
ระเบียบสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
วาดวยการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ  

ประจําป ๒๕๖๕ 
********************* 

ตามท่ี สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีแผนงาน 
ในการสงนักเทนนิสทีมชาติไทย เขารวมการแขงขันเทนนิสรายการตางๆ ประจําป ๒๕๖๕ แลวนั้น 

เพ่ือใหการสงทีมเขารวมการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จึงประกาศ
หลักเกณฑเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักเทนนิสทีมชาติไทย จํานวน ๓๐ คน แบงเปน ชาย ๑๕ คน และ
หญิง ๑๕ คน กอนท่ีจะมีการพิจารณาคัดเลือกนักเทนนิสจากกลุม ๓๐ คน นี้เพ่ือเปนตัวแทนทีมชาติไทย  
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
   ๑. ใหสิทธิ์แกนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ ประจําป ๒๕๖๔ (ชาย ๕ คน และ หญิง ๕ คน) 
เขาอยูในกลุมโดยอัตโนมัติ 
   ๒. จัดการแขงขันคัดเลือกนักเทนนสิเขารวมกลุม (ชาย ๘ คน และ หญิง ๘ คน) 
   ๓. สมาคมฯ จะพิจารณาจากความพรอมและความเหมาะสมดานตางๆ ในการ 
ใหสิทธิ์แกนักเทนนิสเขารวมกลุมเปนกรณีพิเศษ (ชาย ๒ คน และ หญิง ๒ คน) 

๑. การเขารวมการแขงขันคัดเลือกเปนนกักีฬาทีมชาตไิทย 
๑.๑ ประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันคัดเลือกเพ่ือเปนตัวแทน   

ทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๕ วนัศุกรท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ (ใชอันดับนักเทนนิสไทย ณ วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
ในการประกาศสถานภาพ) 
      ๑.๒ นักเทนนิสท่ีมีความประสงคเขารวมการแขงขันคัดเลือกเปนนักกีฬา 
ทีมชาติฯ ตองไปลงชื่อรายงานตัวเพ่ือเขารวมการแขงขัน (รอบแรก) ตามวันและเวลาแขงขัน ในประเภทชายเดี่ยว
และหญิงเดี่ยว (ไมมีคาสมัคร) ท้ังนี้จะกําหนดสายการแขงขันไมเกิน ๖๔ คน โดยรอบแรกและรอบสองใชระบบ
น็อกเอาทหรือแพคัดออก คัดเอาผูชนะ ๑๖ คน เขาไปแขงขันรอบแบงกลุม ซ่ึงจะแบงเปน ๔ กลุม แขงขันพบกันหมด
ในกลุม ผูท่ีไดอันดับ ๑ ของกลุม (รวม ๔ คน) จะไดสิทธิ์เขารวมโครงการ สวนผูท่ีรั้งอันดับ ๒-๔ รวม ๑๒ คน 
จะไดเลนรอบแกตัว ซ่ึงจะมีการแบงกลุม ออกเปน ๔ กลุมๆ ละ ๓ คน แขงขันพบกันหมด และผูท่ีไดอันดับ ๑ 
ของแตละกลุมในรอบนี้ จะไดสิทธิ์เขารวมโครงการเปนลําดับตอไป (รวม ๔ คน) 

   ๒. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
๒.๑ จัดการแขงขันวันละ ๑ รอบ โดยแขงขันในรูปแบบ ดังนี้  

๒.๑.๑ รอบแรก (กําหนดสายการแขงขันไมเกิน ๖๔ คน) ใชระบบ 
น็อกเอาทหรือแพคัดออก แขงขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต ดิวสปกติ (Traditional) ใชอันดับ  
ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ในการจัดมือวางเปนสิทธิ์ของผูตัดสินชี้ขาดท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม  
โดยผูท่ีชนะ จะเขาไปแขงขันในรอบท่ี ๒ (๓๒ คน)   

๒.๑.๒ รอบสอง (๓๒ คน) ใชระบบน็อกเอาทหรือแพคัดออก  
แขงขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต ดิวสปกติ (Traditional) 
 

๒.๑.๓ รอบสาม/… 
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๒.๑.๓ รอบสาม (รอบแบงกลุม ๑๖ คน) แบงออกเปน ๔ กลุม  ๆละ  ๔ คน 
(กลุม A, กลุม B, กลุม C และกลุม D) แขงขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต ดิวสปกติ (Traditional) ในการ
จัดแบงกลุมและการจัดมือวางเปนสิทธิ์ของผูตัดสินชี้ขาดท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยผูท่ีมีอันดับหนึ่ง
ในแตละกลุม จะไดสิทธิ์เขารวมโครงการตอไป 

๒.๑.๔ รอบสุดทาย สําหรับผูท่ีรั้งอันดับ ๒-๔ ของแตละกลุม 
แขงขัน (รอบ ๑๒ คน) แบงออกเปน ๔ กลุม  ๆละ ๓ คน (กลุม A, กลุม B, กลุม C และกลุม D) แขงขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต 
ไทเบรกทุกเซต ดิวสปกติ (Traditional) ในการจัดแบงกลุมและการจัดมือวางเปนสิทธิ์ของผูตัดสินชี้ขาด 
ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยผูท่ีมีอันดับหนึ่งในแตละกลุม จะไดสิทธิ์เขารวมโครงการตอไป 

๒.๑.๕ ผูท่ีชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูท่ีไมลง            
ทําการแขงขันไมไดคะแนน  หากนักกีฬาผูใดไมลงทําการแขงขัน ใหผูชนะผาน  ชนะดวยสกอร ๖-๐,๖-๐        
หากนักกีฬาถอนตัวในขณะท่ีกําลังแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอรท่ีนับตอจากท่ีถอนตัวจนจบการแขงขัน 

หมายเหตุ การจัดอันดับในกลุมรอบพบกันหมด ใหจัดเรียงตามลําดับดังตอไปนี้ 
  ก) จํานวนแมตชท่ีชนะ 
  ข) จํานวนแมตชท่ีแขงขัน 
  ค) ถามีอันดับเทากัน ๒ คน (คู) ใหดูผลการแขงขันท่ีพบกัน (Head to Head) 
  ง) ถามีอันดับเทากัน ๓ คน (คู) ข้ึนไป ใหดูเปอรเซ็นตเซ็ตไดเสียท่ีดีกวา 
  จ) ถาเทากันอีก ใหดูเปอรเซ็นตเกมไดเสียท่ีดีกวา 
  ฉ) ถาเทากันอีก ใหดูเปอรเซ็นตแตมไดเสียท่ีดีกวา 

  ช) ถาอันดับเทากันอีก คณะกรรมการจัดการแขงขันจะเปนผูตัดสิน และผลการตัดสินใหถือวา   
                    เปนท่ีสิ้นสุด   

    ๒.๒ หากนักกีฬาผูใด ถอนตัวจากการแขงขันหรือในระหวางแขงขันโดยไมมี
เหตุผลอันควร จะถูกลงโทษหามแขงขันในรายการท่ีสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
หรือจัดการแขงขันเปนเวลา ๓๐ วัน นับจากวันท่ีเกิดเหตุการณ 
    ๒.๓ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเทนนิสทีมชาติไทยเพ่ือเขารวมการ
แขงขันประจําป ๒๕๖๕ มีอํานาจในการปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการแขงขัน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการ
จัดแขงขันเพ่ิมมากข้ึนได 

       ๓. กําหนดวันเวลาและสถานท่ีดําเนินการคัดเลือกตัว  การแขงขันคัดเลือกตัว 
แบงออกเปน ๔ ชวงการแขงขันดังนี้ 

- รอบแรก (๖๔ คน) แขงขันวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  
(จัดสายแขงขันวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ) 

- รอบสอง (๓๒ คน) แขงขันวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕  
- รอบสาม (๑๖ คน) ระหวางวันท่ี ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

(จัดสายแขงขันวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากการแขงขันเสร็จสิ้น ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ) 
- รอบสี่ (๑๒ คน) ระหวางวันท่ี ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  

(จัดสายแขงขันวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากการแขงขันเสร็จสิ้น ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ) 
***หมายเหตุ ทุกรอบการแขงขันเริ่มแขงขันตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป เวลาในการแขงขัน 

อาจเปลี่ยนแปลงไดตามท่ีผูตัดสินชี้ขาดเห็นเหมาะสม*** 
 

๔. มาตรการ/… 
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  ๔. มาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
   ๔.๑ นักกีฬาและผูติดตามตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
อยางเครงครัด 

๔.๒ มาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
มีประกาศใหทราบทางหนา Facebook ของสมาคมฯ 

๔.๓ ผูท่ีไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสูบริเวณ 
สนามแขงขัน จนกวาจะปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด  

      ๕. หากมีขอตองพิจารณาใดๆ ความใดมิไดปรากฏตามระเบียบการนี้ หรือปรากฏ
ตามระเบียบแตมีขอขัดแยง หรือปรากฏตามระเบียบแตมีเหตุท่ีตองใหดําเนินการเปนกรณีพิเศษ ใหเลขาธิการ
สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูใชดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัย และผลการ
พิจารณาของเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหถือเปนท่ีสุด  

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม) 
นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
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