
ระเบยีบการแข่งขนัเทนนิส 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครัง้ท่ี  33 ( พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส”์     
ณ  จงัหวดัชุมพร 

*************************   

1.  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 นายกสมาคม   นายกติตน์สมบตั ิ เอือ้มมงคล 
 เลขาธกิาร   พลเอกสมโภชน์  นนทชยั 
 สถานทีต่ดิต่อ   เลขที ่ 100  หมู่  9  ถนนแจง้วฒันะ  ต.บางพูด 
     อ.ปากเกรด็  จ.นนทบุร ี 11120 
     โทรศพัท ์ 0-2503-4080-3  โทรสาร  0-2503-4084 

2.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 

    ประธานฝ่ายกฬีาเทนนสิของจงัหวดัเจา้ภาพ     ประธานกรรมการ 
    ผูแ้ทนลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย     รองประธานกรรมการ 
    ผูจ้ดัการทมีหรอืผูแ้ทนของแต่ละจงัหวดัทีส่่งเขา้แขง่ขนั จงัหวดัละ  1  คน กรรมการ 
    บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้      กรรมการ 
    บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้      กรรมการและเลขานุการ 
    บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้      กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค 

      3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคณุสมบติันักกีฬา ประกอบด้วย 
 ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันากฬีาเป็นเลศิ   ประธานกรรมการ 
 นายกสมาคมกฬีาจงัหวดัเจา้ภาพ   กรรมการ 
 ผูแ้ทนลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
 ผูแ้ทนกองนิตกิาร     กรรมการ 
 ผูอ้ านวยการกองแขง่ขนักฬีาเป็นเลศิ   กรรมการและเลขานุการ 
 หวัหน้างานแขง่ขนัและทะเบยีนกฬีาในประเทศ  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
      3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
  ผูแ้ทนลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
  ประธานฝ่ายจดัการแขง่ขนักฬีาเทนนิสจงัหวดัเจา้ภาพ รองประธานกรรมการ 
  ผูจ้ดัการทมีทุกทมี (ยกเวน้ คู่กรณ)ี   กรรมการ 
  ผูแ้ทนการกฬีาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
  บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพกฬีาเยาวชนแห่งชาตแิต่งตัง้ กรรมการและเลขานุการ 
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4.  อนัดบันักเทนนิส 

 อนัดบันกัเทนนิสในระเบยีบฯ  นี้หมายถงึ 
 4.1  อนัดบันกัเทนนิสไทยประเภทเยาวชน  และทัว่ไปพจิารณาจากอนัดบัไม่เกนิ 100 อนัดบัแรก  
ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ทัง้ประเภทเดีย่วและประเภทคู่  โดยใชอ้นัดบันักเทนนิสรุ่น  18  ปี  

เป็นเกณฑ ์
 4.2  อนัดบันกัเทนนิสเยาวชนโลกของ ITF (International Tennis Federation) นกักฬีาชายทัง้ประเภท
เดี่ยวและประเภทคู่โดยใช้ Ranking 700 อนัดบัแรก, นักกีฬาหญิงทัง้ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่โดยใช ้
Ranking 600 อนัดบัแรก 
 4.3  การจัดอันดับมือผู้ได้สิทธิลงแข่งข ันระดับชาติ(เมนดรอว์)ให้คณะกรรมการจัดอันดับ              
นักเทนนิสไทยของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาจากอันดับ              
ครัง้ล่าสุดตามระเบียบฯ ทัง้ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่  และให้แล้วเสร็จตามก าหนดในระเบียบฯ                   
ขอ้  11.1.4  และผลการพจิารณานี้ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
 4.4  กรณผีูไ้ม่มอีนัดบัดงักล่าว หรอืเกดิขอ้ขดัแยง้ในเรื่องขอ้เทจ็จรงิดว้ยสถติขิอ้มูลการแขง่ขนัต่างๆ  
ใหค้ณะกรรมการจดัอนัดบันกัเทนนิสไทย  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์พจิารณา
จดัอนัดบัมอืจากขอ้มูลสถติผิลการแขง่ขนัต่างๆ  และผลการพจิารณานี้ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
 4.5  ผู้เล่นในทีมซึ่งไม่มีและหรือสถิติข้อมูลการแข่งขนัต่างๆ ตามระเบียบฯให้ใช้อนัดบัมือในทีมตาม        
ทีจ่ดัเรยีงอนัดบัมาในการสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั  ตามอนัดบัมอืของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

5.  สิทธิพิเศษ ( Wild Card )  
 5.1  “สิทธิพิเศษ” (Wild Card) หมายถึงนักกีฬาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วม             
การแขง่ขนัในระดบัชาต ิ( Main Draw ) โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค 
 5.2  ผูไ้ดร้บัสทิธพิเิศษนี้  ตอ้งเป็นผูท้ี่จงัหวดัส่งรายชือ่สมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนัเท่านัน้ 
 5.3  ผูไ้ดร้บัสทิธพิเิศษนี้  ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่ตกรอบจากการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค  
 5.4  ผูม้อี านาจหน้าทีพ่จิารณาให้สทิธพิเิศษและจ านวนนักกฬีาที่ได้รบัสทิธพิเิศษในแต่ละประเภท
ใหเ้ป็นไปดงันี้ 
  5.4.1  ประเภททมีชาย  และ  ประเภททมีหญงิ 
   5.4.1.1  ทมีทีม่นีกักฬีาทีม่อีนัดบัดทีีสุ่ด  ประเภทละ  1  ทมี 
   5.4.1.2  จงัหวดัเจา้ภาพ    ประเภทละ  1  ทมี 
  5.4.2  ประเภทชายเดีย่ว  และประเภทหญงิเดีย่ว   
   5.4.2.1  ลอนเทนนิสสมาคมฯ  เป็นผูพ้จิารณา ประเภทละ  2  คน 
   5.4.2.2  นกักฬีาจงัหวดัเจา้ภาพ   ประเภทละ  2  คน 
  5.4.3  ประเภทชายคู่  ประเภทหญงิคู่  และประเภทคู่ผสม   
   5.4.3.1  ไดส้ทิธิโ์ดยอนัดบัมอื 6  คู่ 
   5.4.3.2  จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค 10 คู่ ( ภาคละ 2 คู่ ) 
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 5.5  ผูม้อี านาจหน้าที่พจิารณา  ต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็และส่งรายชื่อให้จงัหวดัเจ้าภาพไม่น้อย
กวา่สามสบิวนั  ก่อนพธิเีปิดการแขง่ขนั  และผลการพจิารณาใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
 5.6  หากนักกฬีาจงัหวดัเจ้าภาพ  ได้เขา้สู่การแข่งขนัระดบัชาต ิMain Drew โดยอนัดบัมอืให้สทิธิ
ตามขอ้ 5.4.1.2 และขอ้ 5.4.2.2  ตกไป และใหเ้พิม่จ านวนผูไ้ดส้ทิธนิี้แก่ลอนเทนนสิสมาคมฯ เป็นผูพ้จิารณา 
 5.7  หากลอนเทนนิสสมาคมฯ ไม่พิจารณาผู้ได้สิทธิตามข้อ 5.6 ให้เพิ่มจ านวนผู้ได้สิทธ ิ                
โดยอนัดบัมอืแทน 
 5.8  ในกรณทีีผู่ไ้ดร้บัสทิธพิเิศษดงักล่าว  ไม่สามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนัดว้ยเหตุใดๆ  กด็ ี ให้ผูเ้ล่นส ารอง
ตามระเบยีบฯ  ขอ้ 11.4 และขอ้ 11.5 ไดส้ทิธเิขา้ร่วมการแขง่ขนัแทนและอาจไดร้บัการวางมอืในสายการแขง่ขนั 
 5.9  “นกักฬีาส ารอง” หมายถงึ 
  5.9.1  นกักฬีาส ารองจากการคดัเลอืกในระดบัภาค 
  5.9.2  นกักฬีาทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนัในระดบัชาตทิีม่คีวามประสงคจ์ะท าการแขง่ขนัประเภท 
           อื่นทีไ่ม่ไดล้งท าการแขง่ขนั  แต่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้  7.6  และ  8.3   
6.  ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 
 6.1  ใชข้อ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 
 6.2  ใช้กติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์เทนนิสนานาชาติ ( ITF ) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย               
โดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ฉบบัล่าสุด 
 6.3  ให้น าบทลงโทษกรณีถ่วงเวลา การสอน และมารยาทของนักกีฬา  ตามกติกาการแข่งขนั             
ของสหพนัธเ์ทนนิสนานาชาต ิ( ITF ) ขอ้ 29 และขอ้ 30 มาบงัคบัใชแ้ละลงโทษ  ดงันี้ 
  ครัง้ที ่ 1  ตกัเตอืน 
  ครัง้ที ่ 2  เสยีแตม้ 
  ครัง้ที ่ 3  เสยีเกม 
  ครัง้ที ่ 4  เสยีเกมหรอืใหอ้อกจากการแขง่ขนั 
และลอนเทนนิสสมาคมฯ  อาจจะพจิารณาลงโทษหา้มท าการแขง่ขนัเป็นเวลา  2  ปี 

7.  คณุสมบติัของผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั 
 7.1  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ.  2550 
 7.2  ค าว่า “นักกีฬาสมัครเล่น” ในข้อบงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งข ันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมายถึง นักเทนนิสที่ไม่มีเงินรายได้จากเงินรางวลัการแข่งข ันเกินกว่า  
100,000  เหรียญสหรฐั ในแต่ละรอบปีการแข่งขนัเทนนิสอาชพีของ ATP หรือ WTA ภายในสองปี              
ก่อนหน้าปีทีม่กีารแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตคิรัง้นี้  ( พ.ศ.  2558  และ  2559 ) 
 7.3  ตอ้งมอีายุตัง้แต่  13  ปีขึน้ไป  และไม่เกนิ 18 ปี  (ใช้ พ.ศ.ปัจจุบนัลบดว้ย พ.ศ. ทีเ่กดิ ) 
 7.4  แต่ละจงัหวดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัไดไ้ม่เกนิ  ชาย  6  คน, หญงิ  6  คน  



 4 

 7.5  ในประเภททีม  แต่ละจังหวดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั  ได้เพียงทีมชาย 1 ทีมและ             
ทมีหญงิ 1 ทมี แต่ละทมีตอ้งมผีูเ้ล่นในทมีไมน้่อยกวา่ 4 คน แต่ไม่เกนิ 6 คน ซึ่งเป็นผูม้ชี ือ่อยู่ในบญัชรีายชือ่
นกักฬีาของจงัหวดั  ตามระเบยีบฯ  ขอ้  7.4 และไม่มนีกักฬีาเทนนิสทมีชาตไิทยร่วมลงท าการแขง่ขนัอยู่ในทมี   
 7.6  ในประเภทบุคคล แต่ละจงัหวดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัในแต่ละประเภทไดไ้ม่เกนิ  2 คนหรอื 2 คู่ 
 * ทมีชาต ิ หมายถงึ  นกัเทนนิสทีม่ชี ือ่ในรายการแขง่ขนัต่อไปนี้  ซเีกมส ์ เอเชีย่นเกมส์  โอลมิปิกเกมส์  
Davis Cup และ  Federation Cup 
8.  ประเภทการแข่งขนัและจ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัในระดบัภาค  ( รอบคดัเลือก ) 
 8.1  มกีารแขง่ขนั  7  ประเภท  ดงันี้ 
  8.1.1  ประเภททมีชาย  ( เดีย่ว  2  มอื  และคู่  1  คู่ ) 
  8.1.2  ประเภททมีหญงิ  ( เดีย่ว  2  มอื  และคู่  1  คู่ ) 
  8.1.3  ประเภทชายเดีย่ว 
  8.1.4  ประเภทหญงิเดีย่ว 
  8.1.5  ประเภทชายคู่ 
  8.1.6  ประเภทหญงิคู่ 
  8.1.7  ประเภทคู่ผสม 
 8.2  ทุกประเภทไม่จ ากดัจ านวนผูแ้ขง่ขนัแต่การส่งนกักฬีาของแต่ละจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ 
 8.3  ในประเภทบุคคล  นกักฬีา 1 คน  สามารถสมคัรเขา้แขง่ขนัในประเภทบุคคลไดไ้ม่เกนิคนละ  2  ประเภท 
 8.4  จ านวนเจา้หน้าทีท่มี ผูจ้ดัการทมี ผูค้วบคุมทมีและผูฝึ้กสอน 
  8.4.1  ถ้าจงัหวดัใดได้รบัการคดัเลอืกทัง้ประเภททมีชาย และทมีหญิง รวม 2 ทีม  จะได้
เจา้หน้าทีท่มี จ านวน 3 คนประกอบด้วย ผูจ้ดัการทมี 1 คน ผูฝึ้กสอนนักกฬีาทมีชาย 1 คน และผูฝึ้กสอน
นกักฬีาทมีหญงิ 1 คน 
  8.4.2  ถ้าจงัหวดัใดได้รบัการคดัเลือกเฉพาะประเภททมีชาย หรือทมีหญิงทมีใดทมีหนึ่ง 
จ านวน 1 ทมี จะได ้เจา้หน้าทีท่มี จ านวน 1 คน เท่านัน้  คอืผูฝึ้กสอนนกักฬีาทมีชาย 1  คน หรอืผูฝึ้กสอน
นกักฬีาทมีหญงิ 1 คน 
  8.4.3  ถ้าจงัหวดัใดได้รบัการคดัเลือกเฉพาะประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง จะได้
เจา้หน้าทีท่มี  จ านวน 1 คน เท่านัน้ คอืผูฝึ้กสอน 1 คน 
  8.4.4  ผูจ้ดัการทมี ผูค้วบคุมทมี หรอืผูฝึ้กสอน มหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชมุผูจ้ดัการทมี ตามวนั 
เวลา ทีก่ าหนด 
 
9.  หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกในระดบัชาติ  ( เมนดรอว ์) 
 9.1   ประเภททมีชาย 12  ทมี 
  9.1.1  จากรอบคดัเลอืกระดบัภาคๆ  ละ  2  ทมี 
  9.1.2  จงัหวดัเจา้ภาพไดส้ทิธพิเิศษ  1  ทมี (จงัหวดัชมุพร) 
  9.1.3  ไดส้ทิธโิดยอนัดบัมอืนกักฬีาในทมีดทีีสุ่ด  1  ทมี 
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 9.2   ประเภททมีหญงิ  12  ทมี 
  9.2.1  จากรอบคดัเลอืกระดบัภาคๆ  ละ  2  ทมี 
  9.2.2  จงัหวดัเจา้ภาพไดส้ทิธพิเิศษ  1  ทมี (จงัหวดัชมุพร) 
  9.2.3  ไดส้ทิธโิดยอนัดบัมอืนกักฬีาในทมีดทีีสุ่ด  1  ทมี 
 9.3  ประเภทชายเดีย่ว  จ านวน  32  คน 
  9.3.1  ไดส้ทิธโิดยอนัดบัมอื  18  คน 
  9.3.2  ไดส้ทิธพิเิศษ  4  คน 
  9.3.3  จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค  10  คน  ( ภาคละ  2  คน ) 
 9.4  ประเภทหญงิเดีย่ว  จ านวน  32  คน 
  9.4.1  ไดส้ทิธโิดยอนัดบัมอื  18  คน 
  9.4.2  ไดส้ทิธพิเิศษ  4  คน 
  9.4.3  จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค  10  คน  ( ภาคละ  2  คน ) 
 9.5  ประเภทชายคู่  จ านวน  16  คู่ 
  9.5.1  ไดส้ทิธโิดยอนัดบัมอื  6  คู่ 
  9.5.2  จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค  10  คู่ ( ภาคละ 2 คู่ ) 
 9.6  ประเภทหญงิคู่  จ านวน  16  คู่ 
  9.6.1  ไดส้ทิธโิดยอนัดบัมอื  6 คู่ 
  9.6.2  จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค  10  คู่ ( ภาคละ  2  คู่ ) 
 9.7  ประเภทคู่ผสม  จ านวน  16  คู่ 
  9.7.1  ไดส้ทิธโิดยอนัดบัมอื  6  คู่ 
  9.7.2  จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค  10 คู่ (ภาคละ 2 คู่ ) 

10.  วิธีการจดัการแข่งขนั 
 10.1  ทุกประเภทท าการแขง่ขนัแบบแพค้ดัออก 
 10.2  ใชร้ะบบ  2 ใน 3 เชค็ทุกรอบ  และใชไ้ทเบรก 7 ใน 12  แตม้  เมื่อ 6 เกมเท่ากนัทุกเซต็ 
 10.3  ในการแขง่ขนัประเภททมี  ประกอบดว้ยเดีย่ว 2 มอื และคู่ 1 คู่  ใหแ้ขง่ขนัตามล าดบั  ดงันี้ 
  10.3.1  เดีย่วมอื  2 
  10.3.2  เดีย่วมอื  1 
  10.3.3  ประเภทคู่ 
 10.4  ในการแข่งขนัประเภททีมแต่ละรอบ  ทุกทีมมีสิทธิเลือกผู้เล่นคนใดในทีมลงแข่งขนัก็ได ้     
แต่การจดัผู้เล่นเดี่ยวมอื 1 และเดี่ยวมือ 2 ให้เป็นไปตามอนัดบันักเทนนิสตามระเบียบฯ  และผู้เล่นที่ลง
แขง่ขนัในประเภทเดีย่วแลว้  จะลงแข่งขนัในประเภทคู่อกีกไ็ด้  โดยอนุญาตให้ผูจ้ดัการทมี  หรอืผูค้วบคุม
ทมีหรอืผูฝึ้กสอนทีไ่ดแ้จง้รายชือ่ไว ้หรอืนกักฬีาในทมี 1 คน  ลงไปนัง่ในบรเิวณทีพ่กันักกฬีาของทมีตนเอง
และจะท าการฝึกสอนไดต้ามกตกิาการแขง่ขนัของสหพนัธเ์ทนนิสนานาชาต ิ( ITF ) ขอ้ 30 เท่านัน้ 
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 10.5  ในการแข่งข ันประเภททีมแต่ละรอบ  ให้ผู้จ ัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน              
ส่งรายชือ่ผูเ้ล่นทัง้เดีย่วมอื  2 เดีย่วมอื 1 และประเภทคู่ ก่อนก าหนดการแขง่ขนัเดีย่วมอื  2  เริม่ขึน้ไม่น้อย
กวา่ 30 นาท ีและภายหลงัเสรจ็สิน้การแขง่ขนัเดีย่วมอื 1 แล้ว หากทมีใดต้องการเปลี่ยนผูเ้ล่นในประเภทคู่  
ให้ผู้จดัการทีม  หรือผูค้วบคุมทีมหรือผูฝึ้กสอน  แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อผู้แทนสมาคม และหรือผูต้ดัสิน  
ชีข้าดก่อนก าหนดการแขง่ขนัประเภทคู่จะเริม่ขึน้ไม่น้อยกวา่  15  นาที 
 10.6  ในการแขง่ขนัประเภททมีระดบัชาต ิ (เมนดรอว)์ ใหม้กีารแขง่ขนัเดีย่วมอื 2 เดีย่วมอื  1  และ
ประเภทคู่จะรูผ้ลแพ ้- ชนะ หลงัแขง่ขนั 2 แมตซ์แรก  แลว้ในประเภทคู่ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูแ้ทนสมาคม
ผูต้ดัสนิชีข้าด  หรอืประธานจดัการแขง่ขนั 
 10.7  ในการแข่งขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค  หากการแข่งขนัประเภทบุคคลประเภทใดมผีูแ้ข่งขนั   
5 คน หรอื 5 คู่ ขึน้ไปใหท้ าการแขง่แบบแพค้ดัออก แต่ถ้ามผีูแ้ข่งขนั 4 คน หรอื 4 คู่ หรอืน้อยกว่าให้แข่งขนัแบบ
พบกนัหมด 
 10.8  ในการแข่งขนัประเภททีมรอบคดัเลือกระดับภาค ถ้ามีทีมแข่งขนั 4 ทีม หรือน้อยกว่า        
ใหแ้ขง่ขนัแบบพบกนัหมด เพื่อคดัเลอืกผูช้นะเลศิ และรองชนะเลิศตามล าดบั 
 10.9  การนับคะแนนในการแข่งขนัแบบพบกนัหมด  ตามระเบียบขอ้ 10.7 และ 10.8  ผู้ชนะได ้        
2  คะแนน  ผูแ้พไ้ด ้1 คะแนน  ผูไ้ม่ลงแขง่ขนัไม่ไดค้ะแนน  หากนบัรวมคะแนนแลว้เท่ากนั  2  ทมี  ใหดู้ผล
การแข่งขนัระหว่างคู่นัน้  หากมีผลเท่ากันตัง้แต่ 3 คน/ทีม  ขึ้นไป  ให้ยึดการนับตามล าดับต่อไปนี้             
เพื่อเลอืกผูม้อีนัดบัดกีวา่ 
  10.9.1  มแีมตซ์ได-้เสยี  ดกีวา่ 
  10.9.2  มเีซต็ได-้เสยี  ดกีวา่ 
  10.9.3  มเีกมได-้เสยี  ดกีวา่ 
 10.10  หากนบัคะแนนตามระเบยีบฯ  ขอ้ 10.9 แลว้ ยงัเท่ากนัอกี ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 
 10.11  ในการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค  ตอ้งจดัใหผู้แ้พใ้นรอบรองชนะเลศิทุกประเภทท าการ
แขง่ขนัเพื่อจดัอนัดบัสาม 
 10.12  หากนักกีฬาซึ่งท าการแข่งขนัแล้ว  จะต้องลงแข่งขนัอกีในวนัเดียวกนั  ให้นักกฬีาผู้นัน้         
มสีทิธพิกัไดภ้ายหลงัจบการแขง่ขนัแต่ละครัง้  ตามก าหนดเวลาดงันี้ 
  10.12.1  หากแขง่ขนัน้อยกวา่  1  ชัว่โมง  ใหพ้กัได ้ 30  นาที 
  10.12.2  หากแขง่ขนัมากกวา่ 1 ชัว่โมง แต่ไม่เกนิ 1 ชัว่โมง 30  นาท ี ใหพ้กัได ้ 1  ชัว่โมง  
  10.12.3  หากแขง่ขนัมากกวา่ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีใหพ้กัได ้1  ชัว่โมง  30  นาท ี
 10.13  การจดัสายการแขง่ขนัและการวางมอื  (Seeds ) 
  10.13.1  การจดัสายการแขง่ขนัใหใ้ชว้ธิวีางมอื  และการจบัสลาก  โดยการจดัวางอนัดบัมอื
ในสาย การแขง่ขนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหพนัธ์เทนนิสนานาชาต ิ( ITF ) ว่าด้วยการแข่งขนัเทนนิส
ประเภทชายทัว่ไป  และประเภทหญงิทัว่ไป 
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10.13.2  การจดัวางอนัดบันกักฬีาในสายการแขง่ขนัประเภทบุคคล  ให้ใชผ้ลการจดัอนัดบั
ครัง้ล่าสุด  ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์  และในการจัดวางอนัดับ             
ในประเภททมี  ใหพ้จิารณาจากอนัดบัโดยเฉลีย่ของผูเ้ล่นในทมี 

10.13.3  ประเภทแข่งขนัที่มผีู้แข่งขนัมากกว่า 32 คน/คู่ ให้วางอนัดบัมือในการจดัสาย
แขง่ขนัไม่เกนิ  16  คน/คู่ 

10.13.4  ประเภทแข่งขนัที่มผีูแ้ข่งขนัมากกว่า  16  คน/คู่/ทมี  ให้วางอนัดบัมอืในการจดั
สายแขง่ขนัไม่เกนิ  8  คน/คู่/ทมี 

10.13.5  ประเภทแขง่ขนัทีม่ผีูแ้ขง่ขนั  16  คน/คู่/ทมี  หรอืน้อยกว่าให้วางอนัดบัมอืในการ
จดัสายแขง่ขนัไม่เกนิ  4  คน/คู่/ทมี 

10.13.6  ประเภทแขง่ขนัทีต่อ้งจดัการแขง่ขนัแบบแบ่งกลุ่ม  และแขง่ขนัแบบพบกนัหมดใน
กลุ่มตามระเบยีบฯ  ขอ้ 10.7 และขอ้ 10.8  ใหว้างมอือนัดบัในการจดัสายแขง่ขนัไม่เกนิ  4  คน/คู่/ทมี  

10.13.7  ตอ้งแยกทมีนกักฬีาจากจงัหวดัเดยีวกนัไวค้นละสายการแข่งขนั  ( สายบน-สายล่าง )  
  10.13.8  ก าหนดวนัจดัสายแขง่ขนั 

 -  ประเภททีม  และประเภทบุคคลต้องกระท าก่อนการแข่งขนัวนัแรกของแต่ละ
ประเภททีจ่ะเริม่ขึน้  ไม่น้อยกวา่  1  วนั  แต่ไม่เกนิ  2  วนั 

10.13.9  ผู้แทนสมาคมฯ หรือผู้ตดัสินชี้ขาด เป็นผู้จดัวางอนัดบัมือและสายการแข่งขนั  
และต้องด าเนินการโดยเปิดเผยต่อที่ประชุม  ผู้จดัการทีม  หรือผูค้วบคุมทมี และหรอืผู้ฝึกสอน และหรือ
นกักฬีาของจงัหวดัอื่น  ซึ่งไม่ใชจ่งัหวดัเจา้ภาพจดัการแขง่ขนั  ไม่น้อยกวา่  2  จงัหวดั  

10.13.10  หากผู้ได้รบัการวางมือในการจดัสายแข่งขนั  4 อนัดบัแรก ถอนตวัจากการ
แขง่ขนั  4  อนัดบัแรก  ถอนตวัจากการแขง่ขนัก่อนการแขง่ขนัประเภทนัน้ๆ จะเริม่ขึน้ ให้เลื่อนอนัดบัการ
วางมือใหม่  และจดัสายแข่งขนัเฉพาะต าแหน่งการวางมือในสายการแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านัน้     
โดยน าผูไ้ม่ไดร้บัการวางมอือนัดบัที่ดทีี่สุดขึน้เป็นมอืวางอนัดบัสุดท้ายแทน  และน าผูเ้ล่นที่ได้สทิธลิงแทน   
ผูถ้อนตวัไปอยู่ในต าแหน่งแทนทีผู่ท้ ีข่ ึน้มาเป็นอนัดบัมอืวาง 

10.13.11  หากผู้ได้รบัการวางมอือนัดบั  5-8  ถอนตวัจากการแข่งขนั ก่อนการแข่งขนั
ประเภทนัน้ๆ จะเริม่ขึน้  ใหน้ าผูไ้ม่ไดร้บัการวางมอืที่อนัดบัที่ดทีี่สุดขึน้มาในต าแหน่งที่ผูไ้ด้รบัการวางมอืถอนตวั  
และน าผูเ้ล่นทีไ่ดส้ทิธลิงแทนผูถ้อนตวัไปอยู่ในต าแหน่งแทนทีผู่ท้ ีข่ ึน้มาเป็นอนัดบัมอืวาง 

10.13.12  ผลการจดัวางอนัดบัมอืและการจดัสายการแขง่ขนั  ตามระเบยีบฯ  ข้อ  10.13.9  
ขอ้  10.13.10  และขอ้  10.13.11  ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
 

11.  ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั   
 11.1  การสมคัรเขา้ร่วมการแขง่ขนัและการคดัเลอืก 
  11.1.1  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งข ันกฬีาเยาวชน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
  11.1.2  ใหจ้งัหวดัส่งรายชือ่นกักฬีาและเจ้าหน้าที่  ให้เจ้าภาพระดบัภาคภายในระยะเวลา           
ทีจ่งัหวดั  หวัหน้าภาคก าหนด 
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  11.1.3  ใหเ้จา้ภาพระดบัภาคทุกภาคส่งรายชือ่นกักฬีาและเจา้หน้าที ่ ทีเ่ขา้ร่วมการแข่งขนั
ทัง้หมด  แยกตามประเภทการแข่งขนั  ให้ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์             
ไม่น้อยกวา่  30 วนั  ก่อนการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกภาคแรกเริม่ขึน้ 
  11.1.4  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์  จดัอนัดบันักกีฬา            
ทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนัหมดทุกประเภท  และส่งผลการจดัอนัดบัใหจ้งัหวดัเจา้ภาพทุกภาคไม่น้อยกว่า  7  วนั  
ก่อนการแขง่ขนัคดัเลอืกในภาคนัน้ๆ  และผลการจดัอนัดบัของลอนเทนนิสสมาคมฯ  ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  
  11.1.5  จ านวนผูไ้ดส้ทิธแิขง่ขนัระดบัชาต(ิเมนดรอว ์) โดยอนัดบัมอื และไม่ต้องแข่งขนัใน
รอบคดัเลอืกใหเ้ป็นไปตามขอ้ 9 ในระเบยีบฯ  นี้ 
  11.1.6  นักกฬีาส่วนที่เหลอืจากระเบยีบฯ  ขอ้  11.1.5  ทัง้หมดต้องเขา้ร่วมการแข่งขนั
คดัเลือกระดบัภาค  และจ านวนผู้ผ่านรอบคดัเลือกระดบัภาคเข้าสู่การแข่งขนัระดบัชาติ ให้เป็นไปตามข้อ  9       
ในระเบยีบฯ  นี้ 
  11.1.7  ใหจ้งัหวดัเจา้ภาพจดัการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค  ส่งผลการแข่งขนัทัง้หมด
ใหล้อนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ์  ภายในเจด็วนันบัแต่วนัเสรจ็สิน้การแขง่ขนั  
  11.1.8  ใหจ้งัหวดัส่งรายชือ่นักกฬีาและเจ้าหน้าที่  ที่ได้สทิธเิขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ
ใหจ้งัหวดัเจา้ภาพจดัการแขง่ขนัระดบัชาต ิ ภายในระยะเวลาทีเ่จา้ภาพก าหนด 
  11.1.9  ให้จังหวดัเจ้าภาพจัดการแข่งขนัระดับชาติ  ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่                
ทีไ่ดร้บัสทิธเิจ้าร่วมการแข่งขนัระดบัชาต ิ ให้ลอนเทนนิสสมาคมฯ  ภายในระยะเวลาที่สมาคมฯ  ก าหนด
เพื่อจดัอนัดบันกักฬีา  และผลการจดัอนัดบันกักฬีาใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
  11.1.10  สมาคมฯ  ส่งผลการจดัอนัดบัตามระเบยีบฯ  ขอ้  11.1.9  ให้เจ้าภาพจดัการ
แขง่ขนัระดบัชาต ิ ไม่น้อยกวา่  7  วนั  ก่อนการแขง่ขนัระดบัชาติ 
  11.1.11  จงัหวดัใดจดัส่งรายชื่อนักกฬีาและเจ้าหน้าที่ไปให้เจ้าภาพไม่ทนัในระยะเวลาที่
ก าหนดในระเบยีบขอ้  11.1.2  และขอ้  11.1.8  ใหผู้น้ัน้หมดสทิธเิขา้ร่วมการแขง่ขนัในครัง้นัน้ 
 11.2  การถอนตวัและการเปลีย่นตวันกักฬีาในระดบัภาค 
  11.2.1  ภายหลงัหมดก าหนดเวลาส่งชื่อให้เจ้าภาพระดบัภาคแล้ว  ไม่อนุญาตให้มีการ           
ถอนตวัและเปลีย่นบญัชรีายชือ่นกักฬีา  รวมทัง้ประเภทที่นักกฬีาสมคัรลงท าการแข่งขนัยกเวน้นักกฬีาไม่
สามารถท าการแข่งขนัได้เนื่องจากบาดเจบ็หรอืป่วย  ผูจ้ดัการทมี  หรอืผูค้วบคุมทมี  หรอืผูแ้ทนจงัหวดั             
มสีทิธใิหน้กักฬีาคนอื่นทีม่รีายชือ่อยู่ในบญัชนีกักฬีาของจงัหวดันัน้ลงท าการแข่งขนัแทนในประเภทนัน้โดย
ตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ก่อนก าหนดการจดัสายแขง่ขนัไม่น้อยกวา่  1  ชัว่โมง  
  11.2.2  ภายหลงัการจดัการแข่งขนั  หากนักกฬีาได้รบัการบาดเจบ็จากการฝึกซ้อม หรอื
เจ็บป่วยด้วยเหตุอื่นๆ โดยแพทย์ได้ตรวจและออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงแข่งขนัได้  ผู้จ ัดก ารทีม                       
ผูค้วบคุมทมี  หรอืและผูแ้ทนจงัหวดั  มสีทิธจิะใหน้กักฬีาคนอื่นทีม่รีายชือ่อยู่ในบญัชนีกักฬีาของจงัหวดันัน้
ลงท าการแข่งขนัแทนในประเภทที่ผูบ้าดเจบ็หรือเจบ็ป่วย ถอนตวัได้ แต่ทัง้นี้จะต้องด าเนินการก่อนการ
แข่งขนัในประเภทนัน้ๆ จะเริ่มขึ้น ยกเว้นการแข่งขนัประเภททีมไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวเมื่อพ้น
ก าหนดเวลาตามระเบยีบฯ  ขอ้  11.3.2   
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  11.2.3  ผูถ้อนตวัจากการแขง่ขนัดว้ยเหตุผลตามระเบยีบฯ  ขอ้ 11.2.2  ไม่มสีทิธลิงแขง่ขนั
ในประเภทอื่นทีเ่หลอื  เวน้แต่การถอนตวัเนื่องจากการสูญเสยีสมรรถภาพทางร่างกาย  และไดร้บัการรบัรอง
จากแพทยท์ีค่ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัแต่งตัง้ไว ้
  11.2.4  การขอถอนตัวและเปลี่ยนตัวด้วยเหตุผลอื่นๆ  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย  
นอกเหนือไปจากเหตุผลในระเบียบฯ  ข้อ 11.2.2  ให้อยู่ในการพิจารณาของผู้แทนสมาคมฯ  และหรือ         
ผูต้ดัสนิชีข้าดเท่านัน้  และผลการพจิารณาใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
  11.2.5  ผูถ้อนตวัจากการแขง่ขนัโดยไม่มเีหตุผลอนัควร  ให้ถอืว่ามคีวามผดิตามขอ้บงัคบั
การกฬีาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2550 

11.3  การรายงานตวันกักฬีา 
  11.3.1  ในประเภทบุคคลนักกฬีาทุกคนต้องลงชื่อรายงานตวั  ในแบบรายงานตวันักกฬีา
ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์  ต่อผูแ้ทนสมาคมฯ  และหรอืผู้ตดัสิน            
ชีข้าด  และหรอืผูอ้ านวยการแข่งขนัในวนัที่ก าหนดให้มกีารจดัสายแข่งขนั  และก่อนก าหนดเวลาแข่งขนั          
ไม่น้อยกวา่หนึ่งชัว่โมง  ณ  สถานทีจ่ดัการแขง่ขนัหรอื  ณ  สถานทีซ่ึ่งคณะกรรมการแขง่ขนัก าหนด  
  11.3.2  ในประเภททมี  ผูจ้ดัการทมี  หรอืผูค้วบคุมทมี  และหรอืผูฝึ้กสอน  ต้องส่งรายชื่อ   
ผูเ้ล่นในทมีตามแบบที่ลอนเทนนิสสมาคมฯ  ก าหนดต่อผูแ้ทนสมาคมฯ  และหรอืผูต้ดัสนิชีข้าด  และหรอื
ผู้อ านวยการแข่งขนั  ในวนัที่ก าหนดให้มีการจัดสายแข่งขนัและก่อนก าหนดเวลาแข่งขนัไม่น้อยกว่า             
หนึ่งช ัว่โมง  ณ  สถานที่จดัการแข่งขนั  หรือ ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนด  ทัง้นี้  
ภายหลงัการส่งรายชือ่ผูเ้ล่นในทมีดงักล่าวแลว้จะเปลีย่นแปลงมิได ้
  11.3.3  นกักฬีาทุกคนตอ้งรายงานตวัต่อคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั  ก่อนถงึก าหนดเวลา
แขง่ขนัของตนเองไม่น้อยกวา่  15  นาท ี
 11.4  การถอนตวัและการเปลีย่นตวันกักฬีาในระดบัชาต ิ ในประเภททมี 
  11.4.1  หากทีมที่ผ่านมาจากการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาค  ถอนตวัออกจากการ
แขง่ขนัก่อนวนัเปิดการแขง่ขนัระดบัชาต ิ 60 วนั ใหท้มีทีอ่ยู่อนัดบัรองลงไปในการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบั
ภาคนัน้ๆ  ไดส้ทิธลิงแขง่ขนัแทนแต่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ  ขอ้  11.1.8 
  11.4.2  หากทมีทีผ่า่นการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค  ถอนตวัจากการแข่งขนัและหรอื
ถูกตดัสทิธิจากการแข่งขนั  ให้พิจารณาคดัเลือกทมีที่ได้อนัดบัสามที่มีผู้เล่นโดยอนัดบัที่ดีที่สุดจากการ
แขง่ขนัทุกภาค  ไดส้ทิธลิงแขง่ขนัแทน  แต่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ  ขอ้  11.1.8   
  11.4.3  การขอถอนตวัและหรือเพื่อเปลี่ยนตวัผู้เล่นด้วยเหตุผลอื่นๆ  อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย     
ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูแ้ทนสมาคมฯ  และหรอืผูต้ดัสนิชีข้าดเท่านัน้  และผลการพจิารณาใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  
  11.4.4  ทีมที่ถอนตัวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีความผิดตามข้อบังคับการกีฬา                 
แห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 
 11.5  การถอนตวัและการเปลีย่นตวันกักฬีาในระดบัชาต ิ ในประเภทบุคคล 
  11.5.1  หลงัจากลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  จดัอนัดบั
นกักฬีาทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนัทุกประเภท  ตามระเบยีบฯ  ขอ้ 11.1.4 แลว้  เฉพาะผูท้ีม่รีายชื่อไดส้ทิธแิขง่ขนั
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ระดับชาติ(เมนดรอว์) ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัว แต่อนุญาตให้มีการถอนตัวได้ด้วยเหตุผล  
การบาดเจบ็และหรอืการเจบ็ป่วยหรอืเป็นนักกฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาต ิ โดยแสดงใบรบัรอง
แพทยห์รอืใบรบัรองของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ์     
 11.5.2  ต้องแจ้งการถอนตวัให้จงัหวดัเจ้าภาพระดับชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  และลอน
เทนนิสสมาคมฯ  ทราบโดยเรว็ทีสุ่ด 
  11.5.3  หากนกักฬีาทีผ่า่นมาจากการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค  มกีารถอนตวัก่อนวนั
เปิดการแข่งขนัระดบัชาติ  60  วนั  ให้ผู้ที่อยู่อ ันดับรองลงไปในการแข่งขนัระดบัภาคนัน้ๆ  ได้สิทธ ิ              
ลงแขง่ขนัแทน  แต่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนดในระเบยีบฯ ขอ้  11.1.8   
  11.5.4  หากมกีารถอนตวัตามระเบยีบฯ  ขอ้ 11.5.1  และมกีารถอนตวัก าหนดในระเบยีบฯ  
ขอ้  11.5.3  ในประเภทบุคคลทุกประเภท  นักกฬีาที่ได้สิทธเิขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ  (เมนดรอว ์)  
และมีอนัดับดีที่สุดจากผลการจัดอันดับนักกีฬาตามระเบียบฯ  ข้อ 11.1.10 จะได้สิทธิลงแข่งขนัแทน              
แต่ทัง้นี้จะต้องแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบที่ลอนเทนนิสสมาคมฯ  ก าหนดก่อนการ            
จดัสายการแขง่ขนัเริม่ขึน้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชัว่โมง  และไม่ขดัต่อระเบยีบฯ  ขอ้ 7.6  และสทิธนิี้จะมอียู่จนกระทัง่
รอบแรกในประเภทนัน้ๆ  จบลง 
  11.5.5  ภายหลงัการจดัสายการแข่งขนั หากนักกีฬาได้รบัการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม  
หรอืเจบ็ป่วยดว้ยเหตุอื่นๆ  โดยแพทยท์ีค่ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัแต่งตัง้ไวไ้ดต้รวจและออกใบรบัรองว่า
ไม่สามารถลงแขง่ขนัได ้ นกักฬีาทีไ่ด้สทิธลิงแข่งขนัแทน  ให้เป็นไปตามระเบยีบฯ  ขอ้  11.5.4 แต่อนัดบั
นกักฬีาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ  ขอ้ 10.13.2  ผลการจดัอนัดบัครัง้ล่าสุดก่อนวนัจดัสายการแขง่ขนั  แต่ทัง้นี้
จะตอ้งแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบทีล่อนเทนนิสสมาคมฯ  ก าหนดและตามก าหนดเวลา ที่
ผูแ้ทนสมาคมฯ  และหรอืผูต้ดัสนิชีข้าดก าหนด 
  11.5.6  ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวลงแข่งขนัแทน  เมื่อการแข่งขนัรอบแรก           
ในประเภทของผูถ้อนตวันัน้จบลง 
  11.5.7  ผูถ้อนตวัจากการแขง่ขนัดว้ยเหตุผลตามระเบยีบฯ  ขอ้ 11.5.5  ไม่มสีทิธลิงแขง่ขนั
ในประเภทอื่นทีเ่หลอื  เวน้แต่การถอนตวัเนื่องจากการสูญเสยีสมรรถภาพทางร่างกาย  และไดร้บัการรบัรอง
จากแพทย ์
  11.5.8  การขอถอนตัวและเปลี่ยนตัวด้วยเหตุผลอื่นๆ  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย  
นอกเหนือไปจากเหตุผลการบาดเจ็บ  และหรือการเจ็บป่วยซึ่งต้องแสดงใบรบัรองแพทย์ให้อยู่ในการ
พจิารณาของผูแ้ทนสมาคมฯ และหรอืผูต้ดัสนิชีข้าดเท่านัน้  และผลการพจิารณาใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  
  11.5.9  ผู้ถอนตัวจากการแข่งขนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ให้ถือว่ามีความผดิตาม
ขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 

12.  การแต่งกายและมารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 
 12.1  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน  ต้องประพฤตตินให้เหมาะสมกบัการเป็นนักกฬีา  พงึแสดง
มารยาททีด่ตี่อกนัปฏบิตัติามขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  และกตกิาการแข่งขนัทุกประการ  หากมกีารประพฤตติน
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ไม่เหมาะสม  จะได้รบัการพิจารณาโทษตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งข ันกฬีา
เยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 

12.2  นกักฬีาทีล่งแขง่ขนัตอ้งแต่งกายดว้ยชดุกฬีาเทนนิสที่สุภาพ  และสวมเสื้อคอปก  (ในกรณีนี้  
เวน้เสือ้แบบไม่มคีอปกทีอ่อกแบบขึน้เป็นชดุแขง่ขนัเทนนิส  และไดร้บัการอนุญาตจากผูแ้ทนสมาคมฯ  และ
หรือผู้ตัดสินเท่านัน้)  หมวกหรืออุปกรณ์รัดศีรษะต้องไม่มีข้อความใดๆ  เว้นชื่อและเครื่องหมาย            
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ หรือชื่อและสญัลกัษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
หรอืชือ่และสญัลกัษณ์ของจงัหวดัทีน่กักฬีาสงักดัเท่านัน้ 
 12.3  หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแต่งกายนักกีฬาที่ลงแข่งขนั  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ        
ทีน่ าลงสนามแขง่ขนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหพนัธเ์ทนนิสนานาชาต ิ ( ITF ) 
 12.4  นกักฬีาทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามระเบยีบการแต่งกายนี้  จะไม่ไดร้บัอนุญาตใหล้งท าการแขง่ขนั
จนกวา่จะปฏบิตัตินใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและระยะเวลาการเปลีย่นเครื่องแต่งกายใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

13.  การประท้วง 
 13.1  การประทว้งคุณสมบตัขิองนกักฬีาและการประทว้งดา้นเทคนิคกฬีา  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
การกฬีาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 
 13.2  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาการประทว้งใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
 13.3  ในขณะแขง่ขนันกักฬีามสีทิธิร์อ้งขอผูต้ดัสนิชีข้าด  เมื่อเกดิปัญหาเกี่ยวกบักตกิาการแข่งขนั
หรอืรอ้งขอใหผู้ต้ดัสนิชีข้าดพจิารณาผูต้ดัสนิและผูก้ ากบัเสน้  ตลอดจนเจา้หน้าทีเ่ทคนคิสนามแขง่ขนัยกเวน้
ในระหว่างการแข่งขนัประเภททีม  นักกีฬาไม่มีสิทธิประท้วงใดๆ โดยการประท้วงระหว่างการแข่งขนั
ประเภททมี  ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูฝึ้กสอนซึ่งลงไปท าหน้าทีใ่นสนามแขง่ขนัเท่านัน้  
 13.4  ผูต้ดัสินชีข้าดไม่มอี านาจกลบัค าตดัสนิของผูต้ดัสนิในกรณีขอ้เทจ็จรงิ (ลูกดี-ลูกออก-การเสริ์ฟดี-
การเสริฟ์เสยี  เป็นตน้ ) 
 13.5  ค าตดัสนิของผูต้ดัสนิชีข้าด  และหรอืผูแ้ทนสมาคมฯ  ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  
 13.6  นกักฬีาและหรอืผูฝึ้กสอน  และหรอืเจา้หน้าที่ผูใ้ดไม่ปฏบิตัิตามผลการพจิารณาในระเบยีบฯ  
ขอ้ 13.2  และหรอืค าตดัสนิชีข้าดตามระเบยีบฯ  ขอ้ 13.5 ใหถ้อืวา่ละเมดิขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  
วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550  ตอ้งถูกพจิารณาโทษ 
14. บทลงโทษ 

 กรณีผูจ้ดัการทมี ผูฝึ้กสอน ผูช้่วยผูฝึ้กสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง และนักกฬีาฝ่าฝืนระเบยีบและ
กตกิาการแขง่ขนัในชนิดกฬีานัน้ๆ  นอกจากจะตอ้งด าเนินการตามระเบยีบและกตกิาการแข่งขนัฯ ดงักล่าว
แล้ว ให้มีผลบงัคบัใช ้ ตามขอ้บงัคบั การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2550  ในบทลงโทษ  ตัง้แต่ ขอ้ 36  - 41  ตามแต่กรณพีพิาท 

15.  สถานท่ีและลูกเทนนิสท่ีใช้ในการแข่งขนั 
 ในการแขง่ขนัระดบัชาตใิชส้นามเทนนิสทีจ่งัหวดัเจา้ภาพจดัการแขง่ขนัก าหนด 
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  15.1  ในการแข่งขนัระดบัชาตใิชส้นามที่มสีภาพพื้นสนามเป็นฮาร์ดคอร์ตจ านวนไม่น้อย
กวา่ 6 สนาม โดยทุกสนามตอ้งมไีฟฟ้าส่องสวา่งครอบคลุมทัว่พืน้สนามด้วยค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 500 ลกัซ์  
ในจังหวัดเจ้าภาพระดับภาค หรือในจังหวัดอื่นที่ใกล้เคียง โดยได้รับความเห็นชอบจากการกีฬา  
แห่งประเทศไทย  และลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ์   
  15.2  ใช้ลูกเทนนิสที่สหพันธ์เทนนิสนานาชาติให้การรบัรอง  โดยใช้ลูกเทนนิสแมตซ์ละ  1  
กระป๋อง (3 ลูก)  และใหเ้ปลีย่นลูกใหม่ในการแขง่ขนัเซต็สุดทา้ย 

16.  รางวลัการแข่งขนัและการรบัรางวลั 
 ในการแขง่ขนัระดบัชาตทิุกประเภท  นกักฬีาไดร้บัรางวลัดงันี้ 
  16.1  ผูช้นะในรอบชงิชนะเลิศได้รบัรางวลัที่  1  ผูแ้พ้ในรอบชงิชนะเลศิได้รบัรางวลัที่  2  
และผูแ้พใ้นรอบรองชนะเลศิทัง้  2  คน  หรอื  2  คู่  ไดร้บัรางวลัที ่ 3 
   รางวลัที ่ 1  ไดร้บัเหรยีญชบุทอง  และประกาศนียบตัร  ( 1  ต าแหน่ง ) 
   รางวลัที ่ 2  ไดร้บัเหรยีญชบุเงนิ  และประกาศนียบตัร  ( 1  ต าแหน่ง ) 
   รางวลัที ่ 3  ไดร้บัเหรยีญชบุทองแดง  และประกาศนียบตัร ( 2  ต าแหน่ง ) 
  สรุปเหรยีญรางวลัทีต่อ้งใช ้

- ประเภททมี   ทอง  12  เหรยีญ เงนิ  12  เหรยีญ ทองแดง  24  เหรยีญ 
- ประเภทบุคคล  ทอง   8  เหรยีญ เงนิ   8  เหรยีญ  ทองแดง  16  เหรยีญ 

  - มาสคอตการแขง่ขนั  80  ชิน้     
  โล่รางวลันกักฬีาดเีด่น  ชาย-หญงิ พรอ้มประกาศนียบตัร  จ านวน 2 รางวลั   

โล่รางวลัผูฝึ้กสอนดเีด่น  ชาย-หญงิ  พรอ้มประกาศนียบตัร  จ านวน  2  รางวลั 
          หมายเหตุ : เหรยีญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้ าเนินการจดัเตรยีมไวใ้ห ้
                           ในส่วนโล่รางวลันกักฬีาดเีด่น/ผูฝึ้กสอนดเีดน่ กกท. เป็นผูด้ าเนินการให้ 
  16.2 ใหน้ักกฬีาผูไ้ด้รบัรางวลัการแข่งขนัเป็นผูร้บัรางวลัด้วยตนเอง  และแต่งกายด้วยชุด
แขง่ขนัหรอืแต่งกายดว้ยชดุวอรม์ทัง้ชดุ  ซึ่งเป็นแบบชดุวอรม์ของจงัหวดัที่นักกฬีาสงักดั  และการแต่งกาย
ของนกักฬีาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ 
  16.3  เป็นหน้าทีข่องนกักฬีาผูไ้ดร้บัเหรยีญรางวลัการแขง่ขนั  จะตอ้งเขา้ร่วมพธิรีบัเหรยีญ
รางวลั  หากนักกฬีาผูใ้ดไม่รบัเหรยีญรางวลัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  ให้ถอืว่าประพฤตตินไม่เหมาะสม
ตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  วา่ดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 
  16.4  นกักฬีาผูใ้ดไม่สามารถรบัรางวลัดว้ยตนเอง  ใหส้่งรางวลันัน้คนืไวก้บัเจ้าภาพจดัการ
แขง่ขนั  เพื่อเกบ็รกัษาไวจ้นกวา่จะมกีารตดิต่อขอรบัในโอกาสต่อไป 
  16.5  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขนัทุกคน  ทัง้ระดบัภาค(รอบคัดเลือก)และระดบัชาต ิ          
(เมนดรอว)์ จะได้รบัคะแนนสะสมตามระเบยีบการจดัอนัดบันักเทนนิสของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย    
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  16.6  ในประเภททมีผูค้วบคุมทมีของทมีทีไ่ดร้บัเหรยีญรางวลั  จะไดร้บัประกาศนียบตัร 
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17.  ก าหนดวนัและเวลาแข่งขนั   
 17.1  การก าหนดวนัและเวลาแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค  ท าการแข่งขนั 8 วนั (หรอืตามความ
เหมาะสม) ก าหนดวนัแขง่ขนัระดบัชาต ิท าการแขง่ขนั 10 วนั 
 17.2  ในการแขง่ขนัระดบัชาต ิ เริม่การแข่งขนัตัง้แต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป  โดยไม่มกีารหยุดพกั
จนกว่าจะเสรจ็สิ้นตามรายการแข่งขนัที่ก าหนดไวใ้นแต่ละวนั  และอาจต้องท าการแข่งขนัภายใต้แสงไฟ         
ยกเวน้การแขง่ขนัในรอบรองชนะเลศิและรอบชงิชนะเลศิของทุกประเภท  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัอาจ
เปลีย่นแปลงก าหนดวนัและเวลาแขง่ขนัใหม่ตามความเหมาะสม 

17.3  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะก าหนดเวลาการแข่งขนัแต่ละประเภทในแต่ละวนัตามความ
เหมาะสม  และจะปิดประกาศให้ทราบ  ณ  กองอ านวยการการแข่งขนั  ล่วงหน้าก่อนการแข่งขนัแต่ละวนั  
ซึ่งจะปิดประกาศในเวลาประมาณ 17.00 น. ของวนัก่อนท าการแขง่ขนั 

17.4  หากมเีหตุสุดวสิยั  ไม่สามารถด าเนินการแขง่ขนัตามรายการทีก่ าหนด  คณะกรรมการจดัการ
แขง่ขนัมสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นระบบการแขง่ขนั  เปลีย่นวนั-เวลาแขง่ขนั  และเปลีย่นสถานทีแ่ขง่ขนัได้ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม  โดยจะประกาศการเปลีย่นแปลงใหท้ราบ  ณ  กองอ านวยการแขง่ขนั 

17.5  นกักฬีาทีม่กี าหนดการแขง่ขนั  ล าดบัแรกของแต่ละวนั  จะตอ้งพรอ้มทีจ่ะลงท าการแขง่ขนัได้
ก่อนก าหนดเวลาการแขง่ขนัไม่น้อยกวา่  10  นาท ี โดยจะต้องไปรายงานตวัด้วยสภาพที่พร้อมลงแข่งขนั
ต่อคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั  ทีก่องอ านวยการแขง่ขนั 

17.6  ส าหรบันักกีฬาที่จะต้องลงแข่งขนัในล าดบัต่อๆ  ไป  จะต้องไปถึงสนามแข่งขนัและหาก           
การแขง่ขนัในล าดบัก่อนหน้าล าดบัของตนไม่มกีารแขง่ขนัหรอืมเีหตุที่ท าให้การแข่งขนัต้องยุตลิงก่อนเวลา
อนัสมควรดว้ยเหตุใดๆ  กด็ใีหพ้รอ้มลงแขง่ขนัทนัททีีถู่กประกาศเรยีก  และโดยไม่มขีอ้อา้งใดๆ  

17.7  นกักฬีาไม่สามารถลงแขง่ขนัภายในเวลา  15  นาท ี หลงัการประกาศเรยีก  จะถูกปรบัเป็น  ฝ่ายแพ ้
17.8  นกักฬีาทีไ่ม่สามารถลงแขง่ขนัตามก าหนด  และนกักฬีาทีถ่อนตวัออกจากการแข่งขนัโดยไม่

มเีหตุผลอนัสมควร  จะถูกพจิารณาโทษตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งข ันกฬีา
เยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 

 
************************ 
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สรปุแนวทางการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร ัง้ท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชมุพร – ระนองเกมส”์ 
ณ จงัหวดัชมุพร 

************************** 

1.  จ านวนนักกีฬา 
 นกักฬีาชาย  145  คน นกักฬีาหญงิ  145  คน รวม  290  คน  

2.  ประเภท (EVENT)  จ านวน  7  ประเภท  ได้แก่ 
 1.  ทมีชาย 
 2.  ทมีหญงิ 
 3.  ชายเดีย่ว 
 4.  หญงิเดีย่ว 
 5.  ชายคู ่
 6.  หญงิคู ่
 7.  คู่ผสม 

3.  วิธีการคดัเลือกนักกีฬา / ทีมกีฬา 

รายการ ระบบการคดัเลือก จ านวน 
ทมีชาย  ทมีหญงิ แพค้ดัออก 12 ทมี  12 ทมี 
ชายเดีย่ว  หญงิเดีย่ว แพค้ดัออก 32 คน  32 คน 
ชายคู ่ หญงิคู ่ แพค้ดัออก 16 คู่   16 คู ่
คู่ผสม แพค้ดัออก 16 คู ่

 
4.  จงัหวดัเจ้าภาพในการคดัเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ถา้มกีารคดัเลอืกระดบัภาค) 
 ภาค 1  จงัหวดั......................................... ระยะเวลา  8  วนั (หรอืตามความเหมาะสม) 
 ภาค 2  จงัหวดั......................................... ระยะเวลา  8  วนั (หรอืตามความเหมาะสม)  
 ภาค 3  จงัหวดั......................................... ระยะเวลา  8  วนั (หรอืตามความเหมาะสม) 
 ภาค 4  จงัหวดั......................................... ระยะเวลา  8  วนั (หรอืตามความเหมาะสม) 
 ภาค 5  จงัหวดั......................................... ระยะเวลา  8  วนั (หรอืตามความเหมาะสม) 
 
5. หลกัเกณฑก์ารพิจาณาผูต้ดัสินลงท าการตดัสินในแต่ละแมทชก์ารแข่งขนั 
 คณะกรรมการผูต้ดัสิน  
 - ผู้ตดัสนิต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย หรอืการกีฬาแห่งประเทศไทย และ       
ผูต้ดัสนิที่ผ่านการอบรมฯ ดงักล่าวต้องขึน้ทะเบยีนกบัการกฬีาแห่งประเทศไทย และได้รบัการพจิารณาจาก
สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย เสนอรายชือ่ใหก้ารกฬีาแห่งประเทศไทย แต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูต้ดัสนิกฬีา 
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 - การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้ดัสนิตอ้งตระหนกั และค านึงถงึการมสี่วนไดส้่วนเสยี ในกรณทีีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
หรอือาจจะมสี่วนเกีย่วขอ้งในการปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อมใิหเ้กดิค าครหาหรอืเกดิการประทว้งฯ อนัเชือ่ไดว้า่ไม่โปร่งใส 
หรอืยุตธิรรมของการตดัสนิ  
  
6. หลกัเกณฑใ์นการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผูฝึ้กสอนดีเด่น 
 หลกัเกณฑก์ารพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
 1. เป็นนกักฬีาทีช่นะเลศิในการแขง่ขนัแต่ละรายการ 
 2. เป็นนกักฬีาทีม่ทีกัษะและเทคนิคการเล่นทีสู่ง  
 3. เป็นนกักฬีาทีม่มีารยาทและมนี ้าใจเป็นนกักฬีา  
 4. เป็นนกักฬีาทีป่ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ กตกิาการแขง่ขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  และการกฬีาแห่ง
ประเทศไทย 
 5. อื่น ๆ ตามมตขิอ้ตกลงในทีป่ระชมุของกรรมการผูต้ดัสนิ  
 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผูฝึ้กสอนดีเด่น  
 1. ผูฝึ้กสอนดเีดน่ ตอ้งมรีายชือ่ปรากฏในบญัช ีกกท. ในการเขา้ร่วมการแขง่ขนัและปฏบิตัิ หน้าที่
ในฐานะผูฝึ้กสอนในชนดิกฬีานัน้ๆ เท่านัน้ 
 2. ผูฝึ้กสอนดเีดน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่มีารยาทด ีมนีกักฬีาไดร้บัเหรยีญรางวลั เหรยีญทองรวมมากทีสุ่ด
ถา้เหรยีญทองเท่ากนั ใหพ้จิารณาเหรยีญเงนิ และเหรยีญทองแดงตามล าดบั  
 3. เป็นผูป้ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ กตกิาการแขง่ขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ และการกฬีาแหง่ประเทศไทย  
 4. อื่น ๆ ตามมตขิอ้ตกลงในทีป่ระชมุของกรรมการผูต้ดัสนิ  
 
7. พิธีการมอบเหรียญรางวลั 
 1. ใหน้กักฬีาผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัการแขง่ขนัเป็นผูร้บัรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชดุแขง่ขนั หรอื
แต่งกายดว้ยชดุวอรม์ทัง้ชดุ ซึ่งเป็นแบบชดุวอรม์ของจงัหวดัทีน่กักฬีาสงักดั และการแต่งกายของนกักฬีาให้
เป็นไปตามระเบยีบฯ  
 2. พธิเีชญิธงฉลองเหรยีญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกฬีาแห่งประเทศไทย เท่านัน้ 
 
8. โลโก้ผูใ้ห้การสนับสนุน 
     - ส าหรบัเครื่องหมายการคา้ ค าโฆษณา หรอืสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาทีม่ใิชส่ทิธปิระโยชน์ของ
เกมสก์ารแขง่ขนั ใหม้ขีนาดไม่เกนิ 2 x 3 นิ้ว และหา้มน าตรา หรอืเครื่องหมายการคา้ทีเ่ป็นการ
ประชาสมัพนัธก์ารขาย หรอืเกีย่วกบับุหรี ่และเครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแขง่ขนัโดยเดด็ขาด  
    - อนุญาตใหใ้ชช้ือ่จงัหวดั หรอืชือ่นกักฬีาทีม่ขีนาด ดงันี้ 
      1. ชือ่นกักฬีา มขีนาดตวัอกัษรสูงไม่เกนิ 5 ซม. จ านวนไม่เกนิ 1 แถว 
      2. ชือ่จงัหวดั  มขีนาดตวัอกัษรสูงไม่เกนิ 5 ซม. จ านวนไม่เกนิ 1 แถว 
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 9. การประชมุผูจ้ดัการทีม จะตอ้งมผีูจ้ดัการทมี หรอืผูแ้ทนของแต่ละทมีเขา้ร่วมประชมุอย่างน้อยทมีละ 1 คน 
หากจงัหวดัใดไมม่ผีูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งยอมรบั และปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชมุทกุประการ ทัง้นี้ กกท. ไม่
อนุญาตใหน้กักฬีาเขา้ร่วมประชมุผูจ้ดัการทมี เพื่อท าหน้าทีแ่ทน และผูแ้ทนสมาคมฯ จะตอ้งท ารายงาน
เสนอใหก้ารกฬีาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
 

********************** 


