
 
 

ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
เร่ือง การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๓ 

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

  ดวยสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จะทํา
การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป (ประเภททีมชาย-ทีมหญิง) เยาวชนทีม
ชาติไทยรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป (ประเภทบุคคล ชาย–หญิง และประเภททีมชาย-ทีมหญิง) และรุนอายุไมเกิน ๑๖ ป 
(ประเภททีมชาย- ทีมหญิง) เพื่อเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน ประจําป ๒๕๖๓ และเพื่อใหการ
คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติ
ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทนนิสดังตอไปน้ี 

๑.  รายการท่ีเขารวมการแขงขัน 
           ๑.๑ ITF Asia ๑๒ and Under Team Competition ๒๐๒๐ (South East Asia  

       Regional Qualifying Event) รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ประเภททีมชายและ 
       ประเภททมีหญิง  
๑.๒  ITF Asian Under ๑๔ Championship ๒๐๒๐ รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป 

ประเภทบุคคลชายและประเภทบุคคลหญิง   
๑.๓  World Junior Team Competition ๒๐๒๐ (Asia/Oceania Final 

Qualifying) รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป ประเภททีมชายและประเภททมีหญิง  
   ๑.๔ Junior Davis Cup (Asia/Oceania Final-Qualifying) 

      รุนอายุไมเกิน ๑๖  ป ประเภททมีชาย  
   ๑.๕ Junior Fed Cup (Asia/Oceania Final-Qualifying) รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป  

      ประเภททีมหญิง  

๒.  คุณสมบัตินักกีฬา 
 ๒.๑ มีเช้ือชาติไทยและสัญชาติไทย 
 ๒.๒ รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป มีอายุไมเกิน ๑๒ ป โดยนับป พ.ศ. ที่เกิดตามสูติบัตรลบ 

ดวยป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.๓ รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป มีอายุไมเกิน ๑๔ ป โดยนับป พ.ศ. ที่เกิดตามสูติบัตรลบ 

ดวยป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๒.๔ รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป มีอายุไมเกิน ๑๖ ป โดยนับป พ.ศ. ที่เกิดตามสูติบัตรลบ 

ดวยป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.๕ ตองมีความประพฤติเรียบรอย โดยไมอยูในระหวางถูกลงโทษหามเขารวม

การแขงขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  
และการกีฬาแหงประเทศไทย 

  ๓. สิทธิพิเศษสําหรับการพิจารณาใหติดเยาวชนทีมชาติ 
๓.๑  นักกีฬาเทนนิสรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป ที่มีอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของ

สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ต้ังแตอันดับ ๕๐๐ หรือดีกวา จะไดสิทธิเปน
ตัวแทนทีมชาติ โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือกโดยจํานวนนักกีฬาเทนนิสที่
ผานการคัดเลือกตัวจะลดลงตามจํานวนนักกีฬาเทนนิสที่ไดสิทธิน้ี 

๓.๒ นักกีฬาเทนนิส/… 

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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๓.๒ นักกีฬาเทนนิสรุนอายุไมเกิน ๑๖ ป ที่มีอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของ
สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ต้ังแตอันดับ ๒๐๐ หรือดีกวา จะไดสิทธิเปน
ตัวแทนทีมชาติ โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือกโดยจํานวนนักกีฬาเทนนิสที่
ผานการคัดเลือกตัวจะลดลงตามจํานวนนักกีฬาเทนนิสทีไ่ดสิทธิน้ี  

๓.๓ หากนักกีฬาเทนนิสในรุนและประเภทใด ไดรับสิทธิพิเศษ ตามขอ ๓.๑ และ 
๓.๒ ครบ ๓ คน แลว  ใหคณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณานักกีฬา
เทนนิสที่มีความสามารถและเหมาะสมจํานวน ๑ คน  เพื่อเปนตัวสํารอง 

๓.๔ คณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพจิารณา นักกีฬาเทนนิสที่มีความสามารถ
และเหมาะสม ใหไดรับสิทธิเปนตัวแทนทีมชาติได (รุน และประเภทละไมเกิน ๑ 
คน โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือก) 

  ๔. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาเทนนิสเขารวมคัดเลือกตัว 
   ๔.๑ นักกีฬาเทนนิส (ตัวจริง) จํานวนนักกีฬาเทนนิสชาย รุนละ ๑๖ คน และ 

นักกีฬาเทนนิสหญิง รุนละ ๑๖ คน ในรุนอายุไมเกิน ๑๔ ปและ ๑๖ ป โดยมี
หลักเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 

๔.๑.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนโลกของสหพันธ
เทนนิสนานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผูที่มีอันดับดีที่สุดตามลําดับตอ
จากนักกีฬาตามขอ ๓.๑ และ ๓.๒ จํานวน ๘ คน หากมีอันดับ
เทากันใหพิจารณาจากการจัดอันดับภายในประเทศโดยสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  

๔.๑.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬา
เทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผูที่มี
อันดับดีที่สุดตามลําดับของ รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป และ ๑๖ ป 
จํานวน ๗  คน  หากมีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากจํานวน
รายการที ่ล งแขงขันของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยผูที่
ล งแข งข ัน ในรายการที ่ส มาคมกีฬ าเทนนิส ให ก าร ร ับ รอง
มากกวาจะเปนผูไดรับสิทธิใหเขารวมคัดเลือกตัว 

๔.๑.๓ คณะกรรมการคัดเลือกตัว สามารถพิจารณานักกีฬาเทนนิสที่ไมมี
อันดับ นักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ ในรุนของตนเอง หรือมีอันดับในรุน
ตนเองที่ไมเขาหลักเกณฑตามขอ ๔.๑.๒ จํานวน ๑ คน เพื่อเขารวม
คัดเลือกตัวมีอันดับในรุนอายุที่สูงกวา หรือนักกีฬาเทนนิสที่มีความ
เหมาะสม  โดยจะพิจารณาเปนรายบุคคลไป 

๔.๑.๔ หากไมมีนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ไดรับสิทธิตามขอ ๔.๑.๓ ใหนํา
จํานวนไปเพิ่มใหกับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามขอ 
๔.๑.๒  

๔.๑.๕ หากไมมีนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ไดรับสิทธิครบตามขอ ๔.๑.๑ ใหนํา
จํานวนไปเพิ่มใหกับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามขอ 
๔.๑.๒ 

 
๔.๑.๖ หากนัก/... 
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๔.๑.๖ หากนักกีฬาเทนนิสที่ไดรับสิทธิเขารวมคัดเลือกตัว ตามขอ ๔.๑.๑ 
เปนคนเดียวกับนักกีฬาเทนนิสที่ไดรับสิทธิ ตามขอ ๔.๑.๒ ให
นักกีฬาเทนนิสใชสิทธิตามขอ ๔.๑.๑ เทาน้ัน  และใหพิจารณาเลือก
นักกีฬาเทนนิสตามขอ ๔.๑.๒. ที่มีอันดับดีกวา ทดแทนตามลําดับ 

๔.๒ นักกีฬาเทนนิส (ตัวสํารองอันดับ ๑๗-๒๐) จํานวนนักกีฬาเทนนิสชาย รุนละ ๔ คน 
และนักกีฬาเทนนิสหญิงรุนละ ๔ คน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 

๔.๒.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสหพันธ
เทนนิสนานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผูที่มีอันดับดีที่สุดตามลําดับตอ
จากนักกีฬาตามขอ ๔.๑.๑ จํานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยูใน
สํารองลําดับที่ ๑ และ ๒ ) 

๔.๒.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬา
เทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผูที่มี
อันดับดีที่สุดตามลําดับตอจากนักกีฬาตามขอ ๔.๑.๒ ของรุนอายุไม
เกิน ๑๔ ป และ ๑๖ ป จํานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยูในสํารอง
ลําดับที่ ๓ และ ๔ ) 

๔.๒.๓ หากไมมนัีกกีฬาเทนนิสเยาวชนไดรับสิทธิตามขอ ๔.๒.๑ ใหนํา
จํานวนไปเพิ่มใหกบันักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตาม 

         ขอ ๔.๒.๒  
๔.๓ นักกีฬารุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ๑๔ ป ๑๖ ป ชายและหญิง ที่ผานการ 
      คัดเลือกตัว อันดับ ๑-๔ (ตัวจรงิ ๓ คน สํารอง ๑ คน) จะตองเขาทําการ  
        ฝกซอมตามทีส่มาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  
       กําหนด  

๔.๔ เฉพาะนักกีฬาในรุน ๑๒ ป ทั้งชายและหญิง ใหใชอันดับของสมาคมกีฬา 
 เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป  ในการ   
 พิจารณานักกีฬาในการเขารวมการแขงขัน ทั้งรายช่ือตัวจริง (ชายลําดับ ๑ –   
 ๑๖ คน)  (หญิงลําดับ ๑-๑๖ คน) และตัวสํารอง (ชายและหญิงอันดับ ๑๗-๒๐)   
 ใหไดนักกีฬาครบตามจํานวนที่กําหนด ชาย ๑๖ คน และ หญิง๑๖ คน หากมี  
 คะแนนเทากันใหพิจารณาจากจํานวนรายการที่ลงแขงขันของสมาคมกีฬา 
 เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓  
 โดยผูที่ลงแขงขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิสใหการรับรองมากกวาจะเปน 
 ผูไดรับสิทธิใหเขารวมคัดเลือกตัว 

๔.๕ ในรุนอายุไมเกิน ๑๒ ป คณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ สามารถพิจารณานักกีฬา 
      เทนนิสที่ไมมีอันดับ นักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส  
      สมาคมแหงประเทศไทยฯ ในรุนของตนเอง  หรือมีอันดับในรุนตนเองที่ไมเขา  
      หลักเกณฑ จํานวน ๑ คน เพื่อเขารวมคัดเลือกตัวในรุนอายุไมเกิน ๑๒ ป หรือ 
      นักกีฬาเทนนิสที่มีความเหมาะสม  โดยจะพิจารณาเปนรายบุคคลไป 

   ๔.๖ การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ โดยเสียงขางมากถือเปนที่สุด 
 

๕. ประกาศ/… 
 
 



-๔- 

  ๕. ประกาศสถานภาพของนักกีฬา 
   การพิจารณาตามขอ ๓ และขอ ๔ จะใชอันดับนักกีฬา ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
เปนขอกําหนด และจะประกาศรายช่ือนักกีฬาเทนนิสที่มีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวในวันที่  ๑๐ 
มกราคม  ๒๕๖๓  ที่ เ ว็บไซตของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  
https://www.tour.ltat.org/results-2020.html 
  ๖. การยืนยันเขารวมการแขงขัน และการถอนตัวจากการแขงขัน 

๖.๑  นักกีฬาเทนนิสที่ มีสิท ธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว จะมีราย ช่ือใน 
“Acceptance List” รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ๑๔ ป และ ๑๖ ป ไวแลว หาก
นักกีฬาไมประสงคจะทําการแขงขัน นักกีฬาสามารถสละสิทธิในการเขารวม
คัดเลือกตัวโดยเขาไปในระบบ https://www.tour.ltat.org/login.html และ
ทําการ “Withdrawal” หรือ “ถอนตัว” ผานระบบจนถึง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไมถอนตัวตามกําหนด ถือวานักกีฬาไดยืนยันเขารวม
คัดเลือกตัว 

๖.๒ นักกีฬาเทนนิสที่แจงถอนตัวหลังจากวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จะตองแสดง
ใบรับรองแพทย  

๖.๓ นักกีฬาเทนนิสที่ไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑ และ ๖.๒ หรือนักกีฬาเทนนิสที่ไดแจง
ยืนยันเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว แตไมเขารวมการแขงขันจะถูกลงโทษหาม
แขงขันเทนนิสทุกรายการทีส่มาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ 
ใหการรับรองเปนเวลา ๙๐ วัน 

  ๗. การพิจารณานักกีฬาเทนนิส เขารวมการแขงขันคัดเลอืกตัวเพิ่มเติม ในกรณีที่มีนักกีฬา
เทนนิสถอนตัว หรือมีนักกีฬาเทนนิสเขารวมการคัดเลือกตัวไมครบจํานวนตามขอ ๔.๑  

๗.๑ หากมีนักกีฬาเทนนิสถอนตัวจะพจิารณาเลือกนักกีฬาเทนนิสสํารองตามอันดับ
ที่จัดไวในขอ ๔.๒ เขาแทน 

๗.๒ หากเรียกนักกีฬาเทนนิสสํารองแลว มีจํานวนผูเขารวมคัดเลือกตัวไมครบ
จํานวนตามขอ ๔.๑ จะพจิารณานักกีฬาเทนนิสทีม่าลงช่ือเขารวมการคัดเลอืก
ตัว ซึ่งจะเปดใหลงช่ือในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๗.๓๐ – 
๐๘.๐๐ น. โดยคัดเลือกจากวิธีการจบัฉลาก 

๗.๓ หากพิจารณานักกีฬาเทนนิสตามขอ ๗.๑ และขอ ๗.๒ แลว มนัีกกีฬาเทนนิส
เขารวมการแขงขันไมครบจํานวนตามขอ ๔.๑ ใหจัดการแขงขันตามจํานวนนักกีฬา
เทนนิสทีส่ามารถเขารวมการคัดเลือกตัวได 

  ๘. การจัดอันดับมือวาง 
๘.๑  นักกีฬาที่มอีันดับที่ ๑ จดัอยูในกลุม A,  อันดับที่ ๒  จัดอยูในกลุม B, อันดับที่ ๓  

จัดอยูในกลุม C,  อันดับที่ ๔  จัดอยูในกลุม D   
   ๘.๒  อันดับต้ังแต ๕ ถึง ๘ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C  และ D 
   ๘.๓  อันดับต้ังแต ๙ ถึง ๑๒ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C  และ D 
   ๘.๔  อันดับต้ังแต ๑๓ ถึง ๑๖ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C  และ D 
 
 

ใหใช/... 
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-๕- 

   ใหใชอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) เรียงตามลําดับ
กอนตามดวยอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในแต
ละรุนและประเภทเรียงตามลําดับเพื่อใชวางมือสําหรับการแขงขันคัดเลือกตัว นักกีฬาเทนนิสตัวสํารองที่ไดรับ
สิทธิเขารวมการแขงขันจะไมถูกจัดใหเปนมือวาง  

  ๙. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
๙.๑ การแขงขันในรอบแรกแขงขันแบบพบกันหมด โดยแบงเปน ๔ กลุมๆ ละ ๔ คน 

(กลุม A, กลุม B, กลุม C และกลุม D) แขงขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรก
ทุกเซต โดยจัดการแขงขันวันละ ๑ รอบ ผูที่มีคะแนนสูงสดุอันดับหน่ึงและสอง
ในแตละกลุม จะเขาไปแขงขันในรอบที่ ๒ โดยการคิดคะแนนในแตละกลุมมีดังน้ี 

๙.๑.๑ ผูที่ชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูที่ไมลงทําการ
แขงขันไมไดคะแนน 

๙.๑.๒ หากมีคะแนนอันดับหน่ึงและสองในแตละกลุม เทากัน ๒ คน ใหดู
จากผลการแขงขันคูน้ัน ผูที่ชนะจะเปนผูทีม่ีอันดับดีกวา 

๙.๑.๓ หากคะแนนเทากันต้ังแต ๓ คนข้ึนไป ใหผูที่มผีลตางของเซต (เซตได
ลบดวยเซตเสีย) ผูทีม่ีผลตางของเซตดีกวา เปนผูที่มีอันดับดีกวา 

๙.๑.๔ หากยังเทากันอยูใหผูที่มผีลตางของเกมส (เกมสไดลบดวยเกมสเสีย) 
ผูที่มผีลตางของเกมสดีกวา  เปนผูที่มีอันดับดีกวา 

    ๙.๑.๕ หากยังเทากันอยูใหใชวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผูที่มีอนัดับดีกวา 
    ๙.๑.๖ หากนักกีฬาผูใดไมลงทําการแขงขัน ใหผูชนะผานดวยสกอร ๖-๐,๖-๐ 

หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กําลงัแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอรที่
นับตอจากที่ถอนตัวจนจบการแขงขัน 

๙.๒ การแขงขันในรอบที่ ๒  แขงขันโดยระบบแพคัดออก โดยมีการจับสายใหมดังน้ี 
    -  ที่ ๑  ของสาย A  จะพบกับที่ ๒  ของสาย B หรือ C หรือ D 
    -  ที่ ๑  ของสาย B  จะพบกบัที่ ๒  ของสาย A หรือ C หรือ D 
    -  ที่ ๑  ของสาย C  จะพบกบัที่ ๒  ของสาย A หรือ B หรือ D 
    -  ที่ ๑  ของสาย D  จะพบกับที่ ๒  ของสาย A หรือ B หรอื C 

ผูชนะจะผานเขาแขงขัน ในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ  และชิง
อันดับ ๓  เพื่อจัดอันดับการพจิารณาเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติตอไป 

๙.๓ หากนักกีฬาผูใด ถอนตัวจากการแขงขันหรือในระหวางแขงขันโดยไมมีเหตุผล
อันควร จะถูกลงโทษหามแขงขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรองหรือจัดการแขงขันเปนเวลา ๓๐ วัน 
นับจากวันที่เกิดเหตุการณ 

๙.๔ หากมีนักกีฬาที่ผานการพิจารณาคัดเลือกตัว ไดถอนตัวจากการเปนตัวแทนทีม
ชาติใหคณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูพิจารณานักกีฬาสํารองลําดับที่ ๔ 
เขามาแทนตามความเหมาะสม ตอไป 

   ๙.๕ อันดับจากการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติในแตละรุนทั้ง  ๑๒ ป ๑๔ ป  
      และ ๑๖ ป ประจําป ๒๕๖๓ ไมมีผลตอการจัดอันดับมอืนักกีฬาในการสงเขา 

                                     รวมการแขงขันในนามทีมชาติ โดยใหผูฝกสอนที่ควบคุมทีมเปนผูพจิารณาตาม 
                           ความเหมาะสม 

๑๐. กําหนด/… 



-๖- 

  ๑๐. กําหนดวันเวลาและสถานท่ีดําเนินการคัดเลือกตัว  
๑๐.๑ แขงขันคัดเลือกตัวระหวางวันที่ ๒๕-๓๐  มกราคม ๒๕๖๓ ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ น. เปนตนไปของทุกวัน ณ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ยกเวนการแขงในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ จะเริ่มทําการ
แขงขันภายหลังจากการจัดสายแขงขันเสร็จเรียบรอยแลว  

๑๐.๒ วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬารายงานตัว
ทุกรุน ณ บริเวณหนาสํานักงานสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ หากนักกีฬาเทนนิสไมรายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิ
ในการเขารวมคัดเลือกตัว 

๑๐.๓ วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. ประชุมช้ีแจงระเบียบการ
แขงขัน และจัดสายการแขงขัน      

  ๑๑ หากมีขอตองพิจารณาใดๆ ใหเปนอํานาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการ การ
คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๓ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๓ ถือเปนที่สุด  
 
          ประกาศ ณ วันที ่ ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
      (นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล) 
              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ 
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