
                                                                                                        
ระเบียบการแขงขัน 

เทนนิสเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน 
ครั้งที่ ๕๗  ประจําป  ๒๕๖๒ 

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

เพื่อใหการแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งท่ี ๕๗ ประจําป  ๒๕๖๒  
ซึ่งจะจัดการแขงขันระหวางวันท่ี ๒๑ เมษายน - ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึงกําหนดระเบียบการ
แขงขันดังนี้  

๑. ช่ือการแขงขัน   เรียกวา ท่ี การแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวย     
    พระราชทาน ครั้ง๕๗ ประจําป  ๒๕๖๒  

๒. จัดการแขงขันโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

๓. ประเภทการแขงขัน แบงเปน ๖ รุนอายุ ประเภทเยาวชนชายเด่ียว, เยาวชนชายคู, เยาวชน 
    หญิงเด่ียว และเยาวชนหญิงคู รวม ๒๔ ประเภท ดังนี ้

  ๓.๑ ประเภทเยาวชนชายเด่ียว, ชายคู, หญิงเด่ียว และหญิงคู   รุนอายุไมเกิน  ๘  ป 
  ๓.๒ ประเภทเยาวชนชายเด่ียว, ชายคู, หญิงเด่ียว และหญิงคู   รุนอายุไมเกิน  ๑๐  ป 
  ๓.๓ ประเภทเยาวชนชายเด่ียว, ชายคู, หญิงเด่ียว และหญิงคู   รุนอายุไมเกิน  ๑๒  ป 
  ๓.๔ ประเภทเยาวชนชายเด่ียว, ชายคู, หญิงเด่ียว และหญิงคู   รุนอายุไมเกิน  ๑๔  ป 
  ๓.๕ ประเภทเยาวชนชายเด่ียว, ชายคู, หญิงเด่ียว และหญิงคู   รุนอายุไมเกิน  ๑๖  ป 
  ๓.๖ ประเภทเยาวชนชายเด่ียว, ชายคู, หญิงเด่ียว และหญิงคู   รุนอายุไมเกิน  ๑๘  ป 

๔. จํานวนผูแขงขัน (พิจารณาจากอันดับนักเทนนิส ตามขอ ๗) 

ประเภท 
Main Draw Qualifying 

Direct Wild Cards From Q Direct Wild Cards 
ชายเด่ียว ๒๐คน ๔ คน ๘ คน ๒๘ คน ๔ คน 
ชายคู ๑๒ คู ๒ คู ๒ คู ๓ คู ๑ คู 
หญิงเด่ียว 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 ถามีจํานวนผูสมัครแขงขันมากกวาท่ีกาํหนดในขอ ๔  ใหอยูในดุลพินิจของประธาน 

คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ในการท่ีจะจัดใหมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือก  
(Pre-Qualifying) หรือไมกไ็ด และหากมีผูสมัครแขงขันนอยกวาท่ีกําหนดในขอ ๔ ให
ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันพจิารณาลดจํานวน 
ผูแขงขันในรอบเมนดรอวและหรือรอบคัดเลือกไดตามความเหมาะสม และผลการพิจารณา
ของประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ใหถือเปนท่ีสุด 

   ๕.๒ ไมใหมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือกในการแขงขันประเภทคู    

๖. คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน 
 ๖.๑ อายุไมเกินในรุนท่ีสมัครแขงขัน การนับอายุใหใช พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ัง ลบดวย พ.ศ.เกิด  

๖.๒ นักกีฬา/… 
 

สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage 
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๖.๒ นักกีฬาหนึ่งคนสมัครแขงขันไดเพียง ๒ ประเภท คือ ประเภทเด่ียว ๑ ประเภท และประเภท 
       คูอีก ๑ ประเภท  โดยการแขงขันประเภทคูไมจําเปนตองอยูในรุนอายุเดียวกันกับประเภทเด่ียว 

   ๖.๓ ไมเขารวมการแขงขันรายการอื่น ในกําหนดเวลาเดียวกับการแขงขันรายการนี้ 
๖.๔ ไมอยูในระหวางการถูกทําโทษหามเขารวมการแขงขัน จากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส 
      สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรือจากการกีฬาแหงประเทศไทย หรือจาก   
      องคกรอื่น ซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ พิจารณาเห็นสมควร 

 ๗. อันดับนักเทนนิส อันดับนักเทนนิสในระเบียบการนี้ หมายถึง การจัดวาง ลําดับมือผูสมัครแขงขัน 
ในประเภทตาง ๆ โดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน  ซึ่งพิจารณาจากการจัดอันดับครั้งลาสุดขององคกร     
ตางๆ ประกอบกับสถิติผลการแขงขันครั้งลาสุด โดยการวางอันดับมือใหเรียงตามลําดับ ดังนี ้

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

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

                           ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ท้ังหมดต้ังแตลําดับท่ี ๓๑ เปนตนไป 

๘. สิทธิพิเศษ ( Wild Cards ) 
๘.๑ สิทธิพิเศษ (Wild Cards) หมายถึง นักกีฬาท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหเขารวมการแขงขัน ในรอบเมนดรอว และหรือในรอบ   
คัดเลือก  (กรณีท่ีมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือก) โดยไมตองผานกระบวนการสมัครเขา   
รวมการแขงขัน หรือกระบวนการแขงขันในรอบคัดเลือก และหรือรอบกอนรอบคัดเลือก 

๘.๒ ผูไดรับสิทธิพิเศษนี้ ตองเปนผูท่ีไมตกรอบจากการแขงขันรอบคัดเลือก หรือรอบกอนรอบ    
      คัดเลือกในการแขงขันรายการนี ้

   ๘.๓  ผลการพิจารณาใหสิทธิพิเศษของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหถือเปนท่ีสุด 
   ๘.๔ หามเปล่ียนแปลงผูท่ีไดรับสิทธิพิเศษนี้ เมื่อเริ่มจัดสายแขงขัน 
   ๘.๕ หากการแขงขันประเภทใด ไมมีผูท่ีไดรับสิทธิพิเศษ ใหเล่ือนอันดับนักกีฬาจากการแขงขัน 

      ข้ึนแทนท่ี โดยไมถือวาผูนั้นไดรับสิทธิพิเศษ 

๙. ลัคกี้ลูสเซอร ( Lucky Losers)  คือ ผูท่ีไมผานการแขงขันในรอบคัดเลือกรอบสุดทาย แตไดสิทธิ์ 
เขารวมการแขงขันในรอบเมนดรอว (ผูท่ีทําการแขงขันแพ ในรอบคัดเลือก รอบสุดทาย และลงช่ือเปน   
ลายลักษณอักษร  เพื่อรอรับสิทธิ์เขาเลนในรอบเมนดรอว ในกรณีท่ีผูเขารวมการแขงขันในรอบเมนดรอว 
ไมครบตามจํานวนในสายการแขงขัน  (โดยใชวิธีจับฉลากตามระเบียบของ ITF ป ๒๐๑๙)  

  ๑๐. วัน เวลา และสถานท่ีแขงขัน 
๑๐.๑ กําหนดการแขงขัน ระหวางวันท่ี  ๒๑ เมษายน - ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  โดยปกติจะไมเริ่ม    

                 การแขงขันแมตชแรกกอนเวลา ๐๘.๐๐ น. จนกวาจะเสร็จส้ินตามกําหนดการแขงขันใน 
        วันนั้น และอาจมีการแขงขันภายใตแสงไฟฟา 

   ๑๐.๒ แขงขันท่ี สนามเทนนิสศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุรี 
   ๑๐.๓ กําหนดการแขงขันแตละรอบของทุกประเภท จะถูกกําหนดข้ึนโดยประมาณภายหลัง 

การจัดสายการแขงขัน โดยจะประกาศใหทราบทางเว็บไซท  https://www.tour.ltat.org  
รวมท้ังติดประกาศใหทราบ ณ กระดานประกาศดานหนาสนามแขงขัน 

๑๐.๔ หากมี/… 
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   ๑๐.๔ หากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดําเนินการแขงขันตามกําหนด คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ  
มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบการแขงขัน เปล่ียนวัน เวลาแขงขัน ตามความจําเปน และ   
ความเหมาะสม โดยจะประกาศการเปล่ียนแปลง ใหทราบ ณ กองอํานวยการแขงขัน 

๑๑. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
   ๑๑.๑ เปดรับสมัครทางเว็บไซท  https://www.tour.ltat.org 

และปดรับสมัครวันเสารท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๕๙ น.  โดยไมมีการเปดรับสมัคร 
เพิ่มท่ีหนางาน 

      ๑๑.๒ คาสมัครแขงขันคนละ ๔๐๐ บาท โดยใหชําระคาสมัครในวันท่ีนักกีฬาลงแขงขันวันแรก 
        (ชําระเงินกอนการแขงขันแมทชแรกไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง) 
๑๑.๓ การรับสมัคร จะรับสมัครเขารวมการแขงขันผานทางเว็บไซท https://www.tour.ltat.org     
         เทานั้น 
๑๑.๔ ประกาศสถานภาพในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยใชอันดับ   
         นักกีฬา ณ วันจันทรท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ในการจัดอันดับสถานภาพ และประกาศสายการ   
         แขงขัน รวมท้ังกําหนดเวลาแขงขัน  ในวันอาทิตยท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.     
         (มีการจับสลากแบงสายการแขงขันในวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. และม ี   
         การถายทอดสดการจับสลากแบงสายการแขงขันผานทางเฟสบุคสมาคมกีฬาเทนนิสฯ)     
          โดยสามารถตรวจสอบสถานภาพและสายการแขงขันรวมท้ังกําหนดเวลาแขงขันไดท่ีเวบ็ไซท    
         https://www.tour.ltat.org 
๑๑.๕ การดําเนินการท้ังหมดตามขอ  ๑๑  อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยใหเปน 
        ดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน  

๑๒. สถานภาพผูแขงขัน 
๑๒.๑  สถานภาพผูแขงขัน หมายถึง การประกาศผลการพิจารณาผูสมัครเขารวมการแขงขันทุกคน    
         โดยพิจารณาตามระเบียบ ขอ ๗  โดยสถานภาพผูแขงขันประกอบดวย 

    ๑๒.๑.๑  ผูไดสิทธิแขงขันในรอบเมนดรอว (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 “DUNLOP FORT ALL COURT” และหรือลูกเทนนิสซึ่ง    
      ผานการรบัรองจากสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) แมตชละ ๑ กระปอง ๓ ลูก และใหเปล่ียน 
      ลูกใหม ในการแขงขันเซตตัดสิน 

๑๔. การจัดสายการแขงขันและมือวาง 
   ๑๔.๑  ใชวิธีวางมือและจับสลาก โดยการจัดอันดับมือวางในสายการแขงขันใหเปนไปตาม 

                   ขอบังคับการแขงขัน ITF Junior Circuit 
๑๔.๒  การจัดอันดับมือนักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบ ขอ ๗ และผลการจัดสายแขงขันของ                   
         คณะกรรมการจัดการแขงขันใหถือเปนท่ีสุด       

   ๑๔.๓ จัดสายแขงขันตองดําเนินไปอยางเปดเผย  โดยผูตัดสินช้ีขาด  ตอหนาผูแขงขันอยางนอย 
                             ๑ คน และตองมีลายมือช่ือผูแขงขันลงกํากับในใบจัดสายแขงขันอยางนอย ๑ คน 
 

๑๔.๔ หากผู/… 



-๔- 

๑๔.๔ หากผูไดรับการวางมือในการจัดสายแขงขัน ๔ อันดับแรก ถอนตัวจากการแขงขันกอนการ 
         แขงขันแมตชแรกในประเภทนั้นๆ จะเริ่มข้ึน  ใหเล่ือนการจัดอันดับมือวาง ๔ อันดับแรกใหม   
        และจัดสาย แขงขันเฉพาะตําแหนงมือวางท่ีเปล่ียนแปลงไปเทานั้น  โดยนําผูไมไดรับการ  
        วางมือท่ีอันดับดีท่ีสุด ข้ึนเปนมือวางอันดับสุดทายแทน และนําลัคกี้ลูสเซอรไปอยูใน  
        ตําแหนงแทนท่ีผูท่ีเล่ือนข้ึนเปนอันดับมือวาง 
๑๔.๕ หากผูไดรับการวางมืออันดับ ๕-๘ ถอนตัวจากการแขงขัน  กอนการแขงขันแมตชแรก 

          ในประเภทนั้นๆ จะเริ่มข้ึน  ใหนําผูไมไดรับการวางมือท่ีอันดับดีท่ีสุดข้ึนมาอยูในตําแหนงท่ี    
        ผูไดรับการวางมือถอนตัว และนําลัคกี้ลูสเซอรไปอยูในตําแหนงแทนท่ีผูท่ีถูกเล่ือนข้ึนเปน    
        อันดับมือวาง 

   ๑๔.๖ การจัดสายการแขงขันโดยผูตัดสินช้ีขาด ถือเปนท่ีสุด 

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

ชอรตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากนัทุกเซต และให           
ใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน ทุกรอบ เวนการแขงขันรอบคัดเลือก
และรอบกอนรอบคัดเลือก ใหใชระบบดิวสแตมเดียว 

   ๑๕.๓ ประเภทชายเด่ียวและหญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป, ๑๖ ป และ ๑๘ ป ใชระบบ  
         ๒ ใน ๓ เซ็ต และใชไทเบรกเมื่อ ๖ เกมเทากนัทุกเซต (ในเมนดรอวรอบแรกและรอบสอง              
         ใหใชซุปเปอรไทเบรก ๑๐ แตม แทนเซตตัดสิน) เวนการแขงขันในรอบคัดเลือก และรอบ    
         กอนรอบคัดเลือก ใชระบบชอรตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต และใชระบบไทเบรกเม่ือ   
         ๔ เกมเทากนัทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน 

   ๑๕.๔ ประเภทชายคูและหญิงคู รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบชอรตเซต  
๒ ใน ๓ เซต ดิวสแตมเดียว และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากนัทุกเซต และใหใชระบบ   
ซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม)  แทนเซตตัดสิน 

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

   ๑๕.๖ นักกีฬาไมสามารถลงแขงขัน หลังประกาศเรียก ๑๕ นาที จะถูกปรับเปนฝายแพ 
   ๑๕.๗ หากนักกีฬาซึ่งไดลงแขงขันไปแลว และจะตองลงแขงขันอีกในวันเดียวกัน ใหนักกีฬาผูนั้น 

        มีสิทธิพักหลังจบการแขงขันในแตละครั้ง ดังนี ้   
    ๑๕.๗.๑  แขงขันนอยกวา ๑ ช่ัวโมง พัก ๓๐ นาที 
    ๑๕.๗.๒  แขงขันมากกวา ๑ ช่ัวโมง แตไมเกิน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ช่ัวโมง 
    ๑๕.๗.๓  หากแขงขันมากกวา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ช่ัวโมง 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  กรณี/… 



-๕- 

         ๑๖.๓  กรณีท่ีมีการละเมิดอยางเจตนาและหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราว ขาดมารยาท 
         ท่ีดีงามของนักกีฬาจะถูกปรับใหออกจากการแขงขัน และหรือถูกปรับใหเปน 
         ฝายแพ  และในกรณีท่ีการละเมิดอยางเจตนาและหรือการแสดงพฤติกรรม     
          กาวราว ขาดมารยาทท่ีดีงามของนักกีฬาหลังจากการแขงขันแมตชนั้นส้ินสุดลงแลว     
         จะถูกหามเขารวมการแขงขันไมนอยกวา ๙๐ วัน แตไมเกิน ๒ ป  โดยดุลยพินิจ    

                                        ของประธานจัดการแขงขัน  หรือผูท่ีประธานจัดการแขงขันมอบหมาย 
   ๑๖.๔  ผูถูกลงโทษตามระเบียบฯ ขอ ๑๖.๓  จะถูกพิจารณาโทษหามลงแขงขันรายการ 

         ท่ีสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  ใหการรับรอง  และ           
                              จะแจงผลการพิจารณาดังกลาวไปยังองคกรเทนนิสท่ีเกี่ยวของ 

๑๖.๕  การจัดการแขงขันจะจัดแขงขันในแตละรุนอายุใหแลวเสร็จเปนรุนๆ ไป โดยแตละ    
                                        รุนอายุจะจัดการแขงขันใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหกระทบกับการเรียนของ นักกีฬา 

         ใหนอยท่ีสุด 

๑๗. การรายงานตัวแขงขัน  
  ๑๗.๑ นักกีฬาทุกคนตองลงช่ือรายงานตัว และชําระคาสมัครแขงขันตามกําหนด 

                   ในระเบียบฯ ขอ ๑๑.๒  

๑๘. การถอนตัว 
๑๘.๑  การถอนตัวหรือไมเขารวมการแขงขัน จะเปดใหมีการถอนตัวผานทางเว็บไซต    
         https://www.tour.ltat.org  จนถึงหลังจากวันปดรับสมัคร เปนเวลา ๒ วัน หากถอนตัว           
         หลังจากนี้จะไมสามารถถอนตัวผานทางทางเว็บไซตได  แตจะอนุญาตใหถอนตัวไดดวย  
         เหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของนักกีฬาเทานั้น  และตองสงใบรับรอง แพทยใหสมาคม  
         กีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ ทางอีเมล     
         ltat_thai@ltat.org กอนการแขงขันเสร็จส้ินลง   นักกีฬาท่ีไมถอนตัวตามกําหนดเวลา  
         จะถูกหักคะแนนสะสมในการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหง   
         ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน ๑๐ คะแนน  และหากนักกีฬาท่ีสถานะอยูใน   
         รอบเมนดวอร  จะถูกลงโทษหักคะแนนสะสม จํานวน ๒๐  คะแนน   
๑๘.๒  หากถอนตัวหลังการจัดสายแขงแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในการแขงขัน 

   ๑๘.๓  หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแขงขันแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในรอบ 
ท่ีนักกีฬาผูนั้นถอนตัว โดยใหรับรางวัลในรอบกอนหนานั้นแทน รวมท้ังคะแนนสะสมในการ             
จัดอันดับนักเทนนิสดวย 

๑๘.๔  เหตุสุดวิสัยอื่นๆในการถอนตัวโดยไมมีความผิดใหอยูในดุลพินิจของประธาน   
                   จัดการแขงขัน เทานั้น 

๑๘.๕  นักกีฬาท่ีถอนตัวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และนักกีฬาคนใดไมลงแขงขันตาม  
กําหนดเวลา โดยไมแจงขอถอนตัว จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
และแจงผลการพิจารณาดังกลาวไปยังองคกรเทนนิสท่ีเกี่ยวของ 

๑๙. มารยาท และการแตงกายในการแขงขัน 
๑๙.๑ นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง ตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา   

                                        ท่ีดี พึงแสดงมารยาทท่ีดีตอกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และขอบังคับการแขงขัน 
          ทุกประการ หากมีการประพฤติตนไมเหมาะสม จะไดรับการพิจารณาโทษตามแตกรณี     

 
๑๙.๒ นักกีฬา/... 



-๖- 

   ๑๙.๒ นักกีฬาท่ีลงแขงขัน ตองแตงกายดวยชุดกีฬาเทนนิสท่ีสุภาพ และเปนชุดขาว  
                  หากมีสีอื่นปนอยูดวย ตองใหมีสีขาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอเครื่องแตงกาย  

        ๑ ช้ิน (ยกเวนรองเทา)  และตองเปนเส้ือคอปก (ในกรณีนี้ เวนเส้ือแบบไมมีคอปกท่ี     
        อกแบบเปนชุดกีฬาเทนนิส และไดรับอนุญาตจากผูตัดสินช้ีขาด หรือผูท่ีผูตัดสิน 

                  ช้ีขาดมอบหมายแลวเทานั้น) 
๑๙.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแตงกายนักกีฬาท่ีลงแขงขัน ตลอดจน    

                                        อุปกรณตางๆ ท่ีนําลงสนามแขงขัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ สหพันธเทนนิส   
         นานาชาติ (ITF) ซึ่งรวมถึงหมวก อุปกรณรดัศีรษะ ดวย 
๑๙.๔ นักกีฬาท่ีไมไดปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายนี้  จะไมไดรับอนุญาตใหลงแขงขัน            

                                       จนกวาจะปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ 

๒๐. ปญหาในการแขงขันและการตัดสินช้ีขาด 
๒๐.๑ ในขณะแขงขันนักกีฬามีสิทธิรองขอผูตัดสินช้ีขาด เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับระเบียบ   
        การแขงขัน  และหรือกติกาการแขงขัน  หรือรองขอใหพิจารณาผูตัดสิน และหรือ 
        ผูกํากับเสนตลอดจนเจาหนาท่ีเทคนิคสนามแขงขัน 

   ๒๐.๒ ผูตัดสินช้ีขาดไมมีอํานาจในการกลับคําของผูตัดสินในกรณีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
จุดตกของลูกเทนนิส และการถูกขัดขวางการเลนดวยลูกเทนนิสและหรือ คน, สัตว,  ส่ิงของ              
ท่ีเขามาพื้นท่ีสนามแขงขัน 

   ๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผูตัดสินช้ีขาด ตามขอ ๒๐.๑ ใหถือเปนท่ีสุด 

๒๑ .  ความใดมิไดปรากฏตามระเบียบการนี ้หรือปรากฏตามระเบียบแตมี ข อ ขัดแย ง  หรื อปร ากฏ  
ตามระ เ บียบแตมี เห ตุ ท่ีต อ ง ให ดํา เนิ นการ เปนกร ณีพิ เศษ  ใหประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการแขงขันเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัย และผลการพิจารณาของประธานจัดการ
แขงขันใหถือเปนท่ีสุด 

    ใหไว  ณ  วนัท่ี ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

  

(นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล) 
     นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 

              ในพระบรมราชูปถัมภ 
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