
 
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เรื่อง การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทมีชาติไทยรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป   
ประจําป ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 

********************* 
  ดวยสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดขอ
อนุมัติตอสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) และสหพันธเทนนิสเอเซีย (ATF) เพื่อเพิ่มเติมจํานวนนักเทนนิส
เยาวชนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป  ซึ่งจะสงแขงขันในประเภทบุคคลชาย–หญิง อันเนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเจาภาพท่ีจัดการแขงขัน ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. รายการ ITF Development Championships - Division ๑ (Week ๑)  
ระหวางวนัท่ี ๗ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยพฒันากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธาน ี

๒. รายการ ITF Development Championships - Division ๑ (Week ๒)  
ระหวางวนัท่ี ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธาน ี

    ท้ังนี้  สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) และสหพันธเทนนิสเอเซีย (ATF) ไดอนุมัติใหสมาคม
กีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ สงนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุน
อายุไมเกิน ๑๔ ป  เพื่อแขงขันในประเภทบุคคลชาย–หญิง ตามรายการดังกลาวขางตน  ไดประเภทละ ๕ คน 

  เพื่อใหการสงทีมเขารวมการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว  สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
จึงกําหนดจัดการแขงขันเพื่อคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป  ประจําป ๒๕๖๑ 
(เพิ่มเติม) โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

๑. นักเทนนิสท่ีไดรับสิทธิเขารวมการแขงขัน  ไดแก นักกีฬาท่ีผานขารอบ ๘ คน  
แตไมผานเขารอบ ๔ คน จากการแขงขันคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป   
ประจําป ๒๕๖๑ ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
    นักกีฬาชาย 

๑.  กฤติน แอบเอี่ยม 
๒.  แดน วิศิษฐชัยชาญ 
๓.  โชติวัฒน แนนอุดร 
๔.  ศุภเศรษฐ สินเจริญวัฒนา 

นักกีฬาหญิง 
๑.  กัญญธมล ยอดสนิท 
๒.  ชัชนรี บุญกลาง 
๓.  เมลิสสา เซ 
๔.  แพรวา จงจิตร  
 
 
 

๒. การยืนยัน/… 
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-๒- 

   ๒. การยืนยันเขารวมการแขงขัน และการถอนตัวจากการแขงขัน 
      ๒.๑ นักเทนนิสท่ีมีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว ตองแจงยืนยันการ
เขารวมคัดเลือกตัวโดยแจงการยืนยันทางเว็บไซท  http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html  ภายในวัน
ศุกรท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๙ น. หากไมยืนยันตามกําหนด ถือวาสละสิทธิในการเขารวมคัดเลือกตัว 
    ๒.๒ การถอนตัวไมเขารวมการแขงขัน จะเปดใหมีการถอนตัวผานทาง
เว็บไซต http://www.ltat.sportswiz.asia/  ภายในวันอาทิตยท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๙ น.  
หากถอนตัวหลังจากนี้จะไมสามารถถอนตัวผานทางทางเว็บไซตได  แตจะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยของนักกีฬาเทานั้น  และตองสงใบรับรองแพทยใหสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ ทางอีเมล ltat_thai@yahoo.com กอนการแขงขันเสร็จส้ินลง  
นักกีฬาท่ีไมถอนตัวตามกําหนดเวลา จะถูกหักคะแนนสะสมในการจัดอันดับของสมาคมกีฬาเทนนิส   
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน ๒๐  คะแนน   

   ๓. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
    ๓.๑ แขงขันในแบบพบกันหมด โดยจัดการแขงขันวันละ ๑ รอบ เพื่อจัด
อันดับคะแนน  ผูท่ีมีอันดับคะแนนดีกวาจะไดรับสิทธติิดทีมชาติ 

๓.๒ แขงขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต โดยการคิดคะแนนมีดังนี ้
     ๓.๒.๑ ผูท่ีชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูท่ีไม
ลงทําการแขงขันไมไดคะแนน  หากนักกีฬาผูใดไมลงทําการแขงขัน ใหผูชนะผาน  ชนะดวยสกอร ๖-๐,๖-๐ 
หากนักกีฬาถอนตัวในขณะท่ีกําลังแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอรท่ีนับตอจากท่ีถอนตัวจนจบการแขงขัน 
     ๓.๒.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแตละกลุมเทากัน  
๒ คน ใหดูจากผลการแขงขันคูนั้น ผูท่ีชนะจะเปนผูท่ีมีอันดับดีกวา 
     ๓.๒.๓ หากคะแนนเทากันต้ังแต ๓ คนข้ึนไป ใหผูท่ีมีผลตาง 
ของเซต (เซตไดลบดวยเซตเสีย) ดีกวา เปนผูมีอันดับดีกวา หากยังเทากันอยูใหผูท่ีมีผลตางของเกมส (เกมสได
ลบดวยเกมสเสีย) ดีกวา  เปนผูมีอันดับดีกวา หากยังเทากันอยูใหใชวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผูท่ีมีอันดับดีกวา 
    ๓.๓ หากนักกีฬาผูใด ถอนตัวจากการแขงขันหรือในระหวางแขงขันโดยไมมี
เหตุผลอันควร จะถูกลงโทษหามแขงขันในรายการท่ีสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ 
ใหการรับรองหรือจัดการแขงขันเปนเวลา ๓๐ วัน นับจากวันท่ีเกิดเหตุการณ 
    ๓.๔ หากมีนักกีฬาท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกตัว ไดถอนตัวจากการเปน
ตัวแทนทีมชาติใหคณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ เปนผูพิจารณานักกีฬาท่ีมีคะแนนในอันดับตอไป ตามขอ ๓.๒  เขามาแทน 

      ๔. กําหนดวันเวลาและสถานท่ีดําเนินการคัดเลือกตัว  
    ๔.๑  ประกาศกําหนดเวลาแขงขัน  ในวันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๒.๐๐ น. (มีการจับสลากแบงสายการแขงขันในวันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. และมีการ
ถายทอดสดการจับสลากแบงสายการแขงขันผานทางเฟสบุคสมาคมกีฬาเทนนิสฯ)  โดยสามารถตรวจสอบ
สถานภาพและสายการแขงขันรวมท้ังกําหนดเวลาแขงขันไดท่ีเว็บไซท http://www.ltat.sportswiz.asia/login.html 

๔.๒  แขงขันคัดเลือกตัวระหวางวันท่ี ๒๓-๒๕  มีนาคม ๒๕๖๑ ต้ังแตเวลา  
๐๙.๐๐ น.  เปนตนไปของทุกวัน ณ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 
 

   ๕. หากมีขอ/... 
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     ๕. หากมีขอตองพิจารณาใดๆ ให เปนอํานาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการ         
การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๑ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๑ ถือเปนท่ีสุด  
 
          ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
      (นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล) 
              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ 
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