
                                                       
ระเบียบการแขงขัน 

เทนนิสเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน 
ครั้งท่ี ๕๕  ประจําป  ๒๕๖๐ 

************************
เพ่ือใหการแขงขันเทนนิสเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งท่ี ๕๕ ประจําป 

๒๕๖๐  ซ่ึงจะจัดการแขงขันระหวางวันท่ี ๑ - ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึงกําหนดระเบียบ 
การแขงขันดังนี้  

๑. ชื่อการแขงขัน   เรียกวา การแขงขันเทนนิสเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทาน ครั้งท่ี ๕๕ ประจําป  ๒๕๖๐  

๒. จัดการแขงขันโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
๓. ประเภทการแขงขัน แบงเปน ๖ รุนอายุ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, เยาวชนชายคู, เยาวชน 

หญิงเดี่ยว และเยาวชนหญิงคู รวม ๒๔ ประเภท ดังนี้ 
๓.๑ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๘  ป 
๓.๒ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๐  ป 
๓.๓ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๒  ป 
๓.๔ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๔  ป 
๓.๕ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๖  ป 
๓.๖ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๘  ป 

๔. จํานวนผูแขงขัน (พิจารณาจากอันดับนักเทนนิส ตามขอ ๗) 

ประเภท 
Main Draw Qualifying 

Direct Wild Cards From Q Direct Wild Cards 
ชายเดี่ยว ๒๐คน ๔ คน ๘ คน ๒๘ คน ๔ คน 
ชายคู ๑๒ คู ๒ คู ๒ คู ๓ คู ๑ คู 
หญิงเดี่ยว ๒๐คน ๔ คน ๘ คน ๒๘ คน ๔ คน 
หญิงคู ๑๒ คู ๒ คู ๒ คู ๓ คู ๑ คู 

๕. จํานวนผูแขงขันมากกวา หรือนอยกวา ท่ีกําหนด 
๕.๑ ถามีจํานวนผูสมัครแขงขันมากกวาท่ีกําหนดในขอ ๔  ใหอยูในดุลพินิจของประธาน

คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ในการท่ีจะจัดใหมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือก  (Pre-Qualifying) หรือไมก็ได 
และหากมีผูสมัครแขงขันนอยกวาท่ีกําหนดในขอ ๔ ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันพิจารณาลดจํานวน 
ผูแขงขันในเมนดรอวและหรือรอบคัดเลือกไดตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของประธานคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการแขงขัน ใหถือเปนท่ีสุด 

๕.๒ ไมใหมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือกในการแขงขันประเภทคู 
๖. คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน 

๖.๑ อายุไมเกินในรุนท่ีสมัครแขงขัน การนับอายุใหใช พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้ง ลบดวย พ.ศ.เกิด 
๖.๒ นักกีฬาหนึ่งคนสมัครแขงขันไดเพียง ๒ ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว ๑ ประเภท และประเภท 

คูอีก ๑ ประเภท  โดยการแขงขันประเภทคูไมจําเปนตองอยูในรุนอายุเดียวกันกับประเภทเดี่ยว 
๖.๓ ไมเขารวมการแขงขันรายการอ่ืน ในกําหนดเวลาเดียวกับการแขงขันรายการนี้ 

๖.๔ ไมอยูในระหวางการถูกทําโทษ/….. 

ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage 



-๒- 

๖.๔ ไมอยูในระหวางการถูกทําโทษหามเขารวมการแขงขัน จากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส 
สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรือจากการกีฬาแหงประเทศไทย หรือจากองคกรอ่ืน ซ่ึงสมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมฯ พิจารณาเห็นสมควร 

๗. อันดับนักเทนนิส อันดับนักเทนนิสในระเบียบการนี้ หมายถึง การจัดวาง ลําดับมือผูสมัครแขงขัน 
ในประเภทตาง ๆ โดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน  ซ่ึงพิจารณาจากการจัดอันดับครั้งลาสุดขององคกรตางๆ ประกอบกับ 
สถิติผลการแขงขันครั้งลาสุด โดยการวางอันดับมือใหเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

๗.๑ อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลก (ITF JUNIORS) ในลําดับท่ี ๑-๓๐๐ 
๗.๒ อันดับนักเทนนิสเยาวชนในรุนท่ีจัดการแขงขัน ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส 

ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในลําดับท่ี ๑-๓๐ 
๗.๓ อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลก (ITF JUNIORS) ท้ังหมดตั้งแตลําดับท่ี ๓๐๑ เปนตนไป 
๗.๔ อันดับนักเทนนิสเยาวชนในรุนท่ีจัดการแขงขัน ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส 

ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ท้ังหมดตั้งแตลําดับท่ี ๓๑ เปนตนไป 
๘. สิทธิพิเศษ ( Wild Cards ) 

๘.๑ สิทธิพิเศษ (Wild Cards) หมายถึง นักกีฬาท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก 
คณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหเขารวมการแขงขัน ในรอบเมนดรอว และหรือในรอบคัดเลือก  (กรณีท่ีมีการแขงขัน 
รอบกอนรอบคัดเลือก) โดยไมตองผานกระบวนการสมัครเขารวมการแขงขัน หรือกระบวนการแขงขันในรอบคัดเลือก 
และหรือรอบกอนรอบคัดเลือก 

๘.๒ ผูไดรับสิทธิพิเศษนี้ ตองเปนผูท่ีไมตกรอบจากการแขงขันรอบคัดเลือก หรือรอบกอนรอบ
คัดเลือกในการแขงขันรายการนี้ 

๘.๓  ผลการพิจารณาใหสิทธิพิเศษของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหถือเปนท่ีสุด 
๘.๔ หามเปลี่ยนแปลงผูท่ีไดรับสิทธิพิเศษนี้ เม่ือเริ่มจัดสายแขงขัน 
๘.๕ หากการแขงขันประเภทใด ไมมีผูท่ีไดรับสิทธิพิเศษ ใหเลื่อนอันดับมือจากการแขงขัน 

ข้ึนแทนท่ี โดยไมถือวาผูนั้นไดรับสิทธิพิเศษ 
๙. ลัคก้ีลูสเซอร ( Lucky Losers)  คือ ผูท่ีไมผานการแขงขันในรอบคัดเลือกรอบสุดทาย แตไดสิทธิ์ 

เขารวมการแขงขันในรอบเมนดรอว (ผูท่ีทําการแขงขันแพ ในรอบคัดเลือก รอบสุดทาย และลงชื่อเปนลายลักษณอักษร 
เพ่ือรอรับสิทธิ์เขาเลนในรอบ เมนดรอว ในกรณีท่ีผูเขารวมการแขงขันในรอบเมนดรอว ไมครบตามจํานวนในสาย 
การแขงขัน  (โดยใชวิธีจับฉลากตามระเบียบของ ITF ปลาสดุ)  

๑๐. วัน เวลา และสถานท่ีแขงขัน 
๑๐.๑ กําหนดการแขงขัน ระหวางวันท่ี  ๑ - ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐  โดยปกติจะไมเริ่มการ

แขงขันแมตชแรกกอนเวลา ๐๘.๐๐ น. จนกวาจะเสร็จสิ้นตามกําหนดการแขงขันในวันนั้น และอาจมีการแขงขันภายใต 
แสงไฟฟา 

๑๐.๒ แขงขันท่ี สนามเทนนิสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนสนามหลัก และอาจใช
สนามเทนนิสใกลเคียงท่ีอยูภายในจังหวัดนครราชสีมา เปนสนามแขงขันเพ่ิมเติม หากการแขงขันลาชาดวยความจําเปนอ่ืนๆ 

๑๐.๓ กําหนดการแขงขันแตละรอบของทุกประเภท จะถูกกําหนดข้ึนโดยประมาณภายหลังการ 
จัดสายการแขงขัน และจะติดประกาศใหทราบ ณ กระดานประกาศดานหนาสนามแขงขัน 

๑๐.๔ หากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดําเนินการแขงขันตามกําหนด คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 
มีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบการแขงขัน เปลี่ยนวัน เวลาแขงขัน ตามความจําเปน และความเหมาะสม โดยจะประกาศ 
การเปลี่ยนแปลง ใหทราบ ณ กองอํานวยการแขงขัน 

๑๑. การสมัครเขารวมการแขงขัน/….. 
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๑๑. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
๑๑.๑ เปดรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และปดรับสมัครวันจันทรท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๒๓.๕๙ น.  โดยไมมีการเปดรับสมัครเพ่ิมท่ีหนางาน 
๑๑.๒ คาสมัครแขงขันคนละ ๔๐๐ บาท โดยชําระคาสมัครในวันลงทะเบียน 
๑๑.๓ การรับสมัคร จะรับสมัครเขารวมการแขงขันผานทางเว็บไซท 

http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html  เทานั้น 
๑๑.๔ ประกาศสถานภาพผูสมัครเขารวมการแขงขัน  วันศุกรท่ี ๒๔ พฤศจิกายน เวลา 

๑๖.๐๐ น. โดยสามารถตรวจสอบสถานภาพไดท่ีเว็บไซท  http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html 
๑๑.๕ การดําเนินการท้ังหมดตามขอ  ๑๑  อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยใหเปน

ดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน  
๑๒. สถานภาพผูแขงขัน 

๑๒.๑  สถานภาพผูแขงขัน หมายถึง การประกาศผลการพิจารณาผูสมัครเขารวมการแขงขันทุกคน 
โดยพิจารณาตามระเบียบ ขอ ๗ และกําหนดวัน เวลา รายงานตัวของนักกีฬาแตละรุน โดยสถานภาพผูแขงขันประกอบดวย 

๑๒.๑.๑  ผูไดสิทธิแขงขันในเมนดรอว (Main Draw) 
๑๒.๑.๒  ผูไดสิทธิแขงขันในรอบคัดเลือก (Qualifying) 
๑๒.๑.๓  ผูไดสิทธิแขงขันในรอบกอนคัดเลือก (Pre-Qualifying) 

๑๒.๒  ในกรณีผูไดสิทธิแขงขันตามขอ ๑๒.๑.๑ และหรือ ๑๒.๑.๒  ถอนตัวจากการแขงขัน ผูได
สิทธิตามขอถัดไป จะไดรับการสวมสิทธินั้นๆ แทน ตามลําดับขอ ๑๒.๑ 

๑๓. ลูกเทนนิสท่ีใชในการแขงขัน  ใชลูกเทนนิส “TOP ONE” และหรือลูกเทนนิสซ่ึงผานการรับรองจาก
สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) แมตชละ ๑ กระปอง ๓ ลูก และใหเปลี่ยนลูกใหม ในการแขงขันเซตตัดสิน 

๑๔. การจัดสายการแขงขันและมือวาง 
๑๔.๑  ใชวิธีวางมือและจับสลาก โดยการจัดอันดับมือวางในสายการแขงขันใหเปนไปตาม 

ขอบังคับการแขงขัน ITF Junior Circuit 
๑๔.๒  การจัดอันดับมือนักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบ ขอ ๗ และผลการจัดสายแขงขันของ

คณะกรรมการจัดการแขงขันใหถือเปนท่ีสุด  
๑๔.๓ จัดสายแขงขันตองดําเนินไปอยางเปดเผย  โดยผูตัดสินชี้ขาด  ตอหนาผูแขงขันอยางนอย 

๑ คน และตองมีลายมือชื่อผูแขงขันลงกํากับในใบจัดสายแขงขันอยางนอย ๑ คน 
๑๔.๔ หากผูไดรับการวางมือในการจัดสายแขงขัน ๔ อันดับแรก ถอนตัวจากการแขงขันกอนการ 

แขงขันแมตชแรกในประเภทนั้นๆ จะเริ่มข้ึน  ใหเลื่อนการจัดอันดับมือวาง ๔ อันดับแรกใหม และจัดสาย แขงขันเฉพาะ
ตําแหนงมือวางท่ีเปลี่ยนแปลงไปเทานั้น  โดยนําผูไมไดรับการวางมือท่ีอันดับดีท่ีสุด ข้ึนเปนมือวางอันดับสุดทายแทน และ
นําลัคก้ีลูสเซอรไปอยูในตําแหนงแทนท่ีผูท่ีเลื่อนข้ึนเปนอันดับมือวาง 

๑๔.๕ หากผูไดรับการวางมืออันดับ ๕-๘ ถอนตัวจากการแขงขัน  กอนการแขงขันแมตชแรก 
ในประเภทนั้นๆ จะเริ่มข้ึน  ใหนําผูไมไดรับการวางมือท่ีอันดับดีท่ีสุดข้ึนมาอยูในตําแหนงท่ีผูไดรับการวางมือถอนตัว 
และนําลัคก้ีลูสเซอรไปอยูในตําแหนงแทนท่ีผูท่ีถูกเลื่อนข้ึนเปนอันดับมือวาง 

๑๔.๖ การจัดสายการแขงขันโดยผูตัดสินชี้ขาด ถือเปนท่ีสุด 

๑๕. การดําเนินการแขงขัน/….. 

http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html%20%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99


-๔- 

๑๕. การดําเนินการแขงขัน 
๑๕.๑ ทุกประเภทแขงขันแบบแพคัดออก 
๑๕.๒ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบ 

ชอรตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต และใชระบบไทเบรกเม่ือ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก 
(๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน ทุกรอบ เวนการแขงขันรอบคัดเลือกและรอบกอนรอบคัดเลือก ใหใชระบบดิวสแตมเดียว 

๑๕.๓ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป, ๑๖ ป และ ๑๘ ป ใชระบบ  
๒ ใน ๓ เซ็ต และใชไทเบรกเม่ือ ๖ เกมเทากันทุกเซต (ในเมนดรอวรอบแรกและรอบสอง ใหใชซุปเปอรไทเบรก ๑๐ แตม 
แทนเซตตัดสิน) เวนการแขงขันในรอบคัดเลือก และรอบกอนรอบคัดเลือก ใชระบบชอรตเซต (Short Set)  
๒ ใน ๓ เซต และใชระบบไทเบรกเม่ือ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน 

๑๕.๔ ประเภทชายคูและหญิงคู รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบชอรตเซต 
๒ ใน ๓ เซต ดิวสแตมเดียว และใชระบบไทเบรกเม่ือ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม) 
แทนเซตตัดสิน 

๑๕.๕ ประเภทชายคูและหญิงคู รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป, ๑๖ ป และ ๑๘ ป ใชระบบ ๒ ใน ๓ เซต    
ดิวสแตมเดียว และใชไทเบรกเม่ือ ๖ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก  (๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน 

๑๕.๖ นักกีฬาไมสามารถพรอมลงแขงขัน หลังประกาศเรียก ๑๕ นาที จะถูกปรับเปนฝายแพ 
๑๕.๗ หากนักกีฬาซ่ึงไดลงแขงขันไปแลว และจะตองลงแขงขันอีกในวันเดียวกัน ใหนักกีฬาผูนั้น 

มีสิทธิพักหลังจบการแขงขันในแตละครั้ง ดังนี้ 
๑๕.๗.๑  แขงขันนอยกวา ๑ ชั่วโมง พัก ๓๐ นาที 
๑๕.๗.๒  แขงขันมากกวา ๑ ชั่วโมง แตไมเกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง 
๑๕.๗.๓  หากแขงขันมากกวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 

๑๖. กติกาการแขงขัน 
๑๖.๑ ใชกติกาการแขงขันของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับลาสุด 
๑๖.๒ ใหนําบทลงโทษกรณีถวงเวลาการสอนขณะแขงขัน และมารยาทของนักกีฬา 

ตามกติกาของสหพันธเทนนิสนานาชาติ ขอ ๓๐ มาบังคับใชและลงโทษ ดังนี้ 
๑๖.๒.๑  ครั้งท่ี ๑  ตักเตือน 
๑๖.๒.๒  ครั้งท่ี ๒  ตัดแตม 
๑๖.๒.๓  ครั้งท่ี ๓  และครั้งตอๆ ไป ตัดเกม        

๑๖.๓  กรณีท่ีมีการละเมิดอยางเจตนาและหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราวขาดมารยาท 
ท่ีดีงามของนักกีฬาจะถูกปรับใหออกจากการแขงขัน และหรือถูกปรับใหเปนฝายแพ  และในกรณีท่ีการละเมิดอยางเจตนา
และหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราวขาดมารยาทท่ีดีงามของนักกีฬาหลังจากการแขงขันแมตชนั้นสิ้นสุดลงแลว จะถูกหาม
เขารวมการแขงขันไมนอยกวา ๙๐ วัน แตไมเกิน ๒ ป  โดยดุลยพินิจของประธานจัดการแขงขัน  หรือผูท่ีประธานจัดการ
แขงขันมอบหมาย 

๑๖.๔  ผูถูกลงโทษตามระเบียบฯ ขอ ๑๖.๓  จะถูกพิจารณาโทษหามลงแขงขันรายการ 
ท่ีสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  ใหการรับรอง  และจะแจงผลการพิจารณาดังกลาวไปยังองคกร
เทนนิสท่ีเก่ียวของ 

๑๖.๕  การจัดการแขงขันจะจัดแขงขันในแตละรุนอายุใหแลวเสร็จเปนรุนๆไป โดยแตละ
รุนอายุจะจัดการแขงขันใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหกระทบกับการเรียนของนักกีฬาใหนอยท่ีสุด 

๑๗. การรายงานตัวแขงขัน/…… 



-๕- 

๑๗. การรายงานตัวแขงขัน 
๑๗.๑ นักกีฬาทุกคนตองลงชื่อรายงานตัว และชําระคาสมัครแขงขันตามกําหนด 

ในระเบียบ ฯ  ขอ ๑๑.๒ 
๑๗.๒  นักกีฬาทุกคนตองลงชื่อรายงานตัว  ตามกําหนดวัน เวลา ท่ีประกาศใน 

สถานภาพ ตามระเบียบฯ  ขอ ๑๑.๔ 
๑๘. การถอนตัว 

๑๘.๑  ใหแจงถอนตัวทางเว็บไซท http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html 
๑๘.๒  หากเลยระยะเวลาการถอนตัว และไมสามารถถอนตัวทางเว็บไซท 

http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html  ได  จะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของ 
นักกีฬาเทานั้น  และตองแสดงใบรับรองแพทยสงใหสมาคมกีฬาเทนนิส ทางอีเมล ltat_thai@yahoo.com โดยเร็วท่ีสุด 

๑๘.๓  หากถอนตัวหลังการจัดสายแขงแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆในการ
แขงขัน 

๑๘.๔  หากถอนตัวเม่ือเริ่มการแขงขันแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในรอบ 
ท่ีนักกีฬาผูนั้นถอนตัว โดยใหรับรางวัลในรอบกอนหนานั้นแทน รวมท้ังคะแนนสะสมในการจัดอันดับนักเทนนิสดวย 

๑๘.๕เหตุสุดวิสัยอ่ืนๆในการถอนตัวโดยไมมีความผิดใหอยูในดุลพินิจของประธานจัดการ
แขงขัน เทานั้น 

๑๘.๖  นักกีฬาท่ีถอนตัวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และนักกีฬาคนใดไมลงแขงขันตาม
กําหนดเวลา โดยไมแจงขอถอนตัว จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และแจงผลการพิจารณาดังกลาว 
ไปยังองคกรเทนนิสท่ีเก่ียวของ 

๑๙. มารยาท และการแตงกายในการแขงขัน 
๑๙.๑ นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง ตองประพฤติตนใหสมกับการเปนนักกีฬาท่ีดี  

พึงแสดงมารยาทท่ีดีตอกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และขอบังคับการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม
เหมาะสม จะไดรับการพิจารณาโทษตามแตกรณี     

๑๙.๒ นักกีฬาท่ีลงแขงขัน ตองแตงกายดวยชุดกีฬาเทนนิสท่ีสุภาพ และเปนชุดขาว  
หากมีสีอ่ืนปนอยูดวย ตองใหมีสีขาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอเครื่องแตงกาย ๑ ชิ้น (ยกเวนรองเทา)  และตองเปนเสื้อ 
คอปก (ในกรณีนี้ เวนเสื้อแบบไมมีคอปกท่ีออกแบบเปนชุดกีฬาเทนนิส และไดรับอนุญาตจากผูตัดสินชี้ขาด หรือผูท่ีผูตัดสิน 
ชี้ขาดมอบหมายแลวเทานั้น) 

๑๙.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแตงกายนักกีฬาท่ีลงแขงขัน ตลอดจน
อุปกรณตางๆ ท่ีนําลงสนามแขงขัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ซ่ึงรวมถึงหมวก อุปกรณ 
รัดศีรษะ ดวย 

๑๙.๔ นักกีฬาท่ีไมไดปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายนี้  จะไมไดรับอนุญาตใหลงแขงขัน
จนกวาจะปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ 

๒๐. ปญหาในการแขงขันและการตัดสินชี้ขาด 
๒๐.๑ ในขณะแขงขันนักกีฬามีสิทธิรองขอผูตัดสินชี้ขาด เม่ือเกิดปญหาเก่ียวกับระเบียบ

การแขงขัน  และหรือกติกาการแขงขัน  หรือรองขอใหพิจารณาผูตัดสิน และหรือผูกํากับเสนตลอดจนเจาหนาท่ีเทคนิค
สนามแขงขัน 

๒๐.๒ ผูตัดสินชี้ขาดไมมีอํานาจในการกลับคําของผูตัดสินในกรณีขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
จุดตกของลูกเทนนิส และการถูกขัดขวางการเลนดวยลูกเทนนิสและหรือ คน, สัตว, สิ่งของท่ีเขามาพ้ืนท่ีสนามแขงขัน 

๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผูตัดสินชี้ขาด ตามขอ ๒๐.๑ ใหถือเปนท่ีสุด 
๒๑ .  ความใดมิไดปรากฏ/… . .  

http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html%20%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
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-๖- 

๒๑ .  ความใดมิไดปรากฏตามระเบียบการนี้ หรื อปรากฏตามระเบียบแตมี ข อ ขัดแย ง  ให ประธาน 
คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันเปนผูใชดุลพินิจ  ในการวินิจฉัยหาขอยุติ  และผลการพิจารณาของประธานจัดการ
แขงขันใหถือเปนท่ีสุด 

ใหไว  ณ  วันท่ี ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(นายกิตตนสมบัติ  เอ้ือมมงคล) 
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ
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