
ประกาศ 
คณะอนกุรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายในของบุคลากร  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39  ประจ าปี 2560 
เร่ือง การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

                                           --------------------------------- 
        
                    เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนสิ กีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 39 
ประจ าปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2554 สมควรให้ก าหนดรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ไว้ดังต่อไปนี้  
 

1.  กติกาการแข่งขัน 
            ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ใน

ปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
 
2.  ประเภทการแข่งขัน  มีดังนี ้ 
     2..1   ประเภททีม ได้แก่  
  2.1.1  ทีมชาย                     
  2.1.2  ทีมหญิง  
  2.1.3  ทีมผสมมือใหม่ 
 2.2   ประเภทบุคคล ได้แก่  
  2.2.1  ชายเดี่ยวมือใหม่ 2.2.5  ชายคู่ทั่วไป 
  2.2.2  หญิงเดี่ยวมือใหม่ 2.2.6  หญิงคู่ทั่วไป 
  2.2.3  ชายเดี่ยวทั่วไป 2.2.7  คู่ผสมทั่วไป 
  2.2.4  หญิงเดี่ยวทั่วไป 
 
3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

3.1   เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานมหาวิทยาลัยและหรือพนักงาน 
 วิสามัญที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า      

3 เดือน สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงข้าราชการเกษียณ ลูกจ้างเกษียณ  
ที่มีหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเป็นผู้รับรอง  

3.2   เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ของบุคลากรเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน 

3.3   มีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554   
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4.  การสมัครเข้าแข่งขัน การจับสลากแบ่งสาย และ ค่าสมัคร  
                   ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2560  ในเวลาท าการ(หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://www.cusc.chula.ac.th) และประชุมผู้จัดการทีม จับสลากแบ่งสายในวันที ่29 มีนาคม 
2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                   ในการสมัครเข้าแข่งขัน  จะต้องช าระค่าสมัครในอัตราทีมละ 100 บาท 
ส าหรับประเภททีม คู่ละ 40 บาท ส าหรับประเภทบุคคลคู่ และคนละ 20 บาท ส าหรับ
ประเภทบุคคลเดี่ยว ค่าสมัครที่ช าระแล้วไม่สามารถรับคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

5.  วิธีการจัดการแข่งขัน  
  5.1   ประเภททีม  

5.1.1 ในกรณีมีจ านวนทีม 4-6 ทีม  
 ให้แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนเป็นที่ 1 และ 2 

เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ ทีมท่ีได้คะแนนเป็นที่ 3 และท่ี 4 ได้ต าแหน่ง
ที ่3 ร่วมกัน 

5.1.2   ในกรณีมีจ านวนทีมตั้งแต่ 7 ทีมขึ้นไป ให้แบ่งเป็นสาย จ านวนสาย  
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
5.1.2.1   ให้จัดเข้าสายโดยวิธีจับฉลาก 
5.1.2.2   วางมือให้ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศในครั้งที่แล้ว(ถ้ามี)                                                         
            ให้อยู่ห่างกันมากที่สุด 
5.1.2.3   ให้แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย ตั้งแต่รอบแรกจนถึง   
            รอบก่อนรองชนะเลิศ  
5.1.2.4  ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ และ  

 ให้ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้ต าแหน่งที่ 3  ร่วมกัน 
     ในการแข่งขันแต่ละแมทซ์ ให้นักกีฬาในทีมหนึ่งแข่งขันกับอีกทีม

หนึ่ง ทีมท่ีชนะก่อน 3 คู่ ใน 5 คู ่เป็นผู้ชนะ โดยแต่ละคู่ต้องชนะ  
3 ใน 5 เกม 

                      
5.2   ประเภทบุคคล แข่งขันแบ่งออกเป็นสายบน และสายล่างแล้ว 

  5.2.1  ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกตามข้อ 5.1.2.1  5.1.2.2  และ 5.1.2.4   
  5.2.2  ในการแข่งขันแต่ละครั้งของผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึง  
      รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะต้องชนะ 3 ใน 5 เกม ยกเว้น  

                ชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทั่วไป  
                           ชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวทั่วไป  

                                         ผู้ชนะต้องชนะ 4 ใน 7 เกม  
 

6.   สถานที่แข่งขัน และก าหนดการแข่งขัน  
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 ให้ท าการแข่งขัน ณ  สนามกีฬาในร่ม 2 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  18  – 28 เมษายน 2560  เวลา 17.30 น. 
เป็นต้นไป วัน เวลาการแข่งขันแต่ละประเภทจะแจ้งให้ทราบในโปรแกรมการ
แข่งขันทางเว็บไซต์ http://www.cusc.chula.ac.th  

  
7.   คุณสมบัติและจ านวนของผู้เข้าแข่งขัน  
 7.1   ประเภททีมชายและทีมหญิง  ในแต่ละทีมจะต้องมีนักกีฬา อย่างน้อย 3 คน 

 แต่ไม่เกิน 5 คน ในจ านวนนีจ้ะมีนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิล
เทนนิสกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประจ าปี 2557  
2558 และ 2559 ได้ไม่เกิน  2  คน 

        ประเภททีมผสมมือใหม่ ในแต่ละทีมจะต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 5 คน
ประกอบด้วยนักกีฬาหญิง 1 คนและนักกีฬาชาย 2 คนเป็นอย่างน้อย  
ทั้งนี้นักกีฬาทุกคนในทีมจะต้องไม่เคยผ่านการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
ประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาภายในของบุคลากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2557  2558 และ 2559 

  
7.2 ประเภทบุคคล 

7.2.1 ผู้เข้าแข่งขันชายเดี่ยวมือใหม่ หรือหญิงเดี่ยวมือใหม่ จะต้องไม่เคยผ่าน
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬา      
เทเบิลเทนนิส กีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

7.2.2 ผู้เข้าแข่งขันชายเดี่ยวมือใหม่ ห้ามเข้าแข่งขันชายเดี่ยวทั่วไป และผู้เข้า
แข่งขันหญิงเดี่ยวมือใหม่ ห้ามเข้าแข่งขันหญิงเดี่ยวทั่วไป 

7.2.3 ผู้เข้าแข่งขันชายเดี่ยวทั่วไป ห้ามเข้าแข่งขันชายเดี่ยวมือใหม่ และผู้เข้า
แข่งขันหญิงเดี่ยวทั่วไป ห้ามเข้าแข่งขันหญิงเดี่ยวมือใหม่ 

   
8.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

8.1   ข้อปฏิบัติทั่วไป  
8.1.1    ก่อนการแข่งขันทุกประเภท ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้เข้าแข่งขัน  
 ที่มีรายชื่อในใบสมัครรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการ   
          แข่งขันก่อนท าการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาท ี 
8.1.2    ให้ผู้เข้าแข่งขันมาท าการแข่งขันในวัน เวลา และสถานที่ตามที่

คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดเมื่อพ้นเวลาที่     
           ก าหนดไว้แล้วเกิน 10 นาที  ผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่  
           พร้อมที่จะท าการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ปรับเป็นแพ้  
 ส่วนกรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันในประเภททีม หากถูกปรับแพ้แล้วจะ  
          ด้วยเหตุใดก็ตามผู้เข้าแข่งขันในประเภททีมนั้นจะต้องท าการ  
         แข่งขันครั้งต่อไปตามก าหนดการแข่งขันที่ระบุไว้ (ถ้ามี) 
8.1.3  ในวันท าการแข่งขัน ทีมใดมีเจตนาไม่มาท าการแข่งขัน หรือ  
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 เจตนาผละจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินอยู่ หรือแสดงเจตนาที่  
 จะไม่ท าการแข่งขันต่อไปนั้น ให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน  
8.1.4    ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทที่มีรายชื่อเข้าแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบ  
 ตนเอง หรือทีมของตนในการแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่  
 ตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดไว้ จะขอเปลี่ยนแปลง  
 แก้ไขไม่ได้  
 

8.2   ข้อปฏิบัติประเภททีม  
ประเภททีมชายและทีมหญิง               
              ในการแข่งขันแต่ละแมทซ์ ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละ 3 คน   

โดยคู่แข่งขันจะต้องจับสลากว่าทีมใดเป็นทีม A ทีมใดเป็นทีม X  
ทีม  A   จะประกอบด้วย มือ  A, B  และ  C  
ทีม  X   จะประกอบด้วย มือ  X, Y  และ   Z  
แล้วจึงแข่งขันตามล าดับคู่แข่งขันต่อไปนี้  

    คู่ท่ี      1     ระหว่าง  มือ  A   แข่งกับ        มือ    X  
"         2          "    "   B   แข่งกับ          "    Y  
"         3          "   "   C   แข่งกับ          "    Z  
"         4     "      "   A   แข่งกับ          "    Y  
"         5     "      "   B   แข่งกับ          "    X 

 
           ประเภททีมผสมมือใหม่ 

ในการแข่งขันแต่ละแมทซ์ ให้ส่งนักกีฬาลงท าการแข่งขันได้ 
ทีมละ 3- 5 คน นักกีฬาคนหนึ่งสามารถลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน     
3 ประเภทโดยแข่งขันตามล าดับคู่แข่งขันต่อไปนี้ 
 

     คู่ท่ี     1     ชายเดี่ยว 
  "       2     หญิงเดี่ยว 
  "       3     ชายคู่ 
  "       4    คู่ผสม 
  "       5    ชายเดี่ยว 

                              
                      ประกาศ  ณ  วันที่   7  กุมภาพันธ์  2560   

  

                                  
                           (นายวิเชียร  ปลื้มคิด)  

     ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
       ภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                        ครั้งที่ 39 ประจ าปี 2560 


