ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) “น่านเกมส์”
ณ จังหวัดน่าน
**************
1. สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์
เลขาธิการ
นายดอน มุดตางาม
สถานที่ติดต่อ
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
286 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-1709474
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทีมจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันจังหวัดละ 1 คน
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ผู้แทนกองนิติการ กกท.
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ กกท.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ผู้ชี้ขาดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพ 1 คน
ผู้จัดการทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง
บุคคลที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง 1 คน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันและ
ประกาศเพิ่มเติม
4.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
หน้ า ที่ข องผู้ แ ทนสมาคมกี ฬ าเทเบิล เทนนิ ส แห่ ง ประเทศไทย และประธานฝ่ า ยกี ฬาเทเบิ ล เทนนิ ส
จังหวัดเจ้าภาพ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
5.2 นักกีฬาซึ่งเคยเข้าแข่งขันหรือมีชื่อในบัญชีผู้แทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์
ซีเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ (จังหวัดละไม่เกิน 1 คน)
6. ประเภทการแข่งขัน
6.1 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ
6.1.1 ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี (เกิดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547)
6.1.2 ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543)
6.2 ประเภทการแข่งขัน รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ คือ
6.2.1 ประเภททีมชาย
6.2.2 ประเภททีมหญิง
6.2.3 ประเภทชายเดี่ยว
6.2.4 ประเภทหญิงเดี่ยว
6.3 ประเภทการแข่งขัน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ คือ
6.3.1 ประเภททีมชาย
6.3.2 ประเภททีมหญิง
6.3.3 ประเภทชายเดี่ยว
6.3.4 ประเภทหญิงเดี่ยว
6.3.5 ประเภทชายคู่
6.3.6 ประเภทหญิงคู่

-36.3.7 ประเภทคู่ผสม
6.4 นักกีฬาจะสามารถลงทาการแข่งขันได้เพียงรุ่นอายุเดียวเท่านั้น
7. จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุม
7.1 จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุม รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
ประเภททีม (ชาย/หญิง) จานวนประเภทละ 6 จังหวัด ประกอบด้วย
7.1.1 ผู้ฝึกสอน ทีมละไม่เกิน 1 คน
7.1.2 นักกีฬา
ทีมละไม่เกิน 3 คน
7. 2 จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภททีม (ชาย/หญิง) จานวนประเภทละ 11 จังหวัด 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 ทีมที่ได้รับสิทธิ์ ตามข้อ 8.4 หรือ 8.5 ได้ผู้ฝึกสอน (ชาย/หญิง) เพิ่ม 1 คน
8. หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับภาค
8.1 การแบ่งจังหวัดในแต่ละภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
8.2 ในการแข่งขัน คัดเลือกแต่ล ะภาค ให้มีผู้แทนสมาคมกีฬาเทเบิล เทนนิส แห่งประเทศไทย ทาหน้าที่
ควบคุมด้านเทคนิคการจัดการแข่งขัน โดยวิธีการจัดการแข่งขันการวางมืออันดับ การจับสลาก ฯลฯ
สมาคมฯ จะเป็นผู้กาหนด ซึ่งจะพิจารณาจานวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ โดยใช้ระเบียบการ
แข่งขันระดับชาติโดยอนุโลม
8.3 วิธีการคัดเลือกและจานวนที่คัดเลือกในแต่ละภาค รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี เป็นดังนี้
รายการ
การคัดเลือกระดับภาค
จังหวัดเจ้าภาพ

ระบบการคัดเลือก
ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละภาค 5 ภาค
จังหวัดเจ้าภาพได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม

จานวน
5
1
6

ทั้งนี้ ให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิแข่งขันได้ทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล
8.4 วิธีการคัดเลือกและจานวนที่คัดเลือกในแต่ละภาค รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นดังนี้
รายการ
การคัดเลือกระดับภาค
จังหวัดเจ้าภาพ

ระบบการคัดเลือก
จานวน
ทีมทีช่ นะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละภาค 5 ภาค
10
จังหวัดเจ้าภาพได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม
1
11

-4ทั้งนี้ ให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิแข่งขันได้ทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล
8.5 ในกรณีที่จังหวัดผ่านการคัดเลือกเฉพาะทีมชายหรือทีมหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ให้สามารถส่ง
นักกีฬาหญิง หรือนักกีฬาชายเพิ่มเติมได้ 1 คน เพื่อทาการแข่งขันประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ผสม
ทั้งนี้ นักกีฬาที่เพิ่มเติมจะต้องเป็นนักกีฬาที่มีรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค
8.6 วิธีการคัดเลือกนักกีฬาประเภทบุคคล
- หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันคัดภาคทั้ง 5 ภาคแล้ว ให้สมาคม ฯ นารายชื่อนักกีฬาในแต่ละทีม
ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคและนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทบุคคลทั้งหมดในแต่
ละภาคตรวจสอบกับคะแนนสะสมที่ประกาศครั้งหลังสุดของสมาคม ฯ ( RANKING) โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ดังนี้
1. ต้องมีคะแนนสะสมของสมาคม ฯ (RANKING) อยู่ในอันดับ 1 – 30 ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เท่านั้น
2. คัดเลือกจากนักกีฬาชายที่มีคะแนนสะสมดีที่สุดตามลาดับ จานวน ไม่เกิน 8 คน
3. คัดเลือกจากนักกีฬาหญิงที่มีคะแนนสะสมดีที่สุดตามลาดับ จานวน ไม่เกิน 8 คน
ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดจะได้รับสิทธิ์ นักกีฬาชายไม่เกิน 2 คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน 2 คน ( ให้รวมถึง
นักกีฬาในข้อ 8.5 ด้วย )
8.7 การวางตัวนักกีฬาแข่งขันในประเภทต่าง ๆ ให้ผู้ควบคุมทีมกาหนดตัวผู้เล่นในประเภทต่าง ๆ และ
แจ้งให้กับสมาคมฯ ทราบหลังจากการแข่งขันคัดเลือกสิ้นสุดลง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการวางตัว
ผู้เล่น สามารถกระทาได้ก่อนการปิดรับสมัครแข่งขันระดับชาติ โดยผู้แทนจังหวัดจะต้องมีหนังสือแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้สมาคมฯ รับรอง ก่อนแจ้ง กกท. ต่อไป หากไม่ได้ดาเนินการดังกล่าวจะถือว่า
รายชื่อที่แจ้งในการแข่งขันคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง

9. หลักเกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ
9.1 การจัดการแข่งขันประเภททีม รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี (ทีมชาย, ทีมหญิง)
9.1.1 ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย 2 คน ไม่เกิน 3 คน
9.1.2 ระบบการแข่งขัน แบบ BEST OF 5 MATCHES (Corbillon Cup System , 4 Singles and 1 Doubles )
คือ
คู่ที่ 1 A
แข่งกับ
X
คู่ที่ 2 B
แข่งกับ
Y
คู่ที่ 3 ประเภทคู่ แข่งกับ ประเภทคู่
คู่ที่ 4
A
แข่งกับ
Y
คู่ที่ 5 B
แข่งกับ
X
- ทีมที่ชนะก่อน 3 คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทช์นั้น โดยแต่ละคู่ทาการแข่งขันในระบบ
3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน
9.1.3 วิธีการจัดการแข่งขันประเภททีม จัดการแข่งขัน ดังนี้
9.1.3.1 รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 3 ทีม แข่งขันวนพบกันหมด
ในสาย ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1-2 ของแต่ละสายเข้ารอบ 2

-59.1.3.2 รอบ 2 แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้
- ที่ 1 สาย 1 พบ ที่ 2 สาย 2
- ที่ 1 สาย 2 พบ ที่ 2 สาย 1
9.1.3.3 ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ตาแหน่งที่ 3 ทั้งสองทีม
9.2 การจัดการแข่งขันประเภทบุคคล ( ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว )
9.2.1 แต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว ได้ไม่เกิน
ประเภทละ 3 คน
9.2.2 ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว
- รอบแรกแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่ม แข่งขันแบบวนพบกันหมด
- รอบ 2 แข่งขันแบบแพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
9.2.3 แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกมๆ ละ 11 คะแนน ทุกประเภท
9.2.4 ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ตาแหน่งที่ 3 ทั้ง 2 คน
9.2.5 นักกีฬาต้องลงทาการแข่งขันในโต๊ะที่ผู้ชี้ขาดกาหนดให้ในโปรแกรมการแข่งขัน เว้นแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยผู้ชี้ขาด
9.3 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
9.3.1 การจับสลากประเภททีม
9.3.1.1 การจับสลากประเภททีม จะดาเนินการตามวันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด
9.3.1.2 การจั ดล าดับก่อนหลังให้ พิจารณาคะแนนสะสมของสมาคม ฯ ครั้ งหลั งสุ ดของ
นักกีฬาที่ดีที่สุ ด 2 คน เข้าด้วยกันโดยทีมใดที่มีคะแนนมากกว่าให้ พิจารณาว่ามี
อันดับดีกว่า
9.3.1.3 ประเภททีมวางอันดับ 4 ทีม โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้พิจารณาวางตามอันดับมือ
นักกีฬาในทีม
9.3.1.4 ทีมวางอันดับ 1 จะอยู่สายที่ 1 ทีมวางอันดับ 2 จะอยู่สายที่ 2 ทีมวางอันดับ 3
และ 4 จับสลากระหว่างสายที่ 1 กับสายที่ 2
9.3.1.5 เจ้าภาพอาจใช้สิทธิ์ในการเลือกสายการแข่งขันระหว่างการจับสลากประเภททีมได้
9.3.2 การจับสลากประเภทบุคคล
9.3.2.1 การจั บ สลากประเภทบุ คคล จะดาเนินการจั บสลาก ณ จังหวัดเจ้า ภาพ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันกาหนด
9.3.2.2 ประเภทบุคคลให้สมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาจานวนนักกีฬาที่จะวางอันดับ โดยบุคคล
ที่จะได้รับการพิจารณาวางมือ ประกอบด้วย
9.3.2.2.1 ประเภทเดี่ยว จะจัดอันดับก่อนหลัง โดยคิดจากอันดับ คะแนนสะสม
ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ของสมาคม ฯ ที่ประกาศครั้ง
หลังสุด
9.3.2.3 นักกีฬามือวางอันดับ 1 และ2 จะอยู่บนสุ ดและล่ างสุ ด นักกีฬามือวางที่เหลื อ
ให้สมาคมฯ จัดอันดับและจับสลากในตาแหน่งที่กาหนด ทั้งนี้ ให้นักกีฬาที่มาจาก
จังหวัดเดียวกัน ให้แยกกันให้ห่างที่สุด

-610. การจัดการแข่งขันประเภททีม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (ทีมชาย, ทีมหญิง)
10.1 ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย 3 คน ไม่เกิน 4 คน
10.2 ระบบการแข่งขัน คือ BEST OF 5 MATCHES (New Swaythling Cup System, 5 Singles) คือ
คู่ที่ 1 A
แข่งกับ X
คู่ที่ 2 B
แข่งกับ Y
คู่ที่ 3 C
แข่งกับ Z
คู่ที่ 4 A
แข่งกับ Y
คู่ที่ 5 B
แข่งกับ X
- ทีมที่ชนะก่อน 3 คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทช์นั้น โดยแต่ละคู่ทาการแข่งขันในระบบ
3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน
10.3 วิธีการจัดการแข่งขันประเภททีม จัดการแข่งขัน ดังนี้
10.3.1 รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย แข่งขันวนพบกันหมดในสาย ทีมที่มี
คะแนนเป็นที่ 1-2 ของแต่ละสายเข้ารอบ 2
10.3.2 รอบ 2 แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้
- NO1. ที่ 1 สาย 1
- NO2. ที่ 2 สาย 2-3-4
- NO3. ที่ 2 สาย 2-3-4
- NO4. ที่ 1 สาย 3-4
- NO5. ที่ 1 สาย 3-4
- NO6. ที่ 2 สาย 1-3-4
- NO7. ที่ 2 สาย 1-3-4
- NO8. ที่ 1 สาย 2
10.3.3 ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ตาแหน่งที่ 3 ทั้งสองทีม
10.4 การจัดการแข่งขันประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม)
10.4.1 แต่ละจังหวัดจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยวได้ไม่เกิน
ประเภทละ 4 คน ประเภทชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม ไม่เกินประเภทละ 2 คู่
10.4.2 ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว
- รอบแรกแบ่งการแข่งขันออกเป็นกลุ่ม แข่งขันแบบวนพบกันหมด
- รอบ 2 แข่งขันแบบแพ้คัดออก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
10.4.3 ประเภทชายคู่,หญิงคู่และคู่ผสม แข่งขันแบบแพ้คัดออก ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิง
ชนะเลิศ
10.4.4 แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกมๆ ละ 11 คะแนน ทุกประเภท
10.4.5 ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ตาแหน่งที่ 3 ทั้ง 2 คน

-710.4.6 นักกีฬาต้องลงทาการแข่งขันในโต๊ะที่ผู้ชี้ขาดกาหนดให้ในโปรแกรมการแข่งขัน เว้นแต่
มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ชี้ขาด
10.5 การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
10.5.1 การจับสลากประเภททีม
10.5.1.1 การจับสลากประเภททีม จะดาเนินการตามวันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
10.5.1.2 การจั ดล าดับก่อนหลังให้ พิจารณาคะแนนสะสมของสมาคม ฯ ครั้งหลั งสุ ดของ
นักกีฬาที่ดีที่สุด 3 คนแรก เข้าด้วยกันโดยทีมใดที่มีคะแนนมากกว่าให้พิจารณาว่ามี
อันดับดีกว่า
10.5.1.3 ประเภททีมวางอันดับ 4 ทีม โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้พิจารณาวางตามอันดับมือ
นักกีฬาในทีม
10.5.1.4 ทีมวางอันดับ 1 จะอยู่สายที่ 1 ทีมวางอันดับ 2 จะอยู่สายที่ 2 ทีมวางอันดับ 3 จะ
อยู่ที่สาย 3 และทีมวางอันดับ 4 จะอยู่ที่สาย 4 ส่วนทีมที่เหลือจะจับสลากลงในแต่
ละสาย
10.5.1.5 เจ้าภาพอาจใช้สิทธิ์ในการเลือกสายการแข่งขันระหว่างการจับสลากประเภททีมได้
10.5.2 การจับสลากประเภทบุคคล
10.5.2.1 การจั บ สลากประเภทบุ คคล จะดาเนินการจั บสลาก ณ จังหวัดเจ้า ภาพ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันกาหนด
10.5.2.2 ประเภทบุคคลให้สมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาจานวนนักกีฬาที่จะวางอันดับ โดยบุคคล
ที่จะได้รับการพิจารณาวางมือ ประกอบด้วย
10.5.2.2.1 ประเภทเดี่ยว จะจัดอันดับก่อนหลัง โดยคิดจากอันดับ คะแนนสะสม
ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ของสมาคม ฯ ที่ประกาศครั้ง
หลังสุด
10.5.2.2.2 ประเภทคู่ จะจัดอันดับก่อนหลั ง โดยคิดจากคะแนนสะสมประเภท
เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ของสมาคม ฯ ที่ประกาศ ครั้งหลังสุด
ของนั ก กี ฬ าทั้ ง 2 คน โดยคู่ ที่ มี คะแนนมากกว่ า ให้ พิ จ ารณาว่ า มี
อันดับดีกว่า
10.5.2.3 นักกีฬามือวางอันดับ 1 และ2 จะอยู่บนสุ ดและล่ างสุ ด นักกีฬามือวางที่เหลื อ
ให้สมาคมฯ จัดอันดับและจับสลากในตาแหน่งที่กาหนด ทั้งนี้ ให้นักกีฬาที่มาจาก
จังหวัดเดียวกัน ให้แยกกันให้ห่างที่สุด
10.6 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
10.6.1 แต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้จัดการทีมหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการ
ทีมตามที่คณะกรรมการดาเนิน การแข่ง ขัน กาหนดอย่า งน้อ ยทีม ละ 1 คน เพื่อ
รับ ทราบข้อปฏิบัติห รือข้อ ตกลงต่างๆ และยืนยัน หรือส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทา
การแข่งขันประเภทบุคคล หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับและปฏิบัติ

-8ตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องทารายงานเสนอต่อให้การ
กีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
10.6.2 ระหว่างการแข่งขัน ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมทีม/ฝึกสอนนักกีฬา จะต้องเป็นผู้ที่มี
รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อทีมจังหวัดเท่านั้น
10.6.3 นักกีฬาที่ไม่ลงทาการแข่งขัน หรือผู้ฝึกสอนที่ไม่ลงมาปฏิบัติหน้าที่ ต้องทารายงานถึง
คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทราบพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจาเป็น
11. การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
11.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามกติกาและระเบียบของสมาคมกีฬา
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย โดยเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้น หรือแขนกุด
กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงหรือส่วนหนึ่งของชุดกีฬา ถุงเท้าและรองเท้า ให้ผู้เข้าแข่งขันสอดชายเสื้อ
ไว้ในกางเกงหรื อกระโปรงทุกครั้ง เว้ นแต่เสื้ อ นั้นเป็นชุ ดเข้ารู ปเรียบร้ อยและได้รับอนุ ญาตจาก
ผู้ชี้ขาดแล้ว
11.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข่งขันแล้ว สีส่วนใหญ่ของเสื้อแข่งขัน กางเกงหรือกระโปรงจะต้อง
เป็นสีที่แตกต่างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขันอย่างชัดเจน
11.3 ในการแข่งขันประเภททีม และประเภทคู่ นักกีฬาที่มาจากสังกัดเดียวกัน จะต้องแต่งกายที่มีสีและ
รูปแบบที่เหมือนกัน โดยนักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อที่มีสีแตกต่างกัน ในกรณีที่เสื้อ
แข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน แล้วไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้วิธีจับสลาก
11.4 ผู้เล่นจะต้องสวมชุดแข่งขันที่เป็นทางการของจังหวัดตนเองเท่านั้น
11.5 การจะมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือ สัญลัก ษณ์ อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว อนึ่ง ชุดที่ใช้แข่งขันห้ามนาตราหรือเครื่องหมายการค้า
ที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดย
เด็ดขาด โดยอนุญาตให้มีบนเสื้อแข่งขัน 1 ชิ้น กางเกงหรือกระโปรง 1 ชิ้น
-อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดหรือชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี้
1.ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2.ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
11.6 ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ดีและจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ กติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือมีการละเมิดจะได้รับ
การพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

13. การประท้วง
13.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

-913.2 การประท้วงทางด้านเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับแต่การแข่งขันในครั้งนั้น
สิ้นสุดลง หรือก่อนการแข่งขันที่มีผลต่อผู้ประท้วงในแมทซ์ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งเร็วกว่า
13.3 การประท้ว งต้ องท าเป็ น ลายลั ก ษณ์อั กษร และวางเงินประกัน การประท้ว งเป็นเงิน 500 บาท
(ห้าร้อยบาทถ้วน) และจะคืนให้หากคณะกรรมการวินิจฉัยให้เป็นไปตามคาประท้วงนั้น
14. คุณสมบัติของผู้ชี้ขาด ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด ฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้ตัดสิน ต้องมีดังนี้
14.1 ผูช้ ี้ขาด จะต้องเป็นบุคคลที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง
14.2 ผู้ตัดสิน
14.2.1 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจากสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
(ส าหรั บ ผู้ ตั ด สิ น ภู มิ ภ าค จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรม และขึ้ น ทะเบี ย นจากการกี ฬ า
แห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี)
14.2.2 ผู้ชี้ขาด จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้ชี้ขาด,ฝ่ายจัดการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ
โดยเลือกจากผู้ตัดสินที่มีได้ตามจานวนที่เห็นสมควร
15. อุปกรณ์การแข่งขัน
15.1 อุป กรณ์ก ารแข่งขัน คือ โต๊ะเทเบิ ล เทนนิส เน็ท จะต้ องเป็ นอุป กรณ์ที่ ได้รั บรองจากสมาคมกีฬ า
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย หรือสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
15.2 โต๊ะ และเน็ทเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขัน กาหนดให้เป็นสีน้าเงิน
15.3 ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขัน ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ กาหนดให้เป็น
สีขาว มีขนาด 40 มิลลิเมตร (พลาสติก)
16. รางวัลการแข่งขัน
16.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (สองตาแหน่ง)
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย – หญิง พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
กาหนดจานวนรายการแข่งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้
- รายการที่แข่งขัน จานวน.....11.........รายการ
- เหรียญชุบทอง
จานวน......24........เหรียญ ประกาศนียบัตร......24......ใบ
- เหรียญชุบเงิน
จานวน......24........เหรียญ ประกาศนียบัตร.......24.....ใบ
- เหรียญชุบทองแดง จานวน......48........เหรียญ ประกาศนียบัตร.......48.....ใบ
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ดาเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ดาเนินการให้
16.2. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของ

- 10 นักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ
16.3 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆ
ไม่มีเพลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน

บทเฉพาะกาล
1. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาเทเบิลเทนนิส จะมีการพิจารณามอบรางวัลให้กับนักกีฬาดีเด่นชาย – หญิง
และผู้ฝึกสอนดีเด่น ดังนี้
1.1 นักกีฬาดีเด่น
ชาย – หญิง
ประเภทละ
1 รางวัล
1.2 ผู้ฝึกสอนดีเด่น
ทีมชาย – ทีมหญิง
ประเภทละ
1 รางวัล
2. หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
- เป็นนักกีฬาทีช่ นะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
- เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่ดี
- เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและน้าใจเป็นนักกีฬา
- เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
- อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการพิจารณา
3. คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนดีเด่น
- ผู้ฝึกสอนดีเด่นต้องมีชื่อปรากฏในบัญชี กทท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิ บัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น
- ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้มีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากที่สุดถ้าเหรียญ
ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
- เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้ฝึกสอนของนักกีฬา ตั้งแต่การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคจนถึงระดับชาติ
- อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการพิจารณา
4. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
4.1 ผู้แทนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
4.2 ประธานจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดเจ้าภาพ
กรรมการ
4.3 ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย 1 คน
กรรมการ
4.4 ผู้ชี้ขาดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
กรรมการ
4.5 บุคคลที่สมาคมฯ แต่งตั้ง 1 คน
กรรมการและเลขานุการ
5. ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส แต่ละครั้งอาจจะไม่มีผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กาหนด
********************************************************
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