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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาเทนนสิ 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ    จังหวัดแพร ่

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
    เลขานุการ      ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายกิติศักดิ์  คลังดิษฐ์ 

สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
    โทร. 02 - 2142256 ,02 - 2140120 ต่อ 3030 โทรสาร 02 – 2141807-8 
      www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิส    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิส   ผู้แทนกรมพลศึกษา               
กรรมการ           บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง  
กรรมการและเลขานุการ      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง  

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
   3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทนนิส  ฉบับปัจจุบันที่สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 
4.  ประเภทการแข่งขัน 

  4.1  ทีมชาย   ประกอบด้วย  เด่ียว  2  มือ  และคู่  1  คู่ 
  4.2  ทีมหญิง  ประกอบด้วย  เด่ียว  2  มอื  และคู่  1  คู่ 
  4.3  ชายเด่ียว 
  4.4  หญิงเด่ียว 
  4.5  ชายคู่ 
4.6  หญิงคู่ 

  4.7  คู่ผสม   
5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

ให้แต่ละเขตมีนักกีฬารวมไม่เกิน 12  คน นักกีฬาชาย 6 คน นักกีฬาหญิง 6 คน เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 3 คน 
 6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

6.1  ให้เป็นไปตามข้อ 23 ของข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553  

6.2  อายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป) 
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7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
   7.1การดําเนินการจัดแข่งขัน 

1. กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยลอนเทนนิสสมาคมฯ  
2  ทุกประเภททําการแข่งขันแบบแพ้คัดออกในระบบ  2 ใน 3 เซท  ผู้แข่งขันที่ชนะ 2 เซท ก่อนเป็นผู้ชนะ 

หากผู้แข่งขันทําได้  6 เกม เท่ากันให้ใช้ระบบไทเบรก 2 เซทแรก  หากผู้แข่งขันชนะ 1 เซทเท่ากันให้แข่งขันระบบ   
ไทเบรก แทนการแข่งขันเซทที่  3 

3.  ให้ทําการแข่งขันประเภททีมก่อน ประกอบด้วย เด่ียว 2 มือ และคู่ 1 คู่ โดยเร่ิมการแข่งขันจากเด่ียวมือ 2 
เด่ียวมือ 1 และคู่ 1 คู่  ตามลําดับ 

4.  ในการแข่งขันประเภททีม  ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนส่งรายช่ือผู้เล่นเด่ียว 2 มือ ก่อนเวลาการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า  15 นาที เมื่อเด่ียว 2 มือ ลงทําการแข่งขันแล้ว  ให้ส่งรายช่ือผู้เล่น คู่ 

5.  ในการแข่งขันประเภททีมแต่ละรอบ   ทุกทีมมีสิทธ์ิเลือกผู้เล่นคนหน่ึงคนใดในทีมลงแข่งขันก็ได้ 
6.  ในการแข่งขันประเภททีม อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ตามท่ีได้ส่งรายช่ือไว้กับคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน จํานวนหน่ึงคน ลงไปน่ังบริเวณท่ีพักนักกีฬาระหว่างการแข่งขันได้ 
7.  การแข่งขันประเภทบุคคล   ทําการแข่งขันภายหลังจบการแข่งขันประเภททีม  หรืออาจจัดให้มีการ

แข่งขันในขณะที่มีการแข่งขันประเภททีมก็ได้ 
   7.2  การวางอันดับมือ 

เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันที่ระบุไว้ในวิธีการจัดการแข่งขันประเภทเยาวชนของสหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ  (ITF) 
   7.3  การจัดสายการแข่งขัน 

1  ประเภททีม  จับสลากในวันประชุมผู้แทนเขต  
2  ประเภทบุคคล  จับสลากในวันประชุมผู้แทนเขต  
3  ก่อนการจัดสายการแข่งขัน  ให้ผู้แทนเขตแจ้งรายช่ือและประเภทของการแข่งขันของนักกีฬา 

ตามรายช่ือที่มีอยู่ในบัญชีรายช่ือนักกีฬา  ให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
4  การแข่งขันประเภทบุคคล  นักกีฬาคนหน่ึง ๆ  จะลงแข่งขันได้ไม่เกินสองรายการ 

   7.4  กําหนดการแข่งขัน 
   1  หากมีเหตุสุดวิสัย  ไม่สามารถทําการแข่งขันตามรายการที่กําหนดไว้  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มี
สิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เปลี่ยนเวลาการแข่งขันหรือเปลี่ยนสนามแข่งขันได้ตามความจําเป็น 
และเหมาะสม 

2  นักกีฬาที่มีกําหนดการแข่งขันลําดับแรกของแต่ละวันจะต้องพร้อมท่ีจะลงทําการแข่งขันได้ก่อน
กําหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที  โดยจะต้องไปรายงานตัวและลงช่ือในเอกสารที่จัดทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ระเบียบกําหนด 

3  นักกีฬาที่จะต้องแข่งขันในลําดับต่อๆ ไป จะต้องพร้อมที่สนามแข่งขัน และถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน  และพร้อมที่จะลงทําการแข่งขันได้ทันที ภายหลังการประกาศเรียกโดยไม่มีข้ออ้างใดๆ 
ทั้งสิ้น ภายหลังการประกาศเรียกตามกําหนด หากไม่ลงทําการแข่งขันภายในเวลา 15 นาที จะถูกปรับเป็นแพ้        
ในรายการแข่งขันน้ัน ๆ 
8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553  
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9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างไม่มี
เง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ    
10.  รางวัลการแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ข้อที่ 32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  สนามและลูกเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน 
  11.1  ใช้สนามแบบพ้ืนแข็ง   
  11.2  ใช้ลูกเทนนิส  โดยใช้ลูกเทนนิสคร้ังละ  1  กระป๋อง  (3 ลูก) 

 
    

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