
 

 

 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบร ิหารกีฬาสาธิตสามัคค ี 
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันเทเบลิเทนนิส (รหัส 06) 

กีฬาสาธิตสาม ัคค ี คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559 
โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ศูนย2วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 

 โดยท่ีเป
นการสมควรวางระเบ ียบคณะกรรมการบริหารก ีฬาสาธ ิตสามัคค ี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอ ุดมศ ึกษาว #าด$วย การแข#งข ันเทเบิลเทนนิสกีฬาสาธ ิตสามัคค ี 
 อาศัยอำนาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารก ีฬาสาธ ิตสามัคคีว #าด$วย  การแข#งข ันก ีฬา
สาธ ิตสามัคค ี คณะกรรมการบริหารก ีฬาสาธ ิตสามัคค ี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษาจึง
วางระเบียบไว$ด ังต#อไปนี้ 
 

 ข�อ  1  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 

 ข�อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 

 ข�อ  3  กติกาการแข�งขัน ให�ใช�กติกาการแข�งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห�งประเทศไทย
ซ่ึงกําหนด ใช�ในป=จจุบัน 
 

 ข�อ 4 รุ�นการแข�งขัน แบ�งการแข�งขันเป>น 3 ระดับ ดังนี้ คือ 
  4.1 ระดับประถมศึกษา 
  4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น 
  4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 ข�อ 5 ประเภทการแข�งขัน แบ�งการแข�งขันออกเป>น 7 ประเภท ดังนี้ คือ 
  1) ประเภททีมชาย 
  2) ประเภททีมหญิง 
  3) ประเภทชายเด่ียว 
  4) ประเภทหญิงเด่ียว 
  5) ประเภทชายคู# 
  6) ประเภทหญิงคู# 
  7) ประเภทคู#ผสม  
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 ข�อ  6  คุณสมบัติของผู�เข�าแข�งขันให�เป>นไปตามข�อ 9 แห�งข�อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด�วย การแข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ  7  จํานวนผู�เข�าแข�งขัน 

 7.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งนกักีฬาเข$าร#วมการแข#งขันเป
นนกักีฬาชาย 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$มีการแข#งขันและในกรณีท่ีมีทีมแข#งขันจริงน$อยกว#า 3 ทีม ถือว#าเป
นการประลอง มีการมอบ
เหรียญรางวัล  แต#ไม#มีการนับคะแนนรวม 
 
 ข�อ  8  วิธีจัดการแข�งขัน 
  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 
 คู�ท่ี ประเภท ทีม ทีม 
 1 เด่ียว A X 
 2 เด่ียว B Y 

พัก 5 นาที เลือกคนเล#นคู#   
 3 คู# C + A หรือ B Z + X หรือ Y 

พัก 5 นาที   
 4 เด่ียว A หรือ B (ท่ียังไม #ได$เล#นคู#) Z 
 5 เด่ียว C X หรือ Y (ท่ียังไม#ได$เล#นคู#) 

 
 ทีมท่ีชนะก#อน 3 คู# จะเป
นทีมท่ีชนะในแมทชbนั้น  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$แบ#งการแข#งขันออกเป
น 2 สาย แข#งแบบ 
     วนพบกันหมดในสาย ทีมท่ีมีคะแนนเป
นท่ี 1 และ 2  
     ของแต#ละสายเข$ารอบสอง 
    8.1.3.2 รอบ 2 แข#งขันแบบแพ$คัดออก ดังนี้ 
     ท่ี 1 สาย 1 พบ ท่ี 2 สาย 2 
     ท่ี 1 สาย 2 พบ ท่ี 2 สาย 1 
           8.1.3.3 ทีมท่ีแพ$ในรอบรองชนะเลิศ ถือว#าได$ตําแหน#งท่ี 3 ท้ัง 2 ทีม 
  8.2 การจัดการแข#งขันประเภทบุคคล (ชายเด่ียว, หญิงเด่ียว, ชายคู#, หญิงคู#, คู#ผสม) 
   8.2.1 แข#งขันแบบแพ$คัดออก ต้ังแต#รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
   8.2.2 แข#งขันระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน ทุกประเภท 
   8.2.3 ผู$แพ$ในรอบรองชนะเลิศ ถือว#าได$ตําแหน#งท่ี 3 ท้ัง 2 คน / คู# 
 ในกรณีท่ีเวลาแข#งขันไม#เพียงพอหรือจํานวนทีมไม#เหมาะสมให$ฝfายจัดการแข#งขันเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการแข#งขันตามสมควร 
 

ข�อ  9  กําหนดการแข�งขัน  ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันเทเบิลเทนนิสเป>นผู�
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีแข�งขันซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได�เม่ือมีเหตุจําเป>น 
 
 ข�อ  10  การแต�งกายของนักกีฬาและเจ�าหน�าท่ี 
  10.1 นักกีฬาท่ีเข$าร#วมการแข#งขันจะต$องแต#งกายสุภาพเรียบร$อย ตามกติกาของ
สมาคมเทเบิลเทนนิสแห#งประเทศไทย โดยเสื้อผ$าท่ีใช$แข#งขันจะประกอบไปด$วยเสื้อแขนสั้นหรือแขนกุด 
กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง หรือส#วนหนึ่งของชุดกีฬา  ถุงเท$า และรองเท$า และต$องสอดชายเสื้อใน
กางเกงหรือกระโปรงทุกครั้ง 
  10.2 นอกจากแขนเสื้อและปกของเสื้อแข#งขันแล$ว สีส#วนใหญ#ของเสื้อแข#งขัน  
กางเกงหรือกระโปรง จะต$องเป
นสีท่ีแตกต#างกับลูกเทเบิลเทนนิสท่ีใช$แข#งขันอย#างชัดเจน 
  10.3 ในการแข#งขันประเภททีม และประเภทคู# นักกีฬาท่ีมาจากสังกัดเดียวกัน 
จะต$องแต#งกายท่ีมีรูปแบบท่ีเหมือนกันเท#าท่ีจะเป
นไปได$ โดยนักกีฬาท้ังสองฝfายจะต$องแต#งกายด$วย
เสื้อท่ีมีสีแตกต#างกัน ในกรณีท่ีเสื้อมีสีคล$ายคลึงกัน  แล$วไม#สามารถตกลงได$จะใช$วิธีจับฉลาก 
  10.4 นักกีฬาจะต$องสวมชุดแข#งขันท่ีเป
นทางการของโรงเรียนสาธิตท่ีตนเองสังกัดอยู#
เท#านั้น 
  10.5 ชุดแข#งขันของนักกีฬาอนุญาตให$มีการโฆษณารวมกันได$ไม#เกิน 40 ตารางเซนติเมตร 
โดยอนุญาตให$มีบนเสื้อแข#งขัน 1 ชิ้น กางเกงหรือกระโปรง 1 ชิ้น 
  10.6 เจ$าหน$าท่ีท่ีปฏิบัติหน$าท่ีในการแข#งขันจะต$องแต#งกายให$สุภาพเรียบร$อย 
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 ข�อ  11  มารยาทของนักกีฬาและเจ�าหน�าท่ี 
 นักกีฬาและเจ$าหน$าท่ีทุกคนต$องปฏิบัติตนให$สมกับเป
นนักกีฬาและเจ$าหน$าท่ีท่ีดี  และจะต$อง
ปฏิบัติตามระเบียบข$อบังคับ กติกาการแข#งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม#เหมาะสมหรือมีการ
ละเมิดจะได$รับการพิจารณาโทษตามควรแก#กรณี 
 
 ข�อ  12  ข�อปฏิบัติในการแข�งขัน 
  12.1  แต#ละทีมท่ีเข$าร#วมการแข#งขันจะต$องส#งผู$จัดการทีมหรือผู$แทนเข$าร#วมประชุม
ผู$จัดการทีมตามวันและเวลาท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทเบิลเทนนิสกําหนด หากผู$จัดการทีม
หรือผู$แทนทีมใดไม#เข$าร#วมการประชุม ให$ถือว#าได$ยอมรับผลการประชุมและหรือมติท่ีประชุม  โดยไม#มี
ข$อโต$แย$งใด ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  หรือสับเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาอย#างใดไม#ได$  เว$นแต#จะขอ
แก$ไขตัวสะกดการันตbท่ีเกิดจากการเขียนหรือพิมพbผิดเท#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$าแข#งขันลงทําการแข#งขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไว$ เม่ือพ$น
เวลาแข#งขัน ท่ีกําหนดไว$ในประเภทบุคคลให$เวลา 5 นาที และในประเภททีมในเวลา 15 นาที นับจาก
กําหนดเวลาแข#งขันหรือ หากพ$นกําหนดเวลาแข#งขันแล$วให$นับจากเวลาท่ีเรียกลงทําการแข#งขัน  
จะถูกปรับเป
นแพ$โดยผู$ชี้ขาด 
 หมายเหตุ เวลาท่ีระบุไว$ข$างต$น อาจจะอนุญาตขยายเวลาออกได$โดยผู$ชี้ขาด 
  12.4 ผู$เข$าแข#งขันทุกประเภท ต$องรับผิดชอบการแข#งขันของตนเอง และต$องลงทํา
การแข#งขัน ตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทเบิลเทนนิสกําหนดไว$จะขอเปลี่ยนแปลงไม#ได$
และไม#มีสิทธิ์เรียกร$องขอผัดผ#อนใด ๆ ท้ังสิ้น 
  12.5 ระหว#างการแข#งขัน  ผู$ท่ีจะปฏิบัติหน$าท่ีควบคุมทีม ผู$ฝnกสอน  นักกีฬา  
จะต$องเป
นผู$ท่ีมีรายชื่ออยู#ในบัญชีรายชื่อของทีมโรงเรียนสาธิตนั้น ๆ เท#านั้น 
 
 ข�อ  13  อุปกรณ2การแข�งขัน 
  13.1 โตoะเทเบิลเทนนิส ท่ีได$รับการรับรองจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห#งประเทศไทย
หรือสหพันธbเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
  13.2 เน็ทเทเบิลเทนนิส ท่ีได$รับการรับรองจากสหพันธbเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
  13.3 ลูกเทเบิลเทนนิส ขนาด 40 มิลลิเมตร ท่ีได$รับการรับรองจากสหพันธbเทเบิล
เทนนิสนานาชาติ 
  13.4 นักกีฬาต$องใช$ยางเทเบิลเทนนิสให$ถูกต$องตามท่ีสหพันธbเทเบิลเทนนิส
นานาชาติกําหนดและห$ามทากาวในสนามแข#งขัน 
  13.5 นักกีฬาอายุไม#เกิน 12 ปq ห$ามใช$ยางแอนต้ีหรือยางเม็ดยาว 
  13.6 ในกรณีท่ีมีปrญหาเก่ียวกับอุปกรณbการแข#งขันให$อยู#ในดุลยพินิจของผู$ชี้ขาด 
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 ข�อ  14  ผู�เข�าแข�งขันคนใดไม�ลงแข�งขันตามวัน และเวลาท่ีกําหนดโดยไม�มีเหตุอันควร 
หรือผละออกจากการแข�งขันท่ีกําลังดําเนินอยู�ให� “ปรับเป>นแพ�” ในกรณีดังกล�าวให�คณะอนุกรรมการ
จัดการแข�งขันเทเบิลเทนนิส รายงานคณะกรรมการฝHายเทคนิคกีฬา  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือให�พิจารณาลงโทษตามข�อ 26 แห�งข�อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ  15  กรรมการผู�ตัดสินและผู�ช้ีขาด มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  15.1 ผู$ชี้ขาดจะต$องเป
นบุคคลท่ีสมาคมเทเบิลเทนนิสแห#งประเทศไทยแต#งต้ัง 
  15.2 กรรมการผู$ตัดสินจะต$องเป
นผู$ผ#านการอบรมและข้ึนทะเบียนจากสมาคมเท
เบิลเทนนิสแห#งประเทศไทย 
 

ข�อ  16  การประท�วงให�เป>นไปตามข�อ 22 ข�อ 23 และข�อ 24 แห�งข�อบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการจัดการ
แข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
ยกเว�นในกรณีข�อบังคับ ข�อ 23.3 จะต�องกระทําภายใน 60 นาที หลังจากการประกาศผลการแข�งขัน
อย�างเป>นทางการ 
 
 ข�อ  17  รางวัลการแข�งขัน 
  17.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร 
  17.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร 
  17.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร 
  17.4 เกียรติบัตรและโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#น 3 ระดับ ชายและหญิง รวม 6 รางวัล 
 

ข�อ  18  ในกรณีท่ีมีป=ญหาเก่ียวกับการใช�ระเบียบนี้  ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน
เทเบิลเทนนิส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝHายเทคนิคกีฬาเป>นผู�วินิจฉัยช้ีขาด 
 
 ข�อ  19  ให�ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี         กันยายน  พ.ศ. 2559 
  
  

(ผู$ช#วยศาสตราจารยb ดร.ศศิธร  จ#างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 


