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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาเทเบลิเทนนิส 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ   จังหวัดแพร่ 

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
      ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายชัชชัย  วงศ์บางโพ 
      สถานที่ติดต่อ    154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

        โทร.  02 – 2140120 ต่อ 3030 ,02-2142256  โทรสาร   02-2141807-8  
   www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง           
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน        บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง           
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา                    
กรรมการ                       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง           
กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง           
3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  

   3.1  ให้ใช้ข้อบังคับกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553  
   3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันและประกาศเพ่ิมเติม 
   3.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีน้ันๆ ให้เป็น
หน้าที่ของผู้แทนกรมพลศึกษา ผู้แทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัด
เจ้าภาพ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน 
4.  ประเภทการแข่งขัน 
         4.1  ประเภททีม  (ชาย – หญิง) 
         4.2  ประเภทบุคคล  (ชาย – หญิง)  เด่ียว  คู่  คู่ผสม 
5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

5.1  นักกีฬาแต่ละเขตมีรวมไม่เกิน 10 คน นักกีฬาชาย 5 คน นักกีฬาหญิง 5 คน  
5.2  นักกีฬาคนหน่ึงจะลงแข่งขันได้ทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล 
5.3  ประเภททีม (ชาย – หญิง)  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
5.4  ประเภทบุคคล  (ชาย – หญิง)  นักกีฬาเข้าแข่งขันได้  เพียง 2 รายการเท่าน้ัน 

5.4.1  ชายเด่ียว  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  2 คน 
5.4.2  หญิงเด่ียว  ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  2  คน 
5.4.3  ชายคู่   ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  2  คู่ 
5.4.4  หญิงคู่   ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  2  คู่ 
5.4.5  คู่ผสม    ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน  3  คู่ 
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5.4  เจ้าหน้าที่  3  คน  เพ่ือทําหน้าที่  ดังนี้ 
-  ผู้จัดการทีม   
-  ผู้ฝึกสอนชาย   
-  ผู้ฝึกสอนหญิง 

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 

7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   7.1  การดําเนินการแข่งขัน 

1.  กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) ฉบับปรับปรุง ซึ่งกรมพลศึกษา
และสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ใช้อยู่ปัจจุบัน 

2.  ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้แข่งขัน  ใช้ลูกสีขาว(Cornilleau) ที่สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติรับรอง 
3.  หน้าไม้แร็กเกตทั้งสองด้าน  ด้านหน่ึงต้องเป็นสีแดงสด  (BRIGHT RED) และอีกด้านหน่ึงต้องเป็นสีดํา 

(BLACK)   เท่าน้ัน ด้านที่ใช้ตีลูกต้องเป็นแผ่นยางที่สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ  (ITTF)  รับรอง 
   4.  เคร่ืองแต่งกายของผู้เล่น ได้แก่ เสื้อแขนสั้น ต้องเป็นคอปกหรือคอกลมต้องไม่เป็นสีเดียวกันกับ  
ลูกเทเบิลเทนนิสของการแข่งขัน  กางเกงขาสั้นและกระโปรงจะต้องไม่เป็นสีแสด  สีเหลือง  สีส้ม  ยกเว้นถุงเท้า 

5.  ผู้เข้าแข่งขันประเภททีม และประเภทคู่ ต้องแต่งกายด้วยเส้ือที่เหมือนกัน  และกางเกงสีที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน กรณีทีมหรือคู่แข่งขันใส่เสื้อสีเหมือนกันให้กรรมการทําการเสี่ยงทาย  

6  นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องใส่เสื้อทับในกางเกง  และสวมถุงเท้า  รองเท้า ให้เรียบร้อยหากผิดข้อบังคับน้ีไม่
มีสิทธ์ิลงแข่งขัน(ห้ามใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์ของสโมสร) 

7.  ชุดวอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของชุดวอร์ม จะใช้สวมใส่ขณะแข่งขันไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาต
จากผู้ช้ีขาด 

 8.  ผู้เล่นจะต้องทําการแข่งขันตามที่กําหนด หากเลยเวลาแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้โดยผู้ช้ีขาด ดังน้ี 
8.1 ประเภทบุคคล ให้เวลา 5 นาที นับจากกําหนดเวลาแข่งขันหรือหากเลยกําหนดเวลาการแข่งขัน

แล้วนับจากเวลาที่เรียกลงทําการแข่งขัน 
8.2 ประเภททีม ให้เวลา  15 นาที นับจากกําหนดเวลาแข่งขันหรือหากเลยกําหนดเวลาการแข่งขัน

แล้วนับจากเวลาที่เรียกมาจับสลาก 
8.3  นักกีฬาคนใดหรือคู่ใด ไม่มาแข่งขันตามกําหนดเวลา โดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการทราบ

ล่วงหน้าก่อนเวลาแข่งขัน  5 นาที  ไม่มีสิทธ์ิลงแข่งขันในครั้งต่อไปตลอดการแข่งขัน 
8.4  นักกีฬาที่ลงแข่งขันจะต้องส่งรายช่ือผู้ฝึกสอนที่มีรายช่ือตามบัญชีที่จังหวัดแต่งต้ังแนบส่งมา 

มิฉะน้ันจะห้ามลงทําหน้าที่ผู้ฝึกสอน และผู้ฝึกสอนจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะลงปฏิบัติ
หน้าที่ที่ทําการแข่งขันขณะน้ัน 
   7.2  วิธีการแข่งขัน 
   1.  ประเภทบุคคล  จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  ผลการแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ – ชนะ 3 ใน 5 เกม 
จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

2.  ประเภททีม แข่งขันระบบ “Swaythling-cup” ผลการแข่งขันให้ใช้เกณฑ์ แพ้-ชนะ 3 ใน 5 คู่ 
                 คู่ที่ 1. A  แข่งขันกับ X 
          คู่ที่ 2. B  แข่งขันกับ Y 
          คู่ที่ 3. C  แข่งขันกับ Z 
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          คู่ที่ 4. A  แข่งขันกับ Y 
         คู่ที่ 5. B  แข่งขันกับ X 

รอบแรก จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เอาทีมคะแนนเป็นที่  1  และที่  2  ของแต่ละสาย       
มาแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
   รอบรองชนะเลิศ  จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก  
           -ทีมชนะที่ 1 สายที่ 1 พบกับทีมชนะที่ 2 สายที่ 2  

-ทีมชนะที่ 1 สายที่ 2 พบกับทีมชนะที่ 2 สายที่ 1  
รอบชิงชนะเลิศ จัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก  
          -ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  

-ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ได้อันดับที่ 3 ร่วมกัน 
  3.  ประเภททีมและประเภทบุคคล การจัดสายวางมือหรืออันดับคะแนนสะสมของนักกีฬา จะใช้หลักเกณฑ์ 

โดยดูอันดับคะแนนสะสมของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ในเดือนล่าสุดก่อนการแข่งขันเป็นเกณฑ์ 
4.  การคิดคะแนนประเภททีม 

            4.1 คิดคะแนนดังน้ี 
-ทีมชนะได้  2  คะแนน  
-ทีมแพ้ได้   1  คะแนน  
-ทีมไม่มาแข่งขันหรือแข่งขันไม่เสร็จสิ้นได้ 0 คะแนน  

    4.2  ในกรณีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม หรือต้ังแต่ 2 ทีมขึ้นไป  ให้คิดคะแนนจากทีมที่คะแนนเท่ากันเท่าน้ัน  
โดยคิดคะแนนเกม คะแนนย่อยตามลําดับ ทีมที่มีคะแนนเฉล่ียมากกว่าเป็นทีมชนะ 

คะแนนเฉล่ีย       =           คะแนนที่ได้ 
                                    คะแนนที่เสีย 
8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างไม่มี
เง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ    
10.  รางวัลการแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ข้อที่ 32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
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