กําหนดการแข่งขัน
" PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจําปี 2562 "
ระหว่างวันที� 21 - 26 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที�

เวลา

รอบ

ประเภท

จํานวน

วันเสาร์

08.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

4 แมตช์

09.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

10.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

11.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

12.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

13.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

4 แมตช์

14.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

15.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

16.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

17.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

21 ธันวาคม 2562

กําหนดการแข่งขัน
" PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจําปี 2562 "
ระหว่างวันที� 21 - 26 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันาอาทิตย์

08.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

4 แมตช์

09.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

10.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

11.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

12.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

13.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

หลังจากพัก

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 8 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 10 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

22 ธันวาคม 2562

14.00 น.

15.00 น.

วันจันทร์

08.00 น.

23 ธันวาคม 2562

09.00 น.

กําหนดการแข่งขัน
" PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจําปี 2562 "
ระหว่างวันที� 21 - 26 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคาร

08.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

24 ธันวาคม 2562

09.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

10.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

11.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

12.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

13.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบพบกันหมดรอบแรก

8 แมตช์

14.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

15.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

16.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

17.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

18.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

19.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบพบกันหมดรอบสอง

8 แมตช์

วันพุธ

08.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

25 ธันวาคม 2562

09.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

10.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

11.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

12.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

13.00 น.

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบพบกันหมดรอบสาม

8 แมตช์

14.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบก่อนรองชนะเลิศ

4 แมตช์

15.00 น.

16.00 น

กําหนดการแข่งขัน
" PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจําปี 2562 "
ระหว่างวันที� 21 - 26 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดี

08.00 น.

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบรองชนะเลิศ

2 แมตช์

หลังจากพัก

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 14 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 16 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

หญิงเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

หลังจากพัก

ชายเดี�ยวอายุไม่เกิน 18 ปี

รอบชิงชนะเลิศ

1 แมตช์

26 ธันวาคม 2562

09.00 น.

หมายเหตุ : นักกีฬาสามารถตรวจสอบวันและเวลาการแข่งขัน โดยไม่ต้องรายงานตัว

นักกีฬาสามารถเข้าร่วมจัดสายการแข่งขัน ในวันศุกร์ที� 20 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี�
*ชายเดี�ยวและหญิงเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จัดสายการแข่งขัน เวลา 14.00 น.*
*ชายเดี�ยวและหญิงเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จัดสายการแข่งขัน เวลา 15.00 น.*
*ชายเดี�ยวและหญิงเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จัดสายการแข่งขัน เวลา 16.00 น.*
นักกีฬาสามารถเข้าร่วมจัดสายการแข่งขัน ในวันอังคารที� 23 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี�
*ชายเดี�ยวและหญิงเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จัดสายการแข่งขัน เวลา 14.00 น.*
*ชายเดี�ยวและหญิงเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จัดสายการแข่งขัน เวลา 15.00 น.*
*ชายเดี�ยวและหญิงเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จัดสายการแข่งขัน เวลา 16.00 น.*
ณ สนามเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

