
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง การคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยประเภททีมชายรายการเดวิสคัพ  

ประจำปี ๒๕๖๓ 
********************* 

ตามท่ี สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้มีแผนงานในการส่งนักเทนนิสทีมชาติไทย ประเภททีมชาย เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภท
ทีมชาย รายการเดวิสคัพ ประจำปี ๒๕๖๓ แล้วน้ัน 

เพ่ือให้การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จึงได้พิจารณาให้นักกีฬาร่วมทีมโดยไม่ต้องคัดเลือก จำนวน ๒  คน ได้แก่ นักเทนนิสที่มีอันดับนักเทนนิส 
อาชีพชาย (ATP) ประเภทเด่ียว ดีที่สุด ๒ อันดับแรก โดยใช้อันดับ ณ วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
และขอประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาติดทีมชาติเพ่ิมเติมจำนวน ๓ คน โดยใช้อันดับนักเทนนิส 
ณ วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

   ๑. การเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติฯ 
      ๑.๑ นักเทนนิสที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬา 
ทีมชาติฯ ต้องไปลงช่ือรายงานตัวเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสมาคมกีฬาเทนนิส  
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ 
น. หากนักกีฬาไม่ไปลงช่ือรายงานตัวตามกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี 
    ๑.๒ สมาคมกีฬาเทนนิสฯ จะพิจารณานักเทนนิสที่มีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน
คัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ จำนวน ๑๖ คน โดยคัดเลือกให้เหลือเป็นนักกีฬาทีมชาติจำนวน ๓ คน และ
นักกีฬาสำรองจำนวน ๑ คน โดยมีหลักเกณฑ์เรียงตามลำดับ ดังน้ี 
     ๑.๒.๑ นักเทนนิสที่ลงช่ือรายงานตัวเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน และมี
อันดับนักเทนนิสดีที่สุดจากการจัดอันดับนักเทนนิสอาชีพประเภทเด่ียวของ ATP จำนวน ๑๔ คน  
     ๑.๒.๒ นักเทนนิสเยาวชนที่ลงช่ือรายงานตัวเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 
และมีอันดับนักเทนนิสดีที่สุดจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนโลกของ ITF จำนวน ๑ คน (หากนักเทนนิส
เยาวชนมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ ด้วย ให้ใช้สิทธ์ิตามคุณสมบัติในข้อ ๑.๒.๑) 
     ๑.๒.๓ นักเทนนิสที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒.๑ และข้อ ๑.๒.๒ 
ซึ่งสมาคมกีฬาเทนนิสฯ พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ จำนวน ๑ คน  
     ๑.๒.๔ หากนักเทนนิสตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ มาลง
ช่ือรายงานตัวเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบตามจำนวน หรือไม่มีนักเทนนิสที่ได้รับสิทธ์ิตามข้อ ๑.๒.๓   
จะพิจารณานักเทนนิสที่มาลงช่ือรายงานตัวเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันตามลำดับจากอันดับนักเทนนิสอาชีพ 
ประเภทเด่ียว ของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ 

๑.๒.๕ หาก/… 

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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



-๒- 

๑.๒.๕ หากพิจารณานักเทนนิสตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๒.๑  
ข้อ ๑.๒.๒ ข้อ ๑.๒.๓ และข้อ ๑.๒.๔ แล้วยังไม่ครบ ๑๖ คน  ให้จัดการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติฯ  
ไปตามจำนวนนักกีฬาที่เข้าหลักเกณฑ์ 

   ๒. การดำเนนิการจัดการแขง่ขัน 
    ๒ .๑ จัดการแข่งขันวันละ ๑ รอบ แข่งขันในรูปแบบพบกันหมด แบ่ง
ออกเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๔ คน (กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C, และกลุ่ม D) แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต 
ดิวส์ปกติ (Traditional) การจัดแบ่งกลุ่มและการจัดมือวางเป็นสิทธ์ิของผู้ตัดสินช้ีขาดที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม  โดยผู้ที่มีอันดับหน่ึงและสองในแต่ละกลุ่ม จะเข้าไปแข่งขันในรอบที่ ๒ ผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองฯ
ชนะเลิศต่อไป และผู้ชนะในรอบรองฯ จะได้สิทธ์ิติดทีมชาติ ส่วนผู้แพ้เข้าไปชิงอันดับ ๓ เพ่ือติดทีมชาติ ส่วนผู้ที่
ได้อันดับ ๔ จะมีสิทธ์ิติดทีมชาติหากมีนักกีฬาที่ได้รับสิทธ์ิติดทีมชาติขอถอนตัว โดยการคิดคะแนนในรอบ
แบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มมี ดังน้ี  
     ๒.๑.๑ ผูท้ี่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผูแ้พ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่
ลงทำการแข่งขันไม่ได้คะแนน  หากนักกีฬาผู้ใดไม่ลงทำการแข่งขัน ให้ผู้ชนะผ่าน  ชนะด้วยสกอร์ ๖-๐,๖-๐ 
หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กำลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะด้วยสกอร์ที่นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน 
     ๒.๑.๒ หากมีคะแนนในแต่ละกลุ่มเท่ากัน ๒ คน ให้ดูจากผลการ
แข่งขันคู่น้ัน ผูท้ี่ชนะจะเป็นผู้ที่มีอันดับดีกว่า 
     ๒.๑.๓ หากคะแนนเท่ากันต้ังแต่ ๓ คนขึ้นไป ให้ผู้ที่มีผลต่าง 
ของเซต (เซตได้ลบด้วยเซตเสีย) ดีกว่า เป็นผู้มีอันดับดีกว่า หากยังเท่ากันอยู่ให้ผู้ทีม่ีผลต่างของเกมส์ (เกมส์ได้
ลบด้วยเกมส์เสีย) ดีกว่า  เป็นผู้มีอันดับดีกว่า หากยังเท่ากันอยู่ให้ใช้วิธีจับฉลากเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีกว่า 
    ๒.๒ ในการแขง่ขันในรอบที่ ๒ แข่งขันโดยระบบน็อคเอ๊าท์ โดยมีการจับ
ฉลากแบ่งสายใหม่ โดยในสายเดียวกันจะแยกออกเป็นสายบนและสายลา่ง ดังน้ี 
     สายบน 
    - ที ่๑ ของสาย A จะพบกับที่ ๒ ของสาย B หรือ C หรือ D 
    - ที ่๑ ของสาย C หรือ D จะพบกับที่ ๒ ของสาย B หรือ C หรือ D 
     สายล่าง 
    - ที ่๑ ของสาย B จะพบกับที่ ๒ ของสาย A หรือ C หรือ D 
    - ที ่๑ ของสาย C หรือ D จะพบกับที่ ๒ ของสาย A หรือ C หรือ D  
    ๒.๓ หากนักกีฬาผู้ใด ถอนตัวจากการแข่งขันหรือในระหว่างแข่งขันโดยไม่มี
เหตุผลอันควร จะถูกลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
ให้การรับรองหรือจัดการแข่งขันเป็นเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ 
    ๒.๔ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยเพ่ือเข้าร่วมการ
แข่งขันเทนนิสประเภททีมชายรายการเดวิสคัพ ประจำปี ๒๕๖๓ มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบ
การแข่งขัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดแข่งขันเพ่ิมมากขึ้นได้  
 

  ๓. กำหนด/…  
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       ๓. กำหนดวันเวลาและสถานท่ีดำเนินการคัดเลือกตัว  
    แข่งขันคัดเลือกตัวระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 
๑๐ .๐๐  น .   เป็นต้นไป   ของทุกวัน  (เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ตัดสินชี้ขาด
เห็นเหมาะสม) ณ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  (มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๑๕  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๑๕ น.  

      ๔. หากมีข้อต้องพิจารณาใดๆ ให้เป็นอำนาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการ         
คัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยประเภททีมชายรายการเดวิสคัพ ประจำปี ๒๕๖๓ และการพิจารณาโดยประธาน
คัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยประเภททีมชายรายการเดวิสคัพ ประจำปี ๒๕๖๓ ถือเป็นที่สุด  

 
          ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
      (นายกิตตน์สมบัติ  เอ้ือมมงคล) 
              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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