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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔๔ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
  

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา               
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย              
ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ 
กีฬาเทเบิลเทนนิส 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔               

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                

ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

๔.๑ ประเภททีม มี ๒ รายการ  
(๑) ทีมชาย 
(๒) ทีมหญิง  

๔.๒ ประเภทบุคคล มี ๕ รายการ  
(๑) ชายเดี่ยว  
(๒) หญิงเดี่ยว  
(๓) ชายคู่  
(๔) หญิงคู่  
(๕) คู่ผสม 
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่า

ด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
(๑) ประเภทบุคคล ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ รายการละไม่เกิน ๒ คน 

หรือไม่เกิน ๒ คู่ ให้มีนักกีฬาทีมชาติลงท าการแข่งขันได้โดยมีจ านวนนักกีฬาชายไม่เกิน ๑ คน และหญิงไม่เกิน ๑ 
คน โดยนักกีฬาดังกล่าวห้ามท าการแข่งขันคู่กัน 

(๒) ประเภททีม ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาชาย ไม่น้อยกว่า 
๓ คน ไม่เกิน ๕ คน นักกีฬาหญิง ไม่น้อยกว่า ๓ คน ไม่เกิน ๕ คน และให้มีนักกีฬาทีมชาติให้ลงท าการแข่งขันได้ 
โดยมีจ านวนนักกีฬาชายไม่เกิน ๑ คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑ คน                 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน  
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน  ๑  คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔  วิทยา

เขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๒ ประเภททีม  
(๑) ให้พิจารณาทีมวางโดยพิจารณาจากทีมนักกีฬาที่มีต าแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศ

อันดับ ๑ ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ทีมนักกีฬาที่มีคะแนนสะสมของสมาคมเทเบิล
เทนนิสแห่งประเทศไทย ในรุ่นทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน ๒๑ ปี ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด โดยนับเพียง อันดับ ๑ ถึง 
๕๐ ในรุ่นดังกล่าว เฉพาะปีที่ผ่านมา โดยเรียงล าดับตามที่กล่าวมาเป็นทีมวางของการแข่งขัน ให้ทีมวางล าดับที่ ๑ 
จัดอยู่ในต าแหน่งที่ ๑ ของสาย ๑ ทีมวางล าดับที่ ๒    อยู่สายที่ ๔ ทีมวางล าดับที่ ๓ และ ๔ จับฉลากอยู่สาย ๒ 
และ ๓ และให้คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิสพิจารณาจัดทีมวางตามความเหมาะสมแข่งขันต่อไป 
ทั้งน้ีทีมกีฬาดังกล่าวจะต้องมีนักกีฬาที่เป็นผู้เล่นเดิมที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่แล้วไม่น้อยกว่า 3 คน ในทีม 

(๒) ให้แข่งขันแบบ BEST OF MATCHES (๕ SINGLES)  
(๓) ให้จับสลากการแข่งขัน ทีม A หรือ X และให้แข่งขันดังน้ี  

คู่ที่ ๑  A-X  
คู่ที่ ๒  B-Y 
คู่ที่ ๓  C-Z  
คู่ที่ ๔  A-Y  
คู่ที่ ๕  B–X 
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(๔) ทีมที่ชนะก่อน ๓ คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมตช์น้ันโดยเด็ดขาดไม่ต้องแข่งขันต่อไป 
(๕) วิธีการแบ่งสายการแข่งขันประเภททีม 

           การจัดการแข่งขันที่แบ่งออกเป็น ๔ สาย  
รอบแรก กรณีที่มีทีมเข้าร่วม จ านวน ๑๗ ทีม ให้แบ่งเป็น ๔ สาย โดย ๓ สาย  

มี ๔ ทีม และ ๑ สาย มี ๕ ทีม โดยการจับสลากให้แข่งขันแบบพบกันในสายทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และที่ ๒  
ในสาย เข้ารอบสอง 

การจัดสายให้ทีมวางล าดับ ๑ อยู่ในต าแหน่งที่ ๑ ของสาย ๑ และทีมวางล าดับ 
๒ อยู่ในต าแหน่งที่ ๑ ของสาย ๔ ทีมวางล าดับที่ ๓ และ ๔ จับสลากอยู่สาย ๒ และ ๓ และให้คณะอนุกรรมการ
เทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิสพิจารณาจัดทีมที่เหลือวางตามความเหมาะสม  

รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ให้แข่งขัน แบบแพ้คัดออกโดย
ให้ทีมที่ได้คะแนน เป็นที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายจากการแข่งขันรอบแรกอยู่ในต าแหน่ง ตามแบบที่ก าหนดดังน้ี 

 

 
 

ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๒ ของแต่ละสาย ให้ใช้วิธีจับสลาก ดังน้ี  
ที่ ๒ สาย ๑ จับสลากอยู่หมายเลข ๖ หรือ ๗  
ที่ ๒ สาย ๒ จับสลากอยู่หมายเลข ๖ หรือ ๗  
ที่ ๒ สาย ๓ จับสลากอยู่หมายเลข ๒ หรือ ๓ 
ที่ ๒ สาย ๔ จับสลากอยู่หมายเลข ๒ หรือ ๓  

กรณีจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ สาย ให้ทีมวางล าดับที่ ๑ จัดอยู่ในต าแหน่งที่ ๑ ของ
สาย ๑ ทีมวางล าดับ ๒ อยู่สายที่ ๒ ทีมวางล าดับที่ ๓ และ ๔ จับสลากอยู่ สาย ๑, ๒ และให้คณะอนุกรรมการ
เทคนิค กีฬาเทเบิลเทนนิส พิจารณาจัดทีมวางตามความเหมาะสม 

รอบแรก แข่งขันแบบพบกันในสาย ทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และที่ ๒ ในสาย
เข้ารอบรองชนะเลิศ 

รอบรองชนะเลิศ ที่ ๑ สาย ๑ พบที่ ๒ สาย ๒ และที่ ๑ สาย ๒ พบที่ ๒ สาย ๑ 
รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศทีมแพ้ใน

รอบรองชนะเลิศ ได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
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๗.๓ ประเภทบุคคล  
(๑) ให้แข่งขันแบ่งออกเป็นสายตามจ านวนสายที่คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา 

เทเบิลเทนนิสจัดการแข่งขันเห็นสมควร 
(๒) ให้คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส พิจารณาวางอันดับของผู้เข้า

แข่งขัน  ๔ ถึง ๘ อันดับ โดยพิจารณาจากนักกีฬาที่มีต าแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย นักกีฬาที่มีคะแนนสะสมของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ในรุ่น
ทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน ๒๑ ปี ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด โดยนับเพียง อันดับ ๑ ถึง ๕๐ ในรุ่นดังกล่าว เฉพาะปีที่ผ่าน
มา ตามล าดับ 

(๓) ให้แบ่งนักกีฬาไปอยู่คนละสายโดยวิธีจับสลาก 
(๔) ให้แยกนักกีฬาในทีมวิทยาเขตเดียวกันออกไปอยู่กันคนละสาย โดยไม่ให้ผู้แข่งขัน

ดังกล่าวแข่งขันกันเอง 
(๕) จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
(๖) รอบชิงชนะเลิศ ให้ ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ และให้              

ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
(๗) ที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการใดแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

ข้อ ๘ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๘.๑ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยเป็นชุดแข่งขัน

และอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
๘.๒ ให้แต่ละทีมจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด 

* กรณีเส้ือนักกีฬาโทนสีพื้นเหมือนกัน หรือคล้ายกัน ให้คู่กรณีตกลงกันในการเปล่ียน
เส้ือถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ตกลงด้วยวิธีจับสลาก 

๘ .๓ นักกีฬาประเภททีม ประเภทคู่  นักกีฬาทีมเดียวกันต้องแต่งกายเหมือนกัน               
(เส้ือ และกางเกงเหมือนกัน) 

ข้อ ๙ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๙ .๑ นักกีฬ าต้องยอมรับค าตัด สิน และให้ ความร่วมมือในการปฏิบั ติ งานของ

คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน โดย
เคร่งครัด 

๙.๒ ตลอดการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๙ .๓ การนับคะแนนในกรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์                  
การจัดการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

๙.๔ ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนจับสลากส่งรายช่ือนักกีฬา ใน
ทีมเรียงล าดับมือให้ถูกต้องตามที่คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิสก าหนดไว้ เมื่อส่งรายช่ือ นักกีฬาให้
คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิสแล้วจะขอเปล่ียนแปลงไม่ได้ 

๙.๕ ก่อนการแข่งขันทุกประเภทให้นักกีฬาไปรายงานตัวพร้อมอุปกรณ์การแข่งขันและ 
แสดงบัตรประจ าตัวนักกีฬาต่อคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส 
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๙.๖ ให้นักกีฬาลงแข่งขันตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่คณะอนุกรรมการเทคนิค กีฬาเท
เบิลเทนนิสก าหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ ๑๕ นาที ในประเภททีม และ ๕ นาที ในประเภทบุคคล นักกีฬา
ประเภทใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ปรับเป็นแพ้ 

๙.๗ นักกีฬาทุกประเภทต้องรับผิดชอบในการแข่งขันของตนเอง และต้องลงแข่งขัน ตาม
เวลาที่คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิสก าหนดไว้จะขอเปล่ียนแปลงไม่ได้ และไม่มีสิทธ์ิเรียกร้อง ขอ
ผัดผ่อนใดๆ ทั้งส้ิน 

๙.๘ นักกีฬาประเภทใด หรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด โดยไม่
มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าส่ังคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา เทเบิลเทนนิส หรือค าส่ัง 
กรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬารายงานคณะกรรมการ
อ านวยการพิจารณาโทษตาม หมวด ๙ ข้อ ๓๐ (๑) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙.๙ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษาประพฤติ
ตน ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็นไปตาม หมวด 
๙ ข้อ ๓๐ (๕) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน   การพลศึกษาแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 

ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัด             
การแข่งขันเป็นผู้ก าหนด  

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณ ะกรรมการฝ่าย เทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็ นชอบ                      

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย               

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

         
 

                    (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                      รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                   ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                    กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


