
 

 

 
ประกาศสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอาย ุ15 ปี ประจำปี 2565 
 

*************************** 
เพื ่อให้การเตรียมตัวของนักกีฬาในการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงขอประกาศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกดังนี้ 

หลักเกณฑ์ 

1. เป็นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งชายและหญิง 
(ชุด A และ B)  

2. เป็นนักกีฬาอายุไม่เกิน 15 ปี โดยให้นักกีฬาลงทำการคัดเลือกได้เฉพาะรุ่นตัวเองเท่านั้น 
3. เป็นนักกีฬาที่มีผลงานต่อเนื่อง โดยมีคะแนนสะสม (Ranking) ณ  เดือนธันวาคม 2564 (โดยรวมคะแนน

สะสมของรายการ All  Thailand Circuit 2 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6-9 มกราคม 2565) 
 3.1 อันดับที่ 1-16 รุ่นทั่วไป 
 3.2 อันดับที่ 1-16 รุ่น 21 ปี 
 3.3 อันดับที่ 1-16 รุ่น 18 ปี 
 3.4 อันดับที่ 1-16 รุ่น 15 ปี 
 3.5 อันดับที่ 1-8 รุ่น 12 ปี 
 3.6 อันดับที่ 1-4 รุ่น 10 ปี 

4. เป็นนักกีฬาที่มีผลงานต่อเนื่อง โดยมีคะแนนสะสม (Ranking) ณ  เดือนมกราคม 2565 ดังนี้  
  4.1  อันดับที่ 1-16 รุ่นทั่วไป 

4.2 อันดับที่ 1-16 รุ่น 19 ปี 
4.3 อันดับที่ 1-16 รุ่น 17 ปี 
4.4 อันดับที่ 1-16 รุ่น 15 ปี 
4.5 อันดับที่ 1-8 รุ่น 13 ปี 
4.6 อันดับที่ 1-4 รุ่น 11 ปี 

5. เป็นนักกีฬาที่มีผลงานดี โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้ 
5.1 การแข่งขันเพ่ือความชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 

5.1.1 อันดับที่ 1-8  รุ่น 15 ปี 
5.1.2 อันดับที่ 1-4  รุ่น 13 ปี 
5.1.3 อันดับที่ 1-2  รุ่น 11 ปี 



 

 

5.2 การแข่งขันรายการ SET All Thailand Table Tennis Championships ประจำปี 2564 
5.2.1 อันดับที่ 1-8  รุ่น 15 ปี 
5.2.2 อันดับที่ 1-4  รุ่น 12 ปี 
5.2.3 อันดับที่ 1-2 รุ่น 10 ปี 

5.3 การแข่งขันรายการ SET All Thailand Table Tennis Championships  ประจำปี 2564            
5.3.1 อันดับที่ 1-8  รุ่น 15 ปี 
5.3.2 อันดับที่ 1-4  รุ่น 13 ปี 
5.3.3 อันดับที่ 1-2  รุ่น 11 ปี  

6. เป็นนักกีฬาโครงการของสมาคมหรือเป็นนักกีฬาที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเห็นสมควร   
ให้ทำการแข่งขันคัดเลือกตัวได้   

7. จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลงโทษของสมาคมฯ 
8. นักกีฬาที่เข้าร่วมการคัดเลือกต้องปฏิบ ัตติามประกาศหรือคำสั่งของสมาคมฯ โดยเคร่งครัด 

การคัดเลือกเป็นเยาวชนทีมชาติไทย 
 เป็นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ดังนี้ 

 
• คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี  2565 รุ่น 15 ปี นักกีฬาชาย 8 คน    

และ นักกีฬาหญิง 8 คน  
• ชุดเยาวชนเพื ่อความชนะเล ิศแห่งอาเซียน ประจำปี  2565 รุ ่น 15 ปีนักกีฬาชาย 1-3 คน 

และนักกีฬาหญิง 1-3 คน 
• รายการอื่นๆ ที่สมาคมฯ เห็นสมควรส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

นักกีฬาชาย 
1. นักกีฬาชายที ่มีผลคะแนนการคัดเลือกในอันดับท่ี 1 – 8 ของรุ่น 15 ปีชายจะได้รับสิทธ์ิ             

เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยชุด SET Thailand Junior & Cadet 2022 
 

2. นักกีฬาชายที่มีผลคะแนนการคัดเลือกในอันดับ 1 - 3 ของรุ่น 15 ปีชาย จะได้รับสิทธิ์ 
เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยชุดเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศแห่งอาเซียนประจำปี 2565 

นักกีฬาหญิง 
 

1. นักกีฬาหญิงที่มีผลคะแนนการคัดเลือกในอันดับที่ 1 – 8 ของรุ่น 15 ปี  จะได้รับสิทธิ์ 
เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยชุด SET Thailand Junior & Cadet 2022 

2. นักกีฬาหญิงที่มีผลคะแนนการคัดเลือกในอันดับที่ 1 – 3 ของรุ่น 15 ปีหญิง จะได้รับสิทธิ์ 
เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยชุดเยาวชน เพ่ือความชนะเลิศแห่งอาเซียน ประจำปี 2565 

กำหนดวันคัดเลือกตัวในวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส Joola เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ 

 



 

 

 
การสมัครและหลักฐานการสมัคร 

 
การยื่นใบสมัคร: นักกีฬาต้องยื่นใบสมัคร(ออนไลน์) เข้ารับการคัดเลือกตัวผ่านทางเว็บไซต์สมาคมกีฬา      

เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยกรอกใบสมัครที่ 
 

https://www.ttatthailand.com/ 
 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.  

 
 

นักกีฬาทุกคน จะต้องลงทะเบียนในระบบ ออนไลน์ เพื่อสมัครตามรายละเอียดของการแข่งขัน         
ในเว็บไซต์สมาคมฯ 

หัวข้อ ประกาศการคัดเลือกตัวเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 15 ปี ประจำปี 2565  
หากนักกีฬาไม่มาทำการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาลงโทษ 
ตามที่เห็นสมควร 
 

ในกรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับประกาศฉบับนี ้ ให้เป็นอำนาจของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส 
แห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาคำตัดสินของสมาคมฯถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
ประกาศไว้ ณ วันที่ 22 มกราคม 2565  

 
 
 
 
 
 

 

( นายณัฐวุฒิ เรืองเวส ) 
นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

 


