ระเบียบการแข่งขันเทนนิ ส
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 ( พ.ศ.2561) “น่ านเกมส์”
ณ จังหวัดน่ าน
*************************
1. สมาคมกีฬาเทนนิ ส ลอนเทนนิ สสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคม
นายกิตตน์สมบัติ เอือ้ มมงคล
เลขาธิการ
นายไทยทนุ วรรณสุข
สถานทีต่ ดิ ต่อ
เลขที่ 100 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-4080-2 โทรสาร 0-2503-4084
2. คณะกรรมการดาเนิ นการแข่งขัน
ประธานฝ่ายกีฬาเทนนิสของจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การทีมหรือผูแ้ ทนของแต่ละจังหวัดทีส่ ่งเข้าแข่งขัน จังหวัดละ 1 คน
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพแต่งตัง้
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพแต่งตัง้
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพแต่งตัง้
3. คณะกรรมการพิ จารณาการประท้วงเทคนิ ค
3.1 คณะกรรมการพิ จารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการฝา่ ยพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนกองนิตกิ าร
ผูอ้ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ
3.2 คณะกรรมการพิ จารณาการประท้วงเทคนิ ค ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ประธานฝา่ ยจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสจังหวัดเจ้าภาพ
ผูจ้ ดั การทีมทุกทีม (ยกเว้น คู่กรณี)
ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
บุคคลทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตัง้

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4. อันดับนักเทนนิ ส
อันดับนักเทนนิสในระเบียบฯ นี้หมายถึง
4.1 อันดับนักเทนนิสไทยประเภทเยาวชน และทัวไปพิ
่
จารณาจากอันดับไม่เกิน 100 อันดับแรก
ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ทัง้ ประเภทเดีย่ วและประเภทคู่ โดยใช้อนั ดับ
นักเทนนิสรุน่ 18 ปี เป็นเกณฑ์
4.2 อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลกของ ITF (International Tennis Federation) นักกีฬาชายทัง้ ประเภท
เดี่ยวและประเภทคู่โดยใช้ Ranking 700 อันดับแรก, นักกีฬาหญิงทัง้ ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่โดยใช้
Ranking 600 อันดับแรก
4.3 การจัด อัน ดับ มือ ผู้ ไ ด้ ส ิท ธิล งแข่ ง ขัน ระดับ ชาติ( เมนดรอว์ ) ให้ ค ณะกรรมการจัด อัน ดับ
นักเทนนิสไทยของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณา
จากอันดับครัง้ ล่าสุดตามระเบียบฯ ทัง้ ประเภทเดีย่ วและประเภทคู่ และให้แล้วเสร็จตามกาหนดในระเบียบฯ
ข้อ 11.1.4 และผลการพิจารณานี้ให้ถอื เป็นทีส่ ุด
4.4 กรณีผไู้ ม่มอี นั ดับดังกล่าว หรือเกิดข้อขัดแย้งในเรือ่ งข้อเท็จจริงด้วยสถิตขิ อ้ มูลการแข่งขัน ต่างๆ
ให้คณะกรรมการจัดอันดับนักเทนนิสไทย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์พจิ ารณาจัดอันดับมือจากข้อมูลสถิตผิ ลการแข่งขันต่างๆ และผลการพิจารณานี้ให้ถือเป็ น
ทีส่ ุด
4.5 ผู้เล่นในทีมซึ่งไม่มแี ละหรือสถิติข้อมูลการแข่งขันต่างๆ ตามระเบียบฯให้ใช้อนั ดับมือในทีมตาม
ทีจ่ ดั เรียงอันดับมาในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตามอันดับมือของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ
5. สิ ทธิ พิเศษ ( Wild Card )
5.1 “สิท ธิพ ิเ ศษ” (Wild Card) หมายถึง นัก กีฬ าที่ไ ด้ร บั การพิจ ารณาคัด เลือ กให้เ ข้า ร่ว ม
การแข่งขันในระดับชาติ ( Main Draw ) โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค
5.2 ผูไ้ ด้รบั สิทธิพเิ ศษนี้ ต้องเป็นผูท้ จ่ี งั หวัดส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านัน้
5.3 ผูไ้ ด้รบั สิทธิพเิ ศษนี้ ต้องเป็นผูท้ ไ่ี ม่ตกรอบจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค
5.4 ผู้มอี านาจหน้าที่พจิ ารณาให้สทิ ธิพเิ ศษและจานวนนักกีฬาที่ได้รบั สิทธิพเิ ศษในแต่ละประเภท
ให้เป็นไปดังนี้
5.4.1 ประเภททีมชาย และ ประเภททีมหญิง
5.4.1.1 ทีมทีม่ นี กั กีฬาทีม่ อี นั ดับดีทส่ี ุด
ประเภทละ 1 ทีม
5.4.1.2 จังหวัดเจ้าภาพ
ประเภทละ 1 ทีม
5.4.2 ประเภทชายเดีย่ ว และประเภทหญิงเดีย่ ว
5.4.2.1 สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ เป็นผูพ้ จิ ารณา ประเภทละ 2 คน
5.4.2.2 นักกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ
ประเภทละ 2 คน
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5.4.3 ประเภทชายคู่ ประเภทหญิงคู่ และประเภทคู่ผสม
5.4.3.1 ได้สทิ ธิ ์โดยอันดับมือ 6 คู่
5.4.3.2 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คู่ ( ภาคละ 2 คู่ )
5.5 ผู้มอี านาจหน้าที่พจิ ารณา ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและส่งรายชื่อให้จงั หวัดเจ้าภาพไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน ก่อนพิธเี ปิดการแข่งขัน และผลการพิจารณาให้ถอื เป็นทีส่ ุด
5.6 หากนักกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ ได้เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ Main Drew โดยอันดับมือให้สทิ ธิ
ตามข้อ 5.4.1.2 และข้อ 5.4.2.2 ตกไป และให้เพิม่ จานวนผู้ได้สทิ ธิน้ีแก่ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมฯ เป็นผูพ้ จิ ารณา
5.7 หากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ ไม่พจิ ารณาผูไ้ ด้สทิ ธิตามข้อ 5.6 ให้เพิม่ จานวน
ผูไ้ ด้สทิ ธิโดยอันดับมือแทน
5.8 ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั สิทธิพเิ ศษดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ให้ผเู้ ล่นสารอง
ตามระเบียบฯ ข้อ 11.4 และข้อ 11.5 ได้สทิ ธิเข้าร่วมการแข่งขันแทนและอาจได้รบั การวางมือในสายการแข่งขัน
5.9 “นักกีฬาสารอง” หมายถึง
5.9.1 นักกีฬาสารองจากการคัดเลือกในระดับภาค
5.9.2 นักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติทม่ี คี วามประสงค์จะทาการแข่งขันประเภท
อื่นทีไ่ ม่ได้ลงทาการแข่งขัน แต่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 7.6 และ 8.3
6. ข้อบังคับและกติ กาการแข่งขัน
6.1 ใช้ขอ้ บังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
6.2 ใช้ก ติก าการแข่งขัน ของสหพันธ์เ ทนนิส นานาชาติ ( ITF ) ซึ่งแปลเป็ น ภาษาไทย
โดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับล่าสุด
6.3 ให้นาบทลงโทษกรณีถ่ว งเวลา การสอน และมารยาทของนักกีฬ า ตามกติกาการแข่งขัน
ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ( ITF ) ข้อ 29 และข้อ 30 มาบังคับใช้และลงโทษ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ตักเตือน
ครัง้ ที่ 2 เสียแต้ม
ครัง้ ที่ 3 เสียเกม
ครัง้ ที่ 4 เสียเกมหรือให้ออกจากการแข่งขัน
และสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ อาจจะพิจารณาลงโทษห้ามทาการแข่งขันเป็ นเวลา 2 ปี
7. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน
7.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
7.2 ค าว่า “นัก กีฬ าสมัค รเล่ น ” ในข้อ บังคับการกีฬ าแห่งประเทศไทย ว่าด้ว ยการแข่งขั นกีฬ า
เยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 หมายถึง นักเทนนิ ส ที่ไม่มเี งินรายได้จากเงินรางวัล การแข่งขั นเกิน กว่ า
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100,000 เหรียญสหรัฐ ในแต่ ละรอบปี การแข่งขันเทนนิส อาชีพของ ATP หรือ WTA ภายในสองปี
ก่อนหน้าปีทม่ี กี ารแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครัง้ นี้ ( พ.ศ. 2559 และ 2560 )
7.3 ต้องมีอายุตงั ้ แต่ 13 ปีขน้ึ ไป และไม่เกิน 18 ปี (ใช้ พ.ศ.ปจั จุบนั ลบด้วย พ.ศ. ทีเ่ กิด )
7.4 แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ชาย 6 คน, หญิง 6 คน
7.5 ในประเภททีม แต่ ล ะจัง หวัด ส่ ง นัก กีฬ าเข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ได้เ พีย งทีม ชาย 1 ทีม และ
ทีมหญิง 1 ทีม แต่ละทีมต้องมีผเู้ ล่นในทีมไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ซึง่ เป็ นผูม้ ชี ่อื อยู่ในบัญชีรายชื่อ
นักกีฬาของจังหวัด ตามระเบียบฯ ข้อ 7.4 และไม่มนี กั กีฬาเทนนิสทีมชาติไทยร่วมลงทาการแข่งขันอยูใ่ นทีม
7.6 ในประเภทบุคคล แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภทได้ไม่เกิน 2 คนหรือ 2 คู่
* ทีมชาติ หมายถึง นักเทนนิสทีม่ ชี ่อื ในรายการแข่งขันต่อไปนี้ ซีเกมส์ เอเชีย่ นเกมส์ โอลิมปิกเกมส์
Davis Cup และ Federation Cup
8. ประเภทการแข่งขันและจานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ( รอบคัดเลือก )
8.1 มีการแข่งขัน 7 ประเภท ดังนี้
8.1.1 ประเภททีมชาย ( เดีย่ ว 2 มือ และคู่ 1 คู่ )
8.1.2 ประเภททีมหญิง ( เดีย่ ว 2 มือ และคู่ 1 คู่ )
8.1.3 ประเภทชายเดีย่ ว
8.1.4 ประเภทหญิงเดีย่ ว
8.1.5 ประเภทชายคู่
8.1.6 ประเภทหญิงคู่
8.1.7 ประเภทคู่ผสม
8.2 ทุกประเภทไม่จากัดจานวนผูแ้ ข่งขันแต่การส่งนักกีฬาของแต่ละจังหวัดให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
8.3 ในประเภทบุคคล นักกีฬา 1 คน สามารถสมัครเข้าแข่งขันในประเภทบุคคลได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท
8.4 จานวนเจ้าหน้าทีท่ มี ผูจ้ ดั การทีม ผูค้ วบคุมทีมและผูฝ้ ึกสอน
8.4.1 ถ้าจังหวัดใดได้รบั การคัดเลือกทัง้ ประเภททีมชาย และทีมหญิง รวม 2 ทีม จะได้
เจ้าหน้าทีท่ มี จานวน 3 คนประกอบด้วย ผู้จดั การทีม 1 คน ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาย 1 คน และผู้ฝึกสอน
นักกีฬาทีมหญิง 1 คน
8.4.2 ถ้าจังหวัดใดได้รบั การคัดเลือกเฉพาะประเภททีมชาย หรือทีมหญิงทีมใดทีมหนึ่ง
จานวน 1 ทีม จะได้ เจ้าหน้าทีท่ มี จานวน 1 คน เท่านัน้ คือผูฝ้ ึกสอนนักกีฬาทีมชาย 1 คน หรือผูฝ้ ึกสอน
นักกีฬาทีมหญิง 1 คน
8.4.3 ถ้าจังหวัดใดได้รบั การคัดเลือ กเฉพาะประเภทบุคคลชาย และบุค คลหญิง จะได้
เจ้าหน้าทีท่ มี จานวน 1 คน เท่านัน้ คือผูฝ้ ึกสอน 1 คน
8.4.4 ผูจ้ ดั การทีม ผูค้ วบคุมทีม หรือผูฝ้ ึกสอน มีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูจ้ ดั การทีม ตามวัน
เวลา ทีก่ าหนด
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9. หลักเกณฑ์การคัดเลือกในระดับชาติ ( เมนดรอว์ )
9.1 ประเภททีมชาย 12 ทีม
9.1.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาคๆ ละ 2 ทีม
9.1.2 จังหวัดเจ้าภาพได้สทิ ธิพเิ ศษ 1 ทีม
9.1.3 ได้สทิ ธิโดยอันดับมือนักกีฬาในทีมดีท่สี ุด 1 ทีม
9.2 ประเภททีมหญิง 12 ทีม
9.2.1 จากรอบคัดเลือกระดับภาคๆ ละ 2 ทีม
9.2.2 จังหวัดเจ้าภาพได้สทิ ธิพเิ ศษ 1 ทีม
9.2.3 ได้สทิ ธิโดยอันดับมือนักกีฬาในทีมดีทส่ี ุด 1 ทีม
9.3 ประเภทชายเดีย่ ว จานวน 32 คน
9.3.1 ได้สทิ ธิโดยอันดับมือ 18 คน
9.3.2 ได้สทิ ธิพเิ ศษ 4 คน
9.3.3 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คน ( ภาคละ 2 คน )
9.4 ประเภทหญิงเดีย่ ว จานวน 32 คน
9.4.1 ได้สทิ ธิโดยอันดับมือ 18 คน
9.4.2 ได้สทิ ธิพเิ ศษ 4 คน
9.4.3 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คน ( ภาคละ 2 คน )
9.5 ประเภทชายคู่ จานวน 16 คู่
9.5.1 ได้สทิ ธิโดยอันดับมือ 6 คู่
9.5.2 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คู่ ( ภาคละ 2 คู่ )
9.6 ประเภทหญิงคู่ จานวน 16 คู่
9.6.1 ได้สทิ ธิโดยอันดับมือ 6 คู่
9.6.2 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คู่ ( ภาคละ 2 คู่ )
9.7 ประเภทคู่ผสม จานวน 16 คู่
9.7.1 ได้สทิ ธิโดยอันดับมือ 6 คู่
9.7.2 จากรอบคัดเลือกระดับภาค 10 คู่ (ภาคละ 2 คู่ )
10. วิ ธีการจัดการแข่งขัน
10.1 ทุกประเภททาการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
10.2 ใช้ระบบ 2 ใน 3 เช็คทุกรอบ และใช้ไทเบรก 7 ใน 12 แต้ม เมือ่ 6 เกมเท่ากันทุกเซ็ต
10.3 ในการแข่งขันประเภททีม ประกอบด้วยเดีย่ ว 2 มือ และคู่ 1 คู่ ให้แข่งขันตามลาดับ ดังนี้
10.3.1 เดีย่ วมือ 2
10.3.2 เดีย่ วมือ 1
10.3.3 ประเภทคู่
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10.4 ในการแข่งขันประเภททีมแต่ ล ะรอบ ทุกทีมมีส ิทธิเ ลือ กผู้เ ล่ นคนใดในทีมลงแข่งขันก็ได้
แต่การจัดผู้เล่นเดี่ยวมือ 1 และเดี่ยวมือ 2 ให้เป็ นไปตามอันดับนักเทนนิสตามระเบียบฯ และผู้เล่นที่ลง
แข่งขันในประเภทเดีย่ วแล้ว จะลงแข่งขันในประเภทคู่อกี ก็ได้ โดยอนุ ญาตให้ผู้จดั การทีม หรือผูค้ วบคุมทีม
หรือผูฝ้ ึกสอนทีไ่ ด้แจ้งรายชื่อไว้ หรือนักกีฬาในทีม 1 คน ลงไปนังในบริ
่
เวณทีพ่ กั นักกีฬาของทีมตนเองและ
จะทาการฝึกสอนได้ตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ( ITF ) ข้อ 30 เท่านัน้
10.5 ในการแข่ ง ขัน ประเภททีม แต่ ล ะรอบ ให้ ผู้จ ัด การทีม หรือ ผู้ ค วบคุ ม ทีม หรือ ผู้ ฝึ ก สอน
ส่งรายชื่อผูเ้ ล่นทัง้ เดีย่ วมือ 2 เดีย่ วมือ 1 และประเภทคู่ ก่อนกาหนดการแข่งขันเดีย่ วมือ 2 เริม่ ขึน้ ไม่น้อย
กว่า 30 นาที และภายหลังเสร็จสิน้ การแข่งขันเดีย่ วมือ 1 แล้ว หากทีมใดต้องการเปลี่ยนผูเ้ ล่นในประเภทคู่
ให้ผู้จดั การทีม หรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อผู้แทนสมาคม และหรือผู้ตดั สิน
ชีข้ าดก่อนกาหนดการแข่งขันประเภทคู่จะเริม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
10.6 ในการแข่งขันประเภททีมระดับชาติ (เมนดรอว์) ให้มกี ารแข่งขันเดีย่ วมือ 2 เดีย่ วมือ 1 และ
ประเภทคู่จะรูผ้ ลแพ้ - ชนะ หลังแข่งขัน 2 แมตซ์แรก แล้วในประเภทคู่ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูแ้ ทนสมาคม
ผูต้ ดั สินชีข้ าด หรือประธานจัดการแข่งขัน
10.7 ในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค หากการแข่งขันประเภทบุคคลประเภทใดมีผู้แข่งขัน
5 คน หรือ 5 คู่ ขึน้ ไปให้ทาการแข่งแบบแพ้คดั ออก แต่ถ้ามีผแู้ ข่งขัน 4 คน หรือ 4 คู่ หรือน้อยกว่าให้แข่งขันแบบ
พบกันหมด
10.8 ในการแข่ง ขัน ประเภททีม รอบคัด เลือ กระดับ ภาค ถ้า มีทีม แข่ง ขัน 4 ทีม หรือ น้ อ ยกว่ า
ให้แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อคัดเลือกผูช้ นะเลิศ และรองชนะเลิศตามลาดับ
10.9 การนับคะแนนในการแข่งขันแบบพบกันหมด ตามระเบียบข้ อ 10.7 และ 10.8 ผู้ชนะได้
2 คะแนน ผูแ้ พ้ได้ 1 คะแนน ผูไ้ ม่ลงแข่งขันไม่ได้คะแนน หากนับรวมคะแนนแล้วเท่ากัน 2 ทีม ให้ดูผล
การแข่ง ขัน ระหว่ า งคู่นั น้ หากมีผ ลเท่ า กัน ตัง้ แต่ 3 คน/ทีม ขึ้น ไป ให้ย ึด การนั บ ตามล าดับ ต่ อ ไปนี้
เพื่อเลือกผูม้ อี นั ดับดีกว่า
10.9.1 มีแมตซ์ได้-เสีย ดีกว่า
10.9.2 มีเซ็ตได้-เสีย ดีกว่า
10.9.3 มีเกมได้-เสีย ดีกว่า
10.10 หากนับคะแนนตามระเบียบฯ ข้อ 10.9 แล้ว ยังเท่ากันอีก ให้ใช้วธิ จี บั สลาก
10.11 ในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ต้องจัดให้ผแู้ พ้ในรอบรองชนะเลิศทุกประเภททาการ
แข่งขันเพื่อจัดอันดับสาม
10.12 หากนักกีฬ าซึ่งทาการแข่งขันแล้ว จะต้องลงแข่งขันอีกในวันเดียวกัน ให้นักกีฬาผู้นัน้
มีสทิ ธิพกั ได้ภายหลังจบการแข่งขันแต่ละครัง้ ตามกาหนดเวลาดังนี้
10.12.1 หากแข่งขันน้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
ให้พกั ได้ 30 นาที
10.12.2 หากแข่งขันมากกว่า 1 ชัวโมง
่ แต่ไม่เกิน 1 ชัวโมง
่ 30 นาที ให้พกั ได้ 1 ชัวโมง
่
10.12.3 หากแข่งขันมากกว่า 1 ชัวโมง
่ 30 นาที ให้พกั ได้ 1 ชัวโมง
่
30 นาที
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10.13 การจัดสายการแข่งขันและการวางมือ (Seeds )
10.13.1 การจัดสายการแข่งขันให้ใช้วธิ วี างมือ และการจับสลาก โดยการจัดวางอันดับมือ
ในสาย การแข่งขันให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ( ITF ) ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส
ประเภทชายทัวไป
่ และประเภทหญิงทัวไป
่
10.13.2 การจัดวางอันดับนักกีฬาในสายการแข่งขันประเภทบุคคล ให้ ใช้ผลการจัดอันดับ
ครัง้ ล่าสุด ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในการ
จัดวางอันดับในประเภททีม ให้พจิ ารณาจากอันดับโดยเฉลีย่ ของผูเ้ ล่นในทีม
10.13.3 ประเภทแข่งขันที่มผี ู้แข่งขันมากกว่า 32 คน/คู่ ให้วางอันดับมือในการจัดสาย
แข่งขันไม่เกิน 16 คน/คู่
10.13.4 ประเภทแข่งขันที่มผี แู้ ข่งขันมากกว่า 16 คน/คู่/ทีม ให้วางอันดับมือในการจัด
สายแข่งขันไม่เกิน 8 คน/คู่/ทีม
10.13.5 ประเภทแข่งขันทีม่ ผี แู้ ข่งขัน 16 คน/คู่/ทีม หรือน้อยกว่าให้วางอันดับมือในการ
จัดสายแข่งขันไม่เกิน 4 คน/คู่/ทีม
10.13.6 ประเภทแข่งขันทีต่ อ้ งจัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม และแข่งขันแบบพบกันหมดใน
กลุ่มตามระเบียบฯ ข้อ 10.7 และข้อ 10.8 ให้วางมืออันดับในการจัดสายแข่งขันไม่เกิน 4 คน/คู่/ทีม
10.13.7 ต้องแยกทีมนักกีฬาจากจังหวัดเดียวกันไว้คนละสายการแข่งขัน ( สายบน-สายล่าง )
10.13.8 กาหนดวันจัดสายแข่งขัน
- ประเภททีม และประเภทบุคคลต้องกระทาก่ อนการแข่งขันวันแรกของแต่ล ะ
ประเภททีจ่ ะเริม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน
10.13.9 ผู้แทนสมาคมฯ หรือผู้ต ัดสินชี้ขาด เป็ นผู้จดั วางอันดับมือและสายการแข่งขั น
และต้องดาเนินการโดยเปิ ดเผยต่อที่ประชุม ผู้จดั การทีม หรือผู้ควบคุมทีม และหรือผู้ฝึกสอน และหรือ
นักกีฬาของจังหวัดอื่น ซึง่ ไม่ใช่จงั หวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด
10.13.10 หากผู้ไ ด้รบั การวางมือ ในการจัดสายแข่งขัน 4 อันดับแรก ถอนตัวจากการ
แข่งขัน 4 อันดับแรก ถอนตัวจากการแข่งขันก่อนการแข่งขันประเภทนัน้ ๆ จะเริม่ ขึน้ ให้เลื่อนอันดับการ
วางมือ ใหม่ และจัด สายแข่งขัน เฉพาะต าแหน่ ง การวางมือ ในสายการแข่ง ขันที่เ ปลี่ย นแปลงไปเท่านัน้
โดยนาผูไ้ ม่ได้รบั การวางมืออันดับทีด่ ที ่สี ุดขึน้ เป็ นมือวางอันดับสุดท้ายแทน และนาผูเ้ ล่นที่ได้สทิ ธิลงแทน
ผูถ้ อนตัวไปอยูใ่ นตาแหน่งแทนทีผ่ ทู้ ข่ี น้ึ มาเป็นอันดับมือวาง
10.13.11 หากผู้ได้รบั การวางมืออันดับ 5-8 ถอนตัวจากการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน
ประเภทนัน้ ๆ จะเริม่ ขึน้ ให้นาผูไ้ ม่ได้รบั การวางมือทีอ่ นั ดับทีด่ ที ส่ี ุดขึน้ มาในตาแหน่ งทีผ่ ไู้ ด้รบั การวางมือถอนตัว
และนาผูเ้ ล่นทีไ่ ด้สทิ ธิลงแทนผูถ้ อนตัวไปอยูใ่ นตาแหน่งแทนทีผ่ ทู้ ข่ี น้ึ มาเป็ นอันดับมือวาง
10.13.12 ผลการจัดวางอันดับมือและการจัดสายการแข่งขัน ตามระเบียบฯ ข้อ 10.13.9
ข้อ 10.13.10 และข้อ 10.13.11 ให้ถอื เป็นทีส่ ุด
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11. ข้อปฏิ บตั ิ ในการแข่งขัน
11.1 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการคัดเลือก
11.1.1 ให้เป็ นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขั นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550
11.1.2 ให้จงั หวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าภาพระดับภาคภายในระยะเวลา
ทีจ่ งั หวัด หัวหน้าภาคกาหนด
11.1.3 ให้เจ้าภาพระดับภาคทุกภาคส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน
ทัง้ หมด แยกตามประเภทการแข่งขัน ให้สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคแรกเริม่ ขึน้
11.1.4 สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดอันดับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหมดทุกประเภท และส่งผลการจัดอันดับให้จงั หวัดเจ้าภาพทุกภาคไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการแข่งขันคัดเลือกในภาคนัน้ ๆ และผลการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอน
เทนนิสสมาคมฯ ให้ถอื เป็นทีส่ ุด
11.1.5 จานวนผูไ้ ด้สทิ ธิแข่งขันระดับชาติ(เมนดรอว์ ) โดยอันดับมือ และไม่ต้องแข่งขันใน
รอบคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อ 9 ในระเบียบฯ นี้
11.1.6 นักกีฬาส่วนที่เหลือจากระเบียบฯ ข้อ 11.1.5 ทัง้ หมดต้องเข้าร่วมการแข่งขัน
คัดเลือกระดับภาค และจานวนผู้ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ ให้เป็ นไปตามข้อ 9
ในระเบียบฯ นี้
11.1.7 ให้จงั หวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ส่งผลการแข่งขันทัง้ หมด
ให้สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั
เสร็จสิน้ การแข่งขัน
11.1.8 ให้จงั หวัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้สทิ ธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
ให้จงั หวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ ภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าภาพกาหนด
11.1.9 ให้จ งั หวัด เจ้า ภาพจัด การแข่ง ขันระดับ ชาติ ส่ ง รายชื่อ นัก กีฬ าและเจ้า หน้ า ที่
ทีไ่ ด้รบั สิทธิเจ้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ให้สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ ภายในระยะเวลาที่
สมาคมฯ กาหนดเพื่อจัดอันดับนักกีฬา และผลการจัดอันดับนักกีฬาให้ถือเป็นทีส่ ุด
11.1.10 สมาคมฯ ส่งผลการจัดอันดับตามระเบียบฯ ข้อ 11.1.9 ให้เ จ้าภาพจัดการ
แข่งขันระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการแข่งขันระดับชาติ
11.1.11 จังหวัดใดจัดส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปให้เจ้าภาพไม่ทนั ในระยะเวลาที่
กาหนดในระเบียบข้อ 11.1.2 และข้อ 11.1.8 ให้ผนู้ นั ้ หมดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในครัง้ นัน้
11.2 การถอนตัวและการเปลีย่ นตัวนักกีฬาในระดับภาค
11.2.1 ภายหลังหมดกาหนดเวลาส่ งชื่อ ให้เ จ้าภาพระดับภาคแล้ว ไม่อ นุ ญาตให้มกี าร
ถอนตัวและเปลี่ยนบัญชีรายชื่อนักกีฬา รวมทัง้ ประเภทที่นักกีฬาสมัครลงทาการแข่งขันยกเว้นนักกีฬาไม่
สามารถทาการแข่งขันได้เนื่องจากบาดเจ็บหรือป่วย ผู้จดั การทีม หรือผู้ควบคุมทีม หรือผู้แทนจังหวัด
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มีสทิ ธิให้นักกีฬาคนอื่นทีม่ รี ายชื่ออยู่ในบัญชีนักกีฬาของจังหวัดนัน้ ลงทาการแข่งขัน แทนในประเภทนัน้ โดย
ต้องทาเป็นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนกาหนดการจัดสายแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
11.2.2 ภายหลังการจัดการแข่งขัน หากนักกีฬาได้รบั การบาดเจ็บจากการฝึ กซ้อม หรือ
เจ็บ ป่ ว ยด้ว ยเหตุ อ่ ืน ๆ โดยแพทย์ไ ด้ต รวจและออกใบรับรองว่ า ไม่ ส ามารถลงแข่ ง ขัน ได้ ผู้จ ดั การทีม
ผูค้ วบคุมทีม หรือและผูแ้ ทนจังหวัด มีสทิ ธิจะให้นักกีฬาคนอื่นทีม่ รี ายชื่ออยู่ในบัญชีนักกีฬาของจังหวัดนัน้
ลงทาการแข่งขันแทนในประเภทที่ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ถอนตัวได้ แต่ ทงั ้ นี้จะต้องดาเนินการก่ อนการ
แข่งขันในประเภทนัน้ ๆ จะเริม่ ขึ้น ยกเว้นการแข่งขันประเภททีมไม่อ นุ ญ าตให้มกี ารเปลี่ยนตัว เมื่อ พ้น
กาหนดเวลาตามระเบียบฯ ข้อ 11.3.2
11.2.3 ผูถ้ อนตัวจากการแข่งขันด้วยเหตุผลตามระเบียบฯ ข้อ 11.2.2 ไม่มสี ทิ ธิลงแข่งขัน
ในประเภทอื่นทีเ่ หลือ เว้นแต่การถอนตัวเนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกาย และได้รบั การรับรอง
จากแพทย์ทค่ี ณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตัง้ ไว้
11.2.4 การขอถอนตั ว และเปลี่ ย นตั ว ด้ ว ยเหตุ ผ ลอื่ น ๆ อั น เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ ส ัย
นอกเหนือไปจากเหตุ ผลในระเบียบฯ ข้อ 11.2.2 ให้อยู่ในการพิจารณาของผู้แทนสมาคมฯ และหรือ
ผูต้ ดั สินชีข้ าดเท่านัน้ และผลการพิจารณาให้ถอื เป็นทีส่ ุด
11.2.5 ผูถ้ อนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มเี หตุผลอันควร ให้ถอื ว่ามีความผิดตามข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
11.3 การรายงานตัวนักกีฬา
11.3.1 ในประเภทบุคคลนักกีฬาทุกคนต้ องลงชื่อรายงานตัว ในแบบรายงานตัวนักกีฬา
ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อผู้แทนสมาคมฯ
และหรือ ผู้ต ัดสินชี้ขาด และหรือ ผู้อ านวยการแข่ง ขันในวัน ที่กาหนดให้มกี ารจัดสายแข่งขัน และก่ อ น
กาหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่าหนึ่งชัวโมง
่
ณ สถานทีจ่ ดั การแข่งขันหรือ ณ สถานทีซ่ ่งึ คณะกรรมการ
แข่งขันกาหนด
11.3.2 ในประเภททีม ผู้จดั การทีม หรือผูค้ วบคุมทีม และหรือผูฝ้ ึ กสอน ต้องส่งรายชื่อ
ผู้เ ล่ นในทีมตามแบบที่ส มาคมกีฬ าเทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมฯ กาหนดต่ อ ผู้แทนสมาคมฯ และหรือ
ผูต้ ดั สินชี้ขาด และหรือผู้อานวยการแข่งขัน ในวันที่กาหนดให้มกี ารจัดสายแข่งขันและก่อนกาหนดเวลา
แข่งขันไม่น้อยกว่าหนึ่งชัวโมง
่
ณ สถานทีจ่ ดั การแข่งขัน หรือ ณ สถานทีซ่ ง่ึ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กาหนด ทัง้ นี้ ภายหลังการส่งรายชื่อผูเ้ ล่นในทีมดังกล่าวแล้วจะเปลีย่ นแปลงมิได้
11.3.3 นักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนถึงกาหนดเวลา
แข่งขันของตนเองไม่น้อยกว่า 15 นาที
11.4 การถอนตัวและการเปลีย่ นตัวนักกีฬาในระดับชาติ ในประเภททีม
11.4.1 หากทีมที่ผ่ านมาจากการแข่งขันรอบคัดเลือ กระดับภาค ถอนตัว ออกจากการ
แข่งขันก่อนวันเปิดการแข่งขันระดับชาติ 60 วัน ให้ทมี ทีอ่ ยูอ่ นั ดับรองลงไปในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับ
ภาคนัน้ ๆ ได้สทิ ธิลงแข่งขันแทนแต่ตอ้ งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 11.1.8
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11.4.2 หากทีมทีผ่ ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ถอนตัวจากการแข่ง ขันและหรือ
ถูก ตัดสิทธิจากการแข่งขัน ให้พ ิจารณาคัดเลือกทีมที่ได้อ ันดับสามที่มผี ู้เล่ นโดยอันดับที่ดที ่สี ุดจากการ
แข่งขันทุกภาค ได้สทิ ธิลงแข่งขันแทน แต่ตอ้ งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 11.1.8
11.4.3 การขอถอนตัวและหรือเพื่อเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยเหตุ ผลอื่นๆ อันเกิดจากเหตุ สุดวิสยั
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูแ้ ทนสมาคมฯ และหรือผูต้ ดั สินชีข้ าดเท่านัน้ และผลการพิจารณาให้ถอื เป็นทีส่ ุด
11.4.4 ทีม ที่ถ อนตัว โดยไม่ ม ีเ หตุ อ ัน สมควร ให้ ม ีค วามผิด ตามข้ อ บัง คับ การกี ฬ า
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
11.5 การถอนตัวและการเปลีย่ นตัวนักกีฬาในระดับชาติ ในประเภทบุคคล
11.5.1 หลังจากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดอันดับนักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ตามระเบียบฯ ข้อ 11.1.4 แล้ว เฉพาะผูท้ ม่ี ี
รายชื่อได้สทิ ธิแข่งขันระดับชาติ(เมนดรอว์) ไม่อนุญาตให้มกี ารเปลีย่ นตัว แต่อนุ ญาตให้มกี ารถอนตัวได้ดว้ ย
เหตุผลการบาดเจ็บและหรือการเจ็บปว่ ยหรือเป็ นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยแสดง
ใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
11.5.2 ต้องแจ้งการถอนตัวให้จงั หวัดเจ้าภาพระดับชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ ทราบโดยเร็วทีส่ ุด
11.5.3 หากนักกีฬาทีผ่ ่านมาจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค มีการถอนตัวก่ อนวัน
เปิ ด การแข่ง ขัน ระดับ ชาติ 60 วัน ให้ผู้ท่ีอ ยู่อ ัน ดับ รองลงไปในการแข่ง ขัน ระดับ ภาคนัน้ ๆ ได้ส ิท ธิ
ลงแข่งขันแทน แต่ตอ้ งดาเนินการให้เป็นไปตามกาหนดในระเบียบฯ ข้อ 11.1.8
11.5.4 หากมีการถอนตัวตามระเบียบฯ ข้อ 11.5.1 และมีการถอนตัวกาหนดในระเบียบฯ
ข้อ 11.5.3 ในประเภทบุคคลทุกประเภท นักกีฬาที่ได้สทิ ธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (เมนดรอว์ )
และมีอ ัน ดับ ดีท่ีสุ ด จากผลการจัด อันดับ นัก กีฬ าตามระเบีย บฯ ข้อ 11.1.10 จะได้ส ิท ธิล งแข่ง ขัน แทน
แต่ทงั ้ นี้จะต้องแสดงความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ
กาหนดก่อนการจัดสายการแข่งขันเริม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งชัวโมง
่
และไม่ขดั ต่อระเบียบฯ ข้อ 7.6 และสิทธิน้ีจะ
มีอยูจ่ นกระทังรอบแรกในประเภทนั
่
น้ ๆ จบลง
11.5.5 ภายหลังการจัดสายการแข่งขัน หากนักกีฬ าได้รบั การบาดเจ็บจากการฝึ กซ้อ ม
หรือเจ็บปว่ ยด้วยเหตุอ่นื ๆ โดยแพทย์ทค่ี ณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตัง้ ไว้ได้ตรวจและออกใบรับรองว่า
ไม่สามารถลงแข่งขันได้ นักกีฬาทีไ่ ด้สทิ ธิลงแข่งขันแทน ให้เป็ นไปตามระเบียบฯ ข้อ 11.5.4 แต่อนั ดับ
นักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 10.13.2 ผลการจัดอันดับครัง้ ล่าสุดก่อนวันจัดสายการแข่งขัน แต่ทงั ้ นี้
จะต้องแสดงความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ กาหนด
และตามกาหนดเวลา ทีผ่ แู้ ทนสมาคมฯ และหรือผูต้ ดั สินชีข้ าดกาหนด
11.5.6 ไม่อ นุ ญ าตให้ม ีก ารเปลี่ย นแปลงตัว ลงแข่ง ขัน แทน เมื่อ การแข่ ง ขัน รอบแรก
ในประเภทของผูถ้ อนตัวนัน้ จบลง
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11.5.7 ผูถ้ อนตัวจากการแข่งขันด้วยเหตุผลตามระเบียบฯ ข้อ 11.5.5 ไม่มสี ทิ ธิลงแข่งขัน
ในประเภทอื่นทีเ่ หลือ เว้นแต่การถอนตัวเนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกาย และได้รบั การรับรอง
จากแพทย์
11.5.8 การขอถอนตั ว และเปลี่ ย นตั ว ด้ ว ยเหตุ ผ ลอื่ น ๆ อั น เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ ส ัย
นอกเหนื อ ไปจากเหตุ ผ ลการบาดเจ็บ และหรือ การเจ็บ ป่ว ยซึ่ง ต้อ งแสดงใบรับ รองแพทย์ใ ห้อ ยู่ใ นการ
พิจารณาของผูแ้ ทนสมาคมฯ และหรือผูต้ ดั สินชีข้ าดเท่านัน้ และผลการพิจารณาให้ถอื เป็นทีส่ ุด
11.5.9 ผู้ถ อนตัว จากการแข่งขัน โดยไม่มเี หตุ ผ ลอันสมควร ให้ถือ ว่ า มีค วามผิด ตาม
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
12. การแต่งกายและมารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้ าที่
12.1 นักกีฬาและเจ้าหน้ าที่ทุก คน ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ นนักกีฬา พึงแสดง
มารยาททีด่ ตี ่อกันปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ และกติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตน
ไม่เหมาะสม จะได้รบั การพิจารณาโทษตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขั นกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
12.2 นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องแต่งกายด้ว ยชุดกีฬาเทนนิสทีส่ ุภาพ และสวมเสือ้ คอปก (ในกรณีน้ี
เว้นเสือ้ แบบไม่มคี อปกทีอ่ อกแบบขึน้ เป็นชุดแข่งขันเทนนิส และได้รบั การอนุ ญาตจากผูแ้ ทนสมาคมฯ และ
หรือ ผู้ ต ัด สิน เท่ า นั ้น ) หมวกหรือ อุ ป กรณ์ ร ัด ศีร ษะต้ อ งไม่ ม ีข้อ ความใดๆ เว้ น ชื่อ และเครื่อ งหมาย
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือชื่อและสัญลักษณ์ของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย หรือชื่อและสัญลักษณ์ของจังหวัดทีน่ กั กีฬาสังกัดเท่านัน้
12.3 หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแต่งกายนักกีฬาที่ลงแข่งขัน ตลอดจนอุ ปกรณ์ ต่ างๆ
ทีน่ าลงสนามแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ( ITF )
12.4 นักกีฬาทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบการแต่งกายนี้ จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ลงทาการแข่งขัน
จนกว่าจะปฏิบตั ติ นให้เป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาการเปลีย่ นเครือ่ งแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบนี้
13. การประท้วง
13.1 การประท้วงคุณสมบัตขิ องนักกีฬาและการประท้วงด้านเทคนิคกีฬา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
13.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้ถอื เป็นทีส่ ุด
13.3 ในขณะแข่งขันนัก กีฬามีสทิ ธิ ์ร้องขอผู้ตดั สินชี้ขาด เมื่อเกิดปญั หาเกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน
หรือร้องขอให้ผตู้ ดั สินชีข้ าดพิจารณาผูต้ ดั สินและผูก้ ากับเส้น ตลอดจนเจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคสนามแข่งขันยกเว้น
ในระหว่างการแข่งขันประเภททีม นักกีฬ าไม่มสี ิทธิประท้ว งใดๆ โดยการประท้ว งระหว่างการแ ข่งขัน
ประเภททีม ให้เป็นหน้าทีข่ องผูฝ้ ึกสอนซึง่ ลงไปทาหน้าทีใ่ นสนามแข่งขันเท่านัน้
13.4 ผู้ตดั สินชีข้ าดไม่มอี านาจกลับคาตัดสินของผู้ตดั สินในกรณีขอ้ เท็จจริง (ลูกดี-ลูกออก-การเสิรฟ์ ดีการเสิรฟ์ เสีย เป็นต้น )
13.5 คาตัดสินของผูต้ ดั สินชีข้ าด และหรือผูแ้ ทนสมาคมฯ ให้ถอื เป็นทีส่ ุด
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13.6 นักกีฬาและหรือผู้ฝึกสอน และหรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้ใดไม่ปฏิบตั ิ ตามผลการพิจารณาในระเบียบฯ
ข้อ 13.2 และหรือคาตัดสินชีข้ าดตามระเบียบฯ ข้อ 13.5 ให้ถอื ว่าละเมิดข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ต้องถูกพิจารณาโทษ
14. บทลงโทษ
กรณีผู้จดั การทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้อง และนักกีฬาฝ่าฝื นระเบียบและ
กติกาการแข่งขันในชนิดกีฬานัน้ ๆ นอกจากจะต้องดาเนินการตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ดังกล่าว
แล้ว ให้มผี ลบังคับใช้ ตามข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 ในบทลงโทษ ตัง้ แต่ ข้อ 36 - 41 ตามแต่กรณีพพิ าท
15. สถานที่และลูกเทนนิ สที่ใช้ในการแข่งขัน
ในการแข่งขันระดับชาติใช้สนามเทนนิสทีจ่ งั หวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกาหนด
15.1 ในการแข่งขันระดับชาติใช้สนามที่มสี ภาพพื้นสนามเป็ นฮาร์ดคอร์ตจานวนไม่น้อย
กว่า 6 สนาม โดยทุกสนามต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมทัวพื
่ น้ สนามด้วยค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 500 ลักซ์
ในจัง หวัด เจ้า ภาพระดับ ภาค หรือ ในจัง หวัด อื่น ที่ใ กล้ เ คีย ง โดยได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากการกีฬ า
แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15.2 ใช้ลูกเทนนิสที่สหพันธ์เทนนิสนานาชาติให้การรับรอง โดยใช้ลูกเทนนิสแมตซ์ละ 1
กระป๋อง (3 ลูก) และให้เปลีย่ นลูกใหม่ในการแข่งขันเซ็ตสุดท้าย
16. รางวัลการแข่งขันและการรับรางวัล
ในการแข่งขันระดับชาติทุกประเภท นักกีฬาได้รบั รางวัลดังนี้
16.1 ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศได้รบั รางวัลที่ 1 ผู้แพ้ในรอบชิงชนะเลิศได้รบั รางวัลที่ 2
และผูแ้ พ้ในรอบรองชนะเลิศทัง้ 2 คน หรือ 2 คู่ ได้รบั รางวัลที่ 3
รางวัลที่ 1 ได้รบั เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร ( 1 ตาแหน่ง )
รางวัลที่ 2 ได้รบั เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร ( 1 ตาแหน่ง )
รางวัลที่ 3 ได้รบั เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร ( 2 ตาแหน่ง )
สรุปเหรียญรางวัลทีต่ อ้ งใช้
- ประเภททีม ทอง 12 เหรียญ
เงิน 12 เหรียญ
ทองแดง 24 เหรียญ
- ประเภทบุคคล ทอง 8 เหรียญ
เงิน 8 เหรียญ
ทองแดง 16 เหรียญ
- มาสคอตการแข่งขัน 80 ชิน้
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย-หญิง พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
โล่รางวัลผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ชาย-หญิง พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผูด้ าเนินการจัดเตรียมไว้ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้ าเนินการให้
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16.2 ให้นักกีฬาผู้ได้รบั รางวัลการแข่งขันเป็ นผู้รบั รางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุด
แข่งขันหรือแต่งกายด้วยชุดวอร์มทัง้ ชุด ซึง่ เป็ นแบบชุดวอร์มของจังหวัดทีน่ ักกีฬาสังกัด และการแต่งกาย
ของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ
16.3 เป็นหน้าทีข่ องนักกีฬาผูไ้ ด้รบั เหรียญรางวัลการแข่งขัน จะต้องเข้าร่วมพิธรี บั เหรีย ญ
รางวัล หากนักกีฬาผู้ใดไม่รบั เหรียญรางวัลโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ให้ถอื ว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม
ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
16.4 นักกีฬาผูใ้ ดไม่สามารถรับรางวัลด้วยตนเอง ให้ส่งรางวัลนัน้ คืนไว้กบั เจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน เพื่อเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการติดต่อขอรับในโอกาสต่อไป
16.5 นักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ทัง้ ระดับภาค(รอบคัดเลือก)และระดับชาติ
(เมนดรอว์) จะได้รบั คะแนนสะสมตามระเบียบการจัดอันดับนักเทนนิสของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16.6 ในประเภททีมผูค้ วบคุมทีมของทีมทีไ่ ด้รบั เหรียญรางวัล จะได้รบั ประกาศนียบัตร
17. กาหนดวันและเวลาแข่งขัน
17.1 การกาหนดวันและเวลาแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ทาการแข่งขัน 8 วัน (หรือตามความ
เหมาะสม) กาหนดวันแข่งขันระดับชาติ ทาการแข่งขัน 10 วัน
17.2 ในการแข่งขันระดับชาติ เริม่ การแข่งขันตัง้ แต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป โดยไม่มกี ารหยุดพัก
จนกว่าจะเสร็จสิ้นตามรายการแข่งขันที่กาหนดไว้ในแต่ละวัน และอาจต้องทาการแข่งขันภายใต้แสงไฟ
ยกเว้นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของทุกประเภท คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจ
เปลีย่ นแปลงกาหนดวันและเวลาแข่งขันใหม่ตามความเหมาะสม
17.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกาหนดเวลาการแข่งขันแต่ละประเภทในแต่ละวันตามความ
เหมาะสม และจะปิ ดประกาศให้ทราบ ณ กองอานวยการการแข่งขัน ล่วงหน้าก่อนการแข่ งขันแต่ละวัน
ซึง่ จะปิดประกาศในเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันก่อนทาการแข่งขัน
17.4 หากมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถดาเนินการแข่งขันตามรายการทีก่ าหนด คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันมีสทิ ธิทจ่ี ะเปลีย่ นระบบการแข่งขัน เปลีย่ นวัน-เวลาแข่งขัน และเปลีย่ นสถานทีแ่ ข่งขันได้ตามความ
จาเป็นและความเหมาะสม โดยจะประกาศการเปลีย่ นแปลงให้ทราบ ณ กองอานวยการแข่งขัน
17.5 นักกีฬาทีม่ กี าหนดการแข่งขัน ลาดับแรกของแต่ละวัน จะต้องพร้อมทีจ่ ะลงทาการแข่งขันได้
ก่อนกาหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที โดยจะต้องไปรายงานตัวด้วยสภาพที่พร้อมลงแข่งขัน
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทีก่ องอานวยการแข่งขัน
17.6 สาหรับนักกีฬ าที่จะต้อ งลงแข่งขันในล าดับต่ อๆ ไป จะต้องไปถึงสนามแข่งขันและหาก
การแข่งขันในลาดับก่อนหน้าลาดับของตนไม่มกี ารแข่งขันหรือมีเหตุทท่ี าให้การแข่งขันต้องยุตลิ งก่อนเวลา
อันสมควรด้วยเหตุใดๆ ก็ดใี ห้พร้อมลงแข่งขันทันทีทถ่ี ูกประกาศเรียก และโดยไม่มขี อ้ อ้างใดๆ
17.7 นักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขันภายในเวลา 15 นาที หลังการประกาศเรียก จะถูกปรับเป็น ฝา่ ยแพ้
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17.8 นักกีฬาทีไ่ ม่สามารถลงแข่งขันตามกาหนด และนักกีฬาทีถ่ อนตัวออกจากการแข่งขันโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร จะถูกพิจารณาโทษตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขั นกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
************************
สรุปแนวทางการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่ านเกมส์”
ณ จังหวัดน่ าน
**************************
1. จานวนนักกีฬา
นักกีฬาชาย 145 คน นักกีฬาหญิง 145 คน รวม 290 คน
2. ประเภท (EVENT) จานวน 7 ประเภท ได้แก่
1. ทีมชาย
2. ทีมหญิง
3. ชายเดีย่ ว
4. หญิงเดีย่ ว
5. ชายคู่
6. หญิงคู่
7. คู่ผสม
3. วิ ธีการคัดเลือกนักกีฬา / ทีมกีฬา
รายการ
ทีมชาย ทีมหญิง
ชายเดีย่ ว หญิงเดีย่ ว
ชายคู่ หญิงคู่
คู่ผสม

ระบบการคัดเลือก
แพ้คดั ออก
แพ้คดั ออก
แพ้คดั ออก
แพ้คดั ออก

จานวน
12 ทีม 12 ทีม
32 คน 32 คน
16 คู่ 16 คู่
16 คู่

4. จังหวัดเจ้าภาพในการคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ถ้ามีการคัดเลือกระดับภาค)
ภาค 1
จังหวัด......................................... ระยะเวลา 8 วัน (หรือตามความเหมาะสม)
ภาค 2
จังหวัด......................................... ระยะเวลา 8 วัน (หรือตามความเหมาะสม)
ภาค 3
จังหวัด......................................... ระยะเวลา 8 วัน (หรือตามความเหมาะสม)
ภาค 4
จังหวัด......................................... ระยะเวลา 8 วัน (หรือตามความเหมาะสม)
ภาค 5
จังหวัด......................................... ระยะเวลา 8 วัน (หรือตามความเหมาะสม)

15

5. หลักเกณฑ์การพิ จาณาผูต้ ดั สิ นลงทาการตัดสิ นในแต่ละแมทช์การแข่งขัน
คณะกรรมการผูต้ ดั สิ น
- ผู้ตดั สินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ผู้ตดั สินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึน้ ทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รบั การพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินกีฬา
- การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ ดั สินต้องตระหนัก และคานึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีทม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อมิให้เกิดคาครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่โปร่งใส
หรือยุตธิ รรมของการตัดสิน
6. หลักเกณฑ์ในการพิ จารณานักกีฬาดีเด่น และผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น
หลักเกณฑ์การพิ จารณานักกีฬาดีเด่น
1. เป็นนักกีฬาทีช่ นะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ
2. เป็นนักกีฬาทีม่ ที กั ษะและเทคนิคการเล่นทีส่ งู
3. เป็นนักกีฬาทีม่ มี ารยาทและมีน้าใจเป็ นนักกีฬา
4. เป็นนักกีฬาทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
5. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในทีป่ ระชุมของกรรมการผูต้ ดั สิน
หลักเกณฑ์การพิ จารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น
1. ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบตั ิ หน้าที่
ในฐานะผูฝ้ ึกสอนในชนิดกีฬานัน้ ๆ เท่านัน้
2. ผูฝ้ ึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผูท้ ม่ี มี ารยาทดี มีนกั กีฬาได้รบั เหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากทีส่ ุด
ถ้าเหรียญทองเท่ากัน ให้พจิ ารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
3. เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
4. อื่น ๆ ตามมติขอ้ ตกลงในทีป่ ระชุมของกรรมการผูต้ ดั สิน
7. พิ ธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้นกั กีฬาผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลการแข่งขันเป็ นผูร้ บั รางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทัง้ ชุด ซึง่ เป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดทีน่ กั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
2. พิธเี ชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดทีช่ นะเลิศ หากจังหวัดนัน้ ๆ
ไม่มเี พลงประจาจังหวัด ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
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8. โลโก้ผใ้ ู ห้การสนับสนุน
- สาหรับเครือ่ งหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อนั เป็นการโฆษณาทีม่ ใิ ช่สทิ ธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มขี นาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามนาตรา หรือเครื่องหมายการค้าทีเ่ ป็ นการ
ประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกีย่ วกับบุหรี่ และเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ช่อื จังหวัด หรือชื่อนักกีฬาทีม่ ขี นาด ดังนี้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
9. การประชุมผูจ้ ดั การทีม จะต้องมีผจู้ ดั การทีม หรือผูฝ้ ึกสอนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน
หากจังหวัดใดไม่มผี เู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมทุกประการ ทัง้ นี้ กกท. ไม่
อนุญาตให้นกั กีฬาเข้าร่วมประชุมผูจ้ ดั การทีม เพื่อทาหน้าทีแ่ ทน และผูแ้ ทนสมาคมฯ จะต้องทารายงาน
เสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
**********************

