
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เร่ือง การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนหญิง  

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  และ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  (รุ่นอายุละ ๑ คน) รวม ๒ คน   
เพื่อเข้าแข่งขันเทนนิสรายการ WTA Future Stars ๒๐๑๙  

ณ เมือง เซินเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
********************* 

  ด้วยสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA) ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  
และ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  (รุ่นอายุละ ๑ คน) รวม ๒ คน  เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันเทนนิสรายการ WTA Future 
Stars ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ เมือง เซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักเทนนิส
เยาวชนหญิงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ ดังนี้ 
   ๑.  ได้เข้าร่วมโครงการ WTA Future Stars ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนชีวิตนักกีฬา 

โดยการเล่นเทนนิส โดยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเทนนิสเยาวชนหญิง
ได้มีพัฒนาการด้านการเล่นเทนนิส และเข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการชุมชน 

๒.  ตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนหญิง จะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ เมือง เซินเจิ้น 
     สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งเป็นสนามเดียวกันกับนักเทนนิสหญิงระดับโลก WTA     

          Finals ใช้ท าการแข่งขัน 
๓.  ฟรี ค่าที่พัก และค่าอาหาร 

     ๔.  ฟรี รถรับ - ส่ง จากสนามบิน – โรงแรม – สนามบนิ 
๕.  ฟรี รถรับ - ส่ง จากโรงแรม – สนามเทนนสิ - โรงแรม 
๖.  ไดพ้บปะกับ นักเทนนสิหญงิของโลก WTA Stars และ ระดับต านาน 
๗.  เข้าร่วมสัมมนา “Reach for the Stars” 
๘.  เข้าร่วมคลินิกเทนนิส กบั นักเทนนสิหญิงของโลกระดับต านาน 
๙.  เข้าร่วมงานเลี้ยง กับ นักเทนนสิหญิงของโลก WTA Finals 

(นักเทนนิสเยาวชนหญิงที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรายการ WTA Future Stars แล้ว ไม่สามารถลงแข่งขันซ้ ารุ่นได)้ 

  สมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศ
คุณสมบัตินักเทนนิสเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  และ รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๖ ปี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  คุณสมบัตินักกีฬา 
 ๑.๑ มีเช้ือชาติไทยและสัญชาติไทย 
 ๑.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี มีอายุไมเ่กิน ๑๔ ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิดตามสูติบัตรลบ 
           ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๑.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี มีอายุไมเ่กิน ๑๖ ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิดตามสูตบิัตรลบ 
      ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑.๔ ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการ 
      แข่งขันจากสมาคมกีฬาเทนนสิ  ลอนเทนนสิสมาคมแหง่ประเทศไทยฯ และ 
      การกีฬาแห่งประเทศไทย 

๒. หลักเกณฑ์/... 
 

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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  ๒. หลักเกณฑ์การพิจารณานักเทนนิสเข้าร่วมคัดเลือกตัว 
   ๒.๑ นักเทนนิส (ตัวจริง) นักเทนนิสหญิงรุ่นละ ๑๖ คน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

๒.๑.๑ พิจารณาจากการจัดอันดบันักเทนนิสเยาวชนโลกของสหพันธ์เทนนสิ 
นานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดบัดีที่สุดตามล าดับจ านวน ๘ คน 
หากมีอันดับเท่ากันให้พจิารณาจากการจัดอันดบัภายในประเทศโดย
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมฯ  

๒.๑.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีที่สุด
ตามล าดับของรุ่นอายุ ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี จ านวน ๗  คน หากมี
คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากจ านวนรายการที ่ลงแข่งขันของ
สมาคมกีฬ าเทนนิส   ลอนเทนนิสสมาคมฯ ระหว่างวันที่  ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยผู้ที่ลงท าการ
แข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิสให้การรับรองมากกว่าจะเป็น 
ผู้ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมคัดเลือกตัว 

๒.๑.๓ คณะกรรมการคัดเลือกตัว สามารถพิจารณานักเทนนิสที่ไม่มีอันดับ  
นักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง   
ประเทศไทยฯ ในรุ่นของตนเอง  หรือมีอันดับในรุ่นตนเองที่ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๑.๒ หรือนักเทนนิสที่มีความเหมาะสม  จ านวน 
๑ คน โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป 

๒.๑.๔ หากไม่มีนกัเทนนสิเยาวชน ได้รับสิทธิตามข้อ ๒.๑.๓ ให้น าจ านวนไป 
         เพิ่มให้กบันักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๒  
๒.๑.๕ หากนักเทนนิสที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมคัดเลือกตัว ตามข้อ ๒.๑.๑ เป็น 

คนเดียวกับนักเทนนิสที่ได้รับสิทธิ ตามข้อ ๒.๑.๒ ให้นกัเทนนิสใช้สิทธิ
ตามข้อ ๒.๑.๑ เท่านั้น  และให้พิจารณาเลือกนักเทนนิสตาม  
ข้อ ๒.๑.๒. ที่มีอันดับดกีว่า ทดแทนตามล าดับ 

๒.๒ นักเทนนสิ (ตัวส ารองอันดับ ๑๗ - ๒๐) จ านวนนักเทนนิสหญิงรุ่นละ ๔ คน โดยมี 
      หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้

๒.๒.๑ พิจารณาจากการจัดอันดบันักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิส 
นานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ทีม่ีอันดับดีทีสุ่ดตามล าดับต่อจาก
นักกีฬาตามข้อ ๒.๑.๑ จ านวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ในส ารอง
ล าดับที่ ๑ และ ๒ ) 

๒.๒.๒ พิจารณาจากการจัดอันดบันักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคัดเลอืกผู้ที่มีอันดับดีที่สุด
ตามล าดับต่อจากนักกีฬาตามข้อ ๒.๑.๒ ของรุ่นอายุ ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี 
จ านวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ในส ารองล าดับที่ ๓ และ ๔ ) 

๒.๒.๓ หากไม่มีนกัเทนนสิเยาวชนได้รับสิทธิตามข้อ ๒.๒.๑ ให้น าจ านวนไป 
         เพิ่มให้กบันักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๒  

   ๒.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ โดยเสียงข้างมากถือเป็นทีสุ่ด 
 

๓. การประกาศ/… 
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  ๓. การประกาศสถานภาพของนักกีฬา 
   จะใช้อันดับนักกีฬา ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นข้อก าหนด และจะประกาศ
รายช่ือนั กเทนนิสที่ มี สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวในวันที่  ๒๗  มิ ถุนายน ๒๕๖๒ ที่  Website : 
https://www.tour.ltat.org (นักเทนนิสที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ในทุกกรณี จะไม่ถูกตัดแต้มคะแนน
สะสมอันดับนักกีฬา)  

๔. การพิจารณานักเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวเพิ่มเติม ในกรณีที่มีนักเทนนสิ 
ถอนตัว หรือมีนักเทนนสิเข้าร่วมการคัดเลือกตัวไม่ครบจ านวนตามข้อ ๒.๑  

๔.๑ หากมีนักกีฬาเทนนสิถอนตัวจะพจิารณาเลือกนักเทนนสิส ารองตามอันดับทีจ่ัดไว้     
      ในข้อ ๒.๒ เข้าแทน 
๔.๒ หากเรียกนักเทนนสิส ารองแล้ว มีจ านวนผูเ้ข้าร่วมคัดเลอืกตัวไม่ครบจ านวนตาม 

ข้อ ๒.๑ จะพจิารณานักเทนนสิทีม่าลงช่ือเข้าร่วมการคัดเลอืกตัว ซึง่จะเปิดใหล้ง
ช่ือในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  
โดยคัดเลือกจากวิธีการจับฉลาก 

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 ในแต่ละรุ่น  
และแต่ละประเภทเรียงตามล าดับ เพื่อใช้วางมือส าหรับการแข่งขันคัดเลือกตัว นักเทนนิสตัวส ารองที่ได้รับสิทธิเข้า
ร่วมการแข่งขันจะไม่ถูกจัดให้เป็นมือวาง 

  ๖. การด าเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัว 
   ๖.๑ จัดสายแข่งขันรอบคัดเลือกขนาดสาย ๑๖  

๖.๒ แข่งขันระบบแพ้คัดออกในรอบคัดเลือกรอบแรก  โดยวางอันดับมือ ๘ มือวาง  
๖.๓ ในรอบ ๘ คนสุดท้ายแข่งขันในระบบพบกันหมด แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยผู้ที่มี 

อันดับนักเทนนิสดีที่สุดจะเป็นมือวางอันดับ ๑ ของกลุ่ม A และ ผู้ที่มีอันดับ 
นักเทนนิสดีที่สุดอันดับ ๒ จะเป็นมือวางอันดับ ๑ ของสาย B และผู้ที่มีอันดับ
นักเทนนิสดีที่ส ุดอันดับ ๓ และ ๔ จับฉลากเป็นมือวางอันดับ ๒ ของแต่ละ
กลุ่มส่วนผู้ที่มีอันดับนักเทนนิสในอันดับที่ ๕, ๖, ๗ และ ๘ จะใช้วิธีจับฉลากลง
ในแต่ละกลุ่มที่เหลือ โดยในรอบ ๘ คนสุดท้ายที่แข่งขันในระบบพบกันหมด  
มีหลักเกณฑ์การคิดคะแนน ดังนี้ 

๖.๓.๑ ผู้ที่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่ลงท าการ 
         แข่งขันไม่ได้คะแนน 

    ๖.๓.๒ หากมีคะแนนในแต่ละกลุ่ม เท่ากัน ๒ คน ให้ดูจาก 
                                                   ผลการแข่งขันคู่นั้น ผู้ที่ชนะจะเป็นผู้ที่มีอันดับดีกว่า 
    ๖.๓.๓ หากคะแนนเท่ากันตั้งแต่ ๓ คนข้ึนไป ให้ผู้ที่มีผลต่างของเซต (เซตได้ 
                                                   ลบด้วยเซตเสีย) ผู้ที่มีผลต่างของเซตดีกว่า เป็นผู้มีอันดับดีกว่า 
    ๖.๓.๔ หากยังเท่ากันอยู่ให้ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ (เกมส์ได้ลบด้วยเกมส์เสีย)  
                                                   ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ดีกว่า  เป็นผู้มีอันดับดีกว่า 
 

๖.๓.๕ หากยัง/… 

https://www.tour.ltat.org/
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๖.๓.๕ หากยังเท่ากันอยู่ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีกว่า 
    ๖.๓.๖ หากนักกีฬาผู้ใดไม่ลงท าการแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะผ่านด้วยสกอร์  
                                                      ๖-๐,๖-๐ 

๖.๓.๗ หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่ก าลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะด้วยสกอร์  
         ที่นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน 

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 าหนดวันเวลาและสถานท่ีด าเนินการคัดเลือกตัว  
๗.๑ แข่งขันคัดเลือกตัวระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ก าหนดเวลาการ 
      แข่งขันในแต่ละวัน ตามรายละเอียดที่แนบ) ณ สมาคมกีฬาเทนนิส   
      ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี อ าเภอ    
       ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ส าหรับการแข่งขันในวันที่  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒  
      จะเริ่มท าการแข่งขันหลังจัดสายการแข่งขันเสรจ็สิ้นลงแล้ว 
๗.๒ วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. นักกีฬาลงช่ือรายงานตัว  

ณ บริเวณหน้าส านักงานสมาคมกีฬาเทนนิส  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
หากนักเทนนิสไม่ลงช่ือรายงานตัวตามก าหนด ถือว่าสละสิทธิในการเข้าร่วม
คัดเลือกตัว  

๗.๓ วันที่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. ประชุมช้ีแจงระเบียบการแข่งขัน    
      และจัดสายการแข่งขัน      

  ๘. หากมีข้อต้องพิจารณาอ่ืนใด   
ให้เป็นอ านาจพิจารณาของเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง

ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการพิจารณาโดยเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนสิสมาคมแหง่
ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นที่สุด  

          ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
      (นายกิตตน์สมบัติ  เอื้อมมงคล) 
              นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 
          ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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