
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง การคัดเลอืกนักเทนนิสเยาวชนหญิง  

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  และรุ่นอายุไมเ่กิน ๑๖ ปี  (รุ่นอายุละ ๑ คน) รวม ๒ คน   
เพื่อเข้าแข่งขันเทนนิสรายการ WTA Future Stars ๒๐๑๘  

ณ ประเทศสิงคโปร ์

********************* 
ด้วยสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA) ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ 
ปี  และ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  (รุ่นอายุละ ๑ คน) รวม ๒ คน  เพ่ือคัดเลือกเข้าแข่งขันเทนนิสรายการ WTA 
Future Stars ๒๐๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามแข่งขัน Kallang Tennis Centre ๕๒ 
Stadium Road Singapore ประเทศสิงคโปร์ โดยนักเทนนิสเยาวชนหญิงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้ 

๑. ได้เข้าร่วมโครงการ WTA Future Stars ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนชีวิตนักกีฬา
โดยการเล่นเทนนิส โดยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเทนนิสเยาวชนหญิงได้มีพัฒนาการด้านการเล่น
เทนนิส และเข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการชุมชน 

๒. ตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนหญิง จะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ สนาม 
Centre Court (สนามในร่ม) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามเดียวกันกับนักเทนนิสหญิงระดับโลก WTA 
Finals ใช้ท าการแข่งขัน 

๓. ฟรี ค่าท่ีพัก และค่าอาหาร 
๔. ฟรี รถรับ-ส่ง จากสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 
๕. ฟรี รถรับ- ส่ง จากโรงแรม – สนามเทนนิส – โรงแรม 
๖. ได้พบปะกับ นักเทนนิสหญิงของโลก WTA Stars และระดับต านาน 
๗. เข้าร่วมสัมมนา “Reach for the Stars” 
๘. เข้าร่วมคลินิกเทนนิส กับนักเทนนิสหญิงของโลกระดับต านาน 
๙. เข้าร่วมงานเลี้ยง กับนักเทนนิสหญิงของโลก WTA Finals 

(นักเทนนิสเยาวชนหญิงที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรายการ WTA Future Stars ณ สิงคโปร์ แล้ว ไม่สามารถ
ลงแข่งขันซ้ ารุ่นได)้ 

 
 

 

 

/สมาคมกีฬาเทนนิส.... 

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศ
คุณสมบัตินักเทนนิสเยาวชน เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  และรุ่น
อายุไม่เกิน ๑๖ ปี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.คุณสมบัตินักกีฬา 
๑.๑ เชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย 
๑.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิดตามสูติบัตรลบ

ด้วยปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
๑.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิดตามสูติบัตรลบ

ด้วยปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
๑.๔ ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการ  

แข่งขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 

๒.หลักเกณฑ์การพิจารณานักเทนนิสเข้าร่วมคัดเลือกตัว 
๒.๑ นักเทนนิส (ตัวจริง) นักเทนนิสหญิงรุ่นละ ๑๖ คน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 

ดังนี้ 
๒.๑.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนโลกของสหพันธ์

เทนนิสนานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีที่สุดตามล าดับ 
จ านวน ๘ คน หากมีอันดับเท่ากันให้พิจารณาจากการจัดอันดับ
ภายในประเทศโดยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ 

๒.๑.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู้ที่มี
อันดับดีที่สุดตามล าดับของรุ่นอายุ ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี จ านวน ๗ คน 
หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากจ านวนรายการที่ลงแข่งขัน
ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ  ระหว่างวันที่  
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้ที่ลง
ท าการแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิสให้การรับรอง
มากกว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมคัดเลือกตัว 

 
 

/๒.๑.๓ คณะกรรมการ… 
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๒.๑.๓ คณะกรรมการคัดเลือกตัว สามารถพิจารณานักเทนนิสที่ไม่มี
อันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส 

สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในรุ่นของตนเอง  หรือมีอันดับในรุ่นตนเองที่ไม่
เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๑.๒ หรือนักเทนนิสที่มีความเหมาะสม 
จ านวน ๑ คน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป 

๒.๑.๔ หากไม่มีนักเทนนิสเยาวชน ได้รับสิทธิตามข้อ ๒.๑.๓ ให้น าจ านวน
ไปเพิ่มให้กับนักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๒ 

๒.๑.๕ หากนักเทนนิสที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมคัดเลือกตัว ตามข้อ ๒.๑.๑ 
เป็นคนเดียวกับนักเทนนิสที่ได้รับสิทธิ ตามข้อ ๒.๑.๒ ให้นักเทนนิส
ใช้สิทธิตามข้อ ๒.๑.๑ เท่านั้น และให้พิจารณาเลือกนักเทนนิส
ตามข้อ ๒.๑.๒. ที่มีอันดับดีกว่า ทดแทนตามล าดับ 

๒.๒ นักเทนนิส (ตัวส ารองอันดับ ๑๗-๒๐) จ านวนนักเทนนิสหญิงรุ่นละ ๔ คน 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

๒.๒.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์
เทนนิสนานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีที่สุดตามล าดับ
ต่อจากนักกีฬาตามข้อ ๒.๑.๑ จ านวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ใน
ส ารองล าดับที่ ๑ และ ๒ ) 

๒.๒.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู้ที่มี
อันดับดีที่สุดตามล าดับต่อจากนักกีฬาตามข้อ ๒.๑.๒ ของรุ่นอายุ 
๑๔ ปี และ ๑๖ ปี จ านวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ในส ารองล าดับ
ที่ ๓ และ ๔ ) 

๒.๒.๓ หากไม่มีนักเทนนิสเยาวชนได้รับสิทธิตามข้อ ๒.๒.๑ ให้น าจ านวน
ไปเพิ่มให้กับนักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๒ 

๒.๓. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ โดยเสียงข้างมากถือเป็นที่สุด 

๓. การประกาศสถานภาพของนักกีฬา 
จะใช้อันดับนักกีฬา ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นข้อก าหนด และจะประกาศ

รายชื่อนักเทนนิสที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวในวันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ Website : 
www.ltat.sportswiz.asia   (นักเทนนิสที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ในทุกกรณี จะไม่ถูกตัดแต้มคะแนน
สะสมอันดับนักกีฬา) 

/๔. การพิจารณา… 



-๔- 
 

๔. การพิจารณานักเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวเพ่ิมเติม ในกรณีที่มีนักเทนนิส
ถอนตัว หรือมีนกัเทนนิส เข้าร่วมการคัดเลือกตัวไม่ครบจ านวนตามข้อ ๒.๑ 

๔.๑ หากมีนักกีฬาเทนนิสถอนตัวจะพิจารณาเลือกนักเทนนิสส ารองตามอันดับที่จัด
ไว้ในข้อ ๒.๒ เข้าแทน 

๔.๒ หากเรียกนักเทนนิสส ารองแล้ว มีจ านวนผู้เข้าร่วมคัดเลือกตัวไม่ครบจ านวน
ตามข้อ ๒.๑ จะพิจารณานักเทนนิสที่มาลงชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตัว ซึ่งจะเปิด
ให้ลงชื่อในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
คัดเลือกจากวิธีการจับฉลาก 

๔.๓ หากพิจารณานักเทนนิสตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ แล้ว มีนักเทนนิสเข้าร่วมการ
แข่งขันไม่ครบจ านวนตามข้อ ๒.๑ ให้จัดการแข่งขันตามจ านวนนักเทนนิสที่
สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกตัวได้ 

๕. การจัดอันดับมือวาง 
ให้ใช้อันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) เรียงตามล าดับก่อน

ตามด้วยอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในแต่ละรุ่นและ
แต่ละประเภทเรียงตามล าดับ เพ่ือใช้วางมือส าหรับการแข่งขันคัดเลือกตัว นักเทนนิสตัวส ารองที่ได้รับสิทธิเข้าร่วม
การแข่งขันจะไม่ถูกจัดให้เป็นมือวาง 

๖.การด าเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัว 
๖.๑ จัดสายแข่งขันรอบคัดเลือกขนาดสาย ๑๖  
๖.๒ แข่งขันระบบแพ้คัดออกในรอบคัดเลือกรอบแรก โดยวางอันดับมือ ๘ มือวาง 
๖.๓ ในรอบ ๘ คนสุดท้ายแข่งขันในระบบพบกันหมด แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยผู้ที่

มีอันดับนักเทนนิสดีที่สุดจะเป็นมือวางอันดับ ๑ ของกลุ่ม A และผู้ที่มีอันดับนัก
เทนนิสดีที่สุดอันดับ ๒ จะเป็นมือวางอันดับ ๑ ของสาย B และผู้ที่มีอันดับนัก
เทนนิสดีที่สุดอันดับ ๓ และ ๔ จับฉลากเป็นมือวางอันดับ ๒ ของแต่ละกลุ่ม
ส่วนผู้ที่มีอันดับนักเทนนิสในอันดับที่ ๕, ๖, ๗ และ ๘ จะใช้วิธีจับฉลากลงใน
แต่ละกลุ่มที่เหลือ โดยในรอบ ๘ คนสุดท้ายที่แข่งขันในระบบพบกันหมด 
มีหลักเกณฑ์การคิดคะแนน ดังนี้ 

๖.๓.๑ ผู้ที่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่ลงท า 
การแข่งขันไม่ได้คะแนน 

 
/๖.๓.๒ หากมีคะแนน... 
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๖.๓.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแต่ละกลุ่ม เท่ากัน ๒ คน ให้ดู 
จากผลการแข่งขันคู่นั้น ผู้ที่ชนะจะเป็นผู้ที่มีอันดับดีกว่า 

๖.๓.๓ หากคะแนนเท่ากันตั้งแต่ ๓ คนข้ึนไป ให้ผู้ที่มีผลต่างของเซต (เซต 
ได้ลบด้วยเซตเสีย) ผู้ที่มีผลต่างของเซตดีกว่า เป็นผู้มีอันดับดีกว่า 

๖.๓.๔ หากยังเท่ากันอยู่ให้ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ (เกมส์ได้ลบด้วยเกมส์ 
เสีย)ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ดีกว่า เป็นผู้มีอันดับดีกว่า 

๖.๓.๕ หากยังเท่ากันอยู่ให้ใช้วิธีจับฉลากเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีกว่า 
๖.๓.๖ หากนักกีฬาผู้ใดไม่ลงท าการแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะผ่านด้วย  

สกอร์๖-๐,๖-๐ 
๖.๓.๗ หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่ก าลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะชนะด้วย  

สกอร์ที่นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน 
๖.๔ ในรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะอันดับ ๑ ของกลุ่ม A พบกับอันดับ ๒ ของกลุ่ม B 

และผู้ชนะอันดับ ๑ ของกลุ่ม B พบกับอันดับ ๒ ของกลุ่ม A และผู้ชนะ
ในรอบรองชนะเลิศ  จะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้เข้าไปชิงอันดับ ๓ 

๖.๕ ใช้ระบบการแข่งขันรูปแบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต 

๗. ก าหนดวันเวลาและสถานที่ด าเนินการคัดเลือกตัว 
๗.๑ แข่งขันคัด เลือกตัวระหว่างวันที่  ๓o มิถุนายน – ๕  กรกฎาคม 

๒๕๖๑ (ก าหนดเวลาการแข่งขันในแต่ละวัน ตามรายละเอียดที่แนบ) ณ 
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ส าหรับการ
แข่งขันในวันที่ ๓o  มิถุนายน ๒๕๖๑ จะเริ่มท าการแข่งขันหลังจัดสายการ
แข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว 

๗.๒ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นักกีฬาลงชื่อรายงาน
ตัว ณ บริเวณหน้าส านักงานสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศ
ไทยฯ หากนักเทนนิสไม่ลงชื่อรายงานตัวตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิในการเข้า
ร่วมคัดเลือกตัว 

๗.๓ วันที ่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ น. ประชุมชี ้แจงระเบียบการ
แข่งขันและจัดสายการแข่งขัน 

 
 

/๘. หากมีข้อต้อง… 



-๖- 
 

๘. หากมีข้อต้องพิจารณาอ่ืนใด 
ให้เป็นอ านาจพิจารณาของเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการพิจารณาโดยเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นที่สุด 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
        
        (นายกิตตน์สมบัติ  เอ้ือมมงคล) 

               นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

100  หมู่ที่  9  เมืองทองธานี  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลบางพูด  ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 

100 Moo  9  Muang Thong Thani, Chaengwattana Rd. Pakkred District, Nonthaburi  11120 THAILAND 
Tel (66-2) 503 4080-2  Fax  (66-2) 503 4084  E-mail address: ltat_thai@ ltat.org   www.Ltat.org 

 


