
 
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเตมิ ระเบียบการแข่งขันเทนนิส 

รายการ PTT- ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ าปี ๒๕๖๐ รอบมาสเตอร์ 
*************************  

          ตามท่ี สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีระเบียบ 
ว่าด้วยการแข่งขันเทนนิสรายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ าปี ๒๕๖๐ รอบมาสเตอร์ ฉบับลงวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๖๐ แล้วนั้น  

      เพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงแก้ไข
ระเบียบการแข่งขันเทนนิสรายการ PTT- ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ าปี ๒๕๖๐ รอบมาสเตอร์  เฉพาะใน
ข้อต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑.  จากเดิม วันที่ และสถานที่แข่งขัน วันที่ ๒-๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนากีฬา
เทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี 
  ข้อ ๑.  แก้ไขเป็น วันที่ และสถานที่แข่งขัน วันที่ ๒๓-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนากีฬา
เทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี 
   ข้อ ๒.๓ จากเดิม ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะต้องแจ้งยืนยันเข้าร่วมการแข่งขนัทาง 
จดหมายอิเลคโทรนิคส์ (อีเมลล์) tennis84th@gmail.com เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในวันที่ ๑๐               
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ร่วมท าการแข่งขันฯ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการ
แข่งขันจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่โดยละเอียด รุ่นอายุที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพถ่าย
หน้าตรง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งยืนยันกลับการได้รับข้อมูลเรียบร้อย
แล้วให้ทุกรายทราบ ทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (อีเมลล์) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากได้รับข้อมูล 
   ข้อ ๒.๓ แก้ไขเป็น  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะต้องแจ้งยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน 
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทางเวบไซท์ http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html ภายในวันที่  
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ร่วมท าการแข่งขันฯ  

ข้อ  ๓  จากเดิม สวัสดิการนักกีฬา  ๓.๑ นักกีฬา และผู้ปกครอง ๑ ท่าน ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธี 
มอบเกียรติบัตรนักกีฬา และ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สมาคมกีฬา
เทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี 

ข้อ  ๓  แก้ไขเป็น  สวัสดิการนักกีฬา  ๓.๑ ของดการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ โดยจะจ่ายเป็นเงิน 
ให้นักกีฬาท่านละ ๕๐๐ บาท แทน  

          /และเพ่ิมเติมระเบียบ... 
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-๒- 

  และเพ่ิมเติมระเบียบการแข่งขันเทนนิสรายการ PTT- ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ าปี ๒๕๖๐  
รอบมาสเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของนักกีฬา ทั้งในเรื่องคะแนนสะสม และการได้สิทธิเข้ารอบมาสเตอร์ 
(นักกีฬาที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในรอบมาสเตอร์จะถูกมาร์คด้วยพื้นสีเหลือง ตามรายชื่อนักกีฬาที่แนบ)  โดย
ขอให้นักกีฬาและผู้ปกครองท าการตรวจสอบ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันทราบทางจดหมาย
อิเลคโทรนิคส์ (อีเมลล์) tennis84th@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
หากพ้นก าหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการโต้แย้ง 

 ๒. นักกีฬาทุกรุ่นอายุได้รับสิทธิ์เข้าใช้ห้องพักพักคนละ ๑ ห้อง พร้อมผู้ปกครอง ๑ ท่าน ส าหรับ
การเลือกห้องพัก เพ่ือความสะดวกและเป็นไปตามความประสงค์ของนักกีฬามากท่ีสุด นักกีฬาสามารถแสดงความ
จ านงเข้าใช้ห้องพักได้ตามรายละเอียดดังนี้ 

   ๒.๑ พักท่ีหอพักนักกีฬา สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ โดยสมาคมกีฬา
เทนนิสฯ เป็นผู้พิจารณาให้นักกีฬาเข้าพักตามความเหมาะสม 

๒.๒ พักท่ีห้องพักรายวันคอนโดเมืองทองธานี โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะด าเนินการ 
ส ารองห้องพักให้  

๒.๓ นักกีฬาที่มีความประสงค์จะจัดหาที่พักเอง  สามารถขอรับเงินค่าท่ีพัก (เหมาจ่าย  
๕๐๐ บาท ต่อคน ต่อคืน (เฉพาะในวันที่ลงท าการแข่งขัน) 

๓. ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมการเรื่องรถรับ-ส่งนักกีฬาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อ 
สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณรัชนินทร ์(เจ) เล็กเจริญ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๐๓-๔๐๘๐-๒ 
** หมายเหตุ การจัดที่พักและมอบเงินค่าที่พัก จะมีให้เฉพาะในวันที่นักกีฬาลงท าการแข่งขัน 

  ๔. การจัดรถยนต์บริการรับ-ส่ง นักกีฬาที่เข้าพักห้องพักรายวันคอนโดเมืองทองธานี ฝ่ายจัด  
การแข่งขันจะจัดรถยนต์ตู้ รับ-ส่ง เที่ยวแรก เวลา ๐๖.๐๐ น. และเท่ียวสุดท้ายภายหลังจากการแข่งขันคู่สุดท้าย
เสร็จสิ้นลง  หากการแข่งขันคู่สุดท้ายเสร็จสิ้นลงก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น. จะจัดรถรับ-ส่ง  เที่ยวสุดท้ายในเวลา  
๑๘.๐๐ น. (นักกีฬาที่ต้องการความปลอดภัย สามารถฝากรถยนต์ไว้ที่ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม 
แห่งประเทศไทยฯ ได้   ซึ่งสามารถมั่นใจในความปลอดภัย เนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิด และมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)  

๕. ฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดคูปองอาหารให้ ๓ มื้อ เพ่ือให้นักกีฬารับประทานอาหารที่สมาคม 
กีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  โดยจะเริ่มบริการอาหารตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 
(นายกิตตน์สมบัติ  เอ้ือมมงคล) 

นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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