
 
ประกาศสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

เรื่อง เชิญร่วมประชุม (โครงการศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส  LTAT ACADEMY) 
*********************** 

  ตามที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็น  
ถึงความส าคัญของการสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาศักยภาพนักเทนนิสไทยในทุกระดับ จึงได้ มีโครงการจัดตั้ง 
ศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส (LTAT ACADEMY) และได้พิจารณาคัดเลือกนักเทนนิสเข้าร่วมในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส 
(LTAT ACADEMY) ศูนย์เซ็นเตอร์  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบจ านวน ๖ ข้อ  ดังนี้ 
    ๑. ความพร้อมในการฝึกซ้อมและแข่งขันของนักเทนนิส ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ 
    ๒. ผลงานการแข่งขันท่ีผ่านมา 
    ๓. สรีระและรูปร่าง 
    ๔. ทักษะและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๕. ความประพฤติ 
    ๖. การให้ความร่วมมือของนักกีฬาและผู้ปกครองกับสมาคมกีฬาเทนนิสฯ  

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอ
เชิญนักกีฬาและผู้ปกครองของนักกีฬาตามรายชื่อแนบท้ายนี้ (ซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งเป็นทั้งนักกีฬาเดิมในโครงการที่ต้องต่อสัญญาและนักกีฬารายใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการ) ร่วมประชุมและ
รับทราบแนวทางการด าเนินงาน ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ เมืองทองธานี  (ส าหรับนักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อและประสงค์เข้าร่วมโครงการขอให้ส่งประวัติ
นักกีฬารวมทั้งผลงานการแข่งขันให้กับสมาคมกีฬาเทนนิสพิจารณา โดยจัดส่งทางอีเมลล์ LTAT_THAI@LTAT.ORG)      
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายกิตตน์สมบัติ  เอ้ือมมงคล) 
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ที่ ชื่อ - นามสกุล (ชาย) สัญญา ที่ ชื่อ - นามสกุล (ชาย) สัญญา ที่ ชื่อ - นามสกุล (หญิง) สัญญา
1 กษิดิศ  ส ำเร็จ 29 ปรัชญำ ใบบ้ง 1 กมรวรรณ  ก้อนศิลำ
2 กฤติน โกยกุล 30 ปรัชญำ อิสโร 2 กมลวรรณ บัวแย้ม
3 กฤติน แอบเอี่ยม 31 ปวริศ อยู่บ ำรุง 3 กมลวรรณ ยอดเพ็ชร
4 กันตินันท์ สูตินันท์โอภำส 32 เปน จำรุศร 4 ชมภูท่ิพย์ จันดำเขต
5 กิติรัตน์  เกิดลำภี 33 พงศภัค  เกิดลำภี 5 ญำตำวี  ฉิมฉ่ ำ
6 คงทรัพย์ คงคำ 34 พล วัฒนกุล 6 ณภัทร  นิรันดร
7 เครดิต ไขยรินทร์ 35 พลภูมิ  โควำพิทักษ์เทศ 7 ณัฎฐณิชำ  แก้วเจริญวงษ์
8 จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ 36 พัฒนะพงศ์  บริสุทธิพงศ์ 8 ณัฐพัชร์  ผิวบำงรักษ์
9 ชญำนนท์  แก้วสุทอ 37 พีระภัทร เด็ดทองหลำง 9 ดลรวี  ตุ้มทอง
10 ชำญชัย  สุขตนเอง 38 ภพธรรม ศรีวงศ์ 10 ตปณีย์  บุญวัฒน์
11 ชำร์ล โรเบิร์ต 39 ภวิชญ์  สอนหลักทรัพย์ 11 ทรรศพร นำคหล่อ
12 ชิษณุพงศ์ โภคินเศรษฐศิริ 40 ภวินท์ จิรภูมิเดช 12 ธมจันทร์ มอมขุนทด
13 โชติวัฒน์  แน่นอุดร 41 ภูมิพัฒน์ สุขโข 13 ธมนพรรณ จงเลิศตระกูล
14 ณัฏฐญุตม์  นิธิธนนนต์ 42 ภูวิศ ลี 14 ปริยำกร ศรีสุริยำพัฒน์กุล
15 ณัฐดนัย  สินเจริญวัฒนำ 43 ไมเคิล  มัธยมจันทร์ 15 ปำรนัท  ล ำเจียกเทศ
16 ณัฐนนท์ กัจฉปำนันท์ 44 ยุทธนำ  เจริญผล 16 พรนัชชำ  ก่อทรัพย์
17 ณัฐสิทธิ ์ กุลสุวรรณ์ 45 รชตะ ธรรมเจริญสถิต 17 พลบรุ่ง ผลิพืช
18 ต้นกล้ำ  มุละดำ 46 รฐนนท์ ต้ังธนศฤงคำร 18 พัชรินทร์ ชีพชำญเดช     
19 ทรงฤทธิ ์เดวิด จั่นบุบผำ 47 รัฐนันท์ ศิริทำวรจันทร์ 19 พัณณิน โควำพิทักษ์เทศ

20 ทัดพงษ์ กมลปัญญำกร 48 วรชน  รักษ์ปวงชน 20 พิมพ์มำดำ ทองค ำ

21 ทินภัทร  เทียนธวัช 49 วิชยำ ตรงเจริญชัยกุล 21 พิมพ์รดำ จัตวำพรวนิช

22 ธนกร  ศรีรัตน์ 50 ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล 22 ภัท  วสุรัตน์
23 ธนเพชร  ฉันทะ 51 ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย 23 โยษิตำ ศรีพร
24 ธนภัทร นิรันดร 52 ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนำ 24 ลัลดำ  ก ำหอม
25 นพดล  น้อยกอ 53 สิรวิชญ์ สุดเนตร 25 วรรษชล สวัสดี
26 นฤบดี บุญวัฒน์ 54 สุธินันท์  ตัณฑเศรณีวัฒน์ 26 วรัญญำ วงค์เทียนชัย
27 นวกำนต์  ขุนจันทร์ 55 อนพัช ทิมำงกูร 27 วริศรำ  ลี
28 นิธิวัต  สกุลวงศ์ธนำ 56 อำทิจภัทร จรัสวิโรจน์ 28 วิจิตรำภรณ์ วิมุกตำนนท์

29 ศุภำพิชญ์  เกือรัมย์
30 สลักทิพย์ อุ่นเมือง
31 อัจฉรำพร  วรรณโพธิ์
32 อัญชิสำ  ฉันทะ
33 ไอรำวรรณ  ดีวำจี

รายชื่อนักกีฬาทีอ่ยู่ในเกณฑ์ไดร้ับการพิจารณาให้เขา้ร่วมโครงการ LTAT ACADEMY ประจ าปี 2562-2563


