
๑ 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
 อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังนี้  

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี ๓๔” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
  ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขัน ซ่ึงสมาคมเทเบิลเทนนิส แหงประเทศไทยประกาศใชอยางเปนทางการ 
ในปจจุบัน แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน 
   ๕.๑  ประเภทบุคคล  ชายเดี่ยว  
    ๕.๒  ประเภทบุคคล  หญิงเดี่ยว  
    ๕.๓  ประเภทบุคคล  ชายคู 
    ๕.๔  ประเภทบุคคล  หญิงคู  
    ๕.๕  ประเภทบุคคล  คูผสม 
   ๕.๖  ประเภททีมชาย 
   ๕.๗  ประเภททีมหญิง  
 

 ขอ ๖   คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
   ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ ๒๕๕๑  

 ขอ ๗  จํานวนผูเขาแขงขัน 

 



๒ 

  ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันเปนนักกีฬาชายไมเกิน ๕ คน และนักกีฬา
หญิงไมเกิน ๕ คน   
   ๗.๒ ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันได ๑ ทีม แตละทีมตองมีนักกีฬาไมเกิน ๕ คน 
และไมนอยกวา ๓ คน โดยใหผูจัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม 
   ๗.๓ ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน ๒ คน หรือไมเกิน ๒ คู 
   ๗.๔ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน ในวันประชุมผูจัดการทีมแลว  ไมอนุญาตให
แกไขเปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
   ๗.๕ ใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๓ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอน ๑ คน  และ
ผูชวยผูฝกสอน ๑ คน 

 ขอ ๘  วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
  ๘.๑ ประเภทบุคคล 
      ๘.๑.๒ ใหแบงผูเขาแขงขันไปอยู ในสาย โดย แบงออกเปนสายบนและสายลาง ใช วิธี 
จับฉลาก 
    ๘.๑.๑ กรณีไมสามารถแบงออกเปน 2 สายได ใหจัดการแขงขันตามจํานวนสายท่ี
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาเห็นสมควร 
      ๘.๑.๓ ใหแยกผูเขารวมแขงขันจากมหาวิทยาลัยเดียวกันออกไปอยูคนละสายในรอบแรก 
      ๘.๑.๔ จัดการแขงขันแบบแพคัดออก 
      ๘.๑.๕ รอบชิงชนะเลิศ  ใหผูชนะในครั้งสุดทายแตละสายเขาแขงขันชิงชนะเลิศ  ผูแพใน
ครั้งสุดทายครองอันดับท่ี ๓ รวมกัน 
   ๘.๒ ประเภททีม 
   ๘.๒.๑ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาและประธานผูตัดสินโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน พิจารณาแบงการแขงขันออกเปนสายตามความเหมาะสม 
   ๘.๒.๒ ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได  
   ๘.๒.๓ ใหมีการแขงขัน ท้ัง 3 คู เรียงตามลําดับอยางตอเนื่องในวันเดียวกัน ดังนี้  
     คูท่ี ๑ เดี่ยวมือ ๑  
     คูท่ี ๒ เดี่ยวมือ ๒  
     คูท่ี ๓ คู  
   ๘.๒.๕ ใหจัดการแขงขันแบบชนะ ๒ ใน ๓ คู ทีมท่ีชนะกอน ๒ คู จะเปนทีมท่ีชนะ
ในแมทชนั้นโดยเด็ดขาดไมตองแขงขันตอไป 
   ๘.๒.๖ ทีมท่ีชนะครั้งสุดทายในแตละสายใหเขาแขงขันชิงชนะเลิศ สวนทีมแพครั้ง
สุดทายในแตละสายใหใชอันดับท่ี ๓ รวมกัน 
   ๘.๓ ในการจัดการแขงขันจะจัดการแขงขันจะตอง มีทีมเขาแขงขัน ๔ – ๙ ทีม กรณีมีทีมแขงขัน  
๑ – ๓ ทีม ไมจัดการแขงขัน 
   ขอ ๙  กําหนดการแขงขัน 
   คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาเปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน และ
อาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 



๓ 

 ๑๐ .๑ ชุดแขงขัน ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขันของสมาคมเทเบิลเทนนิส  
แหงประเทศไทย 
 ๑๐.๒ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย  
 ๑๐ .๓ อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  

 ขอ ๑๑  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ๑๑ .๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  คณะกรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการ
แขงขันอยางเครงครัด 
 ๑๑.๒ ตลอดการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดีและตองปฏิบัติ
ตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑๑.๓ การนับคะแนนในกรณีท่ีมีคะแนนเทากัน ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดการแขงขัน  
ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย 
 ๑๑.๔ กอนเริ่มการแขงขัน ๑๐ นาที ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนสงรายชื่อผูเขาแขงขันในทีม
เรียงลําดับมือใหถูกตองตามแบบท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนดไว เม่ือสงรายชื่อ  
ผูเขาแขงขันใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาแลวจะขอเปลี่ยนแปลงไมได 
 ๑ ๑.๕ กอนเวลาการแขงขันทุกประเภท ใหผูเขาแขงขันหรือผู จัดการทีมหรือผูฝกสอนไปรายงานตัว 
ตอคณะอนุกรรมการ จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา   
 ๑ ๑.๖ ใหผูเขาแขงขันลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
กําหนดเม่ือพนเวลาท่ีกําหนดไว ๑๕ นาที ในประเภททีม และ ๑๐ นาที ในประเภทบุคคล ผูเขาแขงขันประเภทใด  
ไมพรอมท่ีจะลงแขงขัน โดยไมมีเหตุอันสมควรใหปรับเปนแพ 
 ๑๑.๗ ผูเขาแขงขันทุกประเภท ตองรับผิดชอบในการแขงขันของตนเอง และตองลงแขงขันตาม
เวลาท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไว จะขอเปลี่ยนแปลงไมได  และไมมีสิทธิเรียกรอง ขอผัดผอนใดๆ
ท้ังสิ้น 
 ๑ ๑.๘ ผูเขาแขงขันประเภทใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไมมี
เหตุอันสมควร หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งของคณะกรรมการผูตัดสิน ใหปรับเปนแพและใหออกจากการ
แขงขัน  ในกรณีดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยผานคณะกรรมการจัดการแขงขัน เพ่ือพิจารณาโทษตอไป 
 ๑๑.๙ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะ อนุกรรมการ เทคนิคกีฬาจัดการแขงขัน รวมกับ
คณะอนุกรรมการ จัดการแขงขัน  พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตามสมควร  แกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ  
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล แหงประเทศไทย  เพ่ือพิจารณาลงโทษ
เพ่ิมเติมตอไป  

        ขอ ๑๒  รางวัลการแขงขัน 
    ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทําการแขงขันจริง ดังนี้ 
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  

         ขอ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
    ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ จัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน 



๔ 

          ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
     ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑  
แหงขอบังคับ  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑ ๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย     
ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 
         ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดย
ความเห็นชอบของคณะ อนุ กรรมการจัดการแขงขัน เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและคําวินิจฉัยชี้ขาด  
ใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน    พ.ศ.๒๕๖๐ 
  
 

             
              (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน 
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  


