
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันเทนนิส 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันเทนนิส คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย        

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ            

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” 
ข้อ 2  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ. 2562 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันซึ่งสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

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 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

6.1 ประเภททีม แต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 4 คน และไม่เกิน 6 คนทั้งชายและ  
หญิง 

6.2 ประเภทบุคคลให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 คนหรือไม่เกิน 2 คู่ 
 
 
 



 
 

 

ข้อ 7 การด าเนินการแข่งขัน การจัดสายแข่งขัน และการวางมือ (Seeds) 
7.1 การด าเนินการแข่งขัน 

 7.1.1 ทุกประเภทแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
7.1.2 ทุกประเภทการแข่งขัน ท าการแข่งขันในระบบ 8 เกมส์  ดิว (deuce) ปกติ หากผู้ 

แข่งขันท าได้ 8 เกมเท่ากัน ให้ใช้ระบบไทเบรก 7 แต้ม 
7.1.3 หากนักกีฬาซึ่งได้ท าการแข่งขันแล้ว จะต้องลงแข่งขันอีกในวันเดียวกัน ให้นักกีฬา                

ผู้นั้นมีสิทธิพักได้หลังจากจบการแข่งขันแต่ละครั้งตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
 7.1.3.1 หากแข่งขันน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ให้พักได้ไม่เกิน 30 นาที 
 7.1.3.2 หากแข่งขันมากกว่า 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที ให้พักได้ไม่ 

เกิน 1 ชั่วโมง 
 7.1.3.3  หากแข่งขันมากกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที ให้พักได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 7.1.3.4 การเปลี่ยนตัวหรือการถอนตัว ภายหลังการจัดสายแข่งขัน หากนักกีฬาได้รับ 

บาดเจ็บจากการซ้อมหรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ หากแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตั้งไว้ได้ตรวจและออก
ใบรับรองว่าไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้จัดการทีมมีสิทธิ์ที่จะให้นักกีฬาคนอ่ืนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีนักกีฬาลงท า
การแข่งขันแทนในประเภทที่ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยถอนตัวได้ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการก่อนการแข่งขันประเภท
นั้นๆจะเริ่มขึ้น ผู้แข่งขันที่ถอนตัวจากประเภทใดไม่มีสิทธิ์แข่งขันประเภทที่เหลือ เว้นการถอนตัวเนื่องจาก
สูญเสียสมรรถภาพทางกาย 

7.2  การจัดสายแข่งขัน  การวางมือ 
7.2.1 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย (สายบน และสายล่าง) 
7.2.2 ให้แยกนักเทนนิสของมหาวิทยาลัยเดียวกันไว้คนละสาย 
7.2.3 ให้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งล่าสุดของกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

กลุ่มภาคเหนือ เป็นมือวางอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามล าดับ (ถ้าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน) ถ้าผู้ชนะเลิศไม่สมัคร
เข้าร่วมแข่งขันให้รองชนะเลิศเป็นมือวางอันดับ 1 แทน 

7.2.4 ให้วางมือไม่เกิน 4 อันดับ อันดับที่เหลือให้ใช้วิธีการจับสลาก 
7.2.5 การวางมืออันดับ 3 และอันดับ 4 ให้ใช้อันดับนักเทนนิสของลอนเทนนิสสมาคมแห่ง 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และอันดับนักเทนนิสขององค์กรอ่ืน โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันร่วมกับผู้จัดการทีม 

ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ 

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
 
 
 



 
 

 

ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
9.1 นักกีฬาต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ 
9.2  หากมีการโฆษณา อนุญาตให้มีข้อความหรือรูปหรือสัญลักษณ์ได้ตามกฎของสหพันธ์เทนนิส 

นานาชาติ 
9.3  ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนตามท่ีให้ไว้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว และมีสิทธิ์ลงไป 

นั่งในบริเวณท่ีพักนักกีฬา จ านวน 1 คน ในการแข่งขันประเภททีม และต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

 นักกีฬาทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาสมัครเล่นที่ดี ปฏิบัติตามข้อบังคับและ 
ระเบียบกติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมและละเมิดจะได้รับการพิจารณา 
ลงโทษตามข้อบังคับ 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่าย 

เทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลองค า
เกมส์” 
ข้อ 12 การประท้วง 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32   พ.ศ. 2562   ข้อ 16 

ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562  ข้อ 18 
ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบ

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 


