันให้ห่างท่ีสุด 

         10.การจัดการแข่งขันประเภททีม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (ทีมชาย, ทีมหญิง) 
    10.1  ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย3 คน ไม่เกิน 4 คน 
               10.2  ระบบการแข่งขัน คือ BEST OF 5 MATCHES (New Swaythling Cup System, 5 Singles) คือ 

 คู่ท่ี  1 A       แข่งกับ X 
 คู่ท่ี  2 B       แข่งกับ Y 
 คู่ท่ี  3 C       แข่งกับ Z 
 คู่ท่ี  4 A       แข่งกับ Y 
 คู่ท่ี  5 B       แข่งกับ X 

                    - ทีมท่ีชนะก่อน 3คู่ จะเป็นทีมท่ีชนะในแมทช์นั้น โดยแต่ละคู่ท าการแข่งขันในระบบ  
                         3 ใน 5 เกม  เกมละ11 คะแนน 

10.3 วิธีการจัดการแข่งขันประเภททีม จัดการแข่งขัน ดังนี้ 
                     10.3.1 รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4สาย แข่งขันวนพบกันหมด  

      ในสาย ทีมท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1-2 ของแต่ละสายเข้ารอบ 2 
            10.3.2 รอบ2 แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้ 

  - NO1. ท่ี 1 สาย 1 
  - NO2. ท่ี 2 สาย 2-3-4 
  - NO3. ท่ี 2 สาย 2-3-4 
  - NO4. ท่ี 1 สาย 3-4 
  - NO5. ท่ี 1 สาย 3-4 
  - NO6. ท่ี 2 สาย 1-3-4 
  - NO7. ท่ี 2 สาย 1-3-4 
  - NO8. ท่ี 1 สาย 2 

  10.3.3ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ังสองทีม 
    10.4 การจัดการแข่งขันประเภทบุคคล (ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) 

10.4.1 แต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทชายเด่ียว, หญิงเด่ียวได้ไม่เกิน
ประเภทละ 4 คน ประเภทชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม ไม่เกินประเภทละ 2 คู่ 

  10.4.2 ประเภทชายเด่ียว, หญิงเด่ียว  
   -   รอบแรกแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่ม แข่งขันแบบวนพบกันหมด 
   -   รอบ 2  แข่งขันแบบแพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ  
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10.4.3 ประเภทชายคู่,หญิงคู่และคู่ผสมแข่งขันแบบแพ้คัดออก ต้ังแต่รอบแรกถึงรอบชิง
ชนะเลิศ 

10.4.4 แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกมๆ ละ 11 คะแนน ทุกประเภท  
10.4.5 ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ต าแหน่งท่ี 3 ท้ัง 2 คน 
10.4.6 นักกีฬาต้องลงท าการแข่งขันในโต๊ะท่ีผู้ช้ีขาดก าหนดให้ในโปรแกรมการแข่งขัน เว้นแต่

มีการเปล่ียนแปลงโดยผู้ช้ีขาด 
10.5 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 

10.5.1การจับสลากประเภททีม 
10.5.1.1 การจับสลากประเภททีม จะด าเนินการตามวันท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย 
10.5.1.2การจัดล าดับก่อนหลังให้พิจารณาคะแนนสะสมของสมาคม ฯ ครั้งหลังสุดของ

นักกีฬาท่ีดีท่ีสุด 3 คนแรก เข้าด้วยกันโดยทีมใดท่ีมีคะแนนมากกว่าให้พิจารณาว่ามี
อันดับดีกว่า 

10.5.1.3ประเภททีมวางอันดับ 4 ทีม โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้พิจารณาวางตามอันดับมือ
นักกีฬาในทีม 

10.5.1.4ทีมวางอันดับ 1 จะอยู่สายท่ี 1 ทีมวางอันดับ 2 จะอยู่สายท่ี 2 ทีมวางอันดับ 3จะอยู่
ท่ีสาย 3 และทีมวางอันดับ 4 จะอยูท่ี่สาย 4 ส่วนทีมท่ีเหลือจะจับสลากลงในแต่ละสาย 

10.5.1.5เจ้าภาพอาจใช้สิทธิ์ในการเลือกสายการแข่งขันระหว่างการจับสลากประเภททีมได้ 
10.5.2 การจับสลากประเภทบุคคล 
10.5.2.1 การจับสลากประเภทบุคคล จะด าเนินการจับสลาก ณ จังหวัดเจ้าภาพ ตามท่ี 

คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก าหนด 
10.5.2.2 ประเภทบุคคลให้สมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาจ านวนนักกีฬาท่ีจะวางอันดับ โดยบุคคล

ท่ีจะได้รับการพิจารณาวางมือ ประกอบด้วย 
10.5.2.2.1 ประเภทเด่ียว จะจัดอันดับก่อนหลัง โดยคิดจากอันดับคะแนนสะสม

ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีของสมาคม ฯ ท่ีประกาศครั้ง
หลังสุด  

10.5.2.2.2 ประเภทคู่ จะจัดอันดับก่อนหลัง โดยคิดจากคะแนนสะสมประเภท
เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ของสมาคม ฯ ท่ีประกาศ ครั้งหลังสุด
ของนักกีฬาท้ัง 2 คน โดยคู่ท่ีมีคะแนนมากกว่า ให้พิจารณาว่ามี
อันดับดีกว่า  

10.5.2.3 นักกีฬามือวางอันดับ 1 และ2  จะอยู่บนสุดและล่างสุด นักกีฬามือวางท่ีเหลือ ให้
สมาคมฯ จัดอันดับและจับสลากในต าแหน่งท่ีก าหนด ท้ังนี้ ให้นักกีฬาท่ีมาจาก
จังหวัดเดียวกัน ให้แยกกันให้ห่างท่ีสุด 

10.6  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.6.1   แต่ละทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้จัดการทีม หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม

ผู้จัดการทีมตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก าหนดอย่างน้อยทีมละ1 คน 
เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงต่างๆ และยืนยัน  หรือส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีจะลง
ท าการแข่งขันประเภทบุคคล หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องยอมรับและ
ปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุม
ผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอต่อให้การ
กีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
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10.6.2  ระหว่างการแข่งขัน ผู้ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมทีม/ฝึกสอนนักกีฬา จะต้องเป็นผู้ท่ีมี

รายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือทีมจังหวัดเท่านั้น 
10.6.3 นักกีฬาท่ีไม่ลงท าการแข่งขันหรือผู้ฝึกสอนท่ีไม่ลงมาปฏิบัติหน้าท่ี ต้องท ารายงานถึง

คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทราบพร้อมท้ังระบุเหตุผลความจ าเป็น 
 

11.  การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
11.1 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและของสมาคมเทเบิลเทนนิส

แห่งประเทศไทย โดยเส้ือผ้าท่ีใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเส้ือแขนส้ันหรือแขนกุด กางเกงขาส้ันหรือ
กระโปรงหรือส่วนหนึ่งของชุดกีฬา ถุงเท้าและรองเท้า ให้ผู้เข้าแข่งขันสอดชายเส้ือไว้ในกางเกงหรือ
กระโปรงทุกครั้ง เว้นแต่เส้ือนั้นเป็นชุดเข้ารูปเรียบร้อยและได้รับอนุญาตจากผู้ช้ีขาดแล้ว 

11.2 นอกจากแขนเส้ือและปกของเส้ือแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเส้ือแข่งขัน กางเกงหรือกระโปรงจะต้อง
เป็นสีท่ีแตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสท่ีใช้แข่งขันอย่างชัดเจน  

11.3 ในการแข่งขันประเภททีม และประเภทคู่ นักกีฬาท่ีมาจากสังกัดเดียวกัน จะต้องแต่งกายท่ีมีสีและ
รูปแบบท่ีเหมือนกันโดยนักกีฬาท้ังสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเส้ือท่ีมีสีแตกต่างกัน ในกรณีท่ีเส้ือ
แข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน แล้วไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก 

11.4 ผู้เล่นจะต้องสวมชุดแข่งขันที่เป็นทางการของจังหวัดตนเองเท่านั้น  
11.5 ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์ อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของ

เกมส์การแข่งขัน  ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 
โดยอนุญาตให้มีบนเส้ือแข่งขัน 1 ช้ิน กางเกงหรือกระโปรง 1 ช้ิน 
-อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัดหรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 

       1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
             2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  
 

12.  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่  
   นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีดีและจะต้องปฏิบัติตาม 
   ระเบียบข้อบังคับ กติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือมีการละเมิด 
   จะได้รับการพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

13. การประท้วง 
13.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
13.2 การประท้วงทางด้านเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา 1 ช่ัวโมง นับแต่การแข่งขันในครั้งนั้นส้ินสุด

ลง หรือก่อนการแข่งขันท่ีมีผลต่อผู้ประท้วงในแมทซ์ต่อไป ท้ังนี้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งเร็วกว่า 
13.3 การประท้วงต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร และวางเงินประกนัการประท้วงเป็นเงิน 500 บาท  

(ห้าร้อยบาทถ้วน) และจะคืนให้หากคณะกรรมการวินิจฉัยให้เป็นไปตามค าประท้วงนั้น 
14.  คุณสมบัติของผู้ชี้ขาด ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้ตัดสินต้องมีดังนี ้
      14.1 ผู้ช้ีขาด จะต้องเป็นบุคคลท่ีสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยแต่งต้ัง 
      14.2 ผู้ตัดสิน 

           14.2.1 จะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการอบรม และขึ้นทะเบียนจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย   
                    (ส าหรับผู้ตัดสินภูมิภาค จะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการอบรม และขึ้นทะเบียนจากการกีฬาแห่ง 
                    ประเทศไทย หรือสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี) 
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           14.2.2 ผู้ช้ีขาด จะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง ผู้ช่วยผู้ช้ีขาด, ฝ่ายจัดการแข่งขัน และเจ้าหน้าท่ีเทคนิคต่างๆ    
                    โดยเลือกจากผู้ตัดสินท่ีมีได้ตามจ านวนท่ีเห็นสมควร 

    คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
- ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 

และผู้ตัดสินท่ีผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการ
พิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 

- การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ 
อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน  

 
 

15.  อุปกรณ์การแข่งขัน 
    15.1 อุปกรณ์การแข่งขันคือ โต๊ะเทเบิลเทนนิส เน็ท จะต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับรองจากสมาคมเทเบิล 
           เทนนิสแห่งประเทศไทย หรือสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 

       15.2 โต๊ะ และเน็ทเทเบิลเทนนิสท่ีใช้แข่งขัน ก าหนดให้เป็นสีน้ าเงิน 
    15.3 ลูกเทเบิลเทนนิสท่ีใช้แข่งขัน ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ก าหนด 
          ให้เป็นสีขาว มีขนาด 40 มิลลิเมตร (พลาสติก) 
 

16.  รางวัลการแข่งขัน 
    16.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

               รางวัลท่ี  1  เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบัตร 
               รางวัลท่ี  2  เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบัตร 
               รางวัลท่ี  3  เหรียญชุบทองแดง  และประกาศนียบัตร 
               โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย –หญิง พร้อมประกาศนียบัตร จ านวน 2 รางวัล 
               โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น  พร้อมประกาศนียบัตร  จ านวน 2 รางวัล 
       ก าหนดจ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
         - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน..............รายการ 
              - เหรียญชุบทอง จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
              - เหรียญชุบเงิน จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
              - เหรียญชุบทองแดง จ านวน..............เหรียญ ประกาศนียบัตร............ใบ 
        หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                       ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
       16.2  ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตัวเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือแต่ง    
              กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัดและการแต่งกายของนักกีฬาให้ 
              เป็นไปตามระเบียบฯ 
 16.3 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 
 

**************************************** 
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บทเฉพาะกาล 
 

1. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาเทเบิลเทนนิสจะมีการพิจารณามอบรางวัลให้กับนักกีฬาดีเด่นชาย – หญิง 
และผู้ฝึกสอนดีเด่น ดังนี้ 
1.1  นักกีฬาดีเด่น ชาย – หญิง  ประเภทละ 1 รางวัล 
1.2  ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย – ทีมหญิง ประเภทละ 1 รางวัล 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 
   - เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
   - เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นท่ีดี 
   - เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและน้ าใจเป็นนักกีฬา 
   - เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน  ข้อบังคับของสมาคมฯ  และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
        - อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการพิจารณา 

3. คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนดีเด่น 
  - ผู้ฝึกสอนดีเด่นต้องมีช่ือปรากฏในบัญชี กทท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
        ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 

- ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากท่ีสุดถ้าเหรียญ
ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ 

- เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
- เป็นผู้ฝึกสอนของนักกีฬา  ต้ังแต่การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคจนถึงระดับชาติ 
- อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการพิจารณา 

4. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ 
4.1  ผู้แทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
4.2  ประธานจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดเจ้าภาพ  กรรมการ 
4.3  ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย  1  คน   กรรมการ 
4.4  ผู้ช้ีขาดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส    กรรมการ 
4.5  บุคคลท่ีสมาคมฯ  แต่งต้ัง  1  คน    กรรมการและเลขานุการ 

5.  ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส แต่ละครั้งอาจจะไม่มีผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ   
     ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 

 
 

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

 


