สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty’s Patronage
ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจาปี ๒๕๖๒
*********************
ด้วยสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทา
การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ประเภทบุคคลชาย–หญิง และประเภท
ทีมชาย-หญิง) และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขัน ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงกาหนดระเบียบและข้อปฏิบัติในการคัดเลือกตัวนักเทนนิสดังต่อไปนี้
๑. รายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.๑ ITF Asian Under ๑๔ Championship ๒๐๑๙ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
ประเภทบุคคลชายและประเภทบุคคลหญิง
๑.๒ Asia Oceania Final Qualifying World Junior Team Competition
๒๐๑๙ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง
๑.๓ Junior Davis Cup รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประเภททีมชาย
๑.๔ Junior Fed Cup รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประเภททีมหญิง
๒. คุณสมบัตินักกีฬา
๒.๑ มีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
๒.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิดตามสูติบัตรลบ
ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี โดยนับปี พ.ศ. ทีเกิดตามสูติบัตรลบ
ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๔ ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามเข้าร่วม
การแข่งขันจากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
และการกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. สิทธิพิเศษสาหรับการพิจารณาให้ติดเยาวชนทีมชาติ
๓.๑ นักเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ที่มีอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ (ITF) ตั้งแต่อันดับ ๕๐๐ หรือดีกว่า จะได้สิทธิเป็นตัวแทนทีมชาติ
โดยไม่ต้องทาการแข่งขันคัดเลือกโดยจานวนนักเทนนิสที่ผ่านการคัดเลือกตัวจะ
ลดลงตามจานวนนักเทนนิสที่ได้สิทธินี้
๓.๒ นักเทนนิสรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ที่มีอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ (ITF) ตั้งแต่อันดับ ๒๐๐ หรือดีกว่า จะได้สิทธิเป็นตัวแทนทีม ชาติ
โดยไม่ต้องทาการแข่งขันคัดเลือกโดยจานวนนักเทนนิสที่ผ่านการคัดเลือกตัวจะ
ลดลงตามจานวนนักเทนนิสที่ได้สิทธินี้
๓.๓ หากนักเทนนิสในรุ่นและประเภทใด ได้รับสิทธิพิเศษ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒
ครบ ๓ คน แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณานักเทนนิสที่มี
ความสามารถและเหมาะสมจานวน ๑ คน เพื่อเป็นตัวสารอง
๓.๔ คณะกรรมการ/...

-๒๓.๔ คณะกรรมการคัดเลือกตัวสามารถพิจารณา นักเทนนิสที่มีความสามารถและ
เหมาะสม ให้ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนทีมชาติได้ (รุ่นและประเภทละไม่เกิน ๑ คน
โดยไม่ต้องทาการแข่งขันคัดเลือก)
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณานักเทนนิสเข้าร่วมคัดเลือกตัว
๔.๑ นักเทนนิส (ตัวจริง) จานวนนักเทนนิสชายรุ่นละ ๑๖ คน และนักเทนนิสหญิง
รุ่นละ ๑๖ คน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๔.๑.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนโลกของสหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีที่สุดตามล าดับ ต่ อ จาก
นักกีฬาตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ จานวน ๘ คน หากมีอันดับเท่ากันให้
พิจารณาจากการจัดอันดับภายในประเทศโดยสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
๔.๑.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง ประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู้ที่มีอั น ดั บ ดี
ที่สุดตามลาดับของรุ่นอายุ ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี จานวน ๗ คน หาก
มี ค ะแนนเท่ า กั น ให้ พิจ ารณาจากจานวนรายการที่ ล งแข่ง ขัน
ของสมาคมกีฬ าเทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมแห่ง ประเทศไทยฯ
ตั้ง แต่ร ะดับเกรด ๑ - ๔ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้ที่ลงทาการแข่ง ขัน
ในรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ให้การรับรองมากกว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิให้เข้าร่วมคัดเลือกตัว
๔.๑.๓ คณะกรรมการคัดเลือกตัว สามารถพิจารณานักเทนนิสที่ไม่มีอันดับ
นักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ ในรุ่นของตนเอง หรือมีอันดับในรุ่นตนเองที่ไ ม่เ ข้า
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๔.๑.๒ จานวน ๑ คน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกตัว มี
อันดับในรุ่นอายุที่สูงกว่า หรือนักเทนนิสที่มีความเหมาะสม โดยจะ
พิจารณาเป็นรายบุคคลไป
๔.๑.๔ หากไม่มีนักเทนนิสเยาวชน ได้รับสิทธิตามข้อ ๔.๑.๓ ให้นาจานวน
ไปเพิ่มให้กับนักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑.๒
๔.๑.๕ หากไม่มีนักเทนนิสเยาวชน ได้รับสิทธิครบตามข้อ ๔.๑.๑ ให้นา
จานวนไปเพิ่มให้กับนักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑.๒
๔.๑.๖ หากนักเทนนิสที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมคัดเลือกตัว ตามข้อ ๔.๑.๑ เป็น
คนเดียวกับนักเทนนิสที่ได้รับสิทธิ ตามข้อ ๔.๑.๒ ให้นักเทนนิสใช้
สิทธิตามข้อ ๔.๑.๑ เท่านั้น และให้พิจารณาเลือกนักเทนนิสตามข้อ
๔.๑.๒. ที่มีอันดับดีกว่า ทดแทนตามลาดับ
๔.๒ นักเทนนิส (ตัวสารองอันดับ ๑๗-๒๐) จานวนนักเทนนิสชายรุ่นละ ๔ คน และ
นักเทนนิสหญิงรุ่นละ ๔ คน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๔.๒.๑ พิจารณาจากการจัดอันดับ นักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิส
นานาชาติ (ITF) โดยคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีที่สุดตามล าดับ ต่ อ จาก
นักกีฬาตามข้อ ๔.๑.๑ จานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ในสารอง
ลาดับที่ ๑ และ ๒ )

๔.๒.๒ พิจารณา/...
-๓๔.๒.๒ พิจารณาจากการจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง ประเทศไทยฯ โดยคัดเลือกผู้ที่มีอั น ดั บ ดี
ที่สุดตามลาดับต่อจากนักกีฬาตามข้อ ๔.๑.๒ ของรุ่นอายุ ๑๔ ปี
และ ๑๖ ปี จานวน ๒ คน (จะถูกจัดเรียงอยู่ในสารองลาดับที่ ๓
และ ๔ )
๔.๒.๓ หากไม่มีนักเทนนิสเยาวชนได้รับสิทธิตามข้อ ๔.๒.๑ ให้นาจานวนไป
เพิ่มให้กับนักเทนนิสเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๒.๒
๔.๓ นักกีฬารุ่น ๑๔ ปี ๑๖ ปี ชายและหญิง ที่ผ่านการคัดเลือกตัว อันดับ ๑-๔
(ตัวจริง ๓ คน สารอง ๑ คน) จะต้องเข้าทาการฝึกซ้อมตามที่ สมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กาหนด
๔.๔ การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตัวฯ โดยเสียงข้างมากถือเป็นที่สุด
๕. ประกาศสถานภาพของนักกีฬา
การพิจารณาตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จะใช้อันดับนักกีฬา ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นข้อกาหนด และจะประกาศรายชื่อนักเทนนิสที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ www.ltat.org
๖. การยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน และการถอนตัวจากการแข่งขัน
๖.๑ นักเทนนิสที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัว ต้องแจ้ง ยืนยันการเข้าร่วม
คัดเลือกตัวโดยแจ้งการยืนยันทางอีเมล์ของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห่ ง ประเทศไทยฯ ltat_thai@ltat.org ภายในวั น ที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่ยืนยันตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิในการเข้า
ร่วมคัดเลือกตัว
๖.๒ นักเทนนิสที่ได้ยืนยันเข้าร่วมคัดเลือกตัว สามารถแจ้งถอนตัวได้ทางอีเมล์ของ
สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ltat_thai@ltat.org
จนถึง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
๖.๓ นั ก เทนนิ ส ที่ แ จ้ ง ถอนตั ว หลั ง จากวั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ จะต้ อ งแสดง
ใบรับรองแพทย์
๖.๔ นักเทนนิสที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖.๒ และ ๖.๓ หรือนักเทนนิสที่ได้แจ้งยืนยันเข้า
ร่วมการแข่งขันคัดเลื อกตัว แต่ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน จะถูกลงโทษห้ามแข่งขัน
เทนนิสทุกรายการที่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ให้การรับรองเป็นเวลา ๙๐ วัน
๗. การพิจารณานักเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวเพิ่มเติม ในกรณีที่มีนักเทนนิส
ถอนตัว หรือมีนักเทนนิสเข้าร่วมการคัดเลือกตัวไม่ครบจานวนตามข้อ ๔.๑
๗.๑ หากมีนักกีฬาเทนนิสถอนตัวจะพิจารณาเลือกนักเทนนิสสารองตามอันดับที่จัด
ไว้ในข้อ ๔.๒ เข้าแทน
๗.๒ หากเรียกนักเทนนิสสารองแล้ว มีจานวนผู้เข้าร่วมคัดเลือกตัวไม่ครบจานวนตาม
ข้อ ๔.๑ จะพิจารณานักเทนนิสที่มาลงชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตัว ซึ่งจะเปิดให้ลง
ชื่อในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. โดยคัดเลือก
จากวิธีการจับฉลาก

๗.๓ หากพิจารณา/...
-๔๗.๓ หากพิจารณานักเทนนิสตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๒ แล้ว มีนักเทนนิสเข้าร่วมการ
แข่งขันไม่ครบจานวนตามข้อ ๔.๑ ให้จัดการแข่งขันตามจานวนนักเทนนิสที่สามารถ
เข้าร่วมการคัดเลือกตัวได้
๘. การจัดอันดับมือวาง
๘.๑ นักกีฬาที่มีอันดับที่ ๑ จัดอยู่ในกลุ่ม A, อันดับที่ ๒ จัดอยู่ในกลุ่ม B, อันดับที่ ๓
จัดอยู่ในกลุ่ม C, อันดับที่ ๔ จัดอยู่ในกลุ่ม D
๘.๒ อันดับตั้งแต่ ๕ ถึง ๘ จะจับฉลากแยกกลุ่ม A,B,C และ D
๘.๓ อันดับตั้งแต่ ๙ ถึง ๑๒ จะจับฉลากแยกกลุ่ม A,B,C และ D
๘.๔ อันดับตั้งแต่ ๑๓ ถึง ๑๖ จะจับฉลากแยกกลุ่ม A,B,C และ D
ให้ใช้อันดับนักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) เรียงตามลาดับก่อน
ตามด้วยอันดับนักเทนนิสเยาวชนของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในแต่ละรุ่นและ
ประเภทเรียงตามลาดับเพื่อใช้วางมือสาหรับการแข่งขันคัดเลือกตัว นักเทนนิสตัวสารองที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมการ
แข่งขันจะไม่ถูกจัดให้เป็นมือวาง
๙. การดาเนินการจัดการแข่งขัน
๙.๑ การแข่งขันในรอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมด โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๔ คน
(กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และกลุ่ม D) แข่งขันในระบบ ๒ ใน ๓ เซต ไทเบรกทุก
เซต โดยจัดการแข่งขันวันละ ๑ รอบ ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองในแต่
ละกลุ่ม จะเข้าไปแข่งขันในรอบที่ ๒ โดยการคิดคะแนนในแต่ละกลุ่มมีดังนี้
๙.๑.๑ ผู้ที่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่ลงทาการ
แข่งขันไม่ได้คะแนน
๙.๑.๒ หากมีคะแนนอันดับหนึ่งและสองในแต่ละกลุ่ม เท่ากัน ๒ คน ให้ดู
จากผลการแข่งขันคู่นั้น ผู้ที่ชนะจะเป็นผู้ที่มีอันดับดีกว่า
๙.๑.๓ หากคะแนนเท่ากันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ให้ผู้ที่มีผลต่างของเซต (เซตได้
ลบด้วยเซตเสีย) ผู้ที่มีผลต่างของเซตดีกว่า เป็นผู้ที่มีอันดับดีกว่า
๙.๑.๔ หากยังเท่ากันอยู่ให้ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ (เกมส์ได้ลบด้วยเกมส์เสีย)
ผู้ที่มีผลต่างของเกมส์ดีกว่า เป็นผูท้ ี่มีอันดับดีกว่า
๙.๑.๕ หากยังเท่ากันอยู่ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีอันดับดีกว่า
๙.๑.๖ หากนักกีฬาผู้ใดไม่ลงทาการแข่งขัน ให้ผู้ชนะผ่านด้วยสกอร์ ๖-๐,๖-๐
หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กาลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะด้วยสกอร์ที่
นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน
๙.๒ การแข่งขันในรอบที่ ๒ แข่งขันโดยระบบแพ้คัดออก โดยมีการจับสายใหม่ดังนี้
- ที่ ๑ ของสาย A จะพบกับที่ ๒ ของสาย B หรือ C หรือ D
- ที่ ๑ ของสาย B จะพบกับที่ ๒ ของสาย A หรือ C หรือ D
- ที่ ๑ ของสาย C จะพบกับที่ ๒ ของสาย A หรือ B หรือ D
- ที่ ๑ ของสาย D จะพบกับที่ ๒ ของสาย A หรือ B หรือ C
ผู้ชนะจะผ่านเข้าแข่งขัน ในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ และชิง
อันดับ ๓ เพื่อจัดอันดับการพิจารณาเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติต่อไป

๙.๓ หากนักกีฬา/...
-๕๙.๓ หากนักกีฬาผู้ใด ถอนตัวจากการแข่งขันหรือในระหว่างแข่งขันโดยไม่มีเหตุผล
อันควร จะถูกลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรองหรือจัดการแข่งขันเป็นเวลา ๓๐ วัน
นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์
๙.๔ หากมีนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตัว ได้ถอนตัวจากการเป็นตัวแทนทีม
ชาติให้คณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้พิจารณานักกีฬาสารองลาดับที่ ๔
เข้ามาแทนตามความเหมาะสม ต่อไป
๙.๕ อันดับจากการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติในแต่ละรุ่นทั้ง ๑๔ ปี และ ๑๖ ปี
ประจ าปี ๒๕๖๑ ไม่ มี ผ ลต่ อ การจั ด อั นดั บ มือ นัก กีฬ าในการส่ ง เข้ าร่ วมการ
แข่งขันในนามทีมชาติ โดยให้ผู้ฝึกสอนที่ควบคุมทีมเป็นผู้พิจารณาตามความ
เหมาะสม
๑๐. กาหนดวันเวลาและสถานที่ดาเนินการคัดเลือกตัว
๑๐.๑ แข่งขันคัดเลือกตัวระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้ง แต่เวลา
๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปของทุกวัน ณ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ยกเว้นการแข่งในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ จะเริ่มทาการ
แข่งขันภายหลังจากการจัดสายแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐.๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬารายงานตัวทุก
รุ่น ณ บริเวณหน้าสานักงานสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ หากนักเทนนิสไม่รายงานตัวตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิในการ
เข้าร่วมคัดเลือกตัว
๑๐.๓ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ประชุมชี้แจงระเบียบการแข่งขัน
และจัดสายการแข่งขัน
๑๑ หากมีข้อต้องพิจารณาใดๆ ให้เป็นอานาจพิจารณาของประธานคณะกรรมการ การ
คัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจาปี ๒๕๖๒ และการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการคัดเลือก
นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจาปี ๒๕๖๒ ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล)
นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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