
ใบสมคัร 

การแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิาคประจ าปี 2563   จงัหวดัเชียงราย 
 
                     วนัท่ี……..เดือน…………………….พ.ศ2563 

 ขา้พเจา้…………………………………………….เกิดวนัท่ี…………............................................
เดือน…………..……..............................……..พ.ศ…………..… 
หมายเลขบตัรประจ าตวั                                                                                                      อาย…ุ..…..ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ซอย………………….……….ถนน…………….…………….
ต าบล…………………..…………………….……………อ าเภอ...................................... 
จงัหวดั………………………………..……โทรศพัท…์………..…………………………………………… 
 ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั……………………………………ชั้น.................................................. 
โรงเรียน / วทิยาลยั………………….……………………………………….…………..ขอสมคัรเขา้แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค   ประจ าปี 2563 และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนักีฬาระหวา่ง โรงเรียนส่วนภูมิภาค   ทุกประการ 

 

          (ลงช่ือ)……………………………..……..…………ผูส้มคัร                                         
                   ( …………..………………………….……….) 
 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 
 ขา้พเจา้…………………………………อาย…ุ……ปี เป็นผูป้กครองโดยชอบธรรมของ  

(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................…………………อนุญาตให…้…………………………..…สมคัรเขา้แข่งขนักีฬารุ่น
อายไุม่เกิน  12 ปี ,15 ปี และ 18 ปี  ชาย/หญิงระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563  หากเกิดการบาดเจบ็หรือเสียหาย
แก่……………….………..………………….…………ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ และอนุญาตให ้
………………………………………….……………… เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 

 

(ลงช่ือ)……………….................……….………..ผูป้กครอง 
                                                                 (……………………………………………..) 

 
ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 

 
ขา้พเจา้………………………………………………..ต าแหน่ง……………....……………………………. 

ของ(ช่ือสถานศึกษา)…………………………….….…….ขอรับรองวา่......................................................... 

 มีอาย…ุ………….…ปี ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูช่ั้น………………………..และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ตามระเบียบการรับ
สมคัรเขา้แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 ทุกประการ 

       ลงช่ือ ……………………………………….. 
       ต าแหน่ง…………………………………….. 
    



ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  
 

1. กติกาการแข่งขัน 

- ใชก้ติกาการแข่งขนัของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบบัปัจจุบนั และประกาศเพิ่มเติม 

- กรณีเกิดปัญหาท่ีมิไดร้ะบุในขอ้บงัคบัหรือกติกาการแข่งขนั การวินิจฉยัในกรณีนั้น ๆ ให้เป็นหนา้ท่ีของ

ประธานจดัการแข่งขนัและผูช้ี้ขาดเป็นผูพ้ิจารณาตดัสิน 

2. ประเภทการแข่งขัน  

2.1 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี ้ 

- รุ่นอายไม่เกิน 12 ปี  

- รุ่นอายไม่เกิน 15 ปี  

- รุ่นอายไม่เกิน 18 ปี  

2.2 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ดังนี ้ 

- ประเภทชายเด่ียว 

- ประเภทหญิงเด่ียว 

3. คุณสมบัตินักกฬีา 

- นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาภายในจงัหวดัเชียงรายเท่านั้น 

- นกักีฬาท่ีลงท าการแข่งขนัจะตอ้งมีบตัรประชาชนหรือบตัรท่ีทางราชการอออกให้อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

- นกักีฬาสามารถลงแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 2 รุ่นอายุ 

- ไม่จ  ากดัฝีมือ 

4. วนัทีแ่ข่งขัน 

- วนัท่ี 26 – 27 กนัยายน 2563 เร่ิมแข่งขนัเวลา 09.00 น. รายงานตวัในการแข่งขนั 08.30 น. 

- จับสลากแบ่งสาย วนัท่ี 24 กนัยายน 2563 ณ ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬา (อฒัจนัทร์กระถางคบเพลิง) 

สนามกีฬากลาง เวลา 13.00 น.  

5.  สถานทีท่ าการแข่งขัน 

- ณ ศูนยกี์ฬาในร่ม ตลาดศิริกรณ์ ชั้น 2 ฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิส 

6. สถานทีรั่บสมัคร 

- ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย 

- สอบถามรายละเอียด 053-713637  

- ประสานงานฝ่ายจดัการแข่งขนั นางสาวรพีพร   เตมีศกัด์ิ โทร 062-8742415 

 

 



7. วนัทีเ่ปิดรับสมัคร 

- รับสมคัรตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 22 กนัยายน 2562 

8. หลกัฐานการสมัคร 

- ใบสมคัร 

- ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรท่ีทางราชการออกให้  

- ผงัรูปนกักีฬา 

- ใบส่งรายช่ือนกักีฬา 

9. วธีิจัดการแข่งขัน 

- ใชร้ะบบการแข่งขนัแบบ 3 ใน 5 เกม เกมละ 11 คะแนน 

- การแข่งขนัแบบแพค้ดัออก หรือแลว้แต่ดุลยพินิจของฝ่ายจดัการแข่งขนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวั

นกักีฬาใหม้ากท่ีสุด 

- ตวัแทนจงัหวดัเชียงรายจะมีการพิจารณาคดัเลือกอีกคร้ัง เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนัระดบัเขตการศึกษาท่ี 5 

- ใหน้กักีฬาท่ีลงท าการแข่งขนัรายงานตวัในสนามภายใน 5 นาที นบัจากเวลาท่ีเรียกลงท าการแข่งขนั  

10. รางวลัการแข่งขัน 

- นกักีฬาในแต่ละรุ่น ชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเหรียญทองและเกียรติบตัร 

       รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเหรียญเงินและเกียรติบตัร 
   รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 (ร่วม) ไดรั้บเหรียญทองแดงและเกียรติบตัร 

11. อุปกรณ์การแข่งขัน 

 - โตะ๊เทเบิลเทนนิส ไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
 - ตาข่าย ไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
 - ลูกแข่งขนั สีขาว มีคุณลกัษณะท่ีไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) 
12. มารยาทของนักกฬีา และเจ้าหน้าที่ 

นกักีฬาและเจา้หน้าท่ีทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตนให้สมกบัเป็นนกักีฬาและเจา้หน้าท่ีท่ีดี และจะตอ้งปฏิบติั
ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กติกาการแข่งขนั หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดจะได้รับการ
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
13. การประท้วง 

- การประทว้งดา้นเทคนิคกีฬาให้ประทว้งภายใน 1 ชัว่โมง นบัแต่การแข่งขนันั้นส้ินสุดลง หรือ

ก่อนเขา้แข่งขนัท่ีมีผลต่อผูป้ระทว้งในการแข่งขนัรอบต่อไป 

- การประทว้ง ตอ้งท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร และวางเงินประกนัการประทว้ง 1,000 บาท 

และจะคืนเงินประกนัใหถ้า้หากการประทว้งนั้นเป็นผล 

 
 



ทะเบียนผู้เข้าแข่งขันกฬีา 

ผงัรูปนักกฬีาทมี…………………………………….................................. 
ชนิดกฬีา  เทเบิลเทนนิส 

การแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงราย ประจ าปี  2563 
 

 
 
 
 
 
ช่ือ………………………… ช่ือ …………….……        ช่ือ….……………………     ช่ือ…………………… 
สกุล………..……………       สกุล…………………      สกุล…………….………   สกุล……………………… 
เกิด…………..…………..      เกิด……………………      เกิด……..…………..…     เกิด…….………………… 
 
 
    

 ขอรับรองการตรวจถูกต้อง 
 

ลงช่ือ………………………………………………… 
( ...................................................................... ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน/สถานศึกษา 
ประทบัตราโรงเรียน/สถานศึกษา 

ใบส่งรายช่ือนักกฬีา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


