ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันเทนนิส (รหัส 05)
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ศูนย1วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันเทนนิส กีฬาสาธิตสามัคคี
อาศัยอํานาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันเทนนิส กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559”
ขอ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 กติกาการแขงขัน
3.1 ให$ใช$ข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.2 ใช$กติกาการแข#งขันของสหพันธ6เทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งแปลเปนภาษาไทย
โดยลอนเทนนิสสมาคมแห#งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ6ฉบับล#าสุด
3.3 ให$นําบทลงโทษกรณีถ#วงเวลา การสอน และมารยาทของนักกีฬา ตามข$อบังคับ
การแข#งขันเทนนิสเยาวชน ไอทีเอฟ (ITF) กําหนดดังนี้
ครั้งที่ 1 ตักเตือน
ครั้งที่ 2 ตัดแต$ม
ครั้งที่ 3 ตัดเกม
ครั้งต#อ ๆ ไป ตัดเกมและหรือถูกปรับให$เปนฝFายแพ$ โดยอยู#ในดุลยพินิจของผู$ชี้ขาด
3.4 ใช$ลูกเทนนิสที่สหพันธ6เทนนิสนานาชาติให$การรับรอง
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ขอ 4 ประเภทการแขงขัน มีการแข#งขัน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต$น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 ประเภททีม
4.1.1 ทีมชาย
4.1.2 ทีมหญิง
4.2 ประเภทบุคคล
4.2.1 ชายเดี่ยว
4.2.2 หญิงเดี่ยว
4.2.3 ชายคู#
4.2.4 หญิงคู#
4.2.5 คู#ผสม 2
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
ให$เปนไปตามข$อ 9 แห#งข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 6 จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภททีมระดับประถม
6.1.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งนักกีฬาเข$าแข#งขันได$ไม#เกินประเภทละ 1 ทีม
6.1.2 ทีมชายส#งเข$าแข#งขันได$ไม#เกิน 8 คน แต#ไม#น$อยกว#า 4 คน
(บัญชีรายชื่อคนที่ 1 – 6 คน จะเล#นประเภททีม ส#วนคนที่ 7 – 8 เล#น
ประเภทบุคคลเท#านั้น (ถ$ามี))
6.1.3 ทีมหญิงส#งเข$าแข#งขันได$ไม#เกิน 8 คน แต#ไม#น$อยกว#า 4 คน
(บัญชีรายชื่อคนที่ 1 – 6 คน จะเล#นประเภททีม ส#วนคนที่ 7 – 8 เล#น
ประเภทบุคคลเท#านั้น (ถ$ามี))
6.2 ประเภทบุคคลระดับประถม
6.2.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตสามารถส#งนักกีฬาประเภทเดี่ยวเข$าแข#งขันได$ไม#เกิน
2 คน ประเภทชายคู# หญิงคู# และคู#ผสมได$ไม#เกินประเภทละ 2 คู#
6.2.2 ให$นักกีฬาเข$าแข#งขันในประเภทบุคคลได$ไม#เกินคนละ 2 ประเภท
6.3 ประเภททีมมัธยม
6.3.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งนักกีฬาเข$าร#วมการแข#งขันได$ไม#เกินประเภทละ
1 ทีม
6.3.2 ทีมชายส#งเข$าแข#งขันได$ไม#เกิน 6 คน และไม#น$อยกว#า 4 คน
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6.3.3 ทีมหญิงส#งเข$าแข#งขันได$ไม#เกิน 6 คน และไม#น$อยกว#า 4 คน
6.4 ประเภทบุคคลมัธยม
6.4.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตสามารถส#งนักกีฬาประเภทเดี่ยวเข$าแข#งขันได$ไม#เกิน
2 คน ประเภทชายคู#หญิงคู# และคู#ผสม ได$ไม#เกินประเภทละ 2 คู#
6.4.2 ให$นักกีฬาเข$าร#วมแข#งขันในประเภทบุคคลได$ไม#เกินคนละ 2 ประเภท
6.5 การส#งรายชื่อ (สธ. 2 – 4)
6.5.1 ให$แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งรายชื่อนักกีฬาทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม
ตามประเภทและรุ#นที่กําหนดไว$ ภายในวันจันทร6ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เวลา 00.00 น. (45 วัน ก#อนทําการแข#งขัน)
ขอ 7 วิธีแบงสาย และจัดอันดับ
7.1 การแบ#งสายการแข#งขัน ให$ใช$วิธีการวางอันดับมือและจับสลาก โดยอยู#ในดุลย
พินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทนนิส เว$นแต#กรณีดังต#อไปนี้ ให$แยกไปอยู#คนละสาย
7.1.1 ผู$เข$าแข#งขันที่ได$รับการจัดอันดับมือ
7.1.2 ผู$เข$าแข#งขันที่อยู#ในโรงเรียนเดียวกัน
7.2 การจัดอันดับมือผู$เข$าแข#งขัน
7.2.1 ประเภททีมให$พิจารณาผลการแข#งขันของปOล#าสุด ดังนี้
7.2.1.1 มือวางอันดับ 1 คือ ทีมโรงเรียนสาธิตที่ครองตําแหน#งชนะเลิศ
7.2.1.2 มือวางอันดับ 2 คือ ทีมโรงเรียนสาธิตที่ครองตําแหน#งรองชนะเลิศ
อันดับ 1
7.2.1.3 มือวางอันดับ 3 และ 4 คือ ทีมโรงเรียนสาธิตที่ครองตําแหน#งที่ 3
ร#วมกันจากผลการแข#งขันครั้งล#าสุดและกําหนดให$จับสลากแบ#ง
สายด$วยการสุ#มจากบนลงล#าง (Draw by lot)
7.2.1.4 ทีมที่เหลือทั้งหมดจับสลากแบ#งสายด$วยการสุ#มจากบนลงล#าง
(Draw by lot)
7.2.2 ประเภทบุคคล
7.2.2.1 ในการจัดอันดับมือของนักกีฬาเข$าร#วมการแข#งขัน ให$พิจารณาจาก
อันดับนักเทนนิสเยาวชน (National Ranking) โดยลอนเทนนิส
สมาคมแห#งประเทศไทยฯ ฉบับที่ประกาศ ณ วันจันทร6ที่
31 ตุลาคม 2559
7.2.2.2 ระดับประถมศึกษาใช$แรงค6รุ#นอายุ 12 ปO
7.2.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต$นใช$แรงค6รุ#นอายุ 16 ปO
7.2.2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช$แรงค6รุ#นอายุ 18 ปO
7.2.2.5 การจัดสายการแข#งขันประเภทบุคคล จับฉลากแบ#งสายและจัดมือวาง
ในวันเสาร6ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
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7.2.2.6 การจัดสายการแข#งขันประเภททีม จับฉลากแบ#งสายและจัดมือวาง
ในวันเสาร6ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (ก#อนการแข#งขัน 40 วัน
ตามข$อบังคับ)
7.3 ผลการจับสลากสายแข#งขันให$ถือเปนที่สุด
7.4 ผู$ควบคุมทีมหรือผู$ฝ`กสอน มีหน$าที่เข$าร#วมประชุมผู$จัดการทีมเพื่อยืนยันรายชื่อ
ในการแข#งขันประเภทบุคคล (ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.) หากผู$ควบคุมทีม
หรือผู$ฝ`กสอนทีมใดไม#เข$าร#วมการประชุมผู$จัดการทีม ให$ถือว#ายอมรับผลการประชุมและหรือมติที่ประชุม
โดยไม#มีข$อโต$แย$งใด ๆ เว$นแต#จะขอแก$ไขตัวสะกดการันต6ที่เกิดจากการเขียนหรือพิมพ6ผิดเท#านั้น
ขอ 8 วิธีจัดการแขงขัน
8.1 ประเภททีม
8.1.1 ในแต#ละครั้งของการแข#งขันนักกีฬาสามารถลงทําการแข#งขันได$เพียง
ประเภทเดี่ยว หรือประเภทคู# ประเภทเดียวเท#านั้น และให$ส#งรายชื่อ
นักกีฬาผู$เข$าร#วมแข#งขันภายใน 15 นาที ก#อนเวลาลงทําการแข#งขันโดย
กรรมการผู$จัดการแข#งขันจะประกาศแจ$งเตือนล#วงหน$า
8.1.2 ให$จัดการแข#งขันแบบแพ$คัดออก โดยแบ#งสายและถ$าทีมที่เข$าแข#งขันมี
จํานวนไม#ถึง 6 ทีม ให$จัดการแข#งขันแบบพบกันหมด
8.1.3 ทีมชายให$จัดการแข#งขัน 3 คู# ดังนี้
คู#ที่ 1 เดี่ยวมือ 1
คู#ที่ 2 เดี่ยวมือ 2
คู#ที่ 3 ชายคู#ไม#ซ้ํามือ
8.1.4 ทีมหญิงให$จัดการแข#งขัน 3 คู# ดังนี้
คู#ที่ 1 เดี่ยวมือ 1
คู#ที่ 2 เดี่ยวมือ 2
คู#ที่ 3 หญิงคู#ไม#ซ้ํามือ
8.1.5 ระบบการแข#งขัน
8.1.5.1 ในระดับประถมศึกษาให$ใช$ระบบการแข#งขัน 2/3 ช$อทเซต
(4 เกมส6), ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส6แต$มเดียว, เซตสุดท$ายใช$
ระบบแมทช6ไทเบรก 10 คะแนนแทนการแข#งขันในเซตปกติ
ตลอดการแข#งขัน
8.1.5.2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต$น และตอนปลายใช$ระบบการแข#งขัน
2/3 ช$อทเซต (4 เกมส6), ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส6แต$มเดียว,
เซตสุดท$ายใช$ระบบแมทช6ไทเบรก 10 คะแนนแทนการแข#งขัน
ในเซตปกติ ยกเว$น รอบชิงชนะเลิศในทุกประเภทจะทําการ
แข#งขันในระบบ 2/3 เซต (6 เกมส6), ไทเบรก 7 คะแนน, เซตสุดท$าย
ใช$ระบบแมทช6ไทเบรก 10 คะแนนแทนการแข#งขันในเซตปกติ
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8.1.5.3 กรณีที่มีเหตุการณ6ไม#ปกติจากธรรมชาติ หรือใด ๆ ก็ตาม
คณะกรรมการร#วมกับผู$ตัดสินชี้ขาดอาจพิจารณาให$แข#งขันใน
ระบบการแข#งขันที่เหมาะสม และการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการ และหรือผู$ตัดสินชี้ขาดถือเปนที่สิ้นสุด
8.1.6 ทีมที่ชนะ 2 คู#ก#อน ให$ถือว#าทีมนี้เปนผู$ชนะ
8.1.7 หากเปนการแข#งขันแบบพบกันหมดให$นับคะแนนรวมจากการแข#งขัน
ทั้งหมดทุกคู#ดังนี้
8.1.7.1 คู#ที่ชนะได$ 2 คะแนน
8.1.7.2 คู#ที่แพ$ได$ 1 คะแนน
8.1.7.3 คู#ที่ไม#ได$แข#งขันได$ 0 คะแนน
8.1.8 หากการแข#งขันในรอบพบกันหมดมีทีมที่มีคะแนนเท#ากันเพียง 2 ทีม
ให$ทีมที่ชนะการแข#งขันในรอบพบกันหมดเปนฝFายชนะการแข#งขัน
(Head to Head) ทั้งนี้กรณีที่มีคะแนนเท#ากันตั้งแต# 3 ทีมขึ้นไปให$
พิจารณาจัดอันดับตามลําดับดังต#อไปนี้
8.1.8.1 ทีมที่ชนะการแข#งขัน (Tie) มากกว#าเปนทีมที่มีผลการจัดอันดับ
ที่ดีกว#า
8.1.8.2 ทีมที่ชนะประเภทการแข#งขัน (Event) มากกว#าเปนทีมที่มี
การจัดอันดับที่ดีกว#า
8.1.8.3 ทีมที่ชนะเซตการแข#งขัน (Set) มากกว#าเปนทีมที่มีผลการจัด
อันดับที่ดีกว#า
8.1.8.4 ทีมที่ชนะเกมการแข#งขัน (Game) มากกว#าเปนทีมที่มีผลการจัด
อันดับที่ดีกว#า
8.1.8.5 กรณีที่ยังไม#อาจหาทีมที่มีอันดับดีกว#าได$ให$ทีมที่มีคะแนนเท#ากัน
ครองตําแหน#งนั้น ๆ ร#วมกัน
8.2 ประเภทบุคคล
8.2.1 ให$แบ#งออกเปนสายและแต#ละสายแข#งแบบแพ$คัดออก และถ$าทีมที่
เข$าแข#งขันมีจํานวนไม#ถึง 6 คน/คู# ให$จัดการแข#งขันแบบพบกันหมด
8.2.2 ใหมีการจัดอันดับมือผูเขาแขงขัน
8.2.3 ระบบการแขงขัน
8.2.3.1 ในระดับประถมศึกษาใช$ระบบการแข#งขัน 2/3 ช$อทเซต (4 เกมส6),
ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส6แต$มเดียว, เซตสุดท$ายใช$ระบบแมทช6ไทเบรก 10 คะแนนแทนการแข#งขันใน
เซตปกติ ตลอดการแข#งขัน
8.2.3.2 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต$น และตอนปลายใช$ระบบการแข#งขัน
2/3 ช$อทเซต (4 เกมส6), ไทเบรก 7 คะแนน, ดิวส6แต$มเดียว, เซตสุดท$ายใช$ระบบแมทช6ไทเบรก 10 คะแนน
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แทนการแข#งขันในเซตปกติ ยกเว$น รอบชิงชนะเลิศในทุกประเภทจะทําการแข#งขันในระบบ 2/3 เซต
(6 เกมส6), ไทเบรก 7 คะแนน, เซตสุดท$ายใช$ระบบแมทช6ไทเบรก 10 คะแนนแทนการแข#งขันในเซตปกติ
8.2.3.3 กรณีที่มีเหตุการณ6ไม#ปกติจากธรรมชาติ หรือใด ๆ ก็ตาม
คณะอนุกรรมการร#วมกับผู$ตัดสินชี้ขาดอาจพิจารณาให$แข#งขันในระบบการแข#งขันที่เหมาะสม และ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และหรือผู$ตัดสินชี้ขาดถือเปนที่สิ้นสุด
8.2.4 ใหผูชนะในรอบรองชนะเลิศเขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ผูแพในรอบ
รองชนะเลิศ ครองตําแหนงที่ 3 รวมกัน
8.3 หากนักกีฬาซึ่งทําการแข#งขันแล$ว จะต$องลงทําการแข#งขันอีกในวันเดียวกัน ให$
นักกีฬาผู$นั้นมีสิทธิ์พักได$ภายหลังจบการแข#งขันแต#ละครั้ง ตามกําหนดเวลาดังนี้
8.3.1 หากแข#งขันน$อยกว#า 1 ชั่วโมง ให$พักได$ 30 นาที
8.3.2 หากแข#งขันมากกว#า 1 ชัว่ โมง แต#ไม#เกิน 1 ชัว่ โมง 30 นาที ให$พักได$ 1 ชั่วโมง
8.3.3 หากแข#งขันมากกว#า 1 ชั่วโมง 30 นาที ให$พักได$ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ขอ 9 กําหนดการแขงขัน
9.1 การแข#งขันจะเริ่มในเวลา 08.30 น. เปนต$นไปโดยไม#มีการหยุดพักจนกว#าจะ
เสร็จสิ้นตามตารางการแข#งขัน (Order of Play) ในแต#ละวัน และอาจทําการแข#งขันภายใต$แสงไฟ
9.2 คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันจะกําหนดตารางการแข#งขัน (Order of Play)
แต#ละประเภทในแต#ละวันตามความเหมาะสม และจะปpดประกาศให$ทราบ ณ กองอํานวยการจัดการ
แข#งขันทั้ง 2 สนาม และที่ http://www.tournamentsofware.com รวมถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ประเภทอื่น ๆ อาทิเช#น Facebook หรือ Line เปนต$น โดยจะประกาศให$ทราบล#วงหน$า 1 วันก#อน
การแข#งขันในเวลาประมาณ 17.00 น. ของทุกวัน
9.3 การแข#งระดับประถมศึกษาใช$สนามหมายเลข 7 ถึง สนามหมายเลข 9 ทําการ
แข#งขันตลอดรายการแข#งขัน ทั้งนี้ตั้งแต#รอบรองชนะเลิศของการแข#งขันประเภทบุคคลเปนต$นไป
คณะอนุกรรมการอาจพิจารณาให$ใช$สนามหมายเลข 1 ถึง สนามหมายเลข 6 ร#วมกับการแข#งขันใน
ระดับมัธยมศึกษา
9.4 การแข#งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต$น และตอนปลายใช$สนามหมายเลข 1 ถึง
สนามหมายเลข 6 ทําการแข#งขันตลอดรายการแข#งขัน
9.5 หากมีเหตุสุดวิสัย ไม#สามารถดําเนินการแข#งขันตามรายการที่กําหนด
คณะอนุกรรมการจัดการ แข#งขันเทนนิสมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนระบบการแข#งขัน เปลี่ยนวัน เวลาแข#งขัน และ
เปลี่ยนสถานที่แข#งขันได$ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงให$ทราบ
ณ กองอํานวยการแข#งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
9.6 นักกีฬาที่มีกําหนดการแข#งขัน ลาดับแรกของแต#ละวัน จะต$องพร$อมที่จะลงทํา
การแข#งขันได$ก#อนกําหนดเวลาการแข#งขันไม#น$อยกว#า 10 นาที โดยจะต$องไปรายงานตัวด$วยสภาพที่
พร$อมลงแข#งขันต#อคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทนนิส ณ กองอํานวยการแข#งขัน
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9.7 สําหรับนักกีฬาที่จะต$องลงแข#งขันในลําดับต#อ ๆ ไป จะต$องไปถึงสนามแข#งขัน
และหากการแข#งขันในลําดับก#อนหน$าลําดับของตนไม#มีการแข#งขัน หรือมีเหตุที่ทําให$การแข#งขันต$อง
ยุติลงก#อนเวลาอันสมควรด$วยเหตุใด ๆ ก็ดี ให$พร$อมลงแข#งขันทันทีภายในเวลา 15 นาที ที่ถูกประกาศ
เรียกและโดยไม#มีข$ออ$างใด ๆ ถ$าไม#พร$อมลงแข#งขันจะถูกปรับเปนแพ$
ขอ 10 ขอปฏิบัติในการแขงขัน
10.1 ก#อนการแข#งขันประเภททีม 15 นาที ให$ผู$จัดการทีม หรือผู$ฝ`กสอนส#งรายชื่อผู$
เข$าแข#งขันเรียงลําดับมือ ให$ถูกต$องตามแบบที่คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทนนิสกําหนดไว$
10.2 ก#อนการแข#งขันประเภทบุคคล 15 นาที ให$ผู$เข$าแข#งขันต$องไปรายงานตัวที่
โตxะกรรมการรับรายงานตัว
10.3 ผู$เข$าแข#งขันต$องลงแข#งขันตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะอนุกรรมการ
จัดการแข#งขันเทนนิสกําหนดไว$ ภายใน 15 นาที หลังจากได$ประกาศให$ลงทําการแข#งขันแล$ว เมื่อพ$น
เวลาที่กําหนด 15 นาที ผู$เข$าแข#งขันประเภทใดไม#พร$อมที่จะลงแข#งขันให$ปรับเปนแพ$
ขอ 11 การแตงกาย และมารยาทของนักกีฬาและเจาหนาที่
11.1 นักกีฬาและเจ$าหน$าที่ทุกคน ต$องประพฤติตนให$เหมาะสมกับการเปนนักกีฬา
พึงแสดงมารยาทที่ดีต#อกัน ปฏิบัติตามข$อบังคับ ระเบียบ และกติกาการแข#งขันทุกประการ หากมีการ
ประพฤติตนไม#เหมาะสม จะได$รับการพิจารณาโทษตามข$อบังคับ
11.2 นักกีฬาที่ลงแข#งขันต$องแต#งกายด$วยชุดกีฬาเทนนิสที่สุภาพ และสวมเสื้อคอปก
(ในกรณีนี้ เว$นเสื้อแบบไม#มีคอปกที่ออกแบบขึ้นเปนชุดแข#งขันเทนนิสเสื้อทีม และได$รับการอนุญาต
จากคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเทนนิส หรือผู$ตัดสินเท#านั้น)
ขอ 12 รางวัลการแขงขันและการรับรางวัล
12.1 ผู$ชนะในรอบชิงชนะเลิศได$รับรางวัลที่ 1 ผู$แพ$ในรอบชิงชนะเลิศได$รับรางวัลที่
2 และผู$แพ$ในรอบรองชนะเลิศทั้ง 2 คน/คู#/ทีม ได$รับรางวัลที่ 3
12.1.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร
12.1.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร
12.1.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
12.2 เกียรติบัตร และโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#น
12.2.1 ระดับประถมศึกษา ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล
12.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล
12.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชายและหญิง จํานวน 2 รางวัล
12.3 ให$นักกีฬาผู$ได$รับรางวัลการแข#งขันเปนผู$รับรางวัลด$วยตนเอง และแต#งกาย
ด$วยชุดแข#งขันหรือแต#งกายด$วยชุดวอร6มทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอร6มของโรงเรียนสาธิตที่นักกีฬาสังกัด
และการแต#งกายของนักกีฬาให$เปนไปตามระเบียบ
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12.4 เปนหน$าที่ของนักกีฬาผู$ได$รับเหรียญรางวัลการแข#งขันจะต$องเข$าร#วมพิธีรับ
เหรียญรางวัล หากนักกีฬาผู$ใดไม#รับเหรียญรางวัลโดยไม#มีเหตุอันสมควร ให$ถือว#าประพฤติตน
ไม#เหมาะสมตามข$อบังคับ 6
12.5 นักกีฬาผู$ใดไม#สามารถรับรางวัลได$ด$วยตนเองให$ส#งรางวัลนั้นคืนไว$กับเจ$าภาพ
จัดการแข#งขัน เพื่อเก็บรักษาไว$จนกว#าจะมีการติดต#อจากผู$จัดการทีม และหรือผู$ฝ`กสอน เพื่อขอรับใน
โอกาสต#อไป
ขอ 13 ผูเขาแขงขันคนใดไมลงแขงขันตามวัน และเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันควร
หรือผละออกจากการแขงขันที่กําลังดําเนินอยูให “ปรับเปBนแพ” ในกรณีดังกลาวให
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเทนนิสรายงานคณะกรรมการฝEายเทคนิคกีฬา เพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพื่อใหพิจารณาลงโทษตามขอ 26 แหงขอบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการ
แขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ขอ 14 อุปกรณ1ที่ใชแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเทนนิส
ขอ 15 กรรมการผูตัดสิน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเทนนิส
ขอ 16 ปFญหาที่เกิดขึ้นระหวางการแขงขันใหถือคําตัดสินของผูตัดสินชี้ขาดหรือ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันเทนนิส แลวแตกรณี ถือเปBนที่สิ้นสุด
ขอ 17 การประทวงและการอุทธรณ1 ใหเปBนไปตามขอ 22 ขอ 23 และขอ 24 แหง
ขอบังคับ คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559
ยกเว$นในกรณีข$อบังคับ ข$อ 23.3 จะต$องกระทําภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข#งขัน
อย#างเปนทางการ
ขอ 18 ในกรณีที่มีปFญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
เทนนิส โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝEายเทคนิคกีฬา เปBนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 19 ใหประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 20 หลักเกณฑ1การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสยอดเยี่ยม
20.1 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเยี่ยมระดับประถมชาย
20.2 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเยี่ยมระดับประถมหญิง
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20.3 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเยี่ยมระดับมัธยมต$นชาย
20.4 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเยี่ยมระดับมัธยมต$นหญิง
20.5 นักกีฬาเทนนิสชายยอดเยี่ยมระดับมัธยมปลายชาย
20.6 นักกีฬาเทนนิสหญิงยอดเยี่ยมระดับมัธยมปลายหญิง
20.7 การลําดับความสําคัญของเหรียญทองให$ปฏิบัติดังนี้
20.7.1 อันดับแรกเหรียญทองประเภทบุคคลชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว
20.7.2 อันดับสองเหรียญทองประเภทบุคคลชายคู#และหญิงคู#
20.7.3 อันดับสามเหรียญทองประเภทคู#ผสม
2.07.4 อันดับสี่เหรียญทองประเภททีมชายและทีมหญิง
จํานวนเหรียญทองเทากันใหนับจํานวนเหรียญเงิน ทองแดง ตามลําดับของนักกีฬา
คูกรณีนั้น ๆ
20.7.5 และหากยังมีจํานวนเหรียญเท#ากันให$นับจํานวนเซต เกมส6 และแต$ม
ตามลําดับของนักกีฬาคู#กรณีนั้น ๆ
ขอ 21 ใหประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
(ผู$ช#วยศาสตราจารย6 ดร.ศศิธร จ#างภากร)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559

