
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เทนนิส ดับเบลิ ทวัร์นาเม้นต์ 14-15 November 2020 (สาํหรับสมาชิกRQ เท่านัLน) 

Application Form for any RQ member to participate in the “RQ Tennis Double Tournament 2020”  

  

1.รายชื(อผู้ เข้าร่วมแขง่ขนั / Team Members 

1.1 ชื(อ - สกลุ / Name - Family Name: ........................................................................................................................... 

เลขสมาชิก / Member Card No : ................อาย ุ/ Age : .....ปี  เพศ / Gender …ชาย / male … หญิง / Female 

เบอร์โทรศพัท์ / Tel : ...................................................อีเมล์ / Email : ............................................................................. 

1.2 ชื(อ - สกลุ / Name - Family Name: ........................................................................................................................... 

เลขสมาชิก / Member Card No : ................อาย ุ/ Age : .....ปี  เพศ / Gender …ชาย / male … หญิง / Female 

เบอร์โทรศพัท์ / Tel : ...................................................อีเมล์ / Email : ............................................................................. 

2.  ประเภทที(ทําการแขง่ขนั (Division)  

                    ประเภทชายคู ่     Men’s double   

                    ประเภทชายคู ่( อาย ุ> 45 ปี)   Men’s double (age >45 yrs.)      

                    ประเภทหญิงคู ่    Women’s double 

                    ประเภทหญิงคู ่( อาย ุ> 45 ปี)   Women’s double (age >45 yrs.)      

                    ประเภทคูผ่สม*      Mix double  ( *แข่งขันวันเสาร์ที2 14 พ.ย. 63 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ) 

      ประเภทคูผ่สม* ( อาย ุ> 45 ปี)   Mix double  (age >45 yrs.)  (*แข่งขันวันเสาร์ที2 14 พ.ย. 63 เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ) 

      ประเภทคู ่VIP* (มือใหมแ่ละซีเนียร์) VIP double  (Senior &Beginner) *ต้องได้รับการพิจารณาจากครูสอนเทนนิสก่อน 

กตกิาการแข่งขัน 

1. สมาชิกสามารถสมคัรเข้าร่วมแขง่ขนัได้คนละ 1 ประเภทเทา่นั wน (Individuals can participate in one division only.) 

2. ในแตล่ะรายการหากมีผู้ เข้าร่วมน้อยกวา่ 6 คน ขอยกเลกิการแขง่ขนัในรายการนั wนๆ (In each  event  there must be 

at least 6 participants) 

3. ทําการแขง่ขนัแบบแพ้คดัออก (Knock Out)  

4. การแขง่ขนั { เกม, ดวิส์ } แต้ม   (U games, deuce: best of 1 point) 

5. ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั จะต้องมารายงานตวัก่อนเริ(มการแขง่ขนั }~ นาที ( Participants are required to show up 15 

minutes before the game starts) 

6. ผู้ ที(มีคะแนนสงูสดุอนัดบั1-3ของแตล่ะรายการ จะได้รับรางวลัจากสโมสร. (The team with the highest score1-3 of 

each group will be awarded a trophy) 

7. การตดัสนิผลการแขง่ขนัจะอยูใ่นดลุยพินิจของสโมสรเดอะแร็คเก็ตคลบั ซึ(งคําตดัสนิถือเป็นข้อยตุ(ิ In all competitions 

the judge's decision shall be final.) 

8. ในกรณีเกิดอบุตัเิหต ุสโมสรจะนําสง่โรงพยาบาลที(ใกล้ที(สดุ โดยผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย (In case of 

accident, members will be sent to the nearest hospital. The expenses incurred will be the responsibility of 

the applicants.) 

หมายเหตุ / Remark    กาํหนดส่งใบสมัคร / Deadline for application ก่อนวันทีs 31 ต.ค. 63/Submit entries before Oct,31 

 

 

 

ลงชืsอผู้สมัคร / Signature ……..............………………………………………….. 


