
 
 
 

 
ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย   

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ว่าด้วย การแข่งขัน Tennis 10s Junior Circuit เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 

************************************* 
 
  เพื่อให้การแข่งขัน Tennis 10s Junior Circuit เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจะจัดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดระเบียบการแข่งขันดังนี้ 

 ๑. ชื่อการแข่งขัน “การแข่งขัน Tennis 10s Junior Circuit เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย” 

 ๒. จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ๓. ประเภทการแข่งขัน 
  ๓.๑ ประเภทเดี่ยว (รวมชายและหญิง) อายุไม่เกิน ๖ ปี 
  ๓.๒ ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน ๘ ปี 
  ๓.๓ ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน ๘ ปี 
  ๓.๔ ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๐ ปี 
  ๓.๕ ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๐ ปี 

 ๔. คุณสมบัติผู้แข่งขัน 
  ๔.๑ ไม่จำกัดสัญชาติและภูมิลำเนาของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๔.๒ การนับอายุให้นำปี พ.ศ. ของการแข่งขัน ตั้ง  ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด 

 ๕. ชื่อการแข่งขัน-วันที่แข่งขัน และสถานที่แข่งขัน 
  “Tennis 10s Junior Circuit เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 ๖. สนามแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  ๖.๑ ไม้เทนนิส 
   ๖.๑.๑ ผู้เล่นสามารถเล่นกับไม้เทนนิสที่มีขนาดความกว้างและยาวไม่เกิน ๔๓ ซม. – 
             ๕๘.๔ ซม. (๑๗ "- ๒๓") ในประเภทอายุไม่เกิน ๖ ปี และไม้เทนนิสที่มีขนาด
             ความกว้างและยาวไม่เกิน ๕๘.๔ ซม. – ๖๓.๕ ซม. (๒๓ "- ๒๕") ในประเภท
           อายุไม่เกิน ๘ ปี ยกเว้นการแข่งขันประเภทอายุไม่เกิน ๑๐ ปี อาจใช้
           ขนาดของไม้เทนนิสความกว้างและยาวไม่เกิน ๖๓.๕ ซม. – ๖๖ ซม. (๒๕ "- ๒๖") 
                สามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้เล่นสำหรับประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี  เท่านั้น 
  ๖.๒  ลูกเทนนิส 
   ๖.๒.๑ ลูกเทนนิสที่ใช้สำหรับการแข่งขันมีดังนี้ 
    - ลูกเทนนิสสีแดง (Stage ๓) 
    - ลูกเทนนิสสีส้ม (Stage ๒) 
    - ลูกเทนนิสสีเขียว (Stage ๑) 
 

๖.๓ อุปกรณ/์… 



 
 
 

-๒- 

  ๖.๓ อุปกรณ์เทนนิสและขนาดของสนามเทนนิส 

ขนาดของสนามเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน 
อายุ ลูกเทนนิส สนาม ไม้เทนนิส 

รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี แดง ๑๑ - ๑๒ เมตร x ๕ – ๖ เมตร ไม่เกิน ๒๓ นิ้ว 
    ๓๖ - ๓๙ ฟุต x ๑๖ - ๑๙ ฟุต   
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี  ส้ม ๑๘ เมตร x ๖.๕ - ๘.๒ เมตร ๒๓ นิ้ว – ๒๕ นิ้ว 

    ๖๐ ฟุต x ๒๑ - ๒๗ ฟุต   
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี เขียว สนามมาตรฐาน ๒๕ นิ้ว – ๒๖ นิ้ว 

 
  ๖.๔  เน็ต 
   เน็ตแบบพกพาจะใช้สำหรับการแข่งขัน ลูกเทนนิสสีแดงและสีเหลือง ความสูงของ
ตาข่ายก่ึงกลางจะอยู่ที่ ๘๐ เซนติเมตร หรือ (๒.๖๒ ฟุต)  สำหรับในการแข่งขันลูกเทนนิสสีเขียว จะใช้สนาม 
ที่มีขนาดมาตรฐาน ความสูงของตาข่ายกึ่งกลางจะเท่ากับ ๙๑.๔๔ เซนติเมตรหรือ (๓ ฟุต) 

 ๗. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๗.๑ ระยะเวลารับสมัคร ก่อนกำหนดการแข่งขันวันแรกไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน 
  ๗.๒ ปิดรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๒๔.๐๐ น.) 
  ๗.๓ ประกาศสถานภาพ ก่อนการแข่งขันวันแรกไม่น้อยกว่า ๓ วัน และอาจมีการพิจารณาจัดสาย  
                           การแข่งขันก่อนกำหนดการแข่งขัน 
  ๗.๔ ค่าสมัครแข่งขัน ๕๐๐ บาท 
  ๗.๕ ดูรายละเอียดการแข่งขันและสมัครแข่งขันผ่านระบบอัตโนมัติ ดังนี้ 
   ๗.๕.๑ เข้าระบบอัตโนมัติทางเว็บไซต์ https://www.tour.ltat.org 
   ๗.๕.๒ วิธีการสมัครขอไอดีนักกีฬาทางเว็บไซต์  
            https://www.tour.ltat.org/signup.html 
   ๗.๕.๓ วิธีการสมัครรายการแข่งขันทางเว็บไซต์  
             https://www.tour.ltat.org/tournaments.html 
   ๗.๕.๔ รายละเอียดของการแข่งขัน และสถานะของนักกีฬาจะอยู่ในรายการ การแข่งขัน  
            ณ ระบบอัตโนมัติ https://www.tour.ltat.org/tournaments.html 
   ๗.๕.๕ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่ออีเมล์ ltat_thai@ltat.org 
  ๗.๖ การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบอัตโนมัติทางเว็บไซต์   

                                      https://www.tour.ltat.org โดยผูส้มัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมี USER ID และ        
                           รหัสผ่าน จากการลงทะเบียนนักกีฬาของสมาคมก่อน 

 ๘. ระบบการแข่งขัน 
  ระบบการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้ 
   ๘.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี ใช้ระบบการแข่งขัน (๑) เกมส์ ไทเบรค (๑๐) แต้ม 
   ๘.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี ใช้ระบบการแข่งขัน (๑) เซต (๔) เกมส์ (๔-๔) เกมส์เท่ากัน 
         ไทเบรค (๗ แต้ม) ดิวส์แต้มเดียว (No-Ad) 
   ๘.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ใช้ระบบการแข่งขัน (๒) ใน (๓) เซต เซตละ (๔) เกมส์ 
         (๔-๔) เกมส์เท่ากัน ไทเบรค (๗ แต้ม) และให้ใช้ ไทเบรค (๑๐) แต้ม แทนเซต
         ตัดสิน ดวิส์แต้มเดียว (No-Ad) 

๙. การ/… 

https://www.tour.ltat.org/
https://www.tour.ltat.org/signup.html
https://www.tour.ltat.org/tournaments.html
https://www.tour.ltat.org/tournaments.html
mailto:ltat_thai@ltat.org
https://www.tour.ltat.org/


 
 
 

-๓- 

 ๙. การบังคับใช้และการตัดสินชี้ขาด 
  ๙.๑ ในขณะแข่งขัน นักกีฬามีสิทธิร้องขอผู้ตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ  
                           การแข่งขัน และหรือกติกาการแข่งขัน หรือร้องขอให้พิจารณาผู้ตัดสิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
        เทคนิคสนามแข่งขัน 
  ๙.๒ ผู้ตัดสินชี้ขาด ไม่มีอำนาจในการกลับคำของผู้ตัดสินในกรณีข้อเท็จจริง 
  ๙.๓ ผลการพิจารณาของผู้ตัดสินชี้ขาด ให้ถือเป็นที่สุด  
  

ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นายไทยทนุ วรรณสุข) 

เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


