ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาเทนนิส
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับที่ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
ข้อ ๔ รุ่นอายุ ประเภทการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภททีม
- ทีมชาย (แข่งขัน เดี่ยว ๒ คน และคู่ ๑ คู่)
- ทีมหญิง (แข่งขัน เดี่ยว ๒ คน และคู่ ๑ คู่)
(๒) ประเภทบุคคล
- ประเภทชายเดี่ยว
- ประเภทหญิงเดี่ยว

๒

- ประเภทชายคู่
- ประเภทหญิงคู่
- ประเภทคู่ผสม
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ ประเภททีม ทีมชาย-ทีมหญิง แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันแต่ละรุ่นอายุ
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน
๕.๒ ประเภทบุคคล ชาย-หญิง สมัครแข่งขันได้คนละไม่เกิน ๒ รายการ และต้องมีชื่อ
เป็นนักกีฬาอยู่ในประเภททีมแต่ละรุ่นอายุ จึงจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการ ดังนี้
(๑) ชายเดี่ยว ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๒ คน
(๒) หญิงเดี่ยว ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๒ คน
(๓) ชายคู่ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)
(๔) หญิงคู่ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)
(๕) คู่ผสม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นอายุละไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)
๕.๓ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขันตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ การคิดคะแนนรวม เพื่อหาทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้พิจารณาโรงเรียนกีฬาที่มีจานวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
มากทีส่ ุดตามลาดับ ให้ได้รับถ้วยรางวัลตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการคิดคะแนน ดังนี้
(๒) ให้พิจารณาจาก จานวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง มากทีส่ ุด
ตามลาดับ ถ้าจานวนเหรียญเท่ากันให้พิจารณาทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลเดี่ยว ในรุ่น ๑๘ ปี
ได้รับรางวัล
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
๗.๓.๑ นักกีฬาเทนนิสยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
(๑) ให้พิจารณาจากจานวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
มากทีส่ ุด ตามลาดับ ในรุ่นนั้น ๆ ถ้าจานวนเหรียญเท่ากันให้ให้พิจารณาผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลเดี่ยวได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยม

๓

(๒) ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นนักกีฬาเทนนิสที่ดี
(๓) เป็นนักกีฬาที่แสดงความสามารถดีเด่น
(๔) ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
๗.๓.๒ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสยอดเยี่ยม ประเภททีมชาย-หญิง แต่ละรุ่น ๆ ละ
จานวน ๒ รางวัล (ชาย-หญิง) โดยพิจารณาจากผลการแข่งขันตามลาดับดังนี้
(๑) ให้นับจากจานวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง มากสุด
ตามลาดับ ในรุ่นนั้น ๆ ถ้าจานวนเหรียญเท่ากันให้ให้พิจารณาผู้ชนะเลิศ ประเภทบุคคลเดี่ยวได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม
(๒) ประพฤติตนเหมาะสมในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสที่ดี
(๓) ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ จัดสายการแข่งขันการวางมือ และจับฉลากให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหพันธ์
เทนนิสนานาชาติ (ITF)
๘.๒ การจัดอันดับประเภททีม พิจารณาจากอันดับเฉลี่ยของผู้เล่นในทีม
๘.๓ การจัดการแข่งขันผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ใน
รอบรองชนะเลิศ จะได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๘.๔ การแข่งขันใช้ระบบแพ้คัดออก หรือพบกันหมดขึ้นอยู่กับจานวนผู้แข่งขัน
และมติที่ประชุมผู้ควบคุมทีมหรือผู้จัดการทีม และกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดในวันประชุมทีม
๘.๕ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
(๑) นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
(๒) ให้นักกีฬารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ให้เสร็จก่อนเวลาแข่งขัน ๑๕ นาที
(๓) อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัวแทนนักกีฬา
ที่กาลังแข่งขันอยู่
(๔) การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด วัน เวลา และ
สถานที่การประชุมก่อน ๑ วัน ของการแข่งขัน
(๕) ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
(๖) นักกีฬาที่แข่งขันประเภททีมหรือประเภทบุคคล ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันควรให้ปรับแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันรายงาน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาโทษตามระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ชุดการแข่งขันต้องแต่งกายไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ (ITF) หรือชุดสุภาพ (ได้รับอนุญาตจากผู้แทนสมาคมและหรือผู้ตัดสินชี้ขาด)
๑๐.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) และ
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๔

ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการประกาศ
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

