ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันเทเบิลเทนนิส (รหัส 06)
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ศูนย2วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาว#าด$วย การแข#งขันเทเบิลเทนนิสกีฬาสาธิตสามัคคี
อาศัยอำนาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีว#าด$วย การแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
วางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559”
ขอ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 กติกาการแขงขัน ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
ซึ่งกําหนด ใชในป=จจุบัน
ขอ 4 รุนการแขงขัน แบงการแขงขันเป>น 3 ระดับ ดังนี้ คือ
4.1 ระดับประถมศึกษา
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอ 5 ประเภทการแขงขัน แบงการแขงขันออกเป>น 7 ประเภท ดังนี้ คือ
1) ประเภททีมชาย
2) ประเภททีมหญิง
3) ประเภทชายเดี่ยว
4) ประเภทหญิงเดี่ยว
5) ประเภทชายคู#
6) ประเภทหญิงคู#
7) ประเภทคู#ผสม
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ขอ 6 คุณสมบัติของผูเขาแขงขันใหเป>นไปตามขอ 9 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย การแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 7 จํานวนผูเขาแขงขัน
7.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งนักกีฬาเข$าร#วมการแข#งขันเปนนักกีฬาชาย ไม#เกิน 13 คน
และนักกีฬาหญิงไม#เกิน 13 คน ในแต#ละระดับ
7.2 ประเภททีม ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งนักกีฬาเข$าร#วมการแข#งขันได$ประเภทละ
1 ทีม ประกอบด$วยนักกีฬา 3 – 5 คน
7.3 ประเภทบุคคล ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งนักกีฬาเข$าแข#งขันได$ไม#เกินประเภทละ
2 คน หรือ 2 คู# ผู$เล#นคนหนึ่งสามารถลงแข#งขันในประเภทบุคคลได$ไม#เกิน 2 รายการ
7.4 ในแต#ละประเภทจะต$องมีทีมสมัครเข$าร#วมการแข#งขันไม#น$อยกว#า 3 ทีม จึงจะ
จัดให$มีการแข#งขันและในกรณีที่มีทีมแข#งขันจริงน$อยกว#า 3 ทีม ถือว#าเปนการประลอง มีการมอบ
เหรียญรางวัล แต#ไม#มีการนับคะแนนรวม
ขอ 8 วิธีจัดการแขงขัน
8.1 การจัดการแข#งขันประเภททีม (ทีมชายและทีมหญิง)
8.1.1 ประเภททีมประกอบด$วยนักกีฬาอย#างน$อย 3 คน แต#ไม#เกิน 5 คน
8.1.2 ระบบการแข#งขันคือ Best of 5 Matches (Olympic System,
4 Singles and 1 Doubles)
8.1.2.1 ประกอบด$วยนักกีฬา 3 คน โดยนักกีฬาแต#ละคนจะลงทํา
การแข#งขันได$ไม#เกิน 2 ครั้ง
8.1.2.2 มีลําดับการแข#งขัน ดังนี้
คูที่
ประเภท
ทีม
ทีม
1
เดี่ยว
A
X
2
เดี่ยว
B
Y
พัก 5 นาที เลือกคนเล#นคู#
Z + X หรือ Y
3
คู#
C + A หรือ B
พัก 5 นาที
4
เดี่ยว
A หรือ B (ที่ยังไม#ได$เล#นคู#)
Z
5
เดี่ยว
C
X หรือ Y (ที่ยังไม#ได$เล#นคู#)
ทีมที่ชนะก#อน 3 คู# จะเปนทีมที่ชนะในแมทชbนั้น โดยแต#ละคู#ทําการแข#งขันในระบบ 3 ใน 5
เกม ๆ ละ 11 คะแนน
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8.1.3 วิธีการจัดการแข#งขันประเภททีม จัดการแข#งขัน ดังนี้
8.1.3.1 รอบแรกให$แบ#งการแข#งขันออกเปน 2 สาย แข#งแบบ
วนพบกันหมดในสาย ทีมที่มีคะแนนเปนที่ 1 และ 2
ของแต#ละสายเข$ารอบสอง
8.1.3.2 รอบ 2 แข#งขันแบบแพ$คัดออก ดังนี้
ที่ 1 สาย 1 พบ ที่ 2 สาย 2
ที่ 1 สาย 2 พบ ที่ 2 สาย 1
8.1.3.3 ทีมที่แพ$ในรอบรองชนะเลิศ ถือว#าได$ตําแหน#งที่ 3 ทั้ง 2 ทีม
8.2 การจัดการแข#งขันประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู#, หญิงคู#, คู#ผสม)
8.2.1 แข#งขันแบบแพ$คัดออก ตั้งแต#รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
8.2.2 แข#งขันระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน ทุกประเภท
8.2.3 ผู$แพ$ในรอบรองชนะเลิศ ถือว#าได$ตําแหน#งที่ 3 ทั้ง 2 คน / คู#
ในกรณีที่เวลาแข#งขันไม#เพียงพอหรือจํานวนทีมไม#เหมาะสมให$ฝfายจัดการแข#งขันเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการแข#งขันตามสมควร
ขอ 9 กําหนดการแขงขัน ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเทเบิลเทนนิสเป>นผู
กําหนดวัน เวลา และสถานที่แขงขันซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีเหตุจําเป>น
ขอ 10 การแตงกายของนักกีฬาและเจาหนาที่
10.1 นักกีฬาที่เข$าร#วมการแข#งขันจะต$องแต#งกายสุภาพเรียบร$อย ตามกติกาของ
สมาคมเทเบิลเทนนิสแห#งประเทศไทย โดยเสื้อผ$าที่ใช$แข#งขันจะประกอบไปด$วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด
กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง หรือส#วนหนึ่งของชุดกีฬา ถุงเท$า และรองเท$า และต$องสอดชายเสื้อใน
กางเกงหรือกระโปรงทุกครั้ง
10.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข#งขันแล$ว สีส#วนใหญ#ของเสื้อแข#งขัน
กางเกงหรือกระโปรง จะต$องเปนสีที่แตกต#างกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช$แข#งขันอย#างชัดเจน
10.3 ในการแข#งขันประเภททีม และประเภทคู# นักกีฬาที่มาจากสังกัดเดียวกัน
จะต$องแต#งกายที่มีรูปแบบที่เหมือนกันเท#าที่จะเปนไปได$ โดยนักกีฬาทั้งสองฝfายจะต$องแต#งกายด$วย
เสื้อที่มีสีแตกต#างกัน ในกรณีที่เสื้อมีสีคล$ายคลึงกัน แล$วไม#สามารถตกลงได$จะใช$วิธีจับฉลาก
10.4 นักกีฬาจะต$องสวมชุดแข#งขันที่เปนทางการของโรงเรียนสาธิตที่ตนเองสังกัดอยู#
เท#านั้น
10.5 ชุดแข#งขันของนักกีฬาอนุญาตให$มีการโฆษณารวมกันได$ไม#เกิน 40 ตารางเซนติเมตร
โดยอนุญาตให$มีบนเสื้อแข#งขัน 1 ชิ้น กางเกงหรือกระโปรง 1 ชิ้น
10.6 เจ$าหน$าที่ที่ปฏิบัติหน$าที่ในการแข#งขันจะต$องแต#งกายให$สุภาพเรียบร$อย
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ขอ 11 มารยาทของนักกีฬาและเจาหนาที่
นักกีฬาและเจ$าหน$าที่ทุกคนต$องปฏิบัติตนให$สมกับเปนนักกีฬาและเจ$าหน$าที่ที่ดี และจะต$อง
ปฏิบัติตามระเบียบข$อบังคับ กติกาการแข#งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม#เหมาะสมหรือมีการ
ละเมิดจะได$รับการพิจารณาโทษตามควรแก#กรณี
ขอ 12 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
12.1 แต#ละทีมที่เข$าร#วมการแข#งขันจะต$องส#งผู$จัดการทีมหรือผู$แทนเข$าร#วมประชุม
ผู$จัดการทีมตามวันและเวลาที่คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทเบิลเทนนิสกําหนด หากผู$จัดการทีม
หรือผู$แทนทีมใดไม#เข$าร#วมการประชุม ให$ถือว#าได$ยอมรับผลการประชุมและหรือมติที่ประชุม โดยไม#มี
ข$อโต$แย$งใด ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือสับเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาอย#างใดไม#ได$ เว$นแต#จะขอ
แก$ไขตัวสะกดการันตbที่เกิดจากการเขียนหรือพิมพbผิดเท#านั้น
12.2 ก#อนการแข#งขันทุกประเภท ให$ผู$เข$าร#วมการแข#งขันหรือผู$แทนไปรายงานตัว
ต#อคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทเบิลเทนนิส โดยประเภททีมจะต$องรายงานตัวก#อนการแข#งขัน
30 นาที และประเภทบุคคลจะต$องรายงานตัวก#อนการแข#งขัน 15 นาที
12.3 ให$ผู$เข$าแข#งขันลงทําการแข#งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว$ เมื่อพ$น
เวลาแข#งขัน ที่กําหนดไว$ในประเภทบุคคลให$เวลา 5 นาที และในประเภททีมในเวลา 15 นาที นับจาก
กําหนดเวลาแข#งขันหรือ หากพ$นกําหนดเวลาแข#งขันแล$วให$นับจากเวลาที่เรียกลงทําการแข#งขัน
จะถูกปรับเปนแพ$โดยผู$ชี้ขาด
หมายเหตุ เวลาที่ระบุไว$ข$างต$น อาจจะอนุญาตขยายเวลาออกได$โดยผู$ชี้ขาด
12.4 ผู$เข$าแข#งขันทุกประเภท ต$องรับผิดชอบการแข#งขันของตนเอง และต$องลงทํา
การแข#งขัน ตามที่คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทเบิลเทนนิสกําหนดไว$จะขอเปลี่ยนแปลงไม#ได$
และไม#มีสิทธิ์เรียกร$องขอผัดผ#อนใด ๆ ทั้งสิ้น
12.5 ระหว#างการแข#งขัน ผู$ที่จะปฏิบัติหน$าที่ควบคุมทีม ผู$ฝnกสอน นักกีฬา
จะต$องเปนผู$ที่มีรายชื่ออยู#ในบัญชีรายชื่อของทีมโรงเรียนสาธิตนั้น ๆ เท#านั้น
ขอ 13 อุปกรณ2การแขงขัน
13.1 โตoะเทเบิลเทนนิส ที่ได$รับการรับรองจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห#งประเทศไทย
หรือสหพันธbเทเบิลเทนนิสนานาชาติ
13.2 เน็ทเทเบิลเทนนิส ที่ได$รับการรับรองจากสหพันธbเทเบิลเทนนิสนานาชาติ
13.3 ลูกเทเบิลเทนนิส ขนาด 40 มิลลิเมตร ที่ได$รับการรับรองจากสหพันธbเทเบิล
เทนนิสนานาชาติ
13.4 นักกีฬาต$องใช$ยางเทเบิลเทนนิสให$ถูกต$องตามที่สหพันธbเทเบิลเทนนิส
นานาชาติกําหนดและห$ามทากาวในสนามแข#งขัน
13.5 นักกีฬาอายุไม#เกิน 12 ปq ห$ามใช$ยางแอนตี้หรือยางเม็ดยาว
13.6 ในกรณีที่มีปrญหาเกี่ยวกับอุปกรณbการแข#งขันให$อยู#ในดุลยพินิจของผู$ชี้ขาด
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ขอ 14 ผูเขาแขงขันคนใดไมลงแขงขันตามวัน และเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันควร
หรือผละออกจากการแขงขันที่กําลังดําเนินอยูให “ปรับเป>นแพ” ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันเทเบิลเทนนิส รายงานคณะกรรมการฝHายเทคนิคกีฬา เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี เพื่อใหพิจารณาลงโทษตามขอ 26 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 15 กรรมการผูตัดสินและผูชี้ขาด มีคุณสมบัติ ดังนี้
15.1 ผู$ชี้ขาดจะต$องเปนบุคคลที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห#งประเทศไทยแต#งตั้ง
15.2 กรรมการผู$ตัดสินจะต$องเปนผู$ผ#านการอบรมและขึ้นทะเบียนจากสมาคมเท
เบิลเทนนิสแห#งประเทศไทย
ขอ 16 การประทวงใหเป>นไปตามขอ 22 ขอ 23 และขอ 24 แหงขอบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ยกเวนในกรณีขอบังคับ ขอ 23.3 จะตองกระทําภายใน 60 นาที หลังจากการประกาศผลการแขงขัน
อยางเป>นทางการ
ขอ 17 รางวัลการแขงขัน
17.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร
17.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร
17.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
17.4 เกียรติบัตรและโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#น 3 ระดับ ชายและหญิง รวม 6 รางวัล
ขอ 18 ในกรณีที่มีป=ญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
เทเบิลเทนนิส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝHายเทคนิคกีฬาเป>นผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 19 ใหประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2559

(ผู$ช#วยศาสตราจารยb ดร.ศศิธร จ#างภากร)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559

