
 
 

ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
เรื่อง การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทมีชาติไทย ประจาํป ๒๕๖๒ 

********************* 

  ดวยสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จะทํา
การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป (ประเภทบุคคลชาย–หญิง และประเภท
ทีมชาย-หญิง) และรุนอายุไมเกิน ๑๖ ป (ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง) เพื่อเปนตัวแทนประเทศไทย
เขารวมการแขงขัน ประจําป ๒๕๖๒ เพื่อใหการคัดเลือกนักกีฬาบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติในการคัดเลือกตัวนักเทนนิสดังตอไปนี ้

๑.  รายการท่ีเขารวมการแขงขัน 
๑.๑  ITF Asian Under ๑๔ Championship ๒๐๑๙ รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป 

ประเภทบุคคลชายและประเภทบุคคลหญิง   
๑.๒  Asia Oceania Final Qualifying World Junior Team Competition 

๒๐๑๙ รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง  
   ๑.๓ Junior Davis Cup รุนอายุไมเกิน ๑๖  ป ประเภททีมชาย  
   ๑.๔ Junior Fed Cup รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป ประเภททีมหญิง  

๒.  คุณสมบัตินักกีฬา 
 ๒.๑ มีเช้ือชาติไทยและสัญชาติไทย 
 ๒.๒ รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป มีอายุไมเกิน ๑๔ ป โดยนับป พ.ศ. ท่ีเกิดตามสูติบัตรลบ 

ดวยป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒.๓ รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป มีอายุไมเกิน ๑๖ ป โดยนับป พ.ศ. ทีเกิดตามสูติบัตรลบ 

ดวยป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๔ ตองมีความประพฤติเรียบรอย โดยไมอยูในระหวางถูกลงโทษหามเขารวม

การแขงขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  
และการกีฬาแหงประเทศไทย 

  ๓. สิทธิพเิศษสําหรับการพิจารณาใหติดเยาวชนทีมชาติ 
๓.๑ นักเทนนิสรุนอายุไมเกิน ๑๔ ป ท่ีมีอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธเทนนิส

นานาชาติ (ITF) ต้ังแตอันดับ ๕๐๐ หรือดีกวา จะไดสิทธิเปนตัวแทนทีมชาติ 
โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือกโดยจํานวนนักเทนนิสท่ีผานการคัดเลือกตัวจะ
ลดลงตามจํานวนนักเทนนิสท่ีไดสิทธินี้ 

๓.๒ นักเทนนิสรุนอายุไมเกิน ๑๖ ป ท่ีมีอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธเทนนิส
นานาชาติ (ITF) ต้ังแตอันดับ ๒๐๐ หรือดีกวา จะไดสิทธิเปนตัวแทนทีมชาติ 
โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือกโดยจํานวนนักเทนนิสท่ีผานการคัดเลือกตัวจะ
ลดลงตามจํานวนนักเทนนิสท่ีไดสิทธินี้      

๓.๓ หากนักเทนนิสในรุนและประเภทใด ไดรับสิทธิพิเศษ ตามขอ ๓.๑ และ ๓.๒ 
ครบ ๓ คน แลว  ใหคณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณานักเทนนิสท่ีมี
ความสามารถและเหมาะสมจํานวน ๑ คน  เพื่อเปนตัวสํารอง 

 
๓.๔  คณะกรรมการ/... 
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๓.๔ คณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณา นักเทนนิสท่ีมีความสามารถและ
เหมาะสม ใหไดรับสิทธิเปนตัวแทนทีมชาติได (รุนและประเภทละไมเกิน ๑ คน 
โดยไมตองทําการแขงขันคัดเลือก) 

  ๔. หลักเกณฑการพิจารณานักเทนนิสเขารวมคัดเลือกตัว 
   ๔.๑ นักเทนนิส (ตัวจริง) จํานวนนักเทนนิสชายรุนละ ๑๖ คน และนักเทนนิสหญิง  

รุนละ ๑๖ คน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
๔.๑.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนโลกของสหพันธเทนนิส

นานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผูท่ีมีอันดับดีท่ีสุดตามลําดับตอจาก
นักกีฬาตามขอ ๓.๑ และ ๓.๒ จํานวน ๘ คน หากมีอันดับเทากันให
พิจารณาจากการจัดอันดับภายในประเทศโดยสมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ  

๔.๑.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผูท่ีมีอันดับดี
ท่ีสุดตามลําดับของรุนอายุ ๑๔ ป และ ๑๖ ป จํานวน ๗ คน หาก
มีคะแนนเทากันใหพิจารณาจากจํานวนรายการที่ลงแขงขัน
ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ 
ในป พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผูท่ีลงทําการแขงขันในรายการท่ีสนามกีฬา
เทนนิสใหการรับรองมากกวาจะเปนผูไดรับสิทธิใหเขารวมคัดเลือกตัว 

๔.๑.๓ คณะกรรมการคัดเลือกตัว สามารถพิจารณานักเทนนิสท่ีไมมีอันดับ 
นักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ ในรุนของตนเอง  หรือมีอันดับในรุนตนเองท่ีไมเขา
หลักเกณฑตามขอ ๔.๑.๒ จํานวน ๑ คน เพื่อเขารวมคัดเลือกตัวมี
อันดับในรุนอายุท่ีสูงกวา หรือนักเทนนิสท่ีมีความเหมาะสม  โดยจะ
พิจารณาเปนรายบุคคลไป 

๔.๑.๔ หากไมมีนักเทนนิสเยาวชน ไดรับสิทธิตามขอ ๔.๑.๓ ใหนําจํานวน
ไปเพิ่มใหกับนักเทนนิสเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๔.๑.๒  

๔.๑.๕ หากไมมีนักเทนนิสเยาวชน ไดรับสิทธิครบตามขอ ๔.๑.๑ ใหนํา
จํานวนไปเพิ่มใหกับนักเทนนิสเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๔.๑.๒ 

๔.๑.๖ หากนักเทนนิสท่ีไดรับสิทธิเขารวมคัดเลือกตัว ตามขอ ๔.๑.๑ เปน
คนเดียวกับนักเทนนิสท่ีไดรับสิทธิ ตามขอ ๔.๑.๒ ใหนักเทนนิสใช
สิทธิตามขอ ๔.๑.๑ เทานั้น  และใหพิจารณาเลือกนักเทนนิสตามขอ 
๔.๑.๒. ท่ีมีอันดับดีกวา ทดแทนตามลําดับ 

๔.๒ นักเทนนิส (ตัวสํารองอันดับ ๑๗-๒๐) จํานวนนักเทนนิสชายรุนละ ๔ คน และ
นักเทนนิสหญิงรุนละ ๔ คน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

๔.๒.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธเทนนิส
นานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผูท่ีมีอันดับดีท่ีสุดตามลําดับตอจาก
นักกีฬาตามขอ ๔.๑.๑ จํานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยูในสํารอง
ลําดับท่ี ๑ และ ๒ ) 

 
๔.๒.๒ พิจารณา/... 
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๔.๒.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผูท่ีมีอันดับดี
ท่ีสุดตามลําดับตอจากนักกีฬาตามขอ ๔.๑.๒ ของรุนอายุ ๑๔ ป 
และ ๑๖ ป จํานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยูในสํารองลําดับท่ี ๓ 
และ ๔ ) 

๔.๒.๓ หากไมมีนักเทนนิสเยาวชนไดรับสิทธิตามขอ ๔.๒.๑ ใหนําจํานวนไป
เพิ่มใหกับนักเทนนิสเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๔.๒.๒  

   ๔.๓ นักกีฬารุน ๑๔ ป ๑๖ ป ชายและหญิง ท่ีผานการคัดเลือกตัว อันดับ ๑-๔  
(ตัวจริง ๓ คน สํารอง ๑ คน) จะตองเขาทําการฝกซอมตามท่ีสมาคมกีฬาเทนนิส  
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ กําหนด  

   ๔.๔ การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ โดยเสียงขางมากถือเปนท่ีสุด 

  ๕. ประกาศสถานภาพของนักกีฬา 
   การพิจารณาตามขอ ๓ และขอ ๔ จะใชอันดับนักกีฬา ณ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
เปนขอกําหนด และจะประกาศรายช่ือนักเทนนิสท่ีมีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวในวันท่ี ๘  มกราคม ๒๕๖๒ 
ท่ีเว็บไซตของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ www.ltat.org 

  ๖. การยืนยันเขารวมการแขงขัน และการถอนตัวจากการแขงขัน 
๖.๑ นักเทนนิสท่ีมีสิทธิเขารวมการแขงขันคัดเลือกตัว ตองแจงยืนยันการเขารวม

คัดเลือกตัวโดยแจงการยืนยันทางอีเมลของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ ltat_thai@ltat.org ภายในวันท่ี ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไมยืนยันตามกําหนด ถือวาสละสิทธิในการเขา
รวมคัดเลือกตัว 

๖.๒ นักเทนนิสท่ีไดยืนยันเขารวมคัดเลือกตัว สามารถแจงถอนตัวไดทางอีเมลของ
สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ltat_thai@ltat.org 
จนถึง วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

๖.๓ นักเทนนิสท่ีแจงถอนตัวหลังจากวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ จะตองแสดง
ใบรับรองแพทย  

๖.๔ นักเทนนิสท่ีไมปฏิบัติตามขอ ๖.๒ และ ๖.๓ หรือนักเทนนิสท่ีไดแจงยืนยันเขา
รวมการแขงขันคัดเลือกตัว แตไมเขารวมการแขงขันจะถูกลงโทษหามแขงขัน
เทนนิสทุกรายการท่ีสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ 
ใหการรับรองเปนเวลา ๙๐ วัน 

  ๗. การพิจารณานักเทนนิส เขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวเพิ่มเติม ในกรณีท่ีมีนักเทนนิส 
ถอนตัว หรือมีนักเทนนิสเขารวมการคัดเลือกตัวไมครบจํานวนตามขอ ๔.๑  

๗.๑ หากมีนักกีฬาเทนนิสถอนตัวจะพิจารณาเลือกนักเทนนิสสํารองตามอันดับท่ีจัด
ไวในขอ ๔.๒ เขาแทน 

๗.๒ หากเรียกนักเทนนิสสํารองแลว มีจํานวนผูเขารวมคัดเลือกตัวไมครบจํานวนตาม
ขอ ๔.๑ จะพิจารณานักเทนนิสท่ีมาลงช่ือเขารวมการคัดเลือกตัว ซึ่งจะเปดใหลง
ช่ือในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. โดยคัดเลือก
จากวิธีการจับฉลาก 

 
๗.๓ หากพิจารณา/... 

http://www.ltat.org/
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๗.๓ หากพิจารณานักเทนนิสตามขอ ๗.๑ และขอ ๗.๒ แลว มีนักเทนนิสเขารวมการ

แขงขันไมครบจํานวนตามขอ ๔.๑ ใหจัดการแขงขันตามจํานวนนักเทนนิสท่ีสามารถ
เขารวมการคัดเลือกตัวได 

  ๘. การจัดอันดับมือวาง 
๘.๑  นักกีฬาท่ีมีอันดับท่ี ๑ จัดอยูในกลุม A,  อันดับท่ี ๒  จัดอยูในกลุม B, อันดับท่ี ๓  

จัดอยูในกลุม C,  อันดับท่ี ๔  จัดอยูในกลุม D   
   ๘.๒  อันดับต้ังแต ๕ ถึง ๘ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C  และ D 
   ๘.๓  อันดับต้ังแต ๙ ถึง ๑๒ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C  และ D 
   ๘.๔  อันดับต้ังแต ๑๓ ถึง ๑๖ จะจับฉลากแยกกลุม A,B,C  และ D 
   ใหใชอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) เรียงตามลําดับกอน
ตามดวยอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในแตละรุนและ
ประเภทเรียงตามลําดับเพื่อใชวางมือสําหรับการแขงขันคัดเลือกตัว นักเทนนิสตัวสํารองท่ีไดรับสิทธิเขารวมการ
แขงขันจะไมถูกจัดใหเปนมือวาง  

  ๙. การดําเนินการจัดการแขงขัน 
๙.๑ การแขงขันในรอบแรกแขงขันแบบพบกันหมด โดยแบงเปน ๔ กลุมๆ ละ ๔ คน 

(กลุม A, กลุม B, กลุม C และกลุม D) แขงขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรก
ทุกเซต โดยจัดการแขงขันวันละ ๑ รอบ ผูท่ีมีคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งและสอง
ในแตละกลุม จะเขาไปแขงขันในรอบท่ี ๒ โดยการคิดคะแนนในแตละกลุมมีดังนี้ 

๙.๑.๑ ผูท่ีชนะจะไดคะแนน ๒ คะแนน ผูแพได ๑ คะแนน ผูท่ีไมลงทําการ
แขงขันไมไดคะแนน 

๙.๑.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแตละกลุม เทากัน ๒ คน ใหดู
จากผลการแขงขันคูนั้น ผูท่ีชนะจะเปนผูท่ีมีอันดับดีกวา 

๙.๑.๓ หากคะแนนเทากันต้ังแต ๓ คนข้ึนไป ใหผูท่ีมีผลตางของเซต (เซตได
ลบดวยเซตเสีย) ผูท่ีมีผลตางของเซตดีกวา เปนผูท่ีมีอันดับดีกวา 

๙.๑.๔ หากยังเทากันอยูใหผูท่ีมีผลตางของเกมส (เกมสไดลบดวยเกมสเสีย) 
ผูท่ีมีผลตางของเกมสดีกวา  เปนผูท่ีมีอันดับดีกวา 

    ๙.๑.๕ หากยังเทากันอยูใหใชวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผูท่ีมีอันดับดีกวา 
    ๙.๑.๖ หากนักกีฬาผูใดไมลงทําการแขงขัน ใหผูชนะผานดวยสกอร ๖-๐,๖-๐ 

หากนักกีฬาถอนตัวในขณะท่ีกําลังแขงขัน ใหผูชนะ ชนะดวยสกอรท่ี
นับตอจากท่ีถอนตัวจนจบการแขงขัน 

๙.๒ การแขงขันในรอบท่ี ๒  แขงขันโดยระบบแพคัดออก โดยมีการจับสายใหมดังนี้ 
    -  ท่ี ๑  ของสาย A  จะพบกับท่ี ๒  ของสาย B หรือ C หรือ D 
    -  ท่ี ๑  ของสาย B  จะพบกับท่ี ๒  ของสาย A หรือ C หรือ D 
    -  ท่ี ๑  ของสาย C  จะพบกับท่ี ๒  ของสาย A หรือ B หรือ D 
    -  ท่ี ๑  ของสาย D  จะพบกับท่ี ๒  ของสาย A หรือ B หรือ C 

ผูชนะจะผานเขาแขงขัน ในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ  และชิง
อันดับ ๓  เพื่อจัดอันดับการพิจารณาเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติตอไป 
 
 

๙.๓ หากนักกีฬา/... 



-๕- 
 
๙.๓ หากนักกีฬาผูใด ถอนตัวจากการแขงขันหรือในระหวางแขงขันโดยไมมีเหตุผล

อันควร จะถูกลงโทษหามแขงขันในรายการท่ีสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรองหรือจัดการแขงขันเปนเวลา ๓๐ วัน 
นับจากวันท่ีเกิดเหตุการณ 

๙.๔ หากมีนักกีฬาท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกตัว ไดถอนตัวจากการเปนตัวแทนทีม
ชาติใหคณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนผูพิจารณานักกีฬาสํารองลําดับท่ี ๔ 
เขามาแทนตามความเหมาะสม ตอไป 

   ๙.๕ อันดับจากการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติในแตละรุนท้ัง ๑๔ ป และ ๑๖ ป 
ประจําป ๒๕๖๑ ไมมีผลตอการจัดอันดับมือนักกีฬาในการสงเขารวมการ
แขงขันในนามทีมชาติ โดยใหผูฝกสอนท่ีควบคุมทีมเปนผูพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

  ๑๐. กําหนดวันเวลาและสถานท่ีดําเนินการคัดเลือกตัว  
๑๐.๑ แขงขันคัดเลือกตัวระหวางวันท่ี ๒๖ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐ น. เปนตนไปของทุกวัน ณ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ยกเวนการแขงในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จะเริ่มทําการ
แขงขันภายหลังจากการจัดสายแขงขันเสร็จเรียบรอยแลว  

๑๐.๒ วันท่ี ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬารายงานตัว
ทุกรุน ณ บริเวณหนาสํานักงานสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ หากนักเทนนิสไมรายงานตัวตามกําหนด ถือวาสละสิทธิในการ
เขารวมคัดเลือกตัว 

๑๐.๓ วันท่ี ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ประชุมช้ีแจงระเบียบการ
แขงขัน และจัดสายการแขงขัน      

  ๑๑ หากมีขอตองพิจารณาใดๆ ใหเปนอํานาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการ การ
คัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๒ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการคัดเลือก
นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป ๒๕๖๒ ถือเปนท่ีสุด  
 
          ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
      (นายกิตตนสมบัติ  เอื้อมมงคล) 
              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ 
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