ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรีย กว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ ให้ ใช้บังคับ ในการแข่งขันกีฬาโรงเรีย นกีฬาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส
ข้อ ๓ ระเบีย บและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ข้อ ๔ รุ่นอายุและประเภทการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย
(๒) ประเภททีมหญิง
(๓) ประเภทชายเดี่ยว
(๔) ประเภทหญิงเดี่ยว
(๕) ประเภทชายคู่
(๖) ประเภทหญิงคู่
(๗) ประเภทคู่ผสม

๒
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ นักกีฬา ๑ คนเข้าแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่นอายุ และไม่เกิน ๓ ประเภท
๕.๒ ประเภททีม (ชาย-หญิง) ส่งนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
๕.๓ ประเภทบุคคล (ชาย-หญิง) ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ ดังนี้
(๑) ประเภทชายเดี่ยวส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ ๑-๔ คน
(๒) ประเภทหญิงเดี่ยวส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ ๑-๔ คน
(๓) ประเภทชายคู่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ๑-๒ คู่
(๔) ประเภทหญิงคูส่ ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ๑-๒ คู่
(๕) ประเภทคู่ผสมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ๑-๒ คู่
๕.๔ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขัน ตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ รางวัลถ้วยรวม ให้พิจารณาจากโรงเรียนที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
หากมีจานวนเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลาดับ และหากยังมีจานวน
เหรียญเท่ากันอีกให้ครองถ้วยรางวัลร่วมกัน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
(๑) นักกีฬาเทเบิลเทนนิสยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
- ให้นับจากจานวนเหรียญรางวัลที่ได้รับตามลาดับ
- ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นนักกีฬาที่ดี
- เป็นนักกีฬาที่แสดงความสามารถดี
- ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้
(๑) ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายและหญิง จานวน ๒ รางวัล
(๒) เกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายและหญิง ดังนี้
- จานวนเหรียญรางวัลที่ทีมได้รับ
- ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดี
- ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน

๓
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ ประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม)
(๑) แต่ละโรงเรียนกีฬาจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว,
หญิงเดี่ยว ได้รายการละ ๑-๔ คน ประเภทชายคู,่ หญิงคู่ และคู่ผสม ได้รายการละ ๑-๒ คู่
(๒) จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยแข่งขันเกม ๑๑ คะแนน ผลการแข่งขัน
ให้ถือเกณฑ์แพ้-ชนะ ๓ ใน ๕ เกม จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
(๓) ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้ครองตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
(๔) นักกีฬาจะต้องทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด หากเลยเวลาแข่งขัน
ให้ปรับเป็นแพ้โดยผู้ชี้ขาด
(๕) ประเภทบุคคลให้เวลา ๕ นาที นับจากกาหนดเวลาแข่งขันหรือหากเลย
กาหนดเวลาการแข่งขันนับจากเวลาที่เรียกลงทาการแข่งขัน
๘.๒ ประเภททีม ประกอบด้วย นักกีฬาอย่างน้อย ๓-๕ คน
(๑) ระบบการแข่งขัน คือ BEST OF 5 MATCHES ( 5 SINGLES)
คู่ที่ ๑ A แข่งกับ X
คูท่ ี่ ๒ B แข่งกับ Y
คู่ที่ ๓ C แข่งกับ Z
คู่ที่ ๔ A แข่งกับ Y
คู่ที่ ๕ B แข่งกับ X
ทีมที่ชนะก่อน ๓ คู่จะเป็นทีมทีช่ นะในแมตช์นั้น โดยแต่ละคู่จะทาการแข่งขัน
ในระบบ ๓ ใน ๕ เกม ๆ ละ ๑๑ แต้ม
(๒) รอบแรกให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ทีมทีม่ ี
คะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบสอง
(๓) กรณีทีมส่งเข้าแข่งขันมีน้อยกว่า ๖ ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด
แล้วนับคะแนนตามลาดับ
(๔) ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ จะได้ครองตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
(๕) การคิดคะแนนประเภททีม
ทีมชนะ ได้ ๒ คะแนน
ทีมแพ้ ได้ ๑ คะแนน
ไม่แข่งขัน ได้ ๐ คะแนน
(๖) ประเภททีมให้เวลา ๑๕ นาที นับจากกาหนดเวลาแข่งขันหรือหากเลย
กาหนดเวลาการแข่งขันนับจากเวลาที่เรียกมาจับฉลาก
(๗) นักกีฬาคนใดหรือคู่ใดไม่มาแข่งขันตามกาหนดเวลาโดยไม่ แจ้ง
ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสทราบล่วงหน้าก่อนเวลาแข่งขัน ๕ นาที ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
ในครั้งนั้น
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่การจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดแข่งขันให้แต่งกายในชุดที่โรงเรียนจัดให้

๔
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬา
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

