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ระเบียบสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ว่าด้วย การแข่งขันเทนนิส รายการ LTAT HEAD TENNIS 10s ประจ าปี 2561 

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

เพื่อใหก้ารแข่งขันเทนนิส รายการ LTAT HEAD TENNIS 10s  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย   
จึงก าหนดระเบียบการแข่งขันดังนี ้

1.วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อให้นักเทนนิสเยาวชนที่ฝึกหัดใหมห่รอืที่ยังไมม่ีประสบการณ์แข่งขัน 
      ไดม้ีโอกาสเข้าแข่งขัน เพื่อให้มีการพฒันาและไดร้ับประสบการณ์ในการ 
      แข่งขัน 
1.2  เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดการพฒันานักเทนนิสเยาวชนโดยใช้อุปกรณ์ สนาม  
      ลูกบอล ที่เหมาะสมกบัอายุ 
1.3  เพื่อส่งเสริมให้นกัเทนนสิเยาวชน และผู้ปกครองไดเ้รียนรู้ระเบียบ 
      การแข่งขัน กฎกติกา ในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

2. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
      2.1 รับผิดชอบจัดการแข่งขันโดย สถาบันเทนนิสปิรามดิ 
      2.2 จัดให้มีการแข่งขัน  6  ครั้ง ภายในปี 2561 

ครั้งที่  1  วันที่   18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
ครั้งที่  2  วันที่   29  เมษายน  พ.ศ. 2561 
ครั้งที่  3  วันที่    1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
ครั้งที่  4  วันที่    9  กันยายน  พ.ศ. 2561 
ครั้งที่  5  วันที่    4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
ครั้งที่  6  วันที่    9  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

3. ประเภทการแข่งขัน 
3.1 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 6 ปี (เยาวชนชาย/หญิง 
      แข่งขันรวมกัน) 
3.2 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 
3.3 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ป ี
3.4 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี 
3.5 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ป ี

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
4.1  อายุไม่เกินประเภททีส่มัครเข้าร่วมการแข่งขัน การนบัอายุให้ใช้  
      พ.ศ. 2561 ตั้ง ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด 

 
 
           /4.2 นักกีฬาทุกคน... 
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  4.2  นักกีฬาทุกคนสามารถสมัครแข่งขันได้ในรุ่นอายุของตนเองหรือสามารถ 
        สมัครในรุ่นที่อายุมากกว่ารุ่นของตนเอง (โดยการแข่งขันแต่ละครั้ง  
        นักกีฬามีสิทธ์ิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียว) 
4.3  ไม่อยู่ในระหว่างการถูกท าโทษ หรือห้ามเข้าร่วมการแข่งขันของสมาคม 
      กีฬาเทนนิสฯ 

  4.4  นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน  
4.4.1 ประเภทอายุไม่เกิน 8 ปี อันดับ 1-20 ไม่มีสทิธ์ิเข้าร่วมแข่งขัน    

          4.4.2 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ป ีอันดับ 1-20 ไม่มีสทิธ์ิ 
                                   เข้าร่วมการแข่งขัน  
                (ใช้อันดับของสมาคมกีฬาเทนนสิ ลอนเทนนสิสมาคมฯ ณ วันที่จัดสายการแข่งขัน) 

5. การสมัครเขา้ร่วมการแข่งขัน 
5.1  วันรับสมัครการแข่งขัน 

 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 18  กุมภาพันธ์  2561 

 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15  มีนาคม  - 29  เมษายน  2561 

 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม  - 1 กรกฎาคม  2561 

 ครั้งที่ 4  ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม -  9 กันยายน  2561 

 ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่  15  ตุลาคม  –  4  พฤศจิกายน  2561 

 ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่  10  พฤศจิกายน  – 9  ธันวาคม  2561 
หมายเหต ุ

1. ปิดรับสมัครในวันที่แข่งขันจนถึงก าหนดเวลารายงานตัว 
2. ในกรณีที่มีการสมัครในวันท าการแข่งขันผูส้มัครจะมีสทิธ์ิแข่งขันก็ต่อเมือ่

มีผูส้มัครขอถอนตัวหรือไมม่ารายงานตัวใน วัน-เวลา ที่ก าหนดเท่านั้น 
5.2  ประกาศสถานภาพ 1 วันก่อนท าการแข่งขัน 
5.3  ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคนละ 400 บาท 
5.4  ดูรายละเอียดการแข่งขันได้จาก www.ltat.org 
5.5  ติดต่อขอรายละเอียดการแข่งขันและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทางจดหมาย 
      อิเล็คทรอนิคส์  (อีเมลล์) pyramid.tennis400@gmail.com  
      (หรือช่องทางอื่นหากมกีารประกาศเพิ่มเติม) โดยผูส้มัครเข้าร่วมการ  
      แข่งขันจะต้องแจง้ ช่ือ - นามสกลุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่โดยละเอียด   
      รายการและรุ่นอายทุี่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งหมายเลข 
      โทรศัพท์ที่ติดต่อกลบั โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจง้ยืนยันกลับ 
      การรับสมัครให้ทกุรายทราบ ทางจดหมายอเิล็คทรอนคิส์ (อีเมลล์)  

                                     โดยเร็ว  หลังจากได้รับแจ้งการสมัคร 
 
          /6.อุปกรณ์ที่ใช้... 

mailto:pyramid.tennis400@gmail.com
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6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
6.1  รุ่นไม่เกิน 6 ปีใช้สนามขนาด 36x18 ฟุต ความสูงของเน็ทตรงกลาง  
      31.5- 33 นิ้ว ใช้ไม้เทนนิสขนาดความยาวไม่เกิน 23 นิ้ว ลูกบอล Head    
      T.I.P สีแดง 
6.2  รุ่นไม่เกิน 8 ปีใช้สนามขนาด 60x22 ฟุต ความสูงของเน็ทตรงกลาง  
       31.5- 36  นิ้ว ใช้ไม้เทนนิสขนาดความยาวไม่เกิน 25 นิ้ว ลูกบอล Head  
       T.I.P สีสม้ 
6.3  รุ่นไม่เกิน 10 ปีใช้สนามและความสงูของเน็ทขนาดมาตรฐาน ใช้ไม้ 
       เทนนิสขนาดความยาวไม่เกิน 26 นิ้ว ลูกบอล Head T.I.P สีเขียว 
6.4  การพิจารณาลกูเทนนิสเพื่อใช้ส าหรบัแข่งขัน อาจจะใช้ลูกใหม่หรือ 
      ลูกใช้แล้วที่มีสภาพดี โดยให้อยู่ในดุลพินจิของผู้ตัดสินช้ีขาด 

7. การด าเนินการแข่งขัน 
                            7.1 การรายงานตัว  ตรวจสอบได้จากการประกาศสถานภาพ 

7.2  เริ่มการแข่งขันคู่แรกเวลา 8:30 น. และจะท าการแข่งขันไปจนกว่า 
      จะเสรจ็สิ้นตามก าหนดการแข่งขันในวันน้ันๆ และอาจจัดให้มีการแข่งขัน 
      ภายใต้แสงไฟ 
7.3 การแข่งขันรุ่นอายุไมเ่กิน 6 ป ี

 รอบแรกแบง่เป็น 8 กลุ่ม  ในแต่ละกลุม่แข่งขันแบบพบกันหมด ใช้  
                 ระบบไทเบรก  7 แต้ม 

 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ  
                16 คนสุดท้ายในกลุ่มผู้ชนะ 

 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 3 และ 4 ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ   
                16 คนสุดท้ายในกลุ่มผู้แพ ้

 ทั้งกลุ่มผู้ชนะและกลุ่มผู้แพ้ ในรอบ 16 คนสุดท้าย จนถึงรอบรอง 
                ชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก 7 แต้ม 

 รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก 10 แต้ม 
7.4  การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 10 ปี (หญงิ) 
 รอบแรกแบง่เป็น 8 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมด  

                 ใช้ระบบไทเบรก  10 แต้ม 
 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ 

                 16 คนสุดท้ายในกลุ่มผู้ชนะ 
 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 3 และ 4 ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ  

                 16 คนสุดท้ายในกลุ่มผู้แพ ้
 ทั้งกลุ่มผู้ชนะและกลุ่มผู้แพ้ ในรอบ 16 คนสุดท้าย จนถึงรอบรอง 

                 ชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก 10 แต้ม 
        / รอบชิงชนะเลิศ... 
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 รอบชิงชนะเลิศในกลุ่มผู้ชนะ ใช้ระบบการแข่งขันช็อตเช็ต (Short Set) 
                 1 เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว ใช้ระบบไทเบรกเมื่อ 4 เกมส์เท่ากัน   
                 ในกลุ่มผู้แพ้  ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก 10 แต้ม 
      7.5  การแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 10 ปี (ชาย) 

 รอบแรกแบง่เป็น 8 กลุ่ม  ในแต่ละกลุม่แข่งขันแบบพบกันหมด  
                 ใช้ระบบไทเบรก 10 แต้ม 

 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ  
                 16 คนสุดท้าย  ในกลุม่ผู้ชนะ 

 ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 3 และ 4 ของแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปเล่นในรอบ  
                 16 คนสุดท้าย  ในกลุ่มผู้แพ ้

 ทั้งกลุ่มผู้ชนะและกลุ่มผู้แพ้ ในรอบ  16 คนสุดท้าย จนถึงรอบรอง 
                 ชนะเลิศ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก 10 แต้ม 

 รอบชิงชนะเลิศในกลุ่มผู้ชนะ ใช้ระบบการแข่งขันช็อตเช็ต (Short Set) 
                 1 เซ็ต ดิวส์แต้มเดียว ใช้ระบบไทเบรกเมื่อ 4 เกมส์เท่ากัน  
                 ในกลุ่มผู้แพ้ ใช้ระบบการแข่งขันไทเบรก 10 แต้ม 

7.6  หากมเีหตสุุดวิสัย ไม่สามารถด าเนินการแข่งขันตามก าหนด  
      คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน  
      เปลี่ยนวัน เวลาแข่งขัน ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม โดยจะ 
      ประกาศการเปลี่ยนแปลง ให้ทราบ ณ  สถานทีจ่ัดการแข่งขัน  

8. รางวัล    ผู้ได้ต าแหน่งชนะเลิศ และรองชนะเลิศได้รบัถ้วยรางวัล และผู้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ 
    ทุกประเภทได้รับประกาศนียบัตร 

9. การบังคับใช้และวิธีการพิจารณา  หากมีข้อต้องพิจารณาอื่นใด  ให้เป็นอ านาจพจิารณา  
    ของประธานจัดการแข่งขัน Tennis 10s ประจ าปี 2561 และการพจิารณาโดยประธาน 
    จัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ   ณ   วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 

 

(นายกิตตน์สมบัติ  เอื้อมมงคล) 
นายกสมาคมกีฬาเทนนสิ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 
 


