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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส  

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ               

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕        
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย        

การจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์  
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภท 
(๑) ทีมชาย 
(๒) ทีมหญิง 
(3) ชายเดี่ยว 
(4) หญิงเดี่ยว 
(5) ชายคู่ 
(6) หญิงคู ่
(7) คู่ผสม 
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา 
6.1.1  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาชาย        

ไม่เกิน  8 คน  นักกีฬาหญิง ไม่เกิน 8 คน 
 6.1.2 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม             

ทีมชาย  ๑ ทีมและทีมหญิง ๑ ทีม แต่ละทีมจะต้องมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน  
 6.1.3 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล            

ไม่เกิน ๒ คน / ๒ คู่ ในแต่ละประเภท โดยนักกีฬา ๑ คน สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกินคนละ ๒ รายการ  
๖.2 เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย 

(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน  ๑  คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๒  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 ๗.2 ทุกประเภทท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 

๗.3 รอบแรก ถึงรอบรองชนะเลิศ แข่งขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไท-เบรก (๗ คะแนน)  
ในเซตที่ ๑ และเซตที่ ๒ ในกรณี ๑ เซตเท่ากัน ให้แข่งขันระบบ ซุปเปอร์ไท-เบรก (๑๐ คะแนน) แทนการแข่งขัน
เซตที่ ๓  

๗.4 รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไท-เบรก (๗ คะแนน) ในเซตที่ ๑       
และเซตท่ี ๒ ยกเว้น ๑ เซตเท่ากัน ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน  
 ๗.5 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการแข่งขันและวิธีนับ
คะแนนในแต่ละเซตของการแข่งขันกีฬาเทนนิสทุกประเภทได้ ในกรณีที่เกิดความจ าเป็น 

๗.6 การแข่งขันประเภททีม ประกอบด้วย  
(๑) เดี่ยวมือ ๒ 
(๒) เดี่ยวมอื ๑ 
(๓) ประเภทคู ่

๗.7 การแข่งขันประเภททีมแต่ละรอบ ทุกทีมมีสิทธิ์ เลือกนักกีฬาคนใดคนหนึ่งในทีมลง
แข่งขันก็ได้ นักกีฬาที่ลงแข่งขันในประเภทเดี่ยวแล้ว จะลงแข่งขันในประเภทคู่อีกไม่ได้ (เล่นได้คนละ ๑  ประเภท) 
และอนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนที่ได้แจ้งรายชื่อไว้ หรือนักกีฬาในทีม ๑ คน ลงไปนั่งในบริเวณที่พักนักกีฬา
ของทีมตนเอง และจะท าการฝึกสอนได้ ตามกติกาของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) 
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๗.8 การแข่งขันประเภททีมแต่ละรอบ ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อนักกีฬา      
ทั้งเดี่ยวมือ ๒ เดี่ยวมือ ๑ และประเภทคู่ ก่อนก าหนดการแข่งขันเดี่ยวมือ ๒ เริ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที              
และภายหลังเสร็จการแข่งขันเดี่ยวมือ ๑ แล้ว หากทีมใดต้องการเปลี่ยนนักกีฬาในประเภทคู่ ให้ผู้จัดการทีมหรือ        
ผู้ฝึกสอน แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อผู้แทนคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ หรือผู้ตัดสินชี้ขาดก่อนก าหนดการแข่งขันประเภทคู่จะเริ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาท ี

๗.9 การแข่งขันประเภททีม ให้จัดการแข่งขันแบบชนะ ๒ ใน ๓ แมตช์ ทีมใดชนะ         
๒ แมตช์แล้ว ให้ถือว่าทีมนั้นชนะโดยเด็ดขาด ไม่ต้องแข่งขันคู่ต่อไป 

๗.10 การแข่งขันทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศเข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ผู้แพ้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  

๗.๑1 หากนักกีฬาซึ่งท าการแข่งขันแล้ว จะต้องลงแข่งขันอีกในวันเดียวกัน ให้นักกีฬา     
ผู้นั้นมีสิทธิ์พักได้ ภายหลังจบการแข่งขันแต่ละครั้งตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

(๑) หากแข่งขันน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ให้พักได้ ๓๐ นาที 
(๒) หากแข่งขันมากกว่า ๑ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ให้พักได้ ๑ ชั่วโมง 
(๓) หากแข่งขันมากกว่า ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ให้พักได้ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

๗.๑2 การจัดสายแข่งขันและการวางมือ (Seeds) 
(๑) การจัดสายแข่งขันให้ใช้วิธีการวางมือและจับสลากโดยการจัดวางอันดับมือ         

ในสายการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อกติกาของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ( ITF) ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสชายทั่วไป               
และหญิงท่ัวไป 

(๒) การจัดวางอันดับนักกีฬาในสายการแข่งขันประเภทบุคคลให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

(๓) ประเภทการแข่งขันท่ีมีนักกีฬามากกว่า ๓๒ คน/คู่/ทีม ให้วางอันดับมือในการจัด
สายแข่งขันไม่เกิน ๑๖ คน/คู่/ทีม 

(๔) ประเภทแข่งขันที่มีนักกีฬามากกว่า ๑๖ คน/คู่/ทีม ให้วางอันดับมือในการจัดสาย
แข่งขันไม่เกิน ๘ คน/คู่/ทีม 

(๕) ประเภทแข่งขันที่มีนักกีฬา ๑๖ คน/คู่/ทีม หรือน้อยกว่า ให้วางอันดับมือ       
ในการจัดสายแข่งขันไม่เกิน ๔ คน/คู่/ทีม 

(๖) ต้องแยกทีมนักกีฬาจากวิทยาเขตเดียวกันไว้คนละสายการแข่งขัน(สายบน - สายล่าง) 
(๗) ก าหนดวันจัดสายแข่งขัน 

- ประเภททีม ต้องกระท าก่อนการแข่งขันวันแรกของการแข่งขันประเภททีม   
ไม่น้อยกว่า ๑ วัน 

-  ประเภทบุคคล ต้องกระท าก่อนการแข่งขัน ภายหลังจบการแข่งขันประเภท
ทีม หรืออาจจัดให้มีการแข่งขัน ในขณะที่มีการแข่งขันประเภททีมก็ได้ 

(๘) ผู้แทนคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสหรือผู้ตัดสินชี้ขาดเป็นผู้จัด
วางอันดับมือและสายการแข่งขัน และต้องด าเนินการโดยเปิดเผยต่อที่ประชุมผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนหรือ
นักกีฬาของวิทยาเขตอ่ืน ซึ่งไม่ใช่วิทยาเขตเจ้าภาพจัดการแข่งขันจ านวนรวมไม่น้อยกว่า ๒ วิทยาเขต 
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(๙) หากผู้ใดได้รับการวางมือในการจัดสายแข่งขัน ๔ อันดับแรก ถอนตัวจากการ
แข่งขันก่อนการแข่งขันประเภทนั้น จะเริ่มขึ้น ให้เลื่อนอันดับการวางมือใหม่และจัดสายแข่งขันเฉพาะต าแหน่งการ
วางมือ ในสายการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น โดยน าผู้ได้รับการวางมืออันดับที่ดีที่สุดขึ้นเป็นมือวางอันดับ
สุดท้ายแทน และน าผู้เล่นที่ได้สิทธิ์ลงแทนผู้ถอนตัวไปอยู่ในต าแหน่งแทนที่ผู้ที่ขึ้นมาเป็นอันดับมือวาง 

(๑๐) ผลการจัดวางอันดับมือและการจัดสายแข่งขัน ตามระเบียบข้อ ๗.๑๑ (๗)        
ข้อ ๗.๑๑ (๘) และ ข้อ ๗.๑๑ (๙) ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี         

และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๘.3 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ รวมทั้งหมวก 

อุปกรณ์รัดศีรษะจะต้องได้รับอนุญาต จากคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสหรือผู้ตัดสินชี้ขาด
เท่านั้น 

๙.๒ ผู้ฝึกสอนต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามระเบียบของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งลงท าหน้าที่ในการแข่งขันประเภททีมด้วย 

๙.3 อุปกรณ์การแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 

                    นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
    10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากนักกีฬาที่ครองเหรียญทองรวมมากที่สุดถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณา
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ (หากมีผลรวมที่เท่ากันให้พิจารณาความส าคัญจาก ประเภท เดี่ยว ,              
คู,่ คู่ผสม และทีมตามล าดับ)  

10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก จากการมีนักกีฬาในทีมที่ครองเหรียญทองรวมมากที่สุดถ้าเหรียญทองเท่ากัน 
ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ 
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

               ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส   
เป็นผู้ด าเนินการ 
  ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่               
ในการจัดแข่งขัน 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
    ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ                       
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                       

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้  

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


