
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
เร่ือง การคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทย 

เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังท่ี ๓๐  ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส 
*********************   

ตามที่ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดมีแผนงานในการสงนักเทนนิสทีมชาติไทยเขารวมการแขงขันเทนนิสในกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๓๐  ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส 

เพื่อใหการสงทีมเขารวมการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคที ่ตั ้ง ไว  สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ จึงไดพิจารณาใหนักกีฬารวมทีมโดยไมตองคัดเลือก จํานวน ๖  คน ไดแก 
   ประเภทชาย  
    ๑. นายวิชยา  ตรงเจริญชัยกุล 
    ๒. นายสรรคชัย  รติวัฒน 
    ๓. นายสนฉัตร  รติวัฒน 
   ประเภทหญิง 

๑. นางสาวลักษิกา คําขํา 
    ๒. นางสาวเพียงธาร ผลิพืช 
    ๓. นางสาวแทมมารีน  ธนสุกาญจน 

  สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
จึงขอประกาศหลักเกณฑเพื่อแขงขันคัดเลือกนักกีฬาติดทีมชาติเพิ่มเติมจํานวน ๔ คน (ประเภทชาย ๒ คน 
และประเภทหญิง ๒ คน) ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
   ๑. การเขารวมการแขงขันคัดเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติฯ 
      ๑.๑ นักเทนนิสที่มีความประสงคเขารวมการแขงขันคัดเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติฯ 
ตองไปลงช่ือรายงานตัวเพื่อเขารวมการแขงขัน ณ บริเวณลานหนาสํานักงานสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ ในวันเสารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. หากนักกีฬา
ไมไปลงช่ือรายงานตัวตามกําหนดดังกลาวจะไมมีสิทธ์ิเขารวมการแขงขันในทุกกรณี 
    ๑.๒ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ จะพิจารณานักเทนนิสทีม่ีสิทธ์ิเขารวมการแขงขัน
คัดเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติฯ ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง ประเภทละ ๘ คน โดยคัดเลือกใหเหลือเปน
นักกีฬาทีมชาติประเภทละ ๒ คน และนักกีฬาสํารองประเภทละ ๒ คน โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 
     ๑.๒.๑ นักเทนนิสทีล่งช่ือรายงานตัวเพื่อเขารวมการแขงขัน และมี
อันดับนักเทนนิสดีทีสุ่ดจากการจดัอนัดับนักเทนนิสอาชีพประเภทเด่ียวของ ATP, WTA และ ITF  จํานวน ๖ คน  
 (โดยพิจารณาจากอันดับนักกีฬาของ ATP และ WTA กอน) 
     ๑.๒.๒ นักเทนนิสทีล่งช่ือรายงานตัวเพื่อเขารวมการแขงขัน และมี
อันดับนักเทนนิสดีที่สุดจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนโลกของ ITF จํานวน ๒ คน 
     ๑.๒.๓ หากนักเทนนิสตามหลกัเกณฑขอ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ มาลง
ช่ือรายงานตัวเพื่อเขารวมการแขงขันไมครบ ๘ คน  จะพิจารณานักเทนนิสที่มาลงช่ือรายงานตัวเพื่อเขารวม
การแขงขันทั้งหมดแตคุณสมบัติไมเขาหลักเกณฑขอ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ เพื่อเขารวมการแขงขันโดยวิธีจับฉลาก
เพื่อใหไดจํานวนนักกีฬาที่ครบ ๘ คน 

๑.๒.๔ หาก/… 
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-๒- 
     ๑.๒.๔ หากพิจารณานักเทนนิสตามหลักเกณฑขอ ๑.๒.๑  
ขอ ๑.๒.๒ และ ขอ ๑.๒.๓ แลวยังไมครบ ๘ คน  ใหจัดการแขงขันคัดเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติฯ ไปตาม
จํานวนนักกีฬาที่เขาหลักเกณฑขอ ๑.๒.๑ ขอ ๑.๒.๒ และ ขอ ๑.๒.๓ 

   ๒. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
    ๒.๑ จัดการแขงขันวันละ ๑ รอบ แขงขันในรูปแบบพบกันหมด แบง
ออกเปน ๒ กลุม การจัดแบงกลุมและการจดัมือวางเปนสทิธ์ิของผูตัดสินช้ีขาดที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม  
โดยผูชนะอันดับ ๑ ของกลุม A พบกับที่ ๒ ของกลุม B และผูชนะอันดับ ๑ ของกลุม B พบกับ ที่ ๒ ของกลุม A 
และผูชนะในรอบรองฯ จะไดสิทธ์ิติดทีมชาติ  สวนผูแพเขาไปชิงอันดับ ๓ เพื่อเรียงอันดับ (และจะมีสิทธ์ิติดทีม
ชาติตามลําดับหากมีนักกีฬาที่ไดรับสิทธ์ิติดทีมชาติขอถอนตัว)   

๒.๒ แขงขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทกุเซต โดยการคิดคะแนนมีดังน้ี 
     ๒.๒.๑ ผูที่ชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูที่ไม
ลงทําการแขงขันไมไดคะแนน  หากนักกีฬาผูใดไมลงทําการแขงขัน ใหผูชนะผาน  ชนะดวยสกอร ๖-๐,๖-๐ 
หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กําลงัแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอรที่นับตอจากที่ถอนตัวจนจบการแขงขัน 
     ๒.๒.๒ หากมีคะแนนในแตละกลุมเทากัน ๒ คน ใหดูจากผลการ
แขงขันคูน้ัน ผูที่ชนะจะเปนผูที่มีอันดับดีกวา 
     ๒ .๒ .๓  ห ากคะแนน เทา กัน ตั้ง แต  ๓  คน ขึ้น ไป  ใหผู ที ่มี
เปอรเซ็นตเซตไดดีกวา เปนผูมีอันดับดีกวา หากยังเทากันอยูใหผูที่มีเปอรเซ็นตเกมสไดดีกวา  เปนผูมีอันดับ
ดีกวา หากยังเทากันอยูใหใชวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผูที่มีอันดับดีกวา 
    ๒.๓ หากนักกีฬาผูใด ถอนตัวจากการแขงขันหรือในระหวางแขงขันโดยไมมี
เหตุผลอันควร จะถูกลงโทษหามแขงขันในรายการทีส่มาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ 
ใหการรับรองหรอืจัดการแขงขันเปนเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ 
    ๒.๔ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยเพื่อเขารวมการ
แขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๓๐  ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส  มีอํานาจในการปรบัเปลี่ยนระบบและรูปแบบการ
แขงขัน เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดแขงขันเพิ่มมากข้ึนได     

       ๓. กําหนดวันเวลาและสถานท่ีดําเนินการคัดเลือกตัว  
    แขงขันคัดเลือกตัวระหวางวันที่ ๒๔-๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา 
๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป  ของทุกวัน ณ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  (มีการจับสลากแบงสายการแขงขันใน 
วันเสารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น.)  

      ๔. หากมีขอตองพิจารณาใดๆ ใหเปนอํานาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการ         
คัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๓๐  ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส และการ
พิจารณาโดยประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๓๐  
ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส ถือเปนที่สุด  
          ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
      (นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล) 
              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
 
 

100  หมู่ที่  9  เมืองทองธานี  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตําบลบางพูด  ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 

100 Moo  9  Muang Thong Thani, Chaengwattana Rd. Pakkred District, Nonthaburi  11120 THAILAND  

Tel (66-2) 503 4080-2  Fax  (66-2) 503 4084  E-mail address: ltat_thai@ltat.org   www.Ltat.org 


	สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
	The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage

	100  หมู่ที่  9  เมืองทองธานี  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบางพูด  ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120
	Tel (66-2) 503 4080-2  Fax  (66-2) 503 4084  E-mail address: ltat_thai@ltat.org   www.Ltat.org


