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เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

    

     สารจาก

     นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล

     นายกสมาคมกีฬาเทนนิส

     ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ

 สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานถวยรางวัลใหผูชนะเลิศประเภทเยาวชนชายเด่ียว 

ประเภทเยาวชนชายคู รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป และพระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 

ประดิษฐานบนถวยรางวัลอันทรงเกียรติ ในการแขงขันเทนนิสเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๕๖ 

ประจำป พ.ศ.๒๕๖๑ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอยางหาท่ีสุดมิได ตอคณะกรรมการอำนวยการสมาคม

กีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ คณะกรรมการจัดการแขงขัน และถือเปนเกียรติ

อันสูงสุดตอนักเทนนิสเยาวชนชาย รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป ที่ไดครองถวยพระราชทาน อันเปนเกียรติประวัติ

แกตัวนักกีฬาเองและวงศตระกูลสืบไป

 ในฐานะนายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รูสึกเปนเกียรติ

และเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่เยาวชนของชาติใหความสนใจการเลนกีฬาเทนนิสอยางแพรหลายในปจจุบัน 

ในขณะที่สมาคมมี ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ, ศูนยฝกเทนนิส แอลทีเอที อะคาเดมี่ ศูนยเซ็นเตอร  และ

อีกหลายภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไวเปนสถานที่ฝกซอมสำหรับนักกีฬาเทนนิสทั้งในระดับเยาวชน และทีมชาติ 

รวมทั้งใชจัดการแขงขันในทุกระดับ ทั้งรายการภายในประเทศและระดับนานาชาติ

 ผมหวังเปนอยางย่ิงวา นักเทนนิสเยาวชนไทยทุกคน จะนำความรูความสามารถและทักษะของตนเองมาใช

ในการแขงขันอยางเต็มท่ี ดวยความมีน้ำใจเปนนักกีฬา เพ่ือใหเกิดประโยชนในการแขงขันมากท่ีสุด และหวังวาทุกคน

จะใชการแขงขันคร้ังน้ี เก็บเก่ียวประสบการณกลับไปพัฒนาฝมือ รวมถึงพัฒนารางกายและจิตใจใหมีความมุงม่ัน 

พากเพียร ไปสูความสำเร็จในอนาคต   

 สุดทายนี้ ในนามของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอขอบคุณ  ผูใหการสนับสนุนทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  คณะกรรมการดำเนินการจัดการแขงขัน  สื่อมวลชน  

ผูปกครอง ผูฝกสอน และขออวยพรใหนักกีฬาเทนนิสทุกคน จงประสบความสำเร็จในการแขงขัน และมีความสุข

ความเจริญ สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงตลอดไป

                ( นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล )

            นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ

                                    ในพระบรมราชูปถัมภ



-๔- 

๑๗. การรายงานตัวแขงขัน  
   ๑๗.๑ นักกีฬาทุกคนตองลงชื่อรายงานตัว และชําระคาสมัครแขงขันตามกําหนด 

ในระเบียบฯ ขอ ๑๑.๒  
๑๘. การถอนตัว 

    ๑๘.๑  การถอนตัวหรือไมเขารวมการแขงขัน จะเปดใหมีการถอนตัวผานทางเว็บไซต 
http://www.ltat.sportswiz.asia/  จนถึงหลังจากวันปดรับสมัคร เปนเวลา ๒ วัน หากถอนตัวหลังจากนี้จะไมสามารถ 
ถอนตัวผานทางทางเว็บไซตได  แตจะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของนักกีฬาเทานั้น   
และตองสงใบรับรอง แพทยใหสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  
ทางอีเมล ltat_thai@yahoo.com กอนการแขงขันเสร็จสิ้นลง   นักกีฬาที่ไมถอนตัวตามกําหนดเวลา จะถูกหักคะแนน
สะสมในการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน         
๑๐ คะแนน  และหากนักกีฬาที่สถานะอยูในรอบเมนดวอร  จะถูกลงโทษหักคะแนนสะสม จํานวน ๒๐  คะแนน   
    ๑๘.๒  หากถอนตัวหลังการจัดสายแขงแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในการ
แขงขัน 
    ๑๘.๓  หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแขงขันแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในรอบ 
ที่นักกีฬาผูนั้นถอนตัว โดยใหรับรางวัลในรอบกอนหนานั้นแทน รวมทั้งคะแนนสะสมในการจัดอันดับนักเทนนิสดวย 
    ๑๘.๔  เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆในการถอนตัวโดยไมมีความผิดใหอยูในดุลพินิจของประธาน
จัดการแขงขัน เทานั้น 
    ๑๘.๕  นักกีฬาที่ถอนตัวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และนักกีฬาคนใดไมลงแขงขันตาม
กําหนดเวลา โดยไมแจงขอถอนตัว จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และแจงผลการพิจารณาดังกลาว 
ไปยังองคกรเทนนิสที่เกี่ยวของ 

๑๙. มารยาท และการแตงกายในการแขงขัน 
    ๑๙.๑ นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง ตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา
ที่ดี พึงแสดงมารยาทที่ดีตอกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และขอบังคับการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม
เหมาะสม จะไดรับการพิจารณาโทษตามแตกรณี     
    ๑๙.๒ นักกีฬาที่ลงแขงขัน ตองแตงกายดวยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ และเปนชุดขาว  
หากมีสีอ่ืนปนอยูดวย ตองใหมีสีขาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอเครื่องแตงกาย ๑ ชิ้น (ยกเวนรองเทา)  และตองเปนเสื้อ 
คอปก (ในกรณีนี้ เวนเสื้อแบบไมมีคอปกท่ีออกแบบเปนชุดกีฬาเทนนิส และไดรับอนุญาตจากผูตัดสินชี้ขาด หรือผูที่ผูตัดสิน 
ชี้ขาดมอบหมายแลวเทานั้น) 
    ๑๙.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแตงกายนักกีฬาที่ลงแขงขัน ตลอดจน
อุปกรณตางๆ ที่นําลงสนามแขงขัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งรวมถึงหมวก อุปกรณ 
รัดศีรษะ ดวย 
    ๑๙.๔ นักกีฬาที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายนี้  จะไมไดรับอนุญาตใหลงแขงขัน
จนกวาจะปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ 

๒๐. ปญหาในการแขงขันและการตัดสินชี้ขาด 
    ๒๐.๑ ในขณะแขงขันนักกีฬามีสิทธิรองขอผูตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับระเบียบ
การแขงขัน  และหรือกติกาการแขงขัน  หรือรองขอใหพิจารณาผูตัดสิน และหรือผูกํากับเสนตลอดจนเจาหนาที่เทคนิค
สนามแขงขัน 
    ๒๐.๒ ผูตัดสินชี้ขาดไมมีอํานาจในการกลับคําของผูตัดสินในกรณีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
จุดตกของลูกเทนนิส และการถูกขัดขวางการเลนดวยลูกเทนนิสและหรือ คน, สัตว, สิ่งของที่เขามาพ้ืนที่สนามแขงขัน 
    ๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผูตัดสินชี้ขาด ตามขอ ๒๐.๑ ใหถือเปนที่สุด 

๒๑ .  ความใดมิไดปรากฏ/… . .  

.ยทไศทเะรปง่หแาฬีกราก ิตาชง่หแาฬีกรากานฒัพนุทงอก าฬีกนุทงอก
มารนนถ 682 ่ีทขลเ 5 น้ัช าษรรพมนชะรพ บอร 7 ิตรยีกเะรพมิลฉเราคาอ 04201 รคนาหมพทเงุรก ิปะกงาบตขเ กามหวัหงวขแ งหแำค

5457 6812 0 .์ซกฟแ 1117 6812 0 .์ทพัศรทโ



เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

                                                             
ระเบียบการแขงขัน 

เทนนิสเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน 
ครั้งที่ ๕๖  ประจําป  ๒๕๖๑ 

************************
เพื่อใหการแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๖ ประจําป 

๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดการแขงขันระหวางวันที่ ๑๘ - ๓  เมษายน  ๒๕๖๑  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึงกําหนดระเบียบ 
การแขงขันดังนี้  

๑. ชื่อการแขงขัน   เรียกวา การแขงขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวย
พระราชทาน ครั้งที่ ๕๖ ประจําป  ๒๕๖๑  

๒. จัดการแขงขันโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
๓. ประเภทการแขงขัน แบงเปน ๖ รุนอายุ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, เยาวชนชายคู, เยาวชน 

หญิงเดี่ยว และเยาวชนหญิงคู รวม ๒๔ ประเภท ดังนี้ 
๓.๑ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๘  ป 
๓.๒ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๐  ป 
๓.๓ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๒  ป 
๓.๔ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๔  ป 
๓.๕ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๖  ป 
๓.๖ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว, ชายคู, หญิงเดี่ยว และหญิงคู รุนอายุไมเกิน  ๑๘  ป 

๔. จํานวนผูแขงขัน (พิจารณาจากอันดับนักเทนนิส ตามขอ ๗) 

ประเภท Main Draw Qualifying 
Direct Wild Cards From Q Direct Wild Cards 

ชายเดี่ยว ๒๐คน ๔ คน ๘ คน ๒๘ คน ๔ คน 
ชายคู ๑๒ คู ๒ คู ๒ คู ๓ คู ๑ คู 
หญิงเดี่ยว ๒๐คน ๔ คน ๘ คน ๒๘ คน ๔ คน 
หญิงคู ๑๒ คู ๒ คู ๒ คู ๓ คู ๑ คู 

๕. จํานวนผูแขงขันมากกวา หรือนอยกวา ที่กําหนด 
๕.๑ ถามีจํานวนผูสมัครแขงขันมากกวาที่กําหนดในขอ ๔  ใหอยูในดุลพินิจของประธาน

คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน ในการที่จะจัดใหมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือก  (Pre-Qualifying) หรือไมก็ได 
และหากมีผูสมัครแขงขันนอยกวาที่กําหนดในขอ ๔ ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันพิจารณาลดจํานวน 
ผูแขงขันในเมนดรอวและหรือรอบคัดเลือกไดตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของประธานคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการแขงขัน ใหถือเปนที่สุด 

๕.๒ ไมใหมีการแขงขันรอบกอนรอบคัดเลือกในการแขงขันประเภทคู 
๖. คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน 

๖.๑ อายุไมเกินในรุนที่สมัครแขงขัน การนับอายุใหใช พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้ง ลบดวย พ.ศ.เกิด  
๖.๒ นักกีฬาหนึ่งคนสมัครแขงขันไดเพียง ๒ ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว ๑ ประเภท และประเภท 

คูอีก ๑ ประเภท  โดยการแขงขันประเภทคูไมจําเปนตองอยูในรุนอายุเดียวกันกับประเภทเดี่ยว 
๖.๓ ไมเขารวมการแขงขันรายการอ่ืน ในกําหนดเวลาเดียวกับการแขงขันรายการนี้ 

๖.๔ ไมอยูในระหวางการถูกทําโทษ/….. 

ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage 
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๖.๔ ไมอยูในระหวางการถูกทําโทษหามเขารวมการแขงขัน จากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส 
สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรือจากการกีฬาแหงประเทศไทย หรือจากองคกรอ่ืน ซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ พิจารณาเห็นสมควร 

๗. อันดับนักเทนนิส อันดับนักเทนนิสในระเบียบการนี้ หมายถึง การจัดวาง ลําดับมือผูสมัครแขงขัน 
ในประเภทตาง ๆ โดยคณะกรรมการจัดการแขงขัน  ซึ่งพิจารณาจากการจัดอันดับครั้งลาสุดขององคกรตางๆ ประกอบกับ 
สถิติผลการแขงขันครั้งลาสุด โดยการวางอันดับมือใหเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

๗.๑ อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลก (ITF JUNIORS) ในลําดับที่ ๑-๓๐๐ 
๗.๒ อันดับนักเทนนิสเยาวชนในรุนที่จัดการแขงขัน ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส 

ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในลําดับที่ ๑-๓๐ 
๗.๓ อันดับนักเทนนิสเยาวชนโลก (ITF JUNIORS) ทั้งหมดตั้งแตลําดับที่ ๓๐๑ เปนตนไป 
๗.๔ อันดับนักเทนนิสเยาวชนในรุนที่จัดการแขงขัน ตามการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส 

ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ทั้งหมดตั้งแตลําดับที่ ๓๑ เปนตนไป 
๘. สิทธิพิเศษ ( Wild Cards ) 

๘.๑ สิทธิพิเศษ (Wild Cards) หมายถึง นักกีฬาที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก  
คณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหเขารวมการแขงขัน ในรอบเมนดรอว และหรือในรอบคัดเลือก  (กรณีท่ีมีการแขงขัน 
รอบกอนรอบคัดเลือก) โดยไมตองผานกระบวนการสมัครเขารวมการแขงขัน หรือกระบวนการแขงขันในรอบคัดเลือก 
และหรือรอบกอนรอบคัดเลือก 

๘.๒ ผูไดรับสิทธิพิเศษนี้ ตองเปนผูที่ไมตกรอบจากการแขงขันรอบคัดเลือก หรือรอบกอนรอบ
คัดเลือกในการแขงขันรายการนี้ 

๘.๓  ผลการพิจารณาใหสิทธิพิเศษของคณะกรรมการจัดการแขงขัน ใหถือเปนที่สุด 
๘.๔ หามเปลี่ยนแปลงผูที่ไดรับสิทธิพิเศษนี้ เมื่อเริ่มจัดสายแขงขัน 
๘.๕ หากการแขงขันประเภทใด ไมมีผูที่ไดรับสิทธิพิเศษ ใหเลื่อนอันดับนักกีฬาจากการแขงขัน 

ขึ้นแทนที่ โดยไมถือวาผูนั้นไดรับสิทธิพิเศษ 
๙. ลัคกี้ลูสเซอร ( Lucky Losers)  คือ ผูที่ไมผานการแขงขันในรอบคัดเลือกรอบสุดทาย แตไดสิทธิ์ 

เขารวมการแขงขันในรอบเมนดรอว (ผูที่ทําการแขงขันแพ ในรอบคัดเลือก รอบสุดทาย และลงชื่อเปนลายลักษณอักษร 
เพ่ือรอรับสิทธิ์เขาเลนในรอบเมนดรอว ในกรณีท่ีผูเขารวมการแขงขันในรอบเมนดรอว ไมครบตามจํานวนในสายการ 
แขงขัน  (โดยใชวิธีจับฉลากตามระเบียบของ ITF ป ๒๐๑๘)  

๑๐. วัน เวลา และสถานที่แขงขัน 
๑๐.๑ กําหนดการแขงขัน ระหวางวันที่  ๑๘ - ๓๑ เมษายน  ๒๕๖๑  โดยปกติจะไมเริ่มการ

แขงขันแมตชแรกกอนเวลา ๐๘.๐๐ น. จนกวาจะเสร็จสิ้นตามกําหนดการแขงขันในวันนั้น และอาจมีการแขงขันภายใต 
แสงไฟฟา 

๑๐.๒ แขงขันท่ี สนามเทนนิสศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
๑๐.๓ กําหนดเวลาการแขงขันแตละรอบของทุกประเภท จะถูกกําหนดขึ้นโดยประมาณภายหลัง 

การจัดสายการแขงขัน โดยจะประกาศใหทราบทางเว็บไซท  http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html  รวมทั้ง 
ติดประกาศใหทราบ ณ กระดานประกาศดานหนาสนามแขงขัน 

๑๐.๔ หากมีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดําเนินการแขงขันตามกําหนด คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 
มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการแขงขัน เปลี่ยนวัน เวลาแขงขัน ตามความจําเปน และความเหมาะสม โดยจะประกาศ 
การเปลี่ยนแปลง ใหทราบ ณ กองอํานวยการแขงขัน 

๑๑. การสมัครเขารวมการแขงขัน/….. 
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๑๑. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
   ๑๑.๑ เปดรับสมัครทางเว็บไซท  http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html 
และปดรับสมัครวันเสารที ่๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๙ น.  โดยไมมีการเปดรับสมัครเพ่ิมที่หนางาน 
      ๑๑.๒ คาสมัครแขงขันคนละ ๔๐๐ บาท โดยใหชําระคาสมัครในวันที่นักกีฬาลงแขงขันวันแรก 
(ชําระเงินกอนการแขงขันแมทชแรกไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง) 
        ๑๑.๓ การรับสมัคร จะรับสมัครเขารวมการแขงขันผานทางเว็บไซท 
http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html  เทานั้น 
   ๑๑.๔ ประกาศสถานภาพในวันจันทรที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยใชอันดับนักกีฬา  
ณ วันจันทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ในการจัดอันดับสถานภาพ และประกาศสายการแขงขัน รวมทั้งกําหนดเวลาแขงขัน  ในวัน
พฤหัสบดีที ่๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. (มีการจับสลากแบงสายการแขงขันในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 
๑๐.๐๐ น. และมีการถายทอดสดการจับสลากแบงสายการแขงขันผานทางเฟสบุคสมาคมกีฬาเทนนิสฯ)  โดยสามารถ
ตรวจสอบสถานภาพและสายการแขงขันรวมทั้งกําหนดเวลาแขงขันไดที่เว็บไซท http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html 

  ๑๑.๕ การดําเนินการทั้งหมดตามขอ  ๑๑  อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 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. ลูกเทนนิสที่ใชในการแขงขัน  ใชลูกเทนนิส “TOP ONE” และหรือลูกเทนนิสซึ่งผานการรับรองจาก
สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) แมตชละ ๑ กระปอง ๓ ลูก และใหเปลี่ยนลูกใหม ในการแขงขันเซตตัดสิน 

๑๔. การจัดสายการแขงขันและมือวาง 
   ๑๔.๑  ใชวิธีวางมือและจับสลาก โดยการจัดอันดับมือวางในสายการแขงขันใหเปนไปตาม 
ขอบังคับการแขงขัน ITF Junior Circuit 

  ๑๔.๒  การจัดอันดับมือนักกีฬาใหเปนไปตามระเบียบ ขอ ๗ และผลการจัดสายแขงขันของ
คณะกรรมการจัดการแขงขันใหถือเปนที่สุด         
   ๑๔.๓ จัดสายแขงขันตองดําเนินไปอยางเปดเผย  โดยผูตัดสินชี้ขาด  ตอหนาผูแขงขันอยางนอย 
๑ คน และตองมีลายมือชื่อผูแขงขันลงกํากับในใบจัดสายแขงขันอยางนอย ๑ คน 

๑๔.๔ หากผูไดรับการวางมือในการจัดสายแขงขัน ๔ อันดับแรก ถอนตัวจากการแขงขันกอนการ 
แขงขันแมตชแรกในประเภทนั้นๆ จะเริ่มข้ึน  ใหเลื่อนการจัดอันดับมือวาง ๔ อันดับแรกใหม และจัดสาย แขงขันเฉพาะ
ตําแหนงมือวางที่เปลี่ยนแปลงไปเทานั้น  โดยนําผูไมไดรับการวางมือที่อันดับดีที่สุด ขึ้นเปนมือวางอันดับสุดทายแทน  
และนําลัคก้ีลูสเซอรไปอยูในตําแหนงแทนที่ผูที่เลื่อนขึ้นเปนอันดับมือวาง 

๑๔.๕ หากผูไดรับการวางมืออันดับ ๕-๘ ถอนตัวจากการแขงขัน  กอนการแขงขันแมตชแรก 
ในประเภทนั้นๆ จะเริ่มข้ึน  ใหนําผูไมไดรับการวางมือที่อันดับดีที่สุดขึ้นมาอยูในตําแหนงที่ผูไดรับการวางมือถอนตัว  
และนําลัคก้ีลูสเซอรไปอยูในตําแหนงแทนที่ผูที่ถูกเลื่อนขึ้นเปนอันดับมือวาง 
   ๑๔.๖ การจัดสายการแขงขันโดยผูตัดสินชี้ขาด ถือเปนที่สุด 

๑๕. การดําเนินการแขงขัน/….. 

วริศ  สอนบุญนาค
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

วรัญญา  วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๔

วรุตน กอเกียรติถาวร
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นภัสกร แสนแกว
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๒

๒๕๕๐

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป



เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

-๔- 

๑๕. การดําเนินการแขงขัน 
            ๑๕.๑ ทุกประเภทแขงขันแบบแพคัดออก 
   ๑๕.๒ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบ 
ชอรตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก 
(๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน ทุกรอบ เวนการแขงขันรอบคัดเลือกและรอบกอนรอบคัดเลือก ใหใชระบบดิวสแตมเดียว 
   ๑๕.๓ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป, ๑๖ ป และ ๑๘ ป ใชระบบ  
๒ ใน ๓ เซ็ต และใชไทเบรกเมื่อ ๖ เกมเทากันทุกเซต (ในเมนดรอวรอบแรกและรอบสอง ใหใชซุปเปอรไทเบรก ๑๐ แตม  
แทนเซตตัดสิน) เวนการแขงขันในรอบคัดเลือก และรอบกอนรอบคัดเลือก ใชระบบชอรตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต  
และใชระบบไทเบรกเม่ือ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน 
   ๑๕.๔ ประเภทชายคูและหญิงคู รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบชอรตเซต  
๒ ใน ๓ เซต ดิวสแตมเดียว และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (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 ดังนี้    
    ๑๕.๗.๑  แขงขันนอยกวา ๑ ชั่วโมง พัก ๓๐ นาท ี
    ๑๕.๗.๒  แขงขันมากกวา ๑ ชั่วโมง แตไมเกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง 
    ๑๕.๗.๓  หากแขงขันมากกวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

๑๖. กติกาการแขงขัน 
    ๑๖.๑ ใชกติกาการแขงขันของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับลาสุด 
    ๑๖.๒ ใหนําบทลงโทษกรณีถวงเวลาการสอนขณะแขงขัน และมารยาทของนักกีฬา 
ตามกติกาของสหพันธเทนนิสนานาชาติ ขอ ๓๐ มาบังคับใชและลงโทษ ดังนี้ 
      ๑๖.๒.๑  ครั้งที่ ๑  ตักเตือน 
      ๑๖.๒.๒  ครั้งที่ ๒  ตัดแตม       
     ๑๖.๒.๓  ครั้งที่ ๓  และครั้งตอๆ ไป ตัดเกม         
    ๑๖.๓  กรณีท่ีมีการละเมิดอยางเจตนาและหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราว ขาดมารยาท 
ที่ดีงามของนักกีฬาจะถูกปรับใหออกจากการแขงขัน และหรือถูกปรับใหเปนฝายแพ  และในกรณีท่ีการละเมิดอยางเจตนา
และหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราว ขาดมารยาทที่ดีงามของนักกีฬาหลังจากการแขงขันแมตชนั้นสิ้นสุดลงแลว จะถูกหาม
เขารวมการแขงขันไมนอยกวา ๙๐ วัน แตไมเกิน ๒ ป  โดยดุลยพินิจของประธานจัดการแขงขัน  หรือผูที่ประธานจัดการ
แขงขันมอบหมาย 
    ๑๖.๔  ผูถูกลงโทษตามระเบียบฯ ขอ ๑๖.๓  จะถูกพิจารณาโทษหามลงแขงขันรายการ 
ทีส่มาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  ใหการรับรอง  และจะแจงผลการพิจารณาดังกลาวไปยังองคกร
เทนนิสที่เก่ียวของ 
    ๑๖.๕  การจัดการแขงขันจะจัดแขงขันในแตละรุนอายุใหแลวเสร็จเปนรุนๆ ไป โดยแตละ
รุนอายุจะจัดการแขงขันใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหกระทบกับการเรียนของนักกีฬาใหนอยที่สุด 

    ๑๗. การรายงานตัวแขงขัน/……  
 
 

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป
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๑๗. การรายงานตัวแขงขัน  
   ๑๗.๑ นักกีฬาทุกคนตองลงชื่อรายงานตัว และชําระคาสมัครแขงขันตามกําหนด 

ในระเบียบฯ ขอ ๑๑.๒  
๑๘. การถอนตัว 

    ๑๘.๑  การถอนตัวหรือไมเขารวมการแขงขัน จะเปดใหมีการถอนตัวผานทางเว็บไซต 
http://www.ltat.sportswiz.asia/  จนถึงหลังจากวันปดรับสมัคร เปนเวลา ๒ วัน หากถอนตัวหลังจากนี้จะไมสามารถ 
ถอนตัวผานทางทางเว็บไซตได  แตจะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของนักกีฬาเทานั้น   
และตองสงใบรับรอง แพทยใหสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  
ทางอีเมล ltat_thai@yahoo.com กอนการแขงขันเสร็จสิ้นลง   นักกีฬาที่ไมถอนตัวตามกําหนดเวลา จะถูกหักคะแนน
สะสมในการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน         
๑๐ คะแนน  และหากนักกีฬาที่สถานะอยูในรอบเมนดวอร  จะถูกลงโทษหักคะแนนสะสม จํานวน ๒๐  คะแนน   
    ๑๘.๒  หากถอนตัวหลังการจัดสายแขงแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในการ
แขงขัน 
    ๑๘.๓  หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแขงขันแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในรอบ 
ที่นักกีฬาผูนั้นถอนตัว โดยใหรับรางวัลในรอบกอนหนานั้นแทน รวมทั้งคะแนนสะสมในการจัดอันดับนักเทนนิสดวย 
    ๑๘.๔  เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆในการถอนตัวโดยไมมีความผิดใหอยูในดุลพินิจของประธาน
จัดการแขงขัน เทานั้น 
    ๑๘.๕  นักกีฬาที่ถอนตัวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และนักกีฬาคนใดไมลงแขงขันตาม
กําหนดเวลา โดยไมแจงขอถอนตัว จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และแจงผลการพิจารณาดังกลาว 
ไปยังองคกรเทนนิสที่เกี่ยวของ 

๑๙. มารยาท และการแตงกายในการแขงขัน 
    ๑๙.๑ นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง ตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา
ที่ดี พึงแสดงมารยาทที่ดีตอกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และขอบังคับการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม
เหมาะสม จะไดรับการพิจารณาโทษตามแตกรณี     
    ๑๙.๒ นักกีฬาที่ลงแขงขัน ตองแตงกายดวยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ และเปนชุดขาว  
หากมีสีอ่ืนปนอยูดวย ตองใหมีสีขาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอเครื่องแตงกาย ๑ ชิ้น (ยกเวนรองเทา)  และตองเปนเสื้อ 
คอปก (ในกรณีนี้ เวนเสื้อแบบไมมีคอปกท่ีออกแบบเปนชุดกีฬาเทนนิส และไดรับอนุญาตจากผูตัดสินชี้ขาด หรือผูที่ผูตัดสิน 
ชี้ขาดมอบหมายแลวเทานั้น) 
    ๑๙.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแตงกายนักกีฬาที่ลงแขงขัน ตลอดจน
อุปกรณตางๆ ที่นําลงสนามแขงขัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งรวมถึงหมวก อุปกรณ 
รัดศีรษะ ดวย 
    ๑๙.๔ นักกีฬาที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายนี้  จะไมไดรับอนุญาตใหลงแขงขัน
จนกวาจะปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ 

๒๐. ปญหาในการแขงขันและการตัดสินชี้ขาด 
    ๒๐.๑ ในขณะแขงขันนักกีฬามีสิทธิรองขอผูตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับระเบียบ
การแขงขัน  และหรือกติกาการแขงขัน  หรือรองขอใหพิจารณาผูตัดสิน และหรือผูกํากับเสนตลอดจนเจาหนาที่เทคนิค
สนามแขงขัน 
    ๒๐.๒ ผูตัดสินชี้ขาดไมมีอํานาจในการกลับคําของผูตัดสินในกรณีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
จุดตกของลูกเทนนิส และการถูกขัดขวางการเลนดวยลูกเทนนิสและหรือ คน, สัตว, สิ่งของที่เขามาพ้ืนที่สนามแขงขัน 
    ๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผูตัดสินชี้ขาด ตามขอ ๒๐.๑ ใหถือเปนที่สุด 

๒๑ .  ความใดมิไดปรากฏ/… . .  
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๑๗. การรายงานตัวแขงขัน  
   ๑๗.๑ นักกีฬาทุกคนตองลงชื่อรายงานตัว และชําระคาสมัครแขงขันตามกําหนด 

ในระเบียบฯ ขอ ๑๑.๒  
๑๘. การถอนตัว 

    ๑๘.๑  การถอนตัวหรือไมเขารวมการแขงขัน จะเปดใหมีการถอนตัวผานทางเว็บไซต 
http://www.ltat.sportswiz.asia/  จนถึงหลังจากวันปดรับสมัคร เปนเวลา ๒ วัน หากถอนตัวหลังจากนี้จะไมสามารถ 
ถอนตัวผานทางทางเว็บไซตได  แตจะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของนักกีฬาเทานั้น   
และตองสงใบรับรอง แพทยใหสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  
ทางอีเมล ltat_thai@yahoo.com กอนการแขงขันเสร็จสิ้นลง   นักกีฬาที่ไมถอนตัวตามกําหนดเวลา จะถูกหักคะแนน
สะสมในการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน         
๑๐ คะแนน  และหากนักกีฬาที่สถานะอยูในรอบเมนดวอร  จะถูกลงโทษหักคะแนนสะสม จํานวน ๒๐  คะแนน   
    ๑๘.๒  หากถอนตัวหลังการจัดสายแขงแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในการ
แขงขัน 
    ๑๘.๓  หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแขงขันแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในรอบ 
ที่นักกีฬาผูนั้นถอนตัว โดยใหรับรางวัลในรอบกอนหนานั้นแทน รวมทั้งคะแนนสะสมในการจัดอันดับนักเทนนิสดวย 
    ๑๘.๔  เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆในการถอนตัวโดยไมมีความผิดใหอยูในดุลพินิจของประธาน
จัดการแขงขัน เทานั้น 
    ๑๘.๕  นักกีฬาที่ถอนตัวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และนักกีฬาคนใดไมลงแขงขันตาม
กําหนดเวลา โดยไมแจงขอถอนตัว จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และแจงผลการพิจารณาดังกลาว 
ไปยังองคกรเทนนิสที่เกี่ยวของ 

๑๙. มารยาท และการแตงกายในการแขงขัน 
    ๑๙.๑ นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง ตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา
ที่ดี พึงแสดงมารยาทที่ดีตอกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และขอบังคับการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม
เหมาะสม จะไดรับการพิจารณาโทษตามแตกรณี     
    ๑๙.๒ นักกีฬาที่ลงแขงขัน ตองแตงกายดวยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ และเปนชุดขาว  
หากมีสีอ่ืนปนอยูดวย ตองใหมีสีขาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอเครื่องแตงกาย ๑ ชิ้น (ยกเวนรองเทา)  และตองเปนเสื้อ 
คอปก (ในกรณีนี้ เวนเสื้อแบบไมมีคอปกท่ีออกแบบเปนชุดกีฬาเทนนิส และไดรับอนุญาตจากผูตัดสินชี้ขาด หรือผูที่ผูตัดสิน 
ชี้ขาดมอบหมายแลวเทานั้น) 
    ๑๙.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแตงกายนักกีฬาที่ลงแขงขัน ตลอดจน
อุปกรณตางๆ ที่นําลงสนามแขงขัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งรวมถึงหมวก อุปกรณ 
รัดศีรษะ ดวย 
    ๑๙.๔ นักกีฬาที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายนี้  จะไมไดรับอนุญาตใหลงแขงขัน
จนกวาจะปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ 

๒๐. ปญหาในการแขงขันและการตัดสินชี้ขาด 
    ๒๐.๑ ในขณะแขงขันนักกีฬามีสิทธิรองขอผูตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับระเบียบ
การแขงขัน  และหรือกติกาการแขงขัน  หรือรองขอใหพิจารณาผูตัดสิน และหรือผูกํากับเสนตลอดจนเจาหนาที่เทคนิค
สนามแขงขัน 
    ๒๐.๒ ผูตัดสินชี้ขาดไมมีอํานาจในการกลับคําของผูตัดสินในกรณีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
จุดตกของลูกเทนนิส และการถูกขัดขวางการเลนดวยลูกเทนนิสและหรือ คน, สัตว, สิ่งของที่เขามาพ้ืนที่สนามแขงขัน 
    ๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผูตัดสินชี้ขาด ตามขอ ๒๐.๑ ใหถือเปนที่สุด 

๒๑ .  ความใดมิไดปรากฏ/… . .             ๒๑. ความใดมิไดปรากฏตามระเบียบการนี้ หรือปรากฏตามระเบียบแตมีขอขัดแยง หรือปรากฏ

ตามระเบียบแตมีเหตุที่ตองใหดาเนินการเปนกรณีพิเศษ ใหประธานคณะกรรมการดาเนินการจัดการแขงขัน

เปนผูใชดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัย และผลการพิจารณาของประธานจัดการแขงขันใหถือเปนที่สุด

   ใหไว ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

     

       (นายกิตตนสมบัติ เอื้อมมงคล)

      นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย

           ในพระบรมราชูปถัมภ







เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

ทำเนียบแชมป เยาวชน ๑๘ ป ถวยพระราชทาน

ป ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒

กิตติพงษ วชิรมโนวงศ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นพวรรณ เลิศชีวกานต
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๐

กีรติ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

วรัชญา วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๘

ศรัณย แกวจินดา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

สุนทรีย อาภานุกูล
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๖

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

วริศ  สอนบุญนาค
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

วรัญญา  วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๔

วรุตน กอเกียรติถาวร
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นภัสกร แสนแกว
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๒

กิตติพงษ วชิรมโนวงศ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นพวรรณ เลิศชีวกานต
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๐

กีรติ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

วรัชญา วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๘

ศรัณย แกวจินดา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

สุนทรีย อาภานุกูล
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๖

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

วริศ  สอนบุญนาค
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

วรัญญา  วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๔

วรุตน กอเกียรติถาวร
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นภัสกร แสนแกว
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๒

กิตติพงษ วชิรมโนวงศ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นพวรรณ เลิศชีวกานต
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๐

กีรติ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

วรัชญา วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๘

ศรัณย แกวจินดา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

สุนทรีย อาภานุกูล
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๖

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

วริศ  สอนบุญนาค
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

วรัญญา  วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๔

วรุตน กอเกียรติถาวร
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นภัสกร แสนแกว
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๒

กิตติพงษ วชิรมโนวงศ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นพวรรณ เลิศชีวกานต
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๐



-๔- 

๑๕. การดําเนินการแขงขัน 
            ๑๕.๑ ทุกประเภทแขงขันแบบแพคัดออก 
   ๑๕.๒ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบ 
ชอรตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก 
(๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน ทุกรอบ เวนการแขงขันรอบคัดเลือกและรอบกอนรอบคัดเลือก ใหใชระบบดิวสแตมเดียว 
   ๑๕.๓ ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป, ๑๖ ป และ ๑๘ ป ใชระบบ  
๒ ใน ๓ เซ็ต และใชไทเบรกเมื่อ ๖ เกมเทากันทุกเซต (ในเมนดรอวรอบแรกและรอบสอง ใหใชซุปเปอรไทเบรก ๑๐ แตม  
แทนเซตตัดสิน) เวนการแขงขันในรอบคัดเลือก และรอบกอนรอบคัดเลือก ใชระบบชอรตเซต (Short Set) ๒ ใน ๓ เซต  
และใชระบบไทเบรกเม่ือ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (๑๐ แตม) แทนเซตตัดสิน 
   ๑๕.๔ ประเภทชายคูและหญิงคู รุนอายุไมเกิน ๘ ป, ๑๐ ป และ ๑๒ ป ใชระบบชอรตเซต  
๒ ใน ๓ เซต ดิวสแตมเดียว และใชระบบไทเบรกเมื่อ ๔ เกมเทากันทุกเซต และใหใชระบบซุปเปอรไทเบรก (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 ดังนี้    
    ๑๕.๗.๑  แขงขันนอยกวา ๑ ชั่วโมง พัก ๓๐ นาท ี
    ๑๕.๗.๒  แขงขันมากกวา ๑ ชั่วโมง แตไมเกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง 
    ๑๕.๗.๓  หากแขงขันมากกวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที พัก ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

๑๖. กติกาการแขงขัน 
    ๑๖.๑ ใชกติกาการแขงขันของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ฉบับลาสุด 
    ๑๖.๒ ใหนําบทลงโทษกรณีถวงเวลาการสอนขณะแขงขัน และมารยาทของนักกีฬา 
ตามกติกาของสหพันธเทนนิสนานาชาติ ขอ ๓๐ มาบังคับใชและลงโทษ ดังนี้ 
      ๑๖.๒.๑  ครั้งที่ ๑  ตักเตือน 
      ๑๖.๒.๒  ครั้งที่ ๒  ตัดแตม       
     ๑๖.๒.๓  ครั้งที่ ๓  และครั้งตอๆ ไป ตัดเกม         
    ๑๖.๓  กรณีท่ีมีการละเมิดอยางเจตนาและหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราว ขาดมารยาท 
ที่ดีงามของนักกีฬาจะถูกปรับใหออกจากการแขงขัน และหรือถูกปรับใหเปนฝายแพ  และในกรณีท่ีการละเมิดอยางเจตนา
และหรือการแสดงพฤติกรรมกาวราว ขาดมารยาทที่ดีงามของนักกีฬาหลังจากการแขงขันแมตชนั้นสิ้นสุดลงแลว จะถูกหาม
เขารวมการแขงขันไมนอยกวา ๙๐ วัน แตไมเกิน ๒ ป  โดยดุลยพินิจของประธานจัดการแขงขัน  หรือผูที่ประธานจัดการ
แขงขันมอบหมาย 
    ๑๖.๔  ผูถูกลงโทษตามระเบียบฯ ขอ ๑๖.๓  จะถูกพิจารณาโทษหามลงแขงขันรายการ 
ทีส่มาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  ใหการรับรอง  และจะแจงผลการพิจารณาดังกลาวไปยังองคกร
เทนนิสที่เก่ียวของ 
    ๑๖.๕  การจัดการแขงขันจะจัดแขงขันในแตละรุนอายุใหแลวเสร็จเปนรุนๆ ไป โดยแตละ
รุนอายุจะจัดการแขงขันใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหกระทบกับการเรียนของนักกีฬาใหนอยที่สุด 

    ๑๗. การรายงานตัวแขงขัน/……  
 
 

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

วริศ  สอนบุญนาค
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

วรัญญา  วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๔

วรุตน กอเกียรติถาวร
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นภัสกร แสนแกว
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๒

กิตติพงษ วชิรมโนวงศ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นพวรรณ เลิศชีวกานต
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๐

กีรติ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

วรัชญา วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๘

ศรัณย แกวจินดา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

สุนทรีย อาภานุกูล
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๖



เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

-๔- 

๑๗. การรายงานตัวแขงขัน  
   ๑๗.๑ นักกีฬาทุกคนตองลงชื่อรายงานตัว และชําระคาสมัครแขงขันตามกําหนด 

ในระเบียบฯ ขอ ๑๑.๒  
๑๘. การถอนตัว 

    ๑๘.๑  การถอนตัวหรือไมเขารวมการแขงขัน จะเปดใหมีการถอนตัวผานทางเว็บไซต 
http://www.ltat.sportswiz.asia/  จนถึงหลังจากวันปดรับสมัคร เปนเวลา ๒ วัน หากถอนตัวหลังจากนี้จะไมสามารถ 
ถอนตัวผานทางทางเว็บไซตได  แตจะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของนักกีฬาเทานั้น   
และตองสงใบรับรอง แพทยใหสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  
ทางอีเมล ltat_thai@yahoo.com กอนการแขงขันเสร็จสิ้นลง   นักกีฬาที่ไมถอนตัวตามกําหนดเวลา จะถูกหักคะแนน
สะสมในการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน         
๑๐ คะแนน  และหากนักกีฬาที่สถานะอยูในรอบเมนดวอร  จะถูกลงโทษหักคะแนนสะสม จํานวน ๒๐  คะแนน   
    ๑๘.๒  หากถอนตัวหลังการจัดสายแขงแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในการ
แขงขัน 
    ๑๘.๓  หากถอนตัวเมื่อเริ่มการแขงขันแลว นักกีฬาผูนั้นไมมีสิทธิรับรางวัลใดๆ ในรอบ 
ที่นักกีฬาผูนั้นถอนตัว โดยใหรับรางวัลในรอบกอนหนานั้นแทน รวมทั้งคะแนนสะสมในการจัดอันดับนักเทนนิสดวย 
    ๑๘.๔  เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆในการถอนตัวโดยไมมีความผิดใหอยูในดุลพินิจของประธาน
จัดการแขงขัน เทานั้น 
    ๑๘.๕  นักกีฬาที่ถอนตัวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และนักกีฬาคนใดไมลงแขงขันตาม
กําหนดเวลา โดยไมแจงขอถอนตัว จะถูกพิจารณาโทษจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน และแจงผลการพิจารณาดังกลาว 
ไปยังองคกรเทนนิสที่เกี่ยวของ 

๑๙. มารยาท และการแตงกายในการแขงขัน 
    ๑๙.๑ นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง ตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนนักกีฬา
ที่ดี พึงแสดงมารยาทที่ดีตอกัน ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ และขอบังคับการแขงขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม
เหมาะสม จะไดรับการพิจารณาโทษตามแตกรณี     
    ๑๙.๒ นักกีฬาที่ลงแขงขัน ตองแตงกายดวยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ และเปนชุดขาว  
หากมีสีอ่ืนปนอยูดวย ตองใหมีสีขาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ตอเครื่องแตงกาย ๑ ชิ้น (ยกเวนรองเทา)  และตองเปนเสื้อ 
คอปก (ในกรณีนี้ เวนเสื้อแบบไมมีคอปกท่ีออกแบบเปนชุดกีฬาเทนนิส และไดรับอนุญาตจากผูตัดสินชี้ขาด หรือผูที่ผูตัดสิน 
ชี้ขาดมอบหมายแลวเทานั้น) 
    ๑๙.๓ หากมีการติดเครื่องหมายโฆษณาบนเครื่องแตงกายนักกีฬาที่ลงแขงขัน ตลอดจน
อุปกรณตางๆ ที่นําลงสนามแขงขัน ใหเปนไปตามขอบังคับของ สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งรวมถึงหมวก อุปกรณ 
รัดศีรษะ ดวย 
    ๑๙.๔ นักกีฬาที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายนี้  จะไมไดรับอนุญาตใหลงแขงขัน
จนกวาจะปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบ 

๒๐. ปญหาในการแขงขันและการตัดสินชี้ขาด 
    ๒๐.๑ ในขณะแขงขันนักกีฬามีสิทธิรองขอผูตัดสินชี้ขาด เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับระเบียบ
การแขงขัน  และหรือกติกาการแขงขัน  หรือรองขอใหพิจารณาผูตัดสิน และหรือผูกํากับเสนตลอดจนเจาหนาที่เทคนิค
สนามแขงขัน 
    ๒๐.๒ ผูตัดสินชี้ขาดไมมีอํานาจในการกลับคําของผูตัดสินในกรณีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
จุดตกของลูกเทนนิส และการถูกขัดขวางการเลนดวยลูกเทนนิสและหรือ คน, สัตว, สิ่งของที่เขามาพ้ืนที่สนามแขงขัน 
    ๒๐.๓ ผลการพิจารณาของผูตัดสินชี้ขาด ตามขอ ๒๐.๑ ใหถือเปนที่สุด 

๒๑ .  ความใดมิไดปรากฏ/… . .  

ทำเนียบแชมป เยาวชน ๑๘ ป ถวยพระราชทาน

ป ๒๕๕๓ - ปจจุบัน

วริศ  สอนบุญนาค
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ปี

วรัญญา  วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๔

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ปี

2553

วรุตน กอเกียรติถาวร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

นภัสกร แสนแกว
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๒

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2551

กิตติพงษ วชิรมโนวงศ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

นพวรรณ เลิศชีวกานต
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๐

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2549

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

วิชยา  ตรงเจริญชัยกุล
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ปี

บุษรินทร  รักแตงาม
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๕

ชญานนท  แกวสุทอ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

ชมภูทิพย  จันดาเขต
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2556

วริศ  สอนบุญนาค
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

วรัญญา  วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2554

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

2553

วรุตน กอเกียรติถาวร
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นภัสกร แสนแกว
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2552

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

2551

กิตติพงษ วชิรมโนวงศ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นพวรรณ เลิศชีวกานต
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2550

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

2549

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

วิชชยา  ตรงเจริญชัยกุล
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

บุษรินทร  รักแตงาม
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2555

ชญานนท  แกวสุทอ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ปี

ชมภูทิพย  จันดาเขต
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๖

ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

วริศ  สอนบุญนาค
แชมป ชายเดี่ยว 18 ปี

วรัญญา  วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๔

วรุตน กอเกียรติถาวร
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นภัสกร แสนแกว
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๒

กิตติพงษ วชิรมโนวงศ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

นพวรรณ เลิศชีวกานต
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๕๐

กีรติ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

วรัชญา วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๘

ศรัณย แกวจินดา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

สุนทรีย อาภานุกูล
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๖

พงศภัค เกิดลาภี
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ปี

พัณณิน  โควาพิทักษเทศ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๙

นวกานต  ขุนจันทร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ปี

ปริยชนก  สุขกันหา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๘

จิรัฎฐ  นวสิริสมบูรณ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ปี

กมลลักษณ  กิตติถนอม
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๗

ธนเพชร  ฉันทะ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ปี

รมเกลา  ยืนยาว
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๖๐



ธนภรณ  ทองสิงห
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ปี

๒๕๕๓

สรเชษฐ อวยพร
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

กัญญาพัชร นารัตนะ
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๕๑

พีรกิติ์ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

อุทุมพร พุดทรา
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๙

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

ภาสวิชญ บูรพาฤทธา
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

www.searasports.com
Email: info@searasports.com

Tel: 02 185 1921

Seara Sports Systems is the exclusive certified applicator 
for the world’s best performing tennis surfacing systems
at national training centres, hotels, resorts, private clubs, 
schools and residences.

Build it right the first time and enjoy a low-maintenance 
recreational asset that over the years consistently 
performs at ATP and ITF standards.

Plexipave Acrylic Hard Courts

with the best in build quality
and reliability

SURFACES
That Inspire

Artificial Grass Courts

Roland Garros Red Clay

Bangkok   Phuket   Pat taya   Ho Chi Minh Ci ty   Hanoi   Phnom Penh   Dhaka



เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

สรุปผลการแขงขัน
เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๕ ประจำป ๒๕๖๐

ประเภท ตําแหนง ช่ือ นามสกุล จังหวัด
ชนะเลิศ แพทริคแค็นดอลล ไฮเอิลบรอน นครราชสีมา

รองชนะเลิศ ปงยะ ผลพิรุฬห กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ ณพัฐธิกา ราศรี อุบลราชธานี

รองชนะเลิศ ณปภัช เสรยานนท นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ เปน จารุศร กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน ขอนแกน
ชนะเลิศ มาหยา บุญญาอรุณเนตร กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร พระนครศรีอยุธยา
ชนะเลิศ พงศธร ขันติกิจ อํานาจเจริญ

รองชนะเลิศ ธนภัทร บุศราวงศ กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ อัจฉราพร วรรณโพธ์ิ อํานาจเจริญ

รองชนะเลิศ กมรวรรณ กอนศิลา นนทบุรี
ชนะเลิศ กันตินันท สูตินันทโอภาส ลําปาง

รองชนะเลิศ ธาม โรจนสุนทร กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ พิมพรดา จัตวาพรวนิช กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศ สลักทิพย อุนเมือง นนทบุรี
ชนะเลิศ พีระภัทร เด็ดทองหลาง สมุทรปราการ

รองชนะเลิศ สิรวิชญ สุดเนตร อํานาจเจริญ
ชนะเลิศ ลัลดา กําหอม กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศ ณัฏฐณิชา แกวเจริญวงษ ขอนแกน
ชนะเลิศ ธนเพชร ฉันทะ ประจวบคีรีขันธ

รองชนะเลิศ กาจพล สุขกันหา นนทบุรี
ชนะเลิศ รมเกลา ยืนยาว อุบลราชธานี

รองชนะเลิศ ธนัชพร ยังโหมด ชลบุรี

ประเภทชายเดี�ยวและหญงิเดี�ยว

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 18 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 8 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 8 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 10 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 10 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน12 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน12 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 14 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 14 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 16 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 16 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 18 ป



เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

ประเภท ตําแหนง ช่ือ นามสกุล จังหวัด
ริว โกฏิกุล กรุงเทพมหานคร

แพทริค แค็นดอลล ไฮเอิลบรอน นครราชสีมา

ปงยะ ผลพิรุฬห กรุงเทพมหานคร

กานตธัช สุรฤทธ์ิโยธิน ชลบุรี

เปน จารุศร กรุงเทพมหานคร

ปราณบิดร บัวอินทร ปทุมธานี

คุณานันท พันธราธร ปทุมธานี

เจตพัฒน ศรีระวีวงศา กรุงเทพมหานคร

พงศธร ขันติกิจ อํานาจเจริญ

สกาย ถาวรไชยโสภณ กรุงเทพมหานคร

ภูมิพัฒน สุขโข กรุงเทพมหานคร

ธัชพล ล่ิวศรีสกุล กรุงเทพมหานคร

แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ กรุงเทพมหานคร

สารัฐ อนิวรรตน กรุงเทพมหานคร

ชิษณุพงศ โภคินเศรฐศิริ กรุงเทพมหานคร

ปวริศ อยูบํารุง เชียงใหม

นภัส ปญญาวิภาสวงศ กรุงเทพมหานคร

พีระภัทร เด็ดทองหลาง สมุทรปราการ

ปริวรรต แสงเมือง นนทบุรี

เจาซัน เศรษฐดาวิทย ขอนแกน

ศิรวิทย ดาวแสงสวาง กรุงเทพมหานคร
ธนเพชร ฉันทะ ประจวบคีรีขันธ

ธีรพัฒน ตาทิพย อํานาจเจริญ
บุริศร ยืนยาว อุบลราชธานี

ชายคู่

ชายคูอายุไมเกิน 8 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชายคูอายุไมเกิน 10 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชายคูอายุไมเกิน 12 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชายคูอายุไมเกิน 14 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชายคูอายุไมเกิน 16 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

ชายคูอายุไมเกิน 18 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

สรุปผลการแขงขัน
เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๕ ประจำป ๒๕๖๐



เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

สรุปผลการแขงขัน
เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๕ ประจำป ๒๕๖๐

ประเภท ตําแหนง ช่ือ นามสกุล จังหวัด
ณัฐรดา สกุลวงศธนา กรุงเทพมหานคร

จิตตานันท วิมุกตานนท พิษณุโลก

เพชรแท จันทรชูวนิชกุล ภูเก็ต

ณปภัช เสรยานนท นครศรีธรรมราช

กมลวรรณ ยอดเพ็ชร พระนครศรีอยุธยา

มาหยา บุญญาอรุณเนตร กรุงเทพมหานคร

วิรินทร ร่ืนถวิล พระนครศรีอยุธยา

ปริยากร ศรีสุริยาพัฒนกุล สุพรรณบุรี

วิจิตราภรณ วิมุกตานนท พิษณุโลก

ฌัชชา กลอมกมล สุโขทัย

พิมพชนก จันทปรีชาพงศ สมุทรปราการ

ปรายฟา จันทรชัยมงคล ปทุมธานี

ชนันตธร ม่ันคงโตพันธุ กรุงเทพมหานคร

ภาวินี รวมรักษ กรุงเทพมหานคร

จุฬาพัชร สาธุธรรม กรุงเทพมหานคร

ภคพร จิรชวาลา อุดรธานี

ลัลดา กําหอม กรุงเทพมหานคร

สลักทิพย อุนเมือง กรุงเทพมหานคร

วริศรา ลี กรุงเทพมหานคร

พิมพรดา จัตวาพรวนิช กรุงเทพมหานคร

ณัฎฐณิชา กินรี กรุงเทพมหานคร
กัลยรัตน มหาชัย กรุงเทพมหานคร

รมเกลา ยืนยาว อุบลราชธานี
บุริมนาถ ยืนยาว อุบลราชธานี

หญงิคู่

หญิงคูอายุไมเกิน 8 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

หญิงคูอายุไมเกิน 10 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

หญิงคูอายุไมเกิน 12 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

หญิงคูอายุไมเกิน 14 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

หญิงคูอายุไมเกิน 16 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

หญิงคูอายุไมเกิน 18 ป
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๗

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๕

กีรติ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

วรัชญา วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๘

ศรัณย แกวจินดา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

สุนทรีย อาภานุกูล
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

๒๕๔๖





เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

ประมวลภาพการแขงขัน
เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๕ ประจำป ๒๕๖๐

กีรติ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ ป

วรัชญา วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

๒๕๔๘

ศรัณย แกวจินดา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

สุนทรีย อาภานุกูล
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2546

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2547

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2545

กีรติ ศิริบุตรวงษ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

วรัชญา วงศเทียนชัย
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2548

ศรัณย แกวจินดา
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

สุนทรีย อาภานุกูล
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2546

วีรภัทร ดอกไมคลี่
แชมป ชายเดี่ยว ๑๘ป

หนึ่งนัดดา วรรณสุข
แชมป หญิงเดี่ยว ๑๘ ป

2547

ศรัทธา แสงสุวรรณ
แชมป ชายเดี่ยว 18 ป

ขรมันตรี ศิริฤทัยวัฒนา
แชมป หญิงเดี่ยว 18 ป

2545





เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย
ชิงถวยพระราชทาน

ประมวลภาพการแขงขัน
เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๕๕ ประจำป ๒๕๖๐

ประเภท ตําแหนง ช่ือ นามสกุล จังหวัด
ชนะเลิศ แพทริคแค็นดอลล ไฮเอิลบรอน นครราชสีมา

รองชนะเลิศ ปงยะ ผลพิรุฬห กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ ณพัฐธิกา ราศรี อุบลราชธานี

รองชนะเลิศ ณปภัช เสรยานนท นครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ เปน จารุศร กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน ขอนแกน
ชนะเลิศ มาหยา บุญญาอรุณเนตร กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร พระนครศรีอยุธยา
ชนะเลิศ พงศธร ขันติกิจ อํานาจเจริญ

รองชนะเลิศ ธนภัทร บุศราวงศ กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ อัจฉราพร วรรณโพธ์ิ อํานาจเจริญ

รองชนะเลิศ กมรวรรณ กอนศิลา นนทบุรี
ชนะเลิศ กันตินันท สูตินันทโอภาส ลําปาง

รองชนะเลิศ ธาม โรจนสุนทร กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ พิมพรดา จัตวาพรวนิช กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศ สลักทิพย อุนเมือง นนทบุรี
ชนะเลิศ พีระภัทร เด็ดทองหลาง สมุทรปราการ

รองชนะเลิศ สิรวิชญ สุดเนตร อํานาจเจริญ
ชนะเลิศ ลัลดา กําหอม กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศ ณัฏฐณิชา แกวเจริญวงษ ขอนแกน
ชนะเลิศ ธนเพชร ฉันทะ ประจวบคีรีขันธ

รองชนะเลิศ กาจพล สุขกันหา นนทบุรี
ชนะเลิศ รมเกลา ยืนยาว อุบลราชธานี

รองชนะเลิศ ธนัชพร ยังโหมด ชลบุรี

ประเภทชายเดี�ยวและหญงิเดี�ยว

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 18 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 8 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 8 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 10 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 10 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน12 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน12 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 14 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 14 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 16 ป

หญิงเด่ียวอายุไมเกิน 16 ป

ชายเด่ียวอายุไมเกิน 18 ป








