สมาคมกีฬาเทนนิ ส ลอนเทนนิ สสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เรื่อง 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
ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทนนิสดังตอไปนี้
๑. รายการที่เขารวมการแขงขัน
๑.๑ ITF Asia ๑๒ and Under Team Competition ๒๐๒๐ (South East Asia
Regional Qualifying Event) รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ประเภททีมชายและ
ประเภททีมหญิง
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 ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง
๑.๔ Junior Davis Cup (Asia/Oceania Final-Qualifying)
รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป ประเภททีมชาย
๑.๕ Junior Fed Cup (Asia/Oceania Final-Qualifying) รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป
ประเภททีมหญิง
๒. คุณสมบัตินักกีฬา
๒.๑ มีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
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 ต อ งมี ความประพฤติเรียบรอ ย โดยไมอ ยูในระหวางถูกลงโทษหามเขารวม
การแขงขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
และการกีฬาแหงประเทศไทย
๓. สิทธิพิเศษสําหรับการพิจารณาใหติดเยาวชนทีมชาติ
๓.๑ นักกีฬาเทนนิสรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป ที่มีอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของ
สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ตั้งแตอันดับ ๕๐๐ หรือดีกวา จะไดสิทธิเปน
ตัวแทนทีมชาติ โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือกโดยจํานวนนักกีฬาเทนนิสที่
ผานการคัดเลือกตัวจะลดลงตามจํานวนนักกีฬาเทนนิสที่ไดสิทธินี้
๓.๒ นักกีฬาเทนนิส/…

-๒๓.๒ นั ก กีฬ าเทนนิส รุน อายุไมเกิน ๑๖ ป ที่มีอัน ดับ นัก กีฬาเทนนิส เยาวชนของ
สหพันธเทนนิส นานาชาติ (ITF) ตั้งแตอันดับ ๒๐๐ หรือ ดีกวา จะไดสิทธิเปน
ตัวแทนทีมชาติ โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือกโดยจํานวนนักกีฬาเทนนิสที่
ผานการคัดเลือกตัวจะลดลงตามจํานวนนักกีฬาเทนนิสทีไ่ ดสิทธินี้
๓.๓ หากนัก กีฬาเทนนิสในรุนและประเภทใด ไดรับสิทธิพิเศษ ตามขอ ๓.๑ และ
๓.๒ ครบ ๓ คน แลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณานักกีฬา
เทนนิสที่มีความสามารถและเหมาะสมจํานวน ๑ คน เพื่อเปนตัวสํารอง
๓.๔ คณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณา นักกีฬาเทนนิสที่มีความสามารถ
และเหมาะสม ใหไดรับสิทธิเปนตัวแทนทีมชาติได (รุน และประเภทละไมเกิน ๑
คน โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือก)
๔. หลักเกณฑการพิจารณานักกีฬาเทนนิสเขารวมคัดเลือกตัว
๔.๑ นักกีฬาเทนนิส (ตัวจริง) จํานวนนักกีฬาเทนนิสชาย รุนละ ๑๖ คน และ
นัก กีฬาเทนนิสหญิง รุนละ ๑๖ คน ในรุนอายุไมเกิน ๑๔ ปและ ๑๖ ป โดยมี
หลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้
๔.๑.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนโลกของสหพันธ
เทนนิสนานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผูที่มีอันดับดีที่สุดตามลําดับตอ
จากนั ก กี ฬาตามข อ ๓.๑ และ ๓.๒ จํ านวน ๘ คน หากมีอัน ดั บ
เทากันใหพิจารณาจากการจัดอันดับภายในประเทศโดยสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
๔.๑.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยคัดเลือ กผูที่ มี
อั น ดั บ ดี ที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ ของ รุ น อายุ ไม เ กิ น ๑๔ ป และ ๑๖ ป
จํา นวน ๗ คน หากมีค ะแนนเทา กัน ใหพ ิจ ารณาจากจํา นวน
รายการที ่ล งแขง ขัน ของสมาคมกีฬ าเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแหง ประเทศไทยฯ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยผูที่
ลงแขง ขัน ในรายการที ่ส มาคมกีฬ าเทนนิส ใหก ารรับ รอง
มากกวาจะเปนผูไดรับ สิท ธิใหเ ขารวมคัดเลือ กตัว
๔.๑.๓ คณะกรรมการคัดเลือ กตัว สามารถพิจารณานักกีฬาเทนนิสที่ไมมี
อันดับ นักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห ง ประเทศไทยฯ ในรุน ของตนเอง หรือ มี อัน ดั บ ในรุ น
ตนเองที่ไมเขาหลักเกณฑตามขอ ๔.๑.๒ จํานวน ๑ คน เพื่อเขารวม
คัดเลือกตัวมีอันดับในรุนอายุที่สูงกวา หรือนักกีฬาเทนนิสที่มีความ
เหมาะสม โดยจะพิจารณาเปนรายบุคคลไป
๔.๑.๔ หากไมมีนักกีฬ าเทนนิส เยาวชน ไดรับ สิท ธิตามขอ ๔.๑.๓ ใหนํ า
จํานวนไปเพิ่ม ใหกับ นัก กีฬาเทนนิส เยาวชนที่มีคุณสมบัติตามขอ
๔.๑.๒
๔.๑.๕ หากไมมีนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ไดรับสิทธิครบตามขอ ๔.๑.๑ ใหนํา
จํานวนไปเพิ่ม ใหกับ นัก กีฬาเทนนิส เยาวชนที่มีคุณสมบัติตามขอ
๔.๑.๒
๔.๑.๖ หากนัก/...

-๓๔.๑.๖ หากนักกีฬาเทนนิสที่ไดรับสิทธิเขารวมคัดเลือกตัว ตามขอ ๔.๑.๑
เป น คนเดี ย วกั บ นั ก กี ฬ าเทนนิ ส ที่ ได รับ สิ ท ธิ ตามขอ ๔.๑.๒ ให
นักกีฬาเทนนิสใชสิทธิตามขอ ๔.๑.๑ เทานั้น และใหพิจารณาเลือก
นักกีฬาเทนนิสตามขอ ๔.๑.๒. ที่มีอันดับดีกวา ทดแทนตามลําดับ
๔.๒ นักกีฬาเทนนิส (ตัวสํารองอันดับ ๑๗-๒๐) จํานวนนักกีฬาเทนนิสชาย รุนละ ๔ คน
และนักกีฬาเทนนิสหญิงรุนละ ๔ คน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้
๔.๒.๑ พิจ ารณาจากการจัด อัน ดั บ นั ก กีฬ าเทนนิส เยาวชนของสหพั น ธ
เทนนิสนานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผูที่มีอันดับดีที่สุดตามลําดับตอ
จากนัก กีฬ าตามขอ ๔.๑.๑ จํ านวน ๒ คน (จะถูก จัด เรี ยงอยู ใน
สํารองลําดับที่ ๑ และ ๒ )
๔.๒.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยคัดเลือ กผูที่ มี
อันดับดีที่สุดตามลําดับตอจากนักกีฬาตามขอ ๔.๑.๒ ของรุนอายุไม
เกิน ๑๔ ป และ ๑๖ ป จํานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยูในสํารอง
ลําดับที่ ๓ และ ๔ )
๔.๒.๓ หากไมมนี กั กีฬาเทนนิสเยาวชนไดรับสิทธิตามขอ ๔.๒.๑ ใหนํา
จํานวนไปเพิ่มใหกบั นักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตาม
ขอ ๔.๒.๒
๔.๓ นั ก กีฬารุนอายุไมเ กิน ๑๒ ป ๑๔ ป ๑๖ ป ชายและหญิง ที่ผานการ
คั ดเลื อกตัว อันดับ ๑-๔ (ตัวจริง ๓ คน สํารอง ๑ คน) จะตองเขาทําการ
ฝกซอมตามทีส่ มาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
กําหนด
๔.๔ เฉพาะนักกีฬาในรุน ๑๒ ป ทั้งชายและหญิง ใหใชอันดับของสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ในการ
พิจารณานักกีฬาในการเขารวมการแขงขัน ทั้งรายชื่อตัวจริง (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/…

-๔๕. ประกาศสถานภาพของนักกีฬา
การพิจารณาตามขอ ๓ และขอ ๔ จะใชอันดับนักกีฬา ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
เปนขอกําหนด และจะประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสที่มีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวในวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๓ ที่ เ ว็ บ ไซต ข องสมาคมกี ฬ าเทนนิ ส ลอนเทนนิ ส สมาคมแห ง ประเทศไทยฯ
https://www.tour.ltat.org/results-2020.html
๖. การยืนยันเขารวมการแขงขัน และการถอนตัวจากการแขงขัน
๖.๑ นั ก กี ฬ าเทนนิ ส ที่ มี สิ ท ธิ เ ข า ร ว มการแข ง ขั น คั ด เลื อ กตั ว จะมี ร ายชื่ อ ใน
“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 ถือ วานัก กีฬาไดยืนยันเขารวม
คัดเลือกตัว
๖.๒ นักกีฬาเทนนิสที่แจงถอนตัวหลังจากวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จะตองแสดง
ใบรับรองแพทย
๖.๓ นักกีฬาเทนนิสที่ไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑ และ ๖.๒ หรือนักกีฬาเทนนิสที่ไดแจง
ยืนยันเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว แตไมเขารวมการแขงขันจะถูกลงโทษหาม
แขงขันเทนนิสทุกรายการทีส่ มาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
ใหการรับรองเปนเวลา ๙๐ วัน
๗. การพิจารณานักกีฬาเทนนิส เขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวเพิ่มเติม ในกรณีที่มีนกั กีฬา
เทนนิสถอนตัว หรือมีนกั กีฬาเทนนิสเขารวมการคัดเลือกตัวไมครบจํานวนตามขอ ๔.๑
๗.๑ หากมีนักกีฬาเทนนิสถอนตัวจะพิจารณาเลือกนักกีฬาเทนนิสสํารองตามอันดับ
ที่จัดไวในขอ ๔.๒ เขาแทน
๗.๒ หากเรียกนักกีฬาเทนนิสสํารองแลว มีจํานวนผูเ ขารวมคัดเลือกตัวไมครบ
จํานวนตามขอ ๔.๑ จะพิจารณานักกีฬาเทนนิสทีม่ าลงชื่อเขารวมการคัดเลือก
ตัว ซึ่งจะเปดใหลงชื่อในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๗.๓๐ –
๐๘.๐๐ น. โดยคัดเลือกจากวิธีการจับฉลาก
๗.๓ หากพิจารณานักกีฬาเทนนิสตามขอ ๗.๑ และขอ ๗.๒ แลว มีนักกีฬาเทนนิส
เขารวมการแขงขันไมครบจํานวนตามขอ ๔.๑ ใหจัดการแขงขันตามจํานวนนักกีฬา
เทนนิสทีส่ ามารถเขารวมการคัดเลือกตัวได
๘. การจัดอันดับมือวาง
๘.๑ นักกีฬาที่มอี ันดับที่ ๑ จัดอยูในกลุม A, อันดับที่ ๒ จัดอยูในกลุม B, อันดับที่ ๓
จัดอยูในกลุม C, อันดับที่ ๔ จัดอยูในกลุม D
๘.๒ อันดับตั้งแต ๕ ถึง ๘ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C และ D
๘.๓ อันดับตั้งแต ๙ ถึง ๑๒ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C และ D
๘.๔ อันดับตั้งแต ๑๓ ถึง ๑๖ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C และ D
ใหใช/...

-๕ใหใชอันดับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (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 ผูที่มีคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งและสอง
ในแตละกลุม จะเขาไปแขงขันในรอบที่ ๒ โดยการคิดคะแนนในแตละกลุมมีดังนี้
๙.๑.๑ ผูที่ชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูที่ไมลงทําการ
แขงขันไมไดคะแนน
๙.๑.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึง่ และสองในแตละกลุม เทากัน ๒ คน ใหดู
จากผลการแขงขันคูนั้น ผูที่ชนะจะเปนผูทมี่ ีอันดับดีกวา
๙.๑.๓ หากคะแนนเทากันตั้งแต ๓ คนขึ้นไป ใหผูที่มผี ลตางของเซต (เซตได
ลบดวยเซตเสีย) ผูทมี่ ีผลตางของเซตดีกวา เปนผูท ี่มีอันดับดีกวา
๙.๑.๔ หากยังเทากันอยูใหผูที่มผี ลตางของเกมส (เกมสไดลบดวยเกมสเสีย)
ผูที่มผี ลตางของเกมสดีกวา เปนผูท ี่มีอันดับดีกวา
๙.๑.๕ หากยังเทากันอยูใหใชวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผูท ี่มีอนั ดับดีกวา
๙.๑.๖ หากนักกีฬาผูใดไมลงทําการแขงขัน ใหผูชนะผานดวยสกอร ๖-๐,๖-๐
หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กําลังแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอรที่
นับตอจากที่ถอนตัวจนจบการแขงขัน
๙.๒ การแขงขันในรอบที่ ๒ แขงขันโดยระบบแพคัดออก โดยมีการจับสายใหมดังนี้
- 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
ผูชนะจะผานเขาแขงขัน ในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ และชิง
อันดับ ๓ เพื่อจัดอันดับการพิจารณาเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติตอไป
๙.๓ หากนักกีฬาผูใด ถอนตัวจากการแขงขันหรือในระหวางแขงขันโดยไมมีเหตุผล
อันควร จะถูกลงโทษหามแขงขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรองหรือจัดการแขงขันเปนเวลา ๓๐ วัน
นับจากวันที่เกิดเหตุการณ
๙.๔ หากมีนักกีฬาที่ผานการพิจารณาคัดเลือกตัว ไดถอนตัวจากการเปนตัวแทนทีม
ชาติใหคณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัมภ เปนผูพิจารณานัก กีฬาสํารองลําดับ ที่ ๔
เขามาแทนตามความเหมาะสม ตอไป
๙.๕ อันดับจากการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติในแตละรุนทั้ง ๑๒ ป ๑๔ ป
และ ๑๖ ป ประจําป ๒๕๖๓ ไมมีผลตอการจัดอันดับมือนักกีฬาในการสงเขา
รวมการแขงขันในนามทีมชาติ โดยใหผูฝก สอนที่ควบคุมทีมเปนผูพจิ ารณาตาม
ความเหมาะสม
๑๐. กําหนด/…

-๖๑๐. กําหนดวันเวลาและสถานที่ดําเนินการคัดเลือกตัว
๑๐.๑ แข ง ขั น คั ด เลื อ กตั วระหว างวั น ที่ ๒๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้ ง แต เวลา
๐๘.๓๐ น. เปนตนไปของทุกวัน ณ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม
แห งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ เมือ งทองธานี 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. ประชุม ชี้แจงระเบีย บการ
แขงขัน และจัดสายการแขงขัน
๑๑ หากมีขอตองพิจารณาใดๆ ใหเปนอํานาจพิจ ารณาของประธานคณะกรรมการ การ
คัดเลือกนักกีฬาเทนนิส เยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๓ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๓ ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตตนสมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

