
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือ ครั้งที ่32 “กาสะลองค าเกมส์” 
ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการในปัจจุบัน 

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ทีมชาย 
4.2 ทีมหญิง 
4.3 ชายเดี่ยว 
4.4 หญิงเดี่ยว 
4.5 ชายคู่ 
4.6 หญิงคู่ 
4.7 คู่ผสม 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562 ข้อ 10 และ ข้อ 11 
ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 6.1 ประเภททีม  (ชาย/หญิง)  นักกีฬาทีมละไม่เกิน  5  คน 
 6.2 ประเภทบุคคล  (เดี่ยว/คู่)  นักกีฬาชาย  2 คน  นักกีฬาหญิง  2 คน ของแต่ละสถาบัน 

ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 
7.1 ประเภททีม  (ชาย/หญิง) 

    7.1.1 ประเภททีมประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย  3 คน  ไม่เกิน  5 คน 
  



 
 

 

7.1.2 ระบบการแข่งขัน คือ BEST OF 5 MATCHES (5 SINGLES) คือ 
คู่ท่ี 1 A  แข่งกับ  X 
คู่ท่ี 2 B  แข่งกับ  Y 
คู่ท่ี 3 C  แข่งกับ  Z 
คู่ท่ี 4 A  แข่งกับ  Y 
คู่ท่ี 5 B  แข่งกับ  X 

  - ทีมที่ชนะได้ 3 คู่ จะเป็นทีมที่ชนะในแมทช์นั้น โดยแต่ละคู่ท าการแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 
เกมส์ เกมส์ละ 11 คะแนน 

7.1.3  วิธีการจัดการแข่งขันประเภททีม จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เอาท่ี 1 และ
ที่ 2 ในสายเข้ารอบ 

7.2 การจัดการแข่งขันประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่  คู่ผสม) 
7.2.1 แต่ละสถาบันจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ได้ไม่เกิน

ประเภทละ 2 คน ประเภทชายคู่  หญิงคู่  และคู่ผสม ไม่เกินประเภทละ  2 คู่ 
7.2.2  ประเภทบุคคลแข่งขันแบบแพ้คัดออก ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 
7.2.3  แข่งขันระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 คะแนน 

7.3 ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ต าแหน่งที่ 3 ทั้ง 2 คน/คู่/ทีม 
7.4 การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน จะด าเนินตามวันเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้

ก าหนด 
ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 

ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 

ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
เครื่องแต่งกาย ประเภทคู่และคู่ผสม ให้ใส่เสื้อ – กางเกงเหมือนกัน  ยกเว้นรองเท้า ถุงเท้า 

อ่ืนๆ  เป็นไปตามกฎสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 
ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

ให้ผู้เข้าแข่งขันหรือผู้แทนไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเข้าการแข่งขัน 10  
นาท ี

10.1  ผู้เข้าแข่งขัน ต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติของคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน  กรรมการตัดสิน  และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

10.2  ผู้เข้าแข่งขัน ต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน  
อย่างเคร่งครัด 

10.3 การนับคะแนน ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน 
ของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 



 
 

 

10.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ก าหนดไว้ เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดผู้เข้าแข่งขันประเภทใดไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้
ปรับเป็นแพ้ และรายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  
“กาสะลองค าเกมส์” 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลอง
ค าเกมส์” 

ข้อ 12 การประท้วง 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ.2562 ข้อ 16 
ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ. 2562 ข้อ 18 

ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                                            กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
 


