
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เรื่อง การคัดเลอืกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป 

ประจําป ๒๕๖๑ 
********************* 

  ดวยสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF)  ไดกําหนดใหทุกประเทศท่ีเปนสมาชิกคัดเลือก นักเทนนิส

ทีมชาติของแตละประเทศ ในรุนอายุไมเกิน ๑๒ ป  (ทีมชายจํานวน ๓ คน และ ทีมหญิงจํานวน ๓ คน)  ซ่ึงนักเทนนิส

เยาวชนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน ๑๒ ป จะตองลงทําการแขงขันระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

กับทีมเทนนิสในประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South- East Asia) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

เพ่ือคัดเลือกทีมตัวแทนจากโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South-East Asia) ชาย ๓ ทีม และหญิง ๓ ทีม 

ไปแขงขันในรายการ Asian Final ๑๒&U ณ ประเทศคาซัคสถาน ซ่ึงจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ จึงประกาศรับ 

สมัครนักเทนนิสเยาวชนเพ่ือคัดเลือกเปนนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ประจําป ๒๕๖๑ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  คุณสมบัตินักกีฬา 

 ๑.๑ มีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย 

 ๑.๒ ตองมีวันเกิดอยูในหวงระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  

๑.๓ ตองมีความประพฤติเรียบรอย โดยไมอยูในระหวางถูกลงโทษหามเขารวมการ

แขงขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ และการกีฬาแหงประเทศไทย 

  ๒. หลักเกณฑการรับสมัครนักเทนนิสเขารวมแขงขันคัดเลือกตัว 

   ๒.๑ นักเทนนิสท่ีมีสิทธิ์เขารวมแขงขันคัดเลือกตัว (ตัวจริงอันดับ ๑–๓๒) จํานวนนัก

เทนนิสชาย รุนละ ๓๒ คน และนักเทนนิสหญิง รุนละ ๓๒ คน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาจากการจัดอันดับ

นักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ โดยคัดเลือกผูสมัครท่ีมีอันดับดีท่ีสุดตามลําดับของรุนอายุ ๑๒ ป 

หากนักเทนนิสมีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากจํานวนรายการท่ีลงแขงขันโดยการรับรองของสมาคมกีฬาเทนนิส 

ลอนเทนนิสสมาคมฯ ระหวางวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผูท่ีลงทําการ

แขงขันมากกวา จะเปนผูไดรับสิทธิใหเขารวมคัดเลือกตัว  

   ๒.๒ นักเทนนิสท่ีมีสิทธิ์เขารวมแขงขันคัดเลือกตัว (ตัวสํารองอันดับ ๓๓ – ๓๖) 

จํานวนนักเทนนิสชายรุนละ ๔ คน และนักเทนนิสหญิงรุนละ ๔ คน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาผูสมัครจาก

การจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผูท่ีมี

อันดับดีท่ีสุดตอจากนักกีฬาตามขอ ๒.๑ ตามลําดับ หากนักเทนนิสมีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากจํานวน

รายการท่ีลงแขงขันโดยการรับรองของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผูท่ีลงทําการแขงขันมากกวา จะเปนผูไดรับสิทธิเปนนักเทนนิส  (ตัวสํารอง) เขารวมการ

แขงขันคัดเลือกตัวเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีนักเทนนิสถอนตัว หรือมีนักเทนนิสเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวไมครบ  

 

/๒.๓ หากเรียก… 

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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-๒- 

 

๒.๓ หากเรียกนักเทนนิสสํารองแลว มีจํานวนผูเขารวมคัดเลือกตัวไมครบ ๓๒ คน 

จะพิจารณานักเทนนิสที่มาลงชื่อเขารวมการคัดเลือกตัว ซึ่งจะเปดใหลงชื่อในวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. โดยคัดเลือกจากวิธีการจับฉลาก     

   ๒.๔ หากพิจารณานักเทนนิสตามขอ ๒.๑ ขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓ แลว มีนักเทนนิสเขา

รวมการแขงขันไมครบ ๓๒ คน  ใหจัดการแขงขันตามจํานวนนักเทนนิสท่ีสามารถเขารวมการคัดเลือกตัวได 

๓. การสมัครเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว   

รับสมัครนักเทนนิสเขารวมแขงขันคัดเลือกตัวทาง Website : www.ltat.sportswiz.asia  

กําหนดเวลารบัสมัคร ตั้งแตวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  ๔. การประกาศสถานภาพของนักกีฬา 

   จะใชอันดับนักกีฬา ณ วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการจัดทําสถานภาพ และจะ

ประกาศสถานภาพของนักกีฬาท่ีมีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวในวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ี Website : 

www.ltat.sportswiz.asia   

๕. การจัดอันดับมือวาง 

   ใชอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ 

ในรุน ๑๒ ป เรียงตามลําดับเพ่ือใชวางมือสําหรับการแขงขันคัดเลือกตัว 

  ๖. การดําเนินการจัดการแขงขันคัดเลือกตัว 

   ๖.๑ จัดสายแขงขันรอบคัดเลือกขนาดสาย ๓๒  

๖.๒ แขงขันระบบแพคัดออกในรอบคัดเลือกรอบแรกและรอบคัดเลือกรอบสองโดย

วางอันดับมือ ๑๖ มือวาง  

๖.๓ ในรอบ ๘ คนสุดทายแขงขันในระบบพบกันหมด แบงออกเปน ๒ กลุม โดยผูท่ีมี

อันดับนักเทนนิสดีท่ีสุดจะเปนมือวางอันดับ ๑ ของกลุม A และ ผูท่ีมีอันดับนักเทนนิสดีท่ีสุดอันดับ ๒ จะเปนมือ

วางอันดับ ๑ ของสาย B และผูท่ีมีอันดับนักเทนนิสดีท่ีสุดอันดับ ๓ และ ๔ จับฉลากเปนมือวางอันดับ ๒ ของ

แตละกลุมสวนผูท่ีมีอันดับนักเทนนิสในอันดับที่ ๕, ๖, ๗ และ ๘ จะใชวิธีจับฉลากลงในแตละกลุมที่เหลือ โดย

ในรอบ ๘ คนสุดทายท่ีแขงขันในระบบพบกันหมด มีหลักเกณฑการคิดคะแนน ดังนี้ 

๖.๓.๑ ผูท่ีชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูท่ีไมลงทําการ 

         แขงขันไมไดคะแนน 

    ๖.๓.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแตละกลุม เทากัน ๒ คน ใหดูจาก 

                                                   ผลการแขงขันคูนั้น ผูท่ีชนะจะเปนผูท่ีมีอันดับดีกวา 

    ๖.๓.๓ หากคะแนนเทากันตั้งแต ๓ คนข้ึนไป ใหผูท่ีมีผลตางของเซต (เซตได 

                                                   ลบดวยเซตเสีย) ผูท่ีมีผลตางของเซตดีกวา เปนผูมีอันดับดีกวา 

    ๖.๓.๔ หากยังเทากันอยูใหผูท่ีมีผลตางของเกมส (เกมสไดลบดวยเกมสเสีย)  

                                                   ผูท่ีมีผลตางของเกมสดีกวา  เปนผูมีอันดับดีกวา 

๖.๓.๕ หากยังเทากันอยูใหใชวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผูที่มีอันดับดีกวา

     

/๖.๓.๖ หากนักกีฬา… 



-๓- 

 

    ๖.๓.๖ หากนักกีฬาผูใดไมลงทําการแขงขัน ใหผูชนะ ชนะผานดวยสกอร  

                                                     ๖-๐,๖-๐ 

๖.๓.๗ หากนักกีฬาถอนตัวในขณะท่ีกําลังแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอร 

         ท่ีนับตอจากท่ีถอนตัวจนจบการแขงขัน 

๖.๔  ในรอบรองชนะเลิศ ผูชนะอันดับ ๑ ของกลุม A พบกับอันดับ ๒ ของกลุม B  

และผูชนะอันดับ ๑ ของกลุม B พบกับอันดับ ๒ ของกลุม A และผูชนะในรอบรองชนะเลิศ  จะเขาไป

ชิงชนะเลิศ สวนผูแพเขาไปชิงอันดับ ๓   

๖.๕  ใชระบบการแขงขันรูปแบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุกเซต   

๗. กําหนดวันเวลาและสถานท่ีดําเนินการคัดเลือกตัว  

   ๗.๑ แขงขันคัดเลือกตัวระหวางวันท่ี ๗ – ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๑ (กําหนดเวลาการ

แขงขันในแตละวัน ตามรายละเอียดท่ีแนบ) ณ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  สําหรับการแขงขันในวันท่ี ๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

จะเริ่มทําการแขงขันภายหลังจากการจัดสายแขงขันเสร็จเรียบรอยแลว  

   ๗.๒ วันท่ี ๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬาลงชื่อรายงานตัว  

ณ บริเวณหนาสํานักงานสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ หากนักเทนนิสไมลงชื่อ

รายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิในการเขารวมคัดเลือกตัว และจะพิจารณานักเทนนิสตามขอ ๒.๒ และ 

ขอ ๒.๓  เขารวมการแขงขันแทนตามลําดับ 

   ๗.๓ วันท่ี ๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ประชุมชี้แจงระเบียบการแขงขัน 

และจัดสายการแขงขัน      

  ๘. หากมีขอตองพิจารณาอ่ืนใด   

ใหเปนอํานาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการคัดเลือก นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย 

ประจําป ๒๕๖๑ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย  

รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ประจําป ๒๕๖๑ ถือเปนท่ีสุด  

          ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

      (นายกิตตนสมบัติ  เอ้ือมมงคล) 

              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 

          ในพระบรมราชูปถัมภ 
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