
 
 

ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง การคัดเลอืกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 

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

  ด้วยสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำ
การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ประเภททีมชาย-ทีมหญิง) เยาวชนทีม
ชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ประเภทบุคคล ชาย–หญิง และประเภททีมชาย-ทีมหญิง) และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
(ประเภททีมชาย- ทีมหญิง) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี ๒๕๖๓ และเพื่อให้การ
คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติ
ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทนนิสดังต่อไปนี้ 

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

       Regional Qualifying Event) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภททีมชายและ 
       ประเภททีมหญิง  
๑.๒  ITF Asian Under ๑๔ Championship ๒๐๒๐ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี 

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

Qualifying) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ประเภททีมชายและประเภททมีหญงิ  
   ๑.๔ Junior Davis Cup (Asia/Oceania Final-Qualifying) 

      รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖  ปี ประเภททีมชาย  
   ๑.๕ Junior Fed Cup (Asia/Oceania Final-Qualifying) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  

      ประเภททีมหญิง  

๒.  คุณสมบัตินักกีฬา 
 ๒.๑ มีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย 
 ๒.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๒ ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิดตามสูติบัตรลบ 

ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิดตามสูติบัตรลบ 

ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๒.๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิดตามสูติบัตรลบ 

ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.๕ ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามเข้าร่วม

การแข่งขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  
และการกีฬาแห่งประเทศไทย 

  ๓. สิทธิพิเศษสำหรับการพิจารณาให้ติดเยาวชนทีมชาติ 
๓.๑  นักกีฬาเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ที่มีอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของ

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ตั้งแต่อันดับ ๕๐๐ หรือดีกว่า จะได้สิทธิเป็น
ตัวแทนทีมชาติ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันคัดเลือกโดยจำนวนนักกีฬาเทนนิสที่
ผ่านการคัดเลือกตัวจะลดลงตามจำนวนนักกีฬาเทนนิสที่ได้สิทธินี้ 

๓.๒ นักกีฬาเทนนิส/… 

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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๓.๒ นักกีฬาเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ที่มีอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของ
สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ตั้งแต่อันดับ ๒๐๐ หรือดีกว่า จะได้สิทธิเป็น
ตัวแทนทีมชาติ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันคัดเลือกโดยจำนวนนักกีฬาเทนนิสที่
ผ่านการคัดเลือกตัวจะลดลงตามจำนวนนักกีฬาเทนนิสที่ได้สิทธินี้   

๓.๓ หากนักกีฬาเทนนิสในรุ่นและประเภทใด ได้รับสิทธิพิเศษ ตามข้อ ๓.๑ และ 
๓.๒ ครบ ๓ คน แล้ว  ให้คณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณานักกีฬา
เทนนิสที่มีความสามารถและเหมาะสมจำนวน ๑ คน  เพ่ือเป็นตัวสำรอง 

๓.๔ คณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณา นักกีฬาเทนนิสที่มีความสามารถ
และเหมาะสม ให้ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนทีมชาติได้ (รุ่น และประเภทละไม่เกิน ๑ 
คน โดยไม่ต้องทำการแข่งขันคัดเลือก) 

  ๔. หลักเกณฑ์การพิจารณานกักีฬาเทนนิสเข้าร่วมคัดเลือกตัว 
   ๔.๑ นักกีฬาเทนนิส (ตัวจริง) จำนวนนักกีฬาเทนนิสชาย รุ่นละ ๑๖ คน และ 

นักกีฬาเทนนิสหญิง รุ่นละ ๑๖ คน ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปีและ ๑๖ ปี โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

๔.๑.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนโลกของสหพันธ์
เทนนิสนานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีที่สุดตามลำดับต่อ
จากนักกีฬาตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ จำนวน ๘ คน หากมีอันดับ
เท่ากันให้พิจารณาจากการจัดอันดับภายในประเทศโดยสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

๔.๑.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬา
เทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู ้ที ่มี
อันดับดีที ่ส ุดตามลำดับของ รุ ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี 
จำนวน ๗ คน หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากจำนวน
รายการที ่ ลงแข่ งขันของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยผู้ที่
ลงแข่ งขัน ในรายการที ่ สมาคมกีฬา เทนนิส ให้การร ับรอง
มากกว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมคัดเลือกตัว  

๔.๑.๓ คณะกรรมการคัดเลือกตัว สามารถพิจารณานักกีฬาเทนนิสที่ไม่มี
อันดับ นักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในรุ ่นของตนเอง หรือมีอันดับในรุ่น
ตนเองที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔.๑.๒ จำนวน ๑ คน เพ่ือเข้าร่วม
คัดเลือกตัวมีอันดับในรุ่นอายุที่สูงกว่า หรือนักกีฬาเทนนิสที่มีความ
เหมาะสม  โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป 

๔.๑.๔ หากไม่มีนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ได้รับสิทธิตามข้อ ๔.๑.๓ ให้นำ
จำนวนไปเพิ่มให้กับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 
๔.๑.๒  

๔.๑.๕ หากไม่มีนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ได้รับสิทธิครบตามข้อ ๔.๑.๑ ให้นำ
จำนวนไปเพิ่มให้กับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 
๔.๑.๒ 

 
๔.๑.๖ หากนัก/... 
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๔.๑.๖ หากนักกีฬาเทนนิสที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมคัดเลือกตัว ตามข้อ ๔.๑.๑ 
เป็นคนเดียวกับนักกีฬาเทนนิสที ่ได้รับสิทธิ ตามข้อ ๔.๑.๒ ให้
นักกีฬาเทนนิสใช้สิทธิตามข้อ ๔.๑.๑ เท่านั้น  และให้พิจารณาเลือก
นักกีฬาเทนนิสตามข้อ ๔.๑.๒. ที่มีอันดับดีกว่า ทดแทนตามลำดับ 

๔.๒ นักกีฬาเทนนิส (ตัวสำรองอันดับ ๑๗-๒๐) จำนวนนักกีฬาเทนนิสชาย รุ่นละ ๔ คน 
และนักกีฬาเทนนิสหญิงรุ่นละ ๔ คน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

๔.๒.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์
เทนนิสนานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีที่สุดตามลำดับต่อ
จากนักกีฬาตามข้อ ๔.๑.๑ จำนวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู ่ใน
สำรองลำดับที่ ๑ และ ๒ ) 

๔.๒.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬา
เทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู ้ที ่มี
อันดับดีที่สุดตามลำดับต่อจากนักกีฬาตามข้อ ๔.๑.๒ ของรุ่นอายุไม่
เกิน ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี จำนวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ในสำรอง
ลำดับที่ ๓ และ ๔ ) 

๔.๒.๓ หากไม่มีนักกีฬาเทนนิสเยาวชนได้รับสิทธิตามข้อ ๔.๒.๑ ให้นำ
จำนวนไปเพ่ิมให้กับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตาม 

         ข้อ ๔.๒.๒  
๔.๓ นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี ชายและหญิง ที่ผ่านการ 
      คัดเลือกตัว อันดับ ๑-๔ (ตัวจริง ๓ คน สำรอง ๑ คน) จะต้องเข้าทำการ  
        ฝึกซ้อมตามที่สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  
       กำหนด  

๔.๔ เฉพาะนักกีฬาในรุ่น ๑๒ ปี ทั้งชายและหญิง ให้ใช้อันดับของสมาคมกีฬา 
 เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  ในการ   
 พิจารณานักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งรายชื่อตัวจริง (ชายลำดับ ๑ –   
 ๑๖ คน)  (หญิงลำดับ ๑-๑๖ คน) และตัวสำรอง (ชายและหญิงอันดับ ๑๗-๒๐)   
 ให้ได้นักกีฬาครบตามจำนวนที่กำหนด ชาย ๑๖ คน และ หญิง๑๖ คน หากม ี 
 คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากจำนวนรายการที่ลงแข่งขันของสมาคมกีฬา 
 เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓  
 โดยผู้ที่ลงแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิสให้การรับรองมากกว่าจะเป็น 
 ผู้ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมคัดเลือกตัว 

๔.๕ ในรุ่นอายไุม่เกิน ๑๒ ปี คณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ สามารถพิจารณานักกีฬา 
      เทนนิสที่ไม่มีอันดับ นักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส  
      สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในรุ่นของตนเอง  หรือมีอันดับในรุ่นตนเองที่ไม่เข้า  
      หลักเกณฑ์ จำนวน ๑ คน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกตัวในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หรือ 
      นักกีฬาเทนนิสที่มีความเหมาะสม  โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป 

   ๔.๖ การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ โดยเสียงข้างมากถือเป็นที่สุด 
 

๕. ประกาศ/… 
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  ๕. ประกาศสถานภาพของนักกีฬา 
   การพิจารณาตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จะใช้อันดับนักกีฬา ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
เป็นข้อกำหนด และจะประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวในวันที่  ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ ที่ เ ว็บไซต์ของสมาคมกีฬาเทนนิส   ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทยฯ  
https://www.tour.ltat.org/results-2020.html 

  ๖. การยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน และการถอนตัวจากการแข่งขัน 
๖.๑ นักกีฬาเทนนิสที ่ม ีส ิทธ ิเข ้าร ่วมการแข่งขันคัดเล ือกตัว จะมีรายชื ่อใน 

“Acceptance List” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี ไว้แล้ว หาก
นักกีฬาไม่ประสงค์จะทำการแข่งขัน นักกีฬาสามารถสละสิทธิในการเข้าร่วม
คัดเลือกตัวโดยเข้าไปในระบบ https://www.tour.ltat.org/login.html และ
ทำการ “Withdrawal” หรือ “ถอนตัว” ผ่านระบบจนถึง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่ถอนตัวตามกำหนด ถือว่านักกีฬาได้ยืนยันเข้าร่วม
คัดเลือกตัว 

๖.๒ นักกีฬาเทนนิสที่แจ้งถอนตัวหลังจากวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จะต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์  

๖.๓ นักกีฬาเทนนิสที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ หรือนักกีฬาเทนนิสที่ได้แจ้ง
ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัว แต่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันจะถูกลงโทษห้าม
แข่งขันเทนนิสทุกรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
ให้การรับรองเป็นเวลา ๙๐ วัน 

  ๗. การพิจารณานักกีฬาเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวเพ่ิมเติม ในกรณีที่มีนักกีฬา
เทนนิสถอนตัว หรือมีนักกีฬาเทนนิสเข้าร่วมการคัดเลือกตัวไม่ครบจำนวนตามข้อ ๔.๑  

๗.๑ หากมีนักกีฬาเทนนิสถอนตัวจะพิจารณาเลือกนักกีฬาเทนนิสสำรองตามอันดับ
ที่จัดไว้ในข้อ ๔.๒ เข้าแทน 

๗.๒ หากเรียกนักกีฬาเทนนิสสำรองแล้ว มีจำนวนผู้เข้าร่วมคัดเลือกตัวไม่ครบ
จำนวนตามข้อ ๔.๑ จะพิจารณานักกีฬาเทนนิสที่มาลงชื่อเข้าร่วมการคัดเลือก
ตัว ซึ่งจะเปิดให้ลงชื่อในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – 
๐๘.๐๐ น. โดยคัดเลือกจากวิธีการจับฉลาก 

๗.๓ หากพิจารณานักกีฬาเทนนิสตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๒ แล้ว มีนักกีฬาเทนนิส
เข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบจำนวนตามข้อ ๔.๑ ให้จัดการแข่งขันตามจำนวนนักกีฬา
เทนนิสที่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกตัวได้ 

  ๘. การจัดอันดับมือวาง 
๘.๑  นักกีฬาที่มีอันดับที่ ๑ จัดอยู่ในกลุ่ม A,  อันดับที่ ๒  จัดอยู่ในกลุ่ม B, อันดับที่ ๓  

จัดอยู่ในกลุ่ม C,  อันดับที่ ๔  จัดอยู่ในกลุ่ม D   
   ๘.๒  อันดับตั้งแต่ ๕ ถึง ๘ จะจับฉลากแยกกลุ่ม A,B,C  และ D 
   ๘.๓  อันดับตั้งแต่ ๙ ถึง ๑๒ จะจับฉลากแยกกลุ่ม A,B,C  และ D 
   ๘.๔  อันดับตั้งแต่ ๑๓ ถึง ๑๖ จะจับฉลากแยกกลุ่ม A,B,C  และ D 
 
 

ให้ใช้/... 
 

https://www.tour.ltat.org/login.html%20และ
https://www.tour.ltat.org/login.html%20และ


-๕- 

   ให้ใช้อันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) เรียงตามลำดับ
ก่อนตามด้วยอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในแต่
ละรุ่นและประเภทเรียงตามลำดับเพ่ือใช้วางมือสำหรับการแข่งขันคัดเลือกตัว นักกีฬาเทนนิสตัวสำรองที่ได้รับ
สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันจะไม่ถูกจัดให้เป็นมือวาง  

  ๙. การดำเนินการจัดการแขง่ขัน 
๙.๑ การแข่งขันในรอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมด โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๔ คน 

(กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และกลุ่ม D) แข่งขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุก
เซต โดยจัดการแข่งขันวันละ ๑ รอบ ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองในแต่
ละกลุ่ม จะเข้าไปแข่งขันในรอบที่ ๒ โดยการคิดคะแนนในแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

๙.๑.๑ ผู้ที่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่ลงทำการ
แข่งขันไม่ได้คะแนน 

๙.๑.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแต่ละกลุ่ม เท่ากัน ๒ คน ให้ดู
จากผลการแข่งขันคู่นั้น ผู้ที่ชนะจะเป็นผู้ที่มีอันดับดีกว่า 

๙.๑.๓ หากคะแนนเท่ากันตั้งแต่ ๓ คนข้ึนไป ให้ผู้ที่มีผลต่างของเซต (เซตได้
ลบด้วยเซตเสีย) ผู้ที่มีผลต่างของเซตดีกว่า เป็นผู้ทีม่ีอันดับดีกว่า 

๙.๑.๔ หากยังเท่ากันอยู่ให้ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ (เกมส์ได้ลบด้วยเกมส์เสีย) 
ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ดีกว่า  เป็นผู้ทีมี่อันดับดีกว่า 

    ๙.๑.๕ หากยังเท่ากันอยู่ให้ใช้วิธีจับฉลากเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีกว่า 
    ๙.๑.๖ หากนักกีฬาผู้ใดไม่ลงทำการแข่งขัน ให้ผู้ชนะผ่านด้วยสกอร์ ๖-๐,๖-๐ 

หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กำลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะด้วยสกอร์ที่
นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน 

๙.๒ การแข่งขันในรอบที่ ๒  แข่งขันโดยระบบแพ้คัดออก โดยมีการจับสายใหม่ดังนี้ 
    -  ที่ ๑  ของสาย A  จะพบกับที่ ๒  ของสาย B หรือ C หรือ D 
    -  ที่ ๑  ของสาย B  จะพบกับที่ ๒  ของสาย A หรือ C หรือ D 
    -  ที่ ๑  ของสาย C  จะพบกับที่ ๒  ของสาย A หรือ B หรือ D 
    -  ที่ ๑  ของสาย D  จะพบกับที่ ๒  ของสาย A หรือ B หรือ C 

ผู้ชนะจะผ่านเข้าแข่งขัน ในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ  และชิง
อันดับ ๓  เพ่ือจัดอันดับการพิจารณาเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติต่อไป 

๙.๓ หากนักกีฬาผู้ใด ถอนตัวจากการแข่งขันหรือในระหว่างแข่งขันโดยไม่มีเหตุผล
อันควร จะถูกลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรองหรือจัดการแข่งขันเป็นเวลา ๓๐ วัน 
นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ 

๙.๔ หากมีนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตัว ได้ถอนตัวจากการเป็นตัวแทนทีม
ชาติให้คณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้พิจารณานักกีฬาสำรองลำดับที่ ๔ 
เข้ามาแทนตามความเหมาะสม ต่อไป 

   ๙.๕ อันดับจากการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติในแต่ละรุ่นทั้ง  ๑๒ ปี ๑๔ ปี  
      และ ๑๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ ไม่มีผลต่อการจัดอันดับมือนักกีฬาในการส่งเข้า 

                                     ร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติ โดยให้ผู้ฝึกสอนที่ควบคุมทีมเป็นผู้พิจารณาตาม 
                           ความเหมาะสม 

๑๐. กำหนด/… 



-๖- 

  ๑๐. กำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกตัว  
๑๐.๑ แข่งขันคัดเลือกตัวระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 

๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปของทุกวัน ณ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ยกเว้นการแข่งในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะเริ่มทำการ
แข่งขันภายหลังจากการจัดสายแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

๑๐.๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬารายงานตัว
ทุกรุ่น ณ บริเวณหน้าสำนักงานสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ หากนักกีฬาเทนนิสไม่รายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ
ในการเข้าร่วมคัดเลือกตัว 

๑๐.๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. ประชุมชี้แจงระเบียบการ
แข่งขัน และจัดสายการแข่งขัน      

  ๑๑ หากมีข้อต้องพิจารณาใดๆ ให้เป็นอำนาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการ การ
คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๓ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ถือเป็นที่สุด  
 
          ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
      (นายกิตตน์สมบัติ  เอ้ือมมงคล) 
              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


