
 
ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสรายการ  “LTO Junior Championship ๒๐๑๗” 
************************* 

  เพ่ือให้การแข่งขันเทนนิสรายการ  “LTO Junior Championship ๒๐๑๗”  ด าเนินการ 
ไปด้วยความเรียบร้อย  จึงก าหนดระเบียบการแข่งขันดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือให้นักเทนนิสเยาวชนได้มีแมทช์การแข่งขันเพ่ิมขึ้นจากเดิม เพ่ือเก็บคะแนนสะสม 
  ๑.๒ เพ่ือกระตุ้นให้นักเทนนิสเยาวชนมีความกระตือรือร้นขยันฝึกซ้อมอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
  ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเทนนิสเยาวชนที่ฝึกหัดใหม่ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันเพ่ือหาประสบการณ์
        อย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เทนนิสเยาวชนได้เรียนรู้ระเบียบการแข่งขันกฎกติกาในการเข้าร่วมการ
        แข่งขัน 
  ๑.๕ ส่งเสริมให้นักเทนนิสเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือพัฒนาฝีมือตนเองให้ดี
        ยิ่งขึ้น 
  ๑.๖ เพ่ือสร้างนักเทนนิสเยาวชนรุ่นใหม่ข้ึนทดแทนรุ่นเดิมอย่างต่อเนื่องและเตรียมนักเทนนิส
        ฝีมือดีส ารองไว้เป็นทีมชาติต่อไปในอนาคต 
  ๑.๗ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการแข่งขันเทนนิสแก่บุคลากรทั้งในส่วนกลางและ
        สว่นภูมิภาค 
  ๑.๘ ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีความสนใจในกีฬาเทนนิสมากขึ้นและท าให้สุขภาพร่างกาย
        แข็งแรง  รวมทั้งห่างไกลจากยาเสพติด 

 ๒. การด าเนินการจัดการแขง่ขัน 
  ๒.๑ รับผิดชอบจัดการแข่งขันโดยทีมผู้ตัดสิน  สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคม 
                           แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  ๒.๒ นักเทนนิสเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขัน  จะได้คะแนนสะสมจัดอันดับนักเทนนิสประเทศไทย                             

 ๓. จ านวนผู้แข่งขัน (จากจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้ง)       

 ๔. ชื่อรายการแข่งขัน 
     LTO Junior Championship ๒๐๑๗ 

 ๕. ประเภทการแข่งขัน 
  ๕.๑ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 
  ๕.๒ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 
  ๕.๓ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
  ๕.๔ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
  ๕.๕ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
  ๕.๖ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๔ ปี 
  ๕.๗ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
  ๕.๘ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

๖. คุณสมบัติ/… 
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 ๖. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๖.๑ อายุไม่เกินในประเภทที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ พ.ศ. เกิด) 
  ๖.๒ นักกีฬาทุกคนมีสิทธิ์สมัครแข่งขันได้รุ่นอายุของตนเองหรือรุ่นอายุสูงกว่า  
        (โดยการแข่งขันแต่ละครั้งนักกีฬามีสิทธิ์สมัครแข่งขันได้ไม่เกินสองรุ่นอายุ) 
  ๖.๓ ไม่อยู่ในระหว่างการถูกท าโทษหรือห้ามเข้าร่วมการแข่งขันจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
        และ/หรือสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๖.๔ ไม่อยู่ระหว่างการถูกท าโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขันจากสโมสรเครือสมาชิกสมาคมกีฬา
        เทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหรือองค์กรอ่ืน
        ซ่ึงสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        ให้การรับรองการแข่งขัน 

 ๗. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๗.๑ นักกีฬาต้องมีท าการข้ึนทะเบียนนักกีฬา ของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ โดยใช้ Login เข้าใน
        การสมัคร 
  ๗.๒ รบัสมัครทางเวบไซท์ www.ltat.sportswiz.asia/login.html 
  ๗.๓ ระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
  ๗.๔ ปิดรับสมัครเวลา ๒๔.๐๐ น. ในวันก่อนเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
  ๗.๕ ประกาศสถานภาพหลังจากปิดรับสมัคร 
  ๗.๖ ประกาศก าหนดการวัน-เวลารายงานตัว ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนเริ่มการแข่งขัน 
  ๗.๗ ค่าสมัครแข่งขันคนละ ๕๐๐ บาท(สามารถแข่งขันได้สองรุ่น) 

 ๘. ลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน 
  ๘.๑ ใช้ลูกเทนนิสยี่ห้อ“เทคนิคไฟเบอร์” ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒ ลูก และอาจมีการใช้ลูก 
                           เทนนสิยี่ห้ออ่ืน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ลูกเทนนิสยี่ห้ออ่ืน จะแจ้งให้ทราบ 
                           ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันจัดการแข่งขันวันแรกของแต่ละรายการ 
  ๘.๒ การพิจารณาลูกเทนนิสเพ่ือใช้ลูกใหม่หรือลูกใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีเพ่ือใช้ในการแข่งขัน
        ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ตัดสินชี้ขาด 

 ๙. การด าเนินการแข่งขัน 
  ๙.๑ ไม่เริ่มการแข่งขันแมทช์แรกก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. จนกว่าจะเสร็จสิ้นตามก าหนดการ
        แข่งขันในวันนั้นๆและอาจจัดให้มีการแข่งขันภายใต้แสงไฟ 
  ๙.๒ ก าหนดวันเวลาการแข่งขันแต่ละวันจะประกาศให้ทราบในสายการแข่งขันทุกประเภท 
        ณ  บอร์ดติดประกาศกองอ านวยการแข่งขันฯ 
  ๙.๓ ประกาศสถานภาพของนักกีฬาเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน
        ลว่งหน้าอย่างน้อย ๓ วันโดยสามารถตรวจสอบสถานภาพได้ที่เว็บไซด์ www.ltat.org 
  ๙.๔ ใช้กติกาการแข่งขันเทนนิสของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับภาษาไทยเรียบเรียง
        โดยสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับล่าสุด 
  ๙.๕ การแข่งขันในทุกรุ่นอายุ ทุกรอบจนถึงรอบชิงชนะเลิศให้ใช้การแข่งขันในระบบช็อตเซ็ต  
                           (Short Set) ๒ ใน ๓ เซ็ตดิวส์แต้มเดียว (No-Ad) และใช้ระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมส์ 
                           เท่ากันในเซ็ตที่ ๑ กับเซ็ตที่ ๒ และให้ใช้ระบบซุปเปอร์ไทเบรก (๑๐ แต้ม) แทนเซ็ต 
                           ตัดสิน 

๙.๖  นักกีฬา/… 
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  ๙.๖  นักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถลงชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

       ในภายหลังได้ 
 ๑๐. รางวัล 
  ๑๐.๑ ผู้ได้ต าแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุกประเภทได้รับถ้วยรางวัลและ 
          ประกาศนียบัตร และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้ประกาศนียบัตร 
  ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับคะแนนสะสม (ระดับ ๕) ส าหรับการจัดอันดับนักเทนนิส
          ของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิส
          เยาวชนฉบับลงวันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๕๔  

 ๑๑. การบังคับใช้และวิธีการพิจารณา 
  ๑๑.๑ ความใดมิได้ปรากฏในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบลอนเทนนิสสมาคมแห่ง 
          ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสเยาวชนฉบับ 
           ลงวันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
  ๑๑.๒ หากมีข้อต้องพิจารณาอ่ืนใดให้เป็นอ านาจพิจารณาของประธานจัดการแข่งขันเทนนิส 
          LTO Junior Championship  ประจ าปี ๒๕๖๐  และการพิจารณาโดยประธาน 
          จัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 

(นายกิตตน์สมบัติ  เอ้ือมมงคล) 
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

100  หมู่ที่  9  เมืองทองธานี  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลบางพูด  ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 

100 Moo  9  Muang Thong Thani, Chaengwattana Rd. Pakkred District, Nonthaburi  11120 THAILAND  
Tel (66-2) 503 4080-3  Fax  (66-2) 503 4084  E-mail address: ltat_thai@yahoo.com   www.Ltat.org  


