
 
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เร่ือง การคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทย 
ชุดเดวิสคัพ โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กรุป ๒ รอบแรก ประจําป ๒๕๖๒ 

********************* 
   

ตามที่ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดมีแผนงานในการสงนักเทนนิสทีมชาติไทย ประเภททีมชาย เขารวมการแขงขันเทนนิสชิงแชมปโลกประเภท
ทีมชาย รายการ  เดวิสคัพ โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กรุป ๒ รอบแรก ประจําป ๒๕๖๒ 

เพื่อใหการสงทีมเขารวมการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคที ่ตั ้ง ไว  สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ จึงไดพิจารณาใหนักกีฬารวมทีมโดยไมตองคัดเลือก จํานวน ๓  คน ไดแก  
    ๑. นายวิชยา ตรงเจริญชัยกุล 
    ๒. นายสรรคชัย รติวัฒน 
    ๓. นายสนฉัตร รติวัฒน 

  สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
จึงขอประกาศรายช่ือนักกีฬาที่มีสิทธิเขารวมการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกใหเหลือนักกีฬาติดทีมชาติจํานวน ๒ คน 
ดังมีรายช่ือตอไปน้ี 
    รายชื่อนักกีฬา 

๑.  นายพล วัฒนกลู 
๒.  นายปรัชญา อิสโร 
๓.  นายคงทรัพย คงคา 
๔.  นายจริัฏฐ นวสิริสมบรูณ 
๕.  นายพลภูมิ โควาพิทักษเทศ 
๖.  นายณัฐสิทธ์ิ กุลสุวรรณ 
๗.  นายกษิดิศ สําเรจ็ (WC) 
๘.  นายธนเพชร ฉันทะ (WC) 
 
รายชื่อนักกีฬาสํารอง 
๑. นายชาญชัย สุขตนเอง 
๒. นายวรวิญ กําธรกิตติกุล 
 
 
 
 

๑. การยืนยัน/… 
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-๒- 

   ๑. การยืนยันเขารวมการแขงขัน และการถอนตัวจากการแขงขัน 
      ๑.๑ นักเทนนิสที่มีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว ตองแจงยืนยันการ
เขารวมคัดเลือกตัวโดยแจงการยืนยันทางอีเมลของสมาคม ltat_thai@ltat.org  ภายในวันศุกรที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๕๙ น. หากไมยืนยันตามกําหนด ถือวาสละสิทธิในการเขารวมคัดเลือกตัว 
    ๑.๒ การแจงถอนตัวไมเขารวมการแขงขัน จะเปดใหมีการถอนตัวผานทาง
เว็บไซต ltat_thai@ltat.org  ภายในวันอาทิตยที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๕๙ น.  
หากถอนตัวหลังจากน้ีจะไมสามารถถอนตัวผานทางทางเว็บไซตได  แตจะอนุญาตใหถอนตัวไดดวยเหตุผลการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยของนักกีฬา โดยตองแนบใบรบัรองแพทยเทาน้ัน 

   ๒. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
    ๒.๑ จัดการแขงขันวันละ ๑ รอบ แขงขันในรูปแบบพบกันหมด แบง
ออกเปน ๒ กลุม  โดยผูที่มี Ranking ดีที่สุดจะเปนมือวางอันดับ ๑ ของกลุม A และ ผูที่มี Ranking ดีที่สุด
อันดับ ๒ จะเปนมือวางอันดับ ๑ ของกลุม B และผูที่มี Ranking ดีที่สุดอันดับ ๓ และ ๔ จับฉลากเปนมือวาง
อันดับ ๒ ของแตละกลุม สวนผูที่มี Ranking อันดับที่ ๕, ๖, ๗ และ ๘ จะใชวิธีจับฉลากลงในแตละกลุมที่เหลือ 
โดยผูชนะอันดับ ๑ ของกลุม A พบกับที่ ๒ ของกลุม B และผูชนะอันดับ ๑ ของกลุม B พบกับ ที่ ๒ ของกลุม 
A และผูชนะในรอบรองฯ จะไดสิทธิติดทีมชาติ  สวนผูแพเขาไปชิงอันดับ ๓ เพื่อเรียงอันดับ (และจะมีสิทธิติด
ทีมชาติหากมีนักกีฬาที่ไดรับสิทธ์ิติดทีมชาติขอถอนตัว)   

๒.๒ แขงขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทกุเซต โดยการคิดคะแนนมีดังน้ี 
     ๒.๒.๑ ผูที่ชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูที่ไม
ลงทําการแขงขันไมไดคะแนน  หากนักกีฬาผูใดไมลงทาํการแขงขัน ใหผูชนะผาน  ชนะดวยสกอร ๖-๐,๖-๐ 
หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กําลงัแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอรที่นับตอจากที่ถอนตัวจนจบการแขงขัน 
     ๒.๒.๒ หากมีคะแนนในแตละกลุมเทากัน ๒ คน ใหดูจากผลการ
แขงขันคูน้ัน ผูที่ชนะจะเปนผูที่มีอันดับดีกวา 
     ๒.๒.๓ หากคะแนนเทากันต้ังแต ๓ คนข้ึนไป ใหผูที่มีผลตาง 
ของเซต (เซตไดลบดวยเซตเสีย) ดีกวา เปนผูมอีันดับดีกวา หากยังเทากันอยูใหผูที่มผีลตางของเกมส (เกมสได
ลบดวยเกมสเสีย) ดีกวา  เปนผูมอีันดับดีกวา หากยังเทากันอยูใหใชวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผูทีม่ีอันดับดีกวา 
    ๒.๓ หากนักกีฬาผูใด ถอนตัวจากการแขงขันหรือในระหวางแขงขันโดยไมมี
เหตุผลอันควร จะถูกลงโทษหามแขงขันในรายการทีส่มาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ 
ใหการรับรองหรอืจัดการแขงขันเปนเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ 
    ๒.๔ หากมีนักกีฬาที่ผานการพจิารณาคัดเลือกตัว ไดถอนตัวจากการเปน
ตัวแทนทีมชาติใหคณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูพิจารณานักกีฬาทีม่ีคะแนนในอนัดับตอไป เขามาแทน 

       ๓. กําหนดวันเวลาและสถานท่ีดําเนินการคัดเลือกตัว  
    แขงขันคัดเลือกตัวระหวางวันที่ ๒๐-๒๔  มีนาคม ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา 
๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป  ของทุกวัน ณ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  (มีการจับสลากแบงสายการแขงขันในวัน
อังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. และมีการถายทอดสดการจับสลากแบงสายการแขงขันผานทาง
เฟสบุคสมาคมกีฬาเทนนิสฯ)  โดยสามารถตรวจสอบสถานภาพและสายการแขงขันรวมทั้งกําหนดเวลาแขงขันไดที่
เว็บไซต www.ltat.org/information-about-ltat/ 

   ๔. หากมีขอ/... 
 



-๓- 

     ๔. หากมีขอตองพิจารณาใดๆ ใหเปนอํานาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการ         
การคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพ ประจําป ๒๕๖๒ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพ ประจําป ๒๕๖๒ ถือเปนที่สุด  

 
 
          ประกาศ ณ วันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
      (นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล) 
              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ 
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