


 

 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์  

กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์”  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
-------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 4 ข้อ 14 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย ก าหนดใช้ในปัจจุบัน                  
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
  ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน การจัดการแข่งขันแบ่งประเภทดังนี้ 
   2.1  ทีม  ชายและหญิง 
   2.2  คู ่   ชายและหญิง 
   2.3  ทีมท่ัวไป (ไม่จ ากัดเพศ) 
   2.4  ทีมผสม   

  ข้อ 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามหมวดที่ 5 ข้อ 15 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย  เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  ข้อ 4.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   4.1  ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาไม่เกิน 12 คน  
   4.2  ประเภททีม ให้คณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 1 ทีม    
โดยในทีมประกอบไปด้วยนักกีฬาไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน 
   4.2  ประเภททีมทั่วไป ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 ทีม 
โดยในทีมประกอบด้วยนักกีฬาไม่จ ากัดเพศ ไม่เกิน 6 คน และต้องไม่น้อยกว่า 4 คน 
   4.3  ประเภทคู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ประเภทละไม่เกิน 3 คู่และต้องเป็นนักกีฬาในประเภททีม ยกเว้นคณะ/วิทยาลัย ไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันประเภททีม ให้ส่งนักกีฬาได้ไม่เกินประเภทละ 2 คู่  
   4.4  ให้แต่ละทีม ยืนยันรายชื่อในการแข่งขันประเภทคู่ ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจ านวนคู่ที่ทีมนั้น แจ้งความจ านงเข้าร่วมในการแข่งขัน 
   4.5 ให้มี เจ้ าหน้าที่ทีมได้ ไม่ เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้ จัดการทีม 1 คน  
และผู้ฝึกสอน 1 คน  
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            ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน 
   5.1  ประเภททีม  
    5.1.1  ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีมพร้อมกันใน วัน เวลา 
และสถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 
    5.1.2  ให้เจ้าภาพเลือกอยู่สายหนึ่งสายใดในรอบแรกได้ 
    5.1.3  ให้จัดการแข่งขันประเภททีมทั่วไป และทีมชายหญิง โดยเริ่มการ
แข่งขันรอบแรกพร้อมกัน 
    5.1.4  ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 6 - 10 ทีม ให้จัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมดแบบ SINGLE ROUND ROBIN หรือ DOUBLE ROUND ROBIN รอบละไม่เกิน 24 กระดาน
และต้องไม่น้อยกว่า 8 กระดาน คิดคะแนนรวมทั้งหมด ให้ทีมที่ได้คะแนน V.P สูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ และทีม
ที่ได้คะแนน V.P รองลงมาเป็นทีม รองชนะเลิศ ส่วนทีมท่ีได้คะแนน V.P เป็นอันดับที่ 3 ให้ได้อันดับ 3  
   5.2  ประเภทคู่ 
    5.2.1  ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมกัน โดยให้ใช้นักกีฬาจากประเภททีม                   
ยกเว้นไม่ส่งประเภททีม 
    5.2.2  ให้จัดการแข่งขันโดยเริ่มการแข่งขันรอบแรกพร้อมกันและจัดใน
ช่วงเวลาที่ไม่กระทบต่อการแข่งขันประเภทอ่ืน ๆ 

  ข้อ  6.  ก าหนดการแข่งขัน 
   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย              
เรื่อง  ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  ข้อ 7.  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
   ให้เจ้าภาพเป็นผู้ก าหนดและแจ้งทีมเข้าแข่งขันอย่างน้อย 30 วัน 

  ข้อ 8.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะหนึ่งเพ่ือด าเนินการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2565 หากปัญหา
นอกเหนือ จากที่ระบุให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน ค าตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ถือเป็นที่สุด และรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันทราบ 
  ข้อ  9.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
   ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2565 
  ข้อ 10.  การประท้วงอุทธรณ์ 
   ให้เป็นไปตามหมวด 9 ข้อ 24 และข้อ 25 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช             
มงคลศรีวิชัย 
  ข้อ  11. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น             
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 

/ข้อ 12. ให้คณะกรรมการ... 
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ข้อ  12.  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2565 รักษาราชการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่          กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  ประดิษฐสาร) 
ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑๘



กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คร้ังที่ ๑๓ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บริดจ ประเภท บริดจ คู หญิง
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