
ระเบียบการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส 
กีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที่ 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดระนอง 
***************************** 

(1) สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย  
      นายกสมาคม     นายก าธร อินทรพิชยั 
      เลขาธิการ          นายวินยั ศุภพิพฒัน์ 
      สถานท่ีติดตอ่     ท่ีท าการสมาคมฯ ห้อง E229 ราชมงัคลากีฬาสถาน  

      การกีฬาแหง่ประเทศไทย หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 

(2) คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
      ประธานฝ่ายกีฬาซอฟท์เทนนิสของจงัหวดัเจ้าภาพ   ประธานกรรมการ 
      ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย   รองประธานกรรมการ 
      คณะกรรมการกีฬาจงัหวดัเจ้าภาพ     กรรมการ 
      นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจ้าภาพ    กรรมการ 
      บุคคลท่ีจงัหวดัเจ้าภาพแตง่ตัง้     กรรมการและเลขานกุาร 
      พนกังานการกีฬาแหง่ประเทศไทย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
(3) คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
    3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลศิ กกท.  ประธานกรรมการ 
 นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจ้าภาพ    กรรมการ 
 ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย  กรรมการ 
 ผู้แทนกองนิติการ กกท.     กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกองแขง่ขนักีฬาเป็นเลศิ กกท.  กรรมการและเลขานกุาร 
 หวัหน้างานแขง่ขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
    3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
 ผู้แทนสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
 ประธานฝ่ายกีฬาซอฟท์เทนนิส    กรรมการ 
 ประธานฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาซอฟท์เทนนิส  กรรมการ 
 ผู้แทนการกีฬาแหง่ประเทศไทย    กรรมการ 
 ผู้จดัการทีมทกุทีม (ยกเว้นคูก่รณี)    กรรมการ 
 บุคคลท่ีจงัหวดัเจ้าภาพแตง่ตัง้     กรรมการและเลขานกุาร 



 
(4) ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

4.1 ใช้ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550     
4.2 ใช้กติกาการแขง่ขนัของสหพนัธ์ซอฟท์เทนนิสนานาชาติ(ISFT) ซึง่แปลเป็นภาษาไทยโดย   
      สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย ฉบบัลา่สดุ 

 
 (5) คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
       5.1 ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 
      5.2 ต้องมีอายไุม่เกิน 20 ปี (ใช้ พ.ศ.ท่ีแขง่ขนัลบด้วย พ.ศ. ท่ีเกิด) 
      5.3 แตล่ะจงัหวดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัได้ไม่เกิน ชาย 6 คน หญิง 6 คน  
      5.4 ในประเภททีมแตล่ะจงัหวดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัได้เพียงทีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม  
            แตล่ะทีมต้องมีผู้ เลน่ทีมละไม่น้อยกวา่  3  คน แตไ่ม่เกิน 6 คน ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ 
            นกักีฬาของจงัหวดั ตามระเบียบข้อ 5.3  
     5.5 ในประเภทบุคคล แตล่ะจงัหวดัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัประเภทเด่ียวได้ไม่เกิน 2 คน  
            และประเภทคูไ่ด้ไม่เกิน 2 คู ่
  
 (6) ประเภทการแข่งขันและจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค(รอบคัดเลือก) 
       6.1 มีการแขง่ขนั ประเภท ดงันี ้ 

6.1.1 ทีมชาย  (คู1่- เด่ียว- คู2่) 
6.1.2 ทีมหญิง (คู1่- เด่ียว- คู2่) 
6.1.3 ชายเด่ียว  
6.1.4 หญิงเด่ียว  
6.1.5 ชายคู ่
6.1.6 หญิงคู ่
6.1.7คูผ่สม 

        6.2 สามารถสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัได้ทกุประเภท 
        6.3 ควบคมุทีมและผู้ ฝึกสอน 

6.3.1 ถ้าจงัหวดัใดได้รับการคดัเลอืกทัง้ประเภททีมชายและทีมหญิง รวม 2 ทีม จะได้                 
         เจ้าหน้าท่ี 3 คน ประกอบด้วย ผู้จดัการทีม 1 คน ผู้ ฝึกสอนทีมชาย 1 คนและ 
          ผู้ ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน 
6.3.2 จงัหวดัใดได้รับการคดัเลอืกเฉพาะประเภททีมชาย หรือทีมหญิง ทีมใดทีมหนึง่  
         จ านวน 1 ทีม จะได้เจ้าหน้าท่ี 1 คน เทา่นัน้ คือผู้ ฝึกสอนทีมชาย 1 คน หรือผู้ ฝึกสอน   
          ทีมหญิง 1 คน 



6.3.3 ถ้าจงัหวดัใดได้รับการคดัเลอืกเฉพาะประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง จะได้ 
         เจ้าหน้าท่ี 1 คน เทา่นัน้ คือผู้ ฝึกสอน 1 คน 
6.3.4 ผู้จดัการทีมมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมผู้จดัการทีมตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
         หากผู้ควบคมุทีมไม่เข้าร่วมการประชุมผู้จดัการทีมให้ถือวา่ไม่มีสทิธิ 
         ปฏิบติัหน้าท่ีในการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ 

 

(7) หลักเกณฑ์การคัดเลือกในระดับชาติ(Main Draw) 
7.1 ทีมชาย 11 ทีม จากจงัหวดัเจ้าภาพ 1 ทีม (จังหวดัระนอง) และอีก 10 ทีมตอ่ไปนี ้

จากรอบคดัเลอืก 
7.1.1 จากรอบคดัเลอืกระดบัภาคๆ ละ 2 ทีม รวมกนั 10 ทีม 
7.1.2 หากจ านวนทีมจาก 7.1.1 มีไม่ครบ 10 ทีม จะให้สทิธ์ิล าดบัถดัมาดงันี ้
7.1.2.1 ล าดบัท่ี 3 จ านวน 1 ทีมจากภาคท่ีสมคัรแขง่ขนัทีมชายมากท่ีสดุเป็น   
           ล าดบั 1 จาก 5 ภาค 
7.1.2.2 ล าดบัท่ี 3 จ านวน 1 ทีม จากภาคท่ีสมคัรแขง่ขนัทีมชายมากท่ีสดุเป็น 
           ล าดบั 2 จาก 5 ภาค 
7.1.2.3 ล าดบัท่ี 3 จ านวน 1 ทีม จากภาคท่ีสมคัรแขง่ขนัทีมชายมากท่ีสดุเป็น 
           ล าดบั 3 จาก 5 ภาค 
7.1.2.4 ทัง้นีห้ากยงัไม่ครบจ านวนอีก ให้พิจารณาล าดบัท่ี 4 ของแตล่ะภาคมา 
             พิจารณาตอ่ไป 

7.2 ทีมหญิง 11 ทีม จากจงัหวดัเจ้าภาพ 1 ทีม (จังหวดัระนอง) และอีก 10 ทีมตอ่ไปนี ้
จากรอบคดัเลอืก 

7.2.1 จากรอบคดัเลอืกระดบัภาคๆ ละ 2 ทีม รวม 10 ทีม 
7.2.2 หากจ านวนทีมจาก 7.2.1 มีไม่ครบ 10 ทีม จะให้สทิธ์ิล าดบัถดัมาดงันี ้
         7.2.2.1 ล าดบัท่ี 3 จ านวน 1 ทีมจากภาคท่ีสมคัรแขง่ขนัทีมหญิงมากท่ีสดุ   
                    เป็นอนัดบั 1 จาก 5 ภาค 
         7.2.2.2 ล าดบัท่ี 3 จ านวน 1 ทีมจากภาคท่ีสมคัรแขง่ขนัทีมหญิงมากท่ีสดุ 
                    เป็นอนัดบั 2 จาก 5 ภาค 
        7.2.2.3 ล าดบัท่ี 3 จ านวน 1 ทีมจากภาคท่ีสมคัรแขง่ขนัทีมหญิงมากท่ีสดุ 
                    เป็นอนัดบั 3 จาก 5 ภาค 
        7.2.2.4 ทัง้นีห้ากยงัไม่ครบจ านวนอีก ให้พจิารณาล าดบัท่ี 4 ของแตล่ะภาค 
                     มาพิจารณาตอ่ไป 
 
 



7.3 ชายเด่ียว 12 คน 
7.3.1 จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค 10 คน (ภาคละ 2 คน ) 
7.3.2 จงัหวดัเจ้าภาพได้สทิธิพิเศษ 2 คน (จังหวดัระนอง) 

7.4 หญิงเด่ียว 12 คน  
7.4.1 จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค 10 คน (ภาคละ 2 คน ) 
7.4.2 จงัหวดัเจ้าภาพได้สทิธิพิเศษ 2 คน (จังหวดัระนอง) 

7.5 ชายคู ่12 คู ่ 
7.5.1 จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค 10 คู ่(ภาคละ 2 คู)่ 
7.5.2 จงัหวดัเจ้าภาพได้สทิธิพิเศษ 2 คู่ (จังหวัดระนอง) 

7.6 หญิงคู ่12 คู ่
7.6.1 จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค 10 คู ่(ภาคละ 2 คู)่ 
7.6.2 จงัหวดัเจ้าภาพได้สทิธิพิเศษ 2 คู่ (จังหวัดระนอง) 

7.7 คูผ่สม 12 คู ่
7.7.1 จากรอบคดัเลอืกระดบัภาค 10 คู ่(ภาคละ 2 คู)่ 
7.7.2 จงัหวดัเจ้าภาพได้สทิธิพิเศษ 2 คู่ (จังหวัดระนอง) 

 

(8) วิธีการจัดการแข่งขัน 
       8.1 ทกุประเภทท าการแขง่ขนัในรอบแรกแบบพบกนัหมดในกลุม่ (Round Robin) เฉพาะ 
                   ผู้ชนะเลศิและรองชนะเลศิในกลุม่เทา่นัน้จะได้เข้าไปเลน่ในรอบตอ่ไปด้วยระบบแพ้คดัออก 

8.1.1 ประเภททีมจะแบง่เป็น 4 สายๆ ละ 2-3 ทีม 
8.1.2 ประเภทเด่ียวจะแบง่เป็น 4 สายๆ ละ 3 คน 
8.1.3 ประเภทคูจ่ะแบง่เป็น 4 สายๆ ละ 3 คู ่
8.1.4 ประเภทคูผ่สมจะแบง่เป็น 4 สายๆ ละ 3 คู ่

      8.2  จ านวนทีมไม่ครบตามข้อ 7  ไม่ต้องจดัสายตามข้อ 8.1 ก็ได้ขึน้อยูค่วามเหมาะสม        
      8.3 ใช้ระบบการแขง่ขนัแบบเดียวกนัทัง้ในการแขง่ขนัประเภททีมและบุคคล 
             8.3.1 ประเภทเด่ียว-จะแขง่ในระบบ 7 เกมส์ หรือผู้ชนะ 4 ใน 7 เกมส์เป็นผู้ชนะ 
             8.3.2 ประเภทคู-่จะแขง่ในระบบ 9 เกมส์ หรือผู้ชนะ 5 ใน 9 เกมส์เป็นผู้ชนะ 

8.4 ในการแขง่ขนัประเภททีม ประกอบด้วยคู ่2 คู ่และเด่ียว 1 คู ่ให้ท าการแขง่ขนั   
       ตามล าดบัดงันี ้

8.4.1 แมทช์ท่ี 1 - ประเภทคู ่
8.4.2 แมทช์ท่ี 2 - ประเภทเด่ียว 
8.4.3 แมทช์ท่ี 3 – ประเภทคู ่



      8.4.4 นกักีฬาลงแขง่ขนัได้เพียงแมทช์เดียวเทา่นัน้ 
            8.4.5 ทีมท่ีจะมีการวางตวัผู้ เลน่ตาม ข้อ 8.4 ได้นัน้ต้องเป็นทีมท่ีได้จากรายช่ือ 

               นกักีฬาตามข้อ 5.4 (ไม่น้อยกวา่ 3 คน และไม่เกิน 6 คน) ตัง้แตเ่ร่ิมการ 
               แขง่ขนัระดบัภาคมากอ่นเทา่นัน้ โดยนกักีฬาที่ลงแขง่ขนัในแมทช์ท่ี 1, 2  
              และ 3  จะต้องไมซ่ า้กนั (ทีมใดมนัีกกีฬาเพียง 3หรือ 4  คน สามารถลง 
           แข่งขันได้เพียง 2 แมทช์เท่านัน้คือแมทช์ที่ 1 และแมทช์ที่ 2 และจะ 
           เสีย 1 แมทช์คือแมทช์ที่ 3 ให้กับคู่แข่งทันที) 

8.5 ในการแขง่ขนัประเภททีมแตล่ะรอบ ทกุทีมมีสทิธิเลอืกผู้ เลน่คนใดในทีมลงแขง่ขนั 
      ก็ได้ โดยอนญุาตให้นกักีฬา  ผู้ควบคมุทีมหรือผู้ ฝึกสอนท่ีได้แจ้งรายช่ือไว้ลงไปนัง่ใน    
      บริเวณท่ีพกันกักีฬาของทีมตนเองได้(เม่ือนัง่แล้วต้องไม่ออกมานอกสนามอีก  จนกวา่ 
      การแขง่ขนัจะสิน้สดุ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ตดัสนิเทา่นัน้) 
8.6 ในการแขง่ขนัประเภททีมแตล่ะนดั ให้ผู้ควบคมุทีมหรือผู้ ฝึกสอนสง่รายช่ือผู้ เลน่ 
      ตามล าดบัของแมทช์(8.4.1) -  (8.4.2) -  (8.4.3) ก่อนก าหนดการแขง่ขนัแมทช์  
      (8.4.1)  เร่ิมขึน้ไม่น้อยกวา่ 30 นาที เพือ่ตรวจสอบและหลงัจากสง่รายช่ือแล้วต้องแขง่ 
       ไปตามล าดบันัน้ หากแมทช์ใดมิได้จดันกักีฬาลงแขง่ขนัตามรายช่ือท่ีสง่มานัน้จะถกู 
       ตดัสนิให้แพ้ในแมทช์นัน้ทนัที สว่นแมทช์อ่ืนยงัแขง่ขนัตอ่ไปได้ 
8.7 ในการแขง่ขนัประเภททีมทัง้ในระดบัภาคและระดบัชาติ ในรอบพบกนัหมด (Round- 
      Robin) ให้ท าการแขง่ขนัจนครบทัง้ 3 แมทช์ สว่นรอบท่ีสองจนถึงรอบชิงชนะเลศิซึง่ 
      จะท าการแขง่ขนัในระบบแพ้คดัออก หากทีมใดสามารถเก็บชยัชนะใน 2 แมทช์แรกได้   
      จะได้รับการประกาศเป็นทีมท่ีชนะในนดันัน้ทนัทีโดยไม่ต้องแขง่ตอ่ในแมทช์ท่ี 3 
8.8 ในการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาคหากการแขง่ขนัประเภทบุคคลประเภทใดมีผู้ เข้า 
      แขง่ขนัเป็นจ านวนมากถ้าไม่สามารถแบง่กลุม่การแขง่ขนัได้ก็ให้จดัแบบแพ้คดัออกได้  
       ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสม และการตดัสนิใจของผู้แทนสมาคมฯเป็นท่ีสิน้สดุ 
8.9 ในการแขง่ขนัประเภททีม รอบคดัเลอืกระดบัภาค หากมีทีมเข้าร่วมการแขง่ขนั 5 ทีม 
      หรือมากกวา่ให้จดัการแขง่ขนัแบบแบง่กลุม่สว่นจะน าท่ี 1 และท่ี 2 ของกลุม่ หรือจะ 
      น าเฉพาะท่ี 1 ของกลุม่เข้ารอบตอ่ไปนัน้ให้พิจารณาจากจ านวนกลุ่มและจ านวนทีมท่ี 
      เข้าแขง่ขนัวา่มีมากน้อยเพียงใดโดยในรอบตอ่ไปให้จดัการแขง่ขนัแบบแพ้คดัออก แต่ 
      ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัเพียง 4 ทีมหรือน้อยกวา่ ให้จดัการแขง่ขนัแบบพบกนัหมด 
8.10 ในการแขง่ขนัประเภททีมและบุคคล  ด้วยระบบพบกนัหมดในกลุม่ ให้จดัล าดบั 

                    ของแตล่ะทีมดงันี ้(หากมีผลเทา่กัน 2 ทีม/คน/คู ่  ให้ดท่ีูผลแพ้ชนะระหวา่ง 2 ทีม/คน/คู ่นี ้ 
                   โดยท่ีผู้ชนะจะมีล าดบัท่ีดีกวา่ และหากมีผลเทา่กนัตัง้แต ่3 ทีม/คน/คู ่  เป็นต้นไปให้ยดึ 
                  ผลการแขง่ขนัระหวา่งทีมท่ีเทา่กนันีม้านบัในระบบ Mini Leauge) 
 



8.10.1   จ านวนครัง้ท่ีชนะ หากมีจ านวนครัง้ท่ีชนะเทา่กนัให้นบั 
8.10.2   จ านวนแมทช์ท่ีได้ หากมีจ านวนแมทช์ได้เทา่กนั ให้นบั 
8.10.3   จ านวนแมทช์ได้ แมทช์เสยี หากผลตา่งของแมทช์ยงัเทา่กนัให้นบั 
8.10.4   จ านวนเกมส์ได้ หากจ านวนเกมส์ได้เทา่กนัให้นบั 
8.10.5   จ านวนเกมส์ได้ เกมส์เสยี หากผลตา่งของเกมส์เทา่กนั ให้นบั 
8.10.6   คะแนนท่ีท าได้ คะแนนท่ีเสยี หากผลต่างของคะแนนเทา่กนั ให้ 
8.10.7   จบัฉลาก 

8.11 หากนกักีฬาซึง่ได้ท าการแขง่ขนัแล้วจะต้องลงแขง่ขนัตอ่อีกในวนัเดียวกนัให้นกักีฬา 
        ผู้นัน้มีสทิธ์ิพกัได้ไม่เกิน 15 นาทีภายหลงัจบการแขง่ขนัแตล่ะครัง้ 
8.12 การจดัสายแขง่ขนัและการวางมือ (Seeds) 

8.12.1 การจดัสายแขง่ขนั  การวางมือและการจบัฉลาก ให้เป็นไปตามระเบียบ   
           และกติกาการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติฯ และสมาคมซอฟท์เทนนิส 
           แหง่ประเทศไทย 
8.12.2 การวางอนัดบันกักีฬาในการแขง่ขนัประเภทบุคคลให้ใช้อนัดบัครัง้ลา่สดุ 
           ของสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย  สว่นการจดัวางอนัดบัใน 
           ประเภททีม ให้พิจารณาจากอนัดบัโดยเฉลีย่ของผู้ เลน่ในทีม 
8.12.3 จ านวนอนัดบัมือในการจัดสายแขง่ขนัจะขึน้กบัจ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัและ 
           นกักีฬาที่มีอนัดบัอยูใ่นการจดัครัง้ลา่สดุด้วย ซึง่อาจจะวาง 4 มือเป็น 
          อยา่งน้อยแตไ่ม่มากกวา่ 16 มือ  
8.12.4 ต้องแยกนกักีฬาจากจงัหวดัเดียวกนัไว้คนละสายการแขง่ขนั 

                                   (สายบน-สายลา่ง) 
8.12.5 ก าหนดวนัจดัสายแขง่ขนัทกุประเภท  ให้เป็นไปตามท่ีการกีฬาแหง่ 
           ประเทศไทย  ก าหนดขึน้    
8.12.6 หากมีนกักีฬาถอนตวัหลงัจากการจบัฉลากแบง่สายเสร็จสิน้แล้ว จะไม่มี 
          การจดัสาย หรือเลือ่นอนัดบัมือแตอ่ยา่งไรให้จดัการแขง่ขันไปตามนัน้ โดย 
           ถือเป็นการชนะผา่นส าหรับคูแ่ขง่ขนัท่ีถอนตวัไป 
 

(9) ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
9.1 การสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัและการคดัเลอืก 

9.1.1 ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการแข่งขนักีฬา  
          เยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550 
9.1.2 ให้จงัหวดัสง่รายช่ือนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีให้เจ้าภาพในระดบัภาคภายใน 
          ระยะเวลาท่ีจงัหวดัหวัหน้าภาคก าหนด 



9.1.3 ให้เจ้าภาพระดบัภาคทกุภาค สง่รายช่ือนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการ 
         แขง่ขนัทัง้หมด แยกตามประเภทแขง่ขนัให้สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ 
          ประเทศไทย ไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อนการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกภาคแรกเร่ิมขึน้ 
9.1.4 สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย  พิจารณาอนัดบันกักีฬาที่เข้า 
           ร่วมการแขง่ขนัทกุประเภท และสง่ผลการจดัอนัดบัให้จงัหวดัเจ้าภาพ 
           ระดบัภาคทกุภาคไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการแขง่ขนัคดัเลอืกในภาคนัน้ๆ  
9.1.5 นกักีฬาทัง้หมดต้องเข้าร่วมระดบัภาค และจ านวนผู้ผา่นรอบคดัเลอืกระดบั 
          ภาคเข้าสูก่ารแขง่ขนัระดบัชาติให้ถือไปตามข้อ 7 ในระเบียบฯนี ้
9.1.6 ให้จงัหวดัเจ้าภาพจดัการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค สง่ผลการแขง่ขนั 
          ทัง้หมดให้สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทยภายใน 7 วนั นบัแต ่
          วนัเสร็จสิน้การแขง่ขนั 
9.1.7 ให้จงัหวดัสง่รายช่ือนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้สทิธ์ิเข้าร่วมการแขง่ขนั 
         ระดบัชาติ ให้จงัหวดัเจ้าภาพจดัการแขง่ขนัระดบัชาติ ภายในระยะเวลาท่ี 
         เจ้าภาพก าหนด 
9.1.8 ให้จงัหวดัเจ้าภาพจดัการแขง่ขนัระดบัชาติ สง่รายช่ือนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี  
          ท่ีได้สทิธิเข้าร่วมการแขง่ขนัระดบัชาติ ให้สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ 
          ประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีสมาคมฯก าหนด เพื่อจดัอนัดบันกักีฬาและ 
           จดัตารางการแขง่ขนัผลของการ จดัอนัดบันกักีฬานีใ้ห้ถือเป็นท่ีสดุ 
9.1.9 สมาคมฯสง่ผลการจดัอนัดบัตามระเบียบฯข้อ 9.1.8 และสายการแขง่ขนั 
        ตามระเบียบฯ 8.12.5 ให้เจ้าภาพจดัแขง่ขนัระดบัชาติไม่น้อยกวา่ 7 วนั  
        กอ่นการแขง่ขนั 
9.1.10 จงัหวดัใดจดัสง่รายช่ือนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีไปให้เจ้าภาพไม่ทนั 
           ระยะเวลาท่ีก าหนดในระเบียบฯ ข้อ 9.1.2  และข้อ 9.1.7 ให้ผู้นัน้หมด 
           สทิธ์ิเข้าร่วมการแขง่ขนัในครัง้นัน้ 

9.2 การถอนตวัและการเปลีย่นตวันกักีฬาในระดบัภาค 
9.2.1 ภายหลงัหมดก าหนดเวลาสง่ช่ือให้เจ้าภาพระดบัภาคและไม่อนญุาตให้มี 
         การถอนตวัและเปลีย่นบญัชีรายช่ือนกักีฬา รวมทัง้ประเภทท่ีนกักีฬาสมคัร 
         ลงท าการแขง่ขนั ยกเว้นนกักีฬาไม่สามารถท าการแขง่ขนัได้เน่ืองจาก 
         บาดเจ็บหรือป่วย ผู้ควบคมุทีมหรือผู้แทนจงัหวดัมีสทิธิให้นกักีฬาคนอ่ืนท่ีมี 
        รายช่ืออยูใ่นบญัชีนกักีฬาของจงัหวดันัน้ลงท าการแขง่ขนัแทนในประเภท 
        นัน้โดยต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนก าหนดจดัสายแขง่ขนัไม่น้อยกวา่  
        1 ชัว่โมง 
 



9.2.2 ภายหลงัการจดัสายการแขง่ขนัแล้วไม่อนญุาตให้มีการเปลีย่นแปลงรายช่ือ 
         อีกในทกุประเภทของการแขง่ขนั 
9.2.3 ผู้ถอนตวัจากการแขง่ขนัเน่ืองจากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหรือเจ็บป่วย 
         ด้วยเหตอ่ืุนโดยแพทย์ท่ีคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัแตง่ตัง้ไว้ได้ตรวจและ     
        ออกใบรับรองวา่ไม่สามารถลงท าการแขง่ขนัได้ จะไม่มีสทิธิลงแขง่ขนัใน   
        ประเภทอ่ืนท่ีเหลอื เว้นแตก่ารถอนตวันัน้ เน่ืองจากการสญูเสยีสมรรถภาพ 
        ทางร่างกาย และได้รับการรับรองจากแพทย์ท่ีคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 
        แตง่ตัง้ไว้ 
9.2.4 การถอนตวัจากการแขง่ขนัด้วยเหตผุลอ่ืนๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั 
         นอกเหนือไปจากระเบียบฯ 9.2.3 ข้อ ให้อยูใ่นการพิจารณาของผู้แทน 
         สมาคมฯ หรือผู้ตดัสนิชีข้าดเทา่นัน้ และผลของการพิจารณาให้ถือเป็นท่ีสดุ 
9.2.5 ผู้ถอนตวัจากการแขง่ขนัโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร ให้ถือวา่มีความผิดตาม 
         ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ  
         พ.ศ. 2550 

9.3 การรายงานตวันกักีฬา 
9.3.1 ในประเภททีมและบุคคล นกักีฬาทกุคนต้องลงช่ือรายงานตวั ในแบบ 
          รายงานตวันกักีฬาของสมาคมซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทยตอ่ผู้แทน 
          สมาคมฯ และหรือผู้ตดัสนิชีข้าด และหรือผู้อ านวยการแข่งขนัในวนัท่ีมีการ 
          แขง่ขนัแตล่ะประเภทไม่น้อยกวา่ 1 ชัว่โมง ณ สถานท่ีจดัการแขง่ขนัหรือ  
          ณ สถานท่ีซึง่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัก าหนด  
9.3.2 นกักีฬาทกุคนจะต้องรายงานตวัตอ่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัก่อนถึง 
         ก าหนดเวลาแขง่ขนัด้วยตนเองไม่น้อยกวา่ 15 นาที 

                  9.4 การถอนตวัและการเปลีย่นตวันกักีฬาในระดบัชาติ ในประเภททีม  
9.4.1 หากทีมท่ีผา่นมาจากการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาคได้ถอนตวัออกจาก 
         การแขง่ขนัก่อนวนัเปิดการแขง่ขนัระดบัชาติ 60 วนั ให้ทีมท่ีอยูอ่นัดบัรอง 
        ลงไปในการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาคนัน้ๆ ได้สทิธิลงแข่งขนัแทน แต่ 
         ต้องด าเนินให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 9.1.7  
9.4.2 ไมอ่นญุาตให้มีการเปลีย่นตวั 
9.4.3 ทีมท่ีถอนตวัโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร ให้มีความผิดตามข้อบงัคบัการกีฬา 
          แหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550  

        9.5 การถอนตวัและการเปลีย่นตวันกักีฬาในระดบัชาติ ในประเภทบุคคล 
9.5.1 หลงัจากสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทยได้จดัอนัดบันกักีฬาที่ 
        เข้าร่วมการแขง่ขนัทกุประเภทตามระเบียบฯ ข้อ 9.1.4 แล้ว เฉพาะผู้ มี 



        รายช่ือได้สทิธิแขง่ขนัระดบัชาติ (Main Draw )ไม่อนญุาตให้มีการเปลีย่นตวั 
        และเปลีย่นประเภทการแขง่ขนั แตอ่นญุาตให้มีการถอนตวัได้ด้วยเหตุผล 
        การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเทา่นัน้ โดยแสดงใบรับรองแพทย์ ทัง้นีใ้นประเภท 
        คูห่ากมีการถอนตวัผู้ เลน่คนใดคนหนึง่ ให้ถือวา่ผู้ เลน่คูน่ัน้ ถอนตวัโดย 
       ปริยายและให้ถือวา่ไม่มีช่ือลงท าการแขง่ขนัประเภทนัน้  
9.5.2 ต้องแจ้งการถอนตวัให้จงัหวดัเจ้าภาพระดบัชาติ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
         และสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย 
9.5.3 หากนกักีฬาที่ผา่นมาจากการแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค มีการถอนตวั 
        กอ่นวนัเปิดการแขง่ขนัระดบัชาติ 60 วนั ให้ผู้ ท่ีอยูอ่นัดบัรองลงไปในการ 
        แขง่ขนัระดบัภาคนัน้ๆ ได้สทิธิลงแขง่ขนัแทน แตต้่องด าเนินการให้เป็นไป 
        ตามก าหนดในระเบียบฯ ข้อ 9.1.7 ทัง้นีใ้นประเภทคู ่หากมีการถอนตวัผู้ เลน่ 
        คนใดคนหนึง่ ให้ถือวา่ผู้ เลน่คูน่ัน้ถอนตวัทัง้คูโ่ดยปริยาย และผู้ เลน่ท่ีไม่ได้ 
        ถอนตวัให้ถือวา่ไมไ่ด้มีช่ือลงท าการแขง่ขนัในประเภทนัน้  
9.5.4 หากมีการถอนตวัตามระเบียบฯ ข้อ 9.5.1 และมีการถอนตวัในก าหนดตาม 
        ระเบียบฯ ข้อ 9.5.3 ในประเภทบุคคลทกุประเภท นกักีฬาที่ได้สทิธิในการ 
        เข้าร่วมการแขง่ขนัระดบัชาติ (Main Draw )และได้สิทธิลงแขง่ขนัแทนจะ 
        พจิารณาจากผลการจดัอนัดบัท่ีดีท่ีสดุของภาคนัน้ๆ แตท่ัง้นีจ้ะต้องแสดง 
        ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบท่ีสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ 
         ประเทศไทยก าหนด ก่อนการจดัสายแขง่ขนัไม่น้อยกวา่ 2 วนั และไม่ขดัตอ่ 
          ระเบียบฯ ข้อ 9.5.8 ผู้ถอนตวัจากการแขง่ขนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ 
          ถือวา่มีความผิดตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนั 
          กีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550 
9.5.5 ภายหลงัการจดัสายการแขง่ขนั หากนกักีฬาได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม  
        หรือเจ็บป่วยด้วยเหตอ่ืุนๆ โดยแพทย์ท่ีคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจดัตัง้ไว้ 
        ได้ตรวจและออกใบรับรองวา่ไม่สามารถลงแขง่ขนัได้ให้คงสายการแขง่ขนัไว้ 
         ตามเดิมโดยไม่มีนกักีฬาอ่ืนลงแขง่ขนัแทนอีก และให้ถือวา่นกักีฬาผู้นัน้ได้ 
         ยอมให้ชนะผา่นแก่คูแ่ขง่ขนัไป 
9.5.6 ผู้ถอนตวัจากการแขง่ขนัด้วยเหตตุามระเบียบฯ ข้อ 9.5.5 ไมมี่สทิธิลง 
        แขง่ขนัในประเภทอ่ืนท่ีเหลอื เว้นแตก่ารถอนตวัเน่ืองจากการสญูเสยี 
         สมรรถภาพทางร่างกาย และได้รับการรับรองจากแพทย์ท่ีคณะกรรมการ 
         จดัการแขง่ขนัจดัตัง้ไว้ 
9.5.7 การขอถอนตวัด้วยเหตผุลอ่ืนๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยันอกเหนือไปจาก   
         เหตผุลจากการบาดเจ็บ และหรือการเจ็บป่วย ซึง่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์  



          ให้อยูใ่นการพิจารณาของผู้แทนสมาคมฯ และหรือผู้ตดัสินชีข้าดเทา่นัน้  
         และผลการพิจารณาให้ถือเป็นท่ีสดุ 
9.5.8 ผู้ถอนตวัจากการแขง่ขนัโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร ให้ถือวา่มีความผิดตาม 

                                  ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ  
                                  พ.ศ. 2550 

 
(10) การแต่งกายและมารยาทของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่  

10.1 นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีทกุคน ต้องประพฤติตนให้สมกบัการเป็นนกักีฬาพงึแสดง 
        มารยาทท่ีดีตอ่กนัปฏิบติัตามข้อบงัคบั ระเบียบ และกติกาการแขง่ขันทกุประการ  
        หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมจะได้พิจารณาโทษตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ 
        ประเทศไทยวา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 
10.2 นกักีฬาที่ลงแขง่ขนัต้องแตง่กายด้วยชุดกีฬาที่สภุาพ และสวมเสือ้คอปกเทา่นัน้ ชุด 
         แขง่ขนัทัง้หมด รวมทัง้หมวกหรืออุปกรณ์รัดศีรษะจะต้องไม่มีข้อความใดๆ เว้นช่ือ 
         และเคร่ืองหมายของสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย หรือช่ือและ 
         สญัลกัษณ์ของการกีฬาแหง่ประเทศไทย หรือช่ือ และสญัลกัษณ์ของจงัหวดัท่ี 
         นกักีฬาสงักดัเทา่นัน้ (ในการแขง่ขนัประเภททีมและประเภทบุคคลคูแ่ละคูผ่สมนัน้  
         นกักีฬาต้องใสชุ่ดนกักีฬาเป็นแบบฟอร์มเดียวกนั) 
10.3 หากมีการติดเคร่ืองหมายโฆษณาบนเคร่ืองแตง่กายนกักีฬาที่ลงแขง่ขนั ตลอดจน 
        อุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีน าลงสนามแขง่ขนัให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสหพนัธ์ซอฟท์เทนนิส 
         นานาชาติ(ISFT)และฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ 
10.4 นกักีฬาที่ไม่ได้ปฏิบติัตามระเบียบการแตง่กายนี ้จะไม่ได้รับอนญุาตให้ลงท าการ 
        แขง่ขนั จนกวา่จะปฏิบติัตนให้เป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาการเปลีย่นเคร่ือง 
         แตง่กายให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
10.5 ความในระเบียบฯ ข้อ 10.1 ข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 ให้ใช้บงัคบัผู้ ฝึกสอนซึง่ 
         ลงไปท าหน้าท่ีในการแขง่ขนัประเภททีมด้วย 

 
(11) การประท้วง 

11.1 การประท้วงคณุสมบติัของนกักีฬาและการประท้วงด้านเทคนิคกีฬาให้เป็นไปตาม 
        ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550 
11.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ให้ถือเป็นท่ีสดุ  
11.3 ในขณะแขง่ขนั นกักีฬามีสทิธ์ิร้องขอผู้ตดัสินชีข้าด เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบักติกาการ 
         แขง่ขนัหรือร้องขอให้ผู้ตดัสนิชีข้าดพิจารณาผู้ตดัสนิและผู้ช่วยผู้ตดัสนิ ตลอดจน 
         เจ้าหน้าท่ีเทคนิคสนามแขง่ขนั ยกเว้นในระหวา่งการแขง่ขนัประเภททีม นกักีฬาไม่มี 



         สทิธิประท้วงใดๆ โดยการประท้วงระหวา่งการแขง่ขนัประเภททีมให้เป็นหน้าท่ีของ 
        ผู้ ฝึกสอนซึง่ลงไปท าหน้าท่ีในสนามแขง่ขนัเทา่นัน้ 
11.4 ผู้ตดัสนิชีข้าดไม่มีอ านาจกลบัค าตดัสนิของผู้ตดัสนิในกรณีข้อเท็จจริง (ลกูดี – ลกู 
         เสยี – การเสร์ิฟดี – การเสร์ิฟเสยี เป็นต้น )  
11.5 ค าตดัสนิของผู้ตดัสินชีข้าด หรือผู้แทนสมาคมฯ ให้ถือเป็นท่ีสดุ 
11.6 นกักีฬาและหรือผู้ ฝึกสอน และหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ใด ไม่ปฏิบติัตามผลการพิจารณาใน 
       ระเบียบฯ ข้อ 11.2 และหรือค าตดัสนิชีข้าดตามระเบียบฯ ข้อ 11.5 ให้ถือวา่ละเมิด 
       ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550  
       ต้องถกูพจิารณาโทษ 

 
(12) สถานที่และลูกซอฟท์เทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน  
          ในการแขง่ขนัระดบัชาติ และระดบัภาค ใช้สนามท่ีจงัหวดัเจ้าภาพจดัการแขง่ขนัก าหนด 

12.1 ในการแขง่ขนัคดัเลอืกระดบัภาคใช้สนามท่ีมีพืน้สนามเป็นฮาร์ดคอร์ตจ านวนไม่น้อย 
        กวา่ 4 สนาม โดยทกุสนามต้องมีไฟฟา้สอ่งสวา่งครอบคลมุทัว่พืน้สนามด้วยคา่ 
         ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 500 ลกัซ์ ในจงัหวดัเจ้าภาพระดบัภาค หรือในจงัหวดัอ่ืนท่ี 
         ใกล้เคียง โดยได้รับความเห็นชอบจากการกีฬาแหง่ประเทศไทย และสมาคมซอฟท์ 
         เทนนิสแหง่ประเทศไทย 
12.2 ใช้ลกูบอลล์ซอฟท์เทนนิส KENKO BALLซึง่ได้รับการรับรองจากสหพนัธ์ซอฟท์ 
          เทนนิสนานาชาติ 

 
(13) รางวัลการแข่งขันและการรับรางวลั 
        ในการแขง่ขนัระดบัชาติทกุประเภท นกักีฬาได้รับรางวลัดงันี ้
             13.1    ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลศิได้รับรางวลัท่ี 1 

ผู้แพ้ในรอบชิงชนะเลศิได้รับรางวลัท่ี 2   
                        ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลศิ ได้รับรางวลัท่ี 3  
                        รางวลัท่ี 1 ได้รับเหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร  

รางวลัท่ี 2 ได้รับเหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร  
รางวลัท่ี 3 ได้รับเหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร (ครองเหรียญร่วม) 
โลร่างวลันกักีฬาดีเดน่ ชาย- หญิง พร้อมประกาศนียบตัร จ านวน 2 รางวลั 

                         โลร่างวลัผู้ ฝึกสอนดีเดน่ ดีเดน่ ทีมชาย – ทีมหญิง พร้อมประกาศนียบตัร จ านวน 2 รางวลั 
13.2 ให้นกักีฬาผู้ ท่ีได้รับรางวลัการแขง่ขนัเป็นผู้ รับรางวลัด้วยตนเอง และ แตง่กายด้วยชุด 
         แขง่ขนัหรือแตง่กายด้วยชุดวอร์มทัง้ชุด ซึง่เป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัท่ีนกักีฬา 
          สงักดัและการแตง่กายของนกักีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ  



  13.3 เป็นหน้าท่ีของนกักีฬาผู้ ท่ีได้รับเหรียญรางวลัการแขง่ขนั จะต้องเข้าร่วมพิธีรับเหรียญ 
                    รางวลั หากนกักีฬาผู้ใดไม่รับเหรียญรางวลัโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร ให้ถือวา่ปฏิบติั 
                    ตนไม่เหมาะสมตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแข่งขนักีฬา 
                      เยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 

13.4 ในประเภททีมผู้ควบคมุทีมของทีมท่ีได้รับเหรียญรางวลัจะได้รับประกาศนียบตัร 
 
(14) ก าหนดวันและเวลาการแข่งขัน ในระดบัภาค 

 การก าหนดวนัและเวลาแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค ให้จงัหวดัเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด     
      แตก่ าหนดการแขง่ขนัต้องไม่น้อยกวา่  5  วนัและไม่เกิน 7 วนั ขึน้อยูก่บัความเหมาะสม ดงันี ้ 

วนัแรก     
    ประเภทชายเด่ียวและหญิงเด่ียว  – รอบแรกพบกนัหมดในสาย  

วนัท่ีสอง  
    ประเภทชายเด่ียวและหญิงเด่ียว  - รอบ 2 และรอบก่อนรองชนะเลศิ 
                                                       รอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิ 

วนัท่ีสาม  
    ประเภทคูผ่สม   ภาคเช้า            - รอบแรกพบกนัหมดในสาย 
                           ภาคบา่ย            - รอบก่อนรองชนะเลศิ  และรอบรองชนะเลศิ  
                                                       และรอบชิงชนะเลศิ 

วนัท่ีสี ่ 
    ประเภทชายคูแ่ละหญิงคู ่          – รอบแรกพบกนัหมดในสาย และรอบท่ี 2   

วนัท่ีห้า  
    ประเภทชายคูแ่ละหญิงคู ่           - รอบกอ่นรองชนะเลศิ  และรอบรองชนะเลศิ  
                                                       และรอบชิงชนะเลศิ 

วนัท่ีหก 
                ประเภททีมชายและทีมหญิง       – รอบพบกนัหมดในสาย  
วนัท่ีเจ็ด  

    ประเภททีมชายและทีมหญิง       -   รอบ 2  และรอบก่อนรองชนะเลศิ 
                                                         รอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลศิ 

 
(15) ก าหนดวันและเวลาการแข่งขันระดับชาติ 

15.1 การก าหนดวนัและเวลาแขง่ขนัระดบัชาติ ท าการแขง่ขนั  9  วนั ดงันี ้ 
วนัแรก   

ประเภทชายเด่ียวและหญิงเด่ียว   – รอบแรกพบกนัหมดในสาย (รอบแรก) 



วนัท่ีสอง  
ประเภทชายเด่ียวและหญิงเด่ียว   -  รอบ 16  คน และรอบก่อนรองชนะเลศิ 
                                                     และรอบรองชนะเลศิ 

วนัท่ีสาม 
ประเภทคูผ่สม                           –  รอบแรกพบกนัหมดในสาย (รอบแรก) 
                                                     รอบ 16  คน  รอบกอ่นรองชนะเลศิ และรอบรองชนะเลศิ 

วนัท่ีสี ่ 
ประเภทชายคูแ่ละหญิงคู ่            – รอบแรกพบกนัหมดในสาย (รอบแรก) 

วนัท่ีห้า  
ประเภทชายคูแ่ละหญิงคู ่            -  รอบ 16  คน และรอบก่อนรองชนะเลศิ และรอบรองชนะเลศิ 

วนัท่ีหก  
           ภาคเช้า                                         - รอบชิงชนะเลศิชายเด่ียวและหญิงเด่ียว 

                       ภาคบา่ย                                        - รอบชิงชนะเลศิชายคูแ่ละหญิงคู ่และคูผ่สม 
วนัท่ีเจ็ด  

ประเภททีมชายและทีมหญิง          – รอบพบกนัหมดในสาย (รอบแรก) 
วนัท่ีแปด  

ประเภททีมชายและทีมหญิง           -  รอบพบกนัหมดในสาย (รอบแรก) ,  
                                                       รอบกอ่นรองชนะเลศิ และรอบรองชนะเลศิ 

วนัท่ีเก้า  
ประเภททีมชายและทีมหญิง           –  รอบชิงชนะเลศิ 
 

15.2 ในการแขง่ขนัระดบัชาติ เร่ิมการแขง่ขนัตัง้แตเ่วลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีหยดุ 
        พกั จนกวา่จะเสร็จสิน้ตามรายการท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะวนั 
15.3 คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจะก าหนดวนัและเวลาแขง่ขนัแต่ละประเภทในแตล่ะวนั 
       ตามความเหมาะสม และจะปิดประกาศให้ทราบ ณ กองอ านวยการแขง่ขนัลว่งหน้า 
      ก่อนการแขง่ขนัแตล่ะวนั  
15.4 หากมีเหตสุดุวิสยั ไม่สามารถด าเนินการแขง่ขนัตามรายการท่ีก าหนดคณะกรรมการ 
        จดัการแขง่ขนัมีสทิธ์ิความเหมาะสม โดยจะประกาศการเปลีย่นแปลงให้ทราบ ณ  
        กองอ านวยการการแขง่ขนั 
15.5 นกักีฬาที่มีก าหนดการแขง่ขนั ล าดบัแรกของแตล่ะวนั จะต้องพร้อมท่ีจะลงท าการ 
        แขง่ขนัได้ก่อนก าหนดเวลาการแขง่ขนัไม่น้อยกวา่ 15 นาที โดยจะต้องไปรายงานตวั 
       ด้วยสภาพท่ีพร้อมลงแขง่ขนัตอ่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั ท่ีกองอ านวยการ 
 



15.6 ส าหรับนกักีฬาที่จะต้องลงแขง่ขนัในล าดบัตอ่ ๆ ไป จะต้องไปถึงสนามแขง่ขนั และ 
        หากการแขง่ขนัในล าดบัก่อนหน้าล าดบัของตนไม่มีการแขง่ขนัหรือมีเหตท่ีุท าให้การ 
       แขง่ขนัต้องยติุลงก่อนเวลาอนัสมควรด้วยเหตใุดๆ ก็ดี ให้พร้อมลงแขง่ขนัทนัทีท่ีถกู 
       ประกาศเรียก และโดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ  
15.7 นกักีฬาที่ไม่สามารถลงแขง่ขนัภายในเวลา 15 นาที หลงัการประกาศเรียกจะถกูปรับ 
        เป็นฝ่ายแพ้ ในแมทช์นัน้ 
15.8 นกักีฬาที่ไม่สามารถแขง่ขนัตามก าหนด และนกักีฬาที่ถอนตวัออกจากการโดยไม่มี 
         เหตผุลอนัควร จะถกูพิจารณาโทษตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วย 
         การแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550  

 
(16) หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ตดัสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
 คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
 ผู้ตดัสนิต้องผา่นการอบรมฯจากสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทยหรือการกีฬา
แหง่ประเทศไทย และผู้ตดัสนิท่ีผา่นการอบรมฯดงักลา่วต้องขึน้ทะเบียนกบัการกีฬาแหง่ประเทศ
ไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย แตง่ตัง้ให้ไปปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นผู้ตดัสินกีฬา 
 การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้ตดัสนิต้องตระหนกัและค านงึถึงการมีสว่นได้สว่นเสยี ในกรณีท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องหรืออาจจะมีสว่นเก่ียวข้องในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการ
ประท้วงฯ อนัเช่ือได้วา่ไม่โปร่งใสหรือยติุธรรมของการตดัสนิ 
 
(17) หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 หลักเกณฑ์การพจิารณานักกีฬาดีเด่น 
 1.พิจารณาจากเหรียญทอง-เงิน-ทองแดง ตามล าดบั จากประเภทบุคคล 
 2.ถ้าตา่งมีจ านวนเหรียญจากประเภทบุคคลเทา่กนั ให้ดเูหรียญจากประเภททีม 
 3.ถ้ายงัไม่สามารถตดัสนิได้ ให้พิจารณาจากผลงานประเภท เด่ียว-คู-่คูผ่สม ตามล าดบั 
 4.ถ้ายงัไม่สามารถตดัสนิได้ ให้ผู้แทนสมาคมฯเป็นผู้พิจารณา และถือเป็นท่ีสดุ จาก 
    4.1 เป็นนกักีฬาที่มีทกัษะและเทคนิคการเลน่ท่ีสงู 
     4.2 เป็นนกักีฬาที่มีมารยาทและมีน า้ใจเป็นนกักีฬา 
      4.3 เป็นนกักีฬาที่ปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ กติกาการแขง่ขนั ข้อบงัคบัของสมาคมกีฬา 
                       ซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย และการกีฬาแหง่ประเทศไทย 
      4.4 อ่ืนๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตดัสนิ 
 
 



 หลักเกณฑ์การพจิารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 1.นบัคะแนนทกุประเภท ทัง้ทีม-บุคคล (แยก ชาย-หญิง) 
 2.ประเภททีม-เหรียญทอง 10 คะแนน, เหรียญเงิน 5 คะแนน, เหรียญทองแดง 3 คะแนน 
 3.ประเภทบุคคล-เหรียญทอง 5 คะแนน, เหรียญเงิน 3 คะแนน, เหรียญทองแดง 2 คะแนน 
 4.จงัหวดัใดท าคะแนนรวมได้มากท่ีสดุ (แยก ชาย-หญิง) จะได้รับเลอืกเป็นผู้ ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย-หญิง 
 5.ถ้ามีคะแนนรวมเทา่กนั ให้นบัจ านวนเหรียญทอง-เงิน-ทองแดง ตามล าดบั 
 6.หากไม่สามารถตดัสนิได้จาก ข้อ 4+5 ให้ผู้แทนสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาและถือเป็นท่ีสดุ 
 7.ผู้ ฝึกสอนดีเดน่ ต้องมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเข้าร่วมการแขง่ขนัและปฏิบติั 
               หน้าท่ีในฐานะผู้ ฝึกสอนในชนิดกีฬานัน้ๆเทา่นัน้ 
 8.ผู้ ฝึกสอนดีเดน่ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีมารยาทดี เป็นผู้ปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ กติกาการแขง่ขนั  
                ข้อบงัคบัของสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแหง่ประเทศไทย และการกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 9.อ่ืนๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตดัสนิ 
 
 

(18) ก าหนดจ านวนรายการแข่งขันและจ านวนเหรียญรางวัลรวมทัง้หมด ดังนี ้
 -รายการท่ีแขง่ขนั จ านวน 7 รายการ 
 -เหรียญชุบทอง  จ านวน 20 เหรียญ ประกาศนียบตัร 22 ใบ 
 -เหรียญชุบเงิน  จ านวน 20 เหรียญ ประกาศนียบตัร 22 ใบ 

-เหรียญชุบทองแดง จ านวน 40 เหรียญ ประกาศนียบตัร 44 ใบ 
หมายเหต ุ- ประกาศนียบตัรท่ีเพิ่มขึน้นัน้จะมอบให้ผู้ ฝึกสอนประเภททีมด้วย 

                              - เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจดัเตรียมไว้ให้ 
                                ในสว่นโลร่างวลันกักีฬาดีเดน่/ผู้ ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 

 

 

(19) พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
       1.ให้นกักีฬาผู้ ท่ีได้รับรางวลัการแขง่ขนัเป็นผู้ รับรางวลัด้วยตนเอง และ แตง่กายด้วยชุดแขง่ขนั
หรือแตง่กายด้วยชุดวอร์มทัง้ชุด ซึง่เป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัท่ีนกักีฬาสงักดัและการแตง่กาย
ของนกักีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
       2.พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัให้ใช้เพลง “วนัแหง่ชยัชนะ” ของ การกีฬาแหง่ประเทศไทย เทา่นัน้ 
 
 

(20) โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
       - ส าหรับเคร่ืองหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สทิธิประโยชน์
ของเกมส์การแขง่ขนั ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิว้ และห้ามน าตรา หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์การขาย หรือเก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใสล่งท าการแขง่ขนัโดยเด็ดขาด  



       - อนญุาตให้ใช้ช่ือจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงันี ้
         1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสงูไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
         2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสงูไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
 
 

(21) การประชุมผู้จัดการทีม 
        จะต้องมีผู้จดัการทีม หรือผู้แทนของแตล่ะทีมเข้าร่วมประชุมอยา่งน้อยทีมละ 1 คน หากจังหวดั
ใดไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ทัง้นี ้กกท. ไม่
อนุญาตให้นกักีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ  จะต้องท า
รายงานเสนอให้การกีฬาแหง่ประเทศไทยทราบตอ่ไป 
 

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


