วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรียน สโมสรสมาชิ กทุกท่ าน
เรื่ อง ขยายเวลาในการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อฝึ กซ้ อมและส่ งแข่ งขันรายการนานาชาติ
ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดั โครงการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อ
ฝึ กซ้อมและส่ งแข่งขันรายการนานาชาติ โดยปิ ดการยืนยันวันที่17 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสในการรับรู ้ของนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น และเพื่อจะได้มีนกั กีฬาจากทัว่ ประเทศเข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสมาคมฯ ทางฝ่ ายพัฒนาเพื่อความเป็ นเลิศ จึงได้ขยายเวลาในการรับสมัคร และปรับเกณฑ์การคัดเลือกให้มี
ความเหมาะสม เพื่อเป็ นการให้โอกาสนักกีฬาอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 เลื่อนปิ ดการยืนยัน เป็ น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.
 กาหนดการคัดเลือก เลื่อนเป็ น วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559
ณ สนามแบดมินตัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

นายวีรชัย วิภาตวิทย์
รักษาการประธานฝ่ ายพัฒนาเพื่อความเป็ นเลิศ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณธีรนันท์ เชียงทา 081-727-8953

โครงการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อฝึ กซ้ อม
และ
โครงการส่ งแข่ งขันรายการนานาชาติในรายการ China International Challenge
1.การคัดเลือกนักกีฬาเพื่อฝึ กซ้ อมทีส่ มาคมกีฬาแบดมินตันแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
1.1.ประเภทและจานวน (ประเภทหรื อจานวนไม่เกินกว่าที่กาหนด)
- ชายเดี่ยว
4 คน
- ชายคู่
6 คน (3คู่)
- หญิงเดี่ยว
3 คน
- หญิงคู่
4 คน (2คู่)
1.2.นักกีฬาที่มีสิทธิ เข้าร่ วมในการคัดเลือกต้องเป็ นนักกีฬาชายอายุไม่เกิน 22 ปี / นักกีฬาหญิงอายุไม่เกิน 20 ปี
และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.2.1.เคยเป็ นผูช้ นะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง รายการ SCG เยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี
1.2.2.มีคะแนนสะสมอันดับโลก 21-50 ณ วันที่13 ตุลาคม 2559
1.2.3.มีคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 1-10 ณ วันที่13 ตุลาคม 2559
1.2.4.มีคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยรุ่ นทัว่ ไป ประเภทเดี่ยว 1-16 ทั้งชายและหญิง ประเภทคู่ 1-8
ทั้งชายและหญิง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559
1.2.5.ชนะเลิศและรองชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ และเยาวชนแห่งชาติประเภทบุคคล
1.2.6.เป็ นนักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยูท่ ี่สมาคมฯ เฉพาะปี 2559 โดยมิให้นาความในข้อ 1.2 มาใช้บงั คับ
หมายเหตุ

นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกได้เพียงหนึ่งประเภท (เดี่ยว หรื อ คู่)

1.2.7.นักกีฬาทีมชาติรายการโทมัส&อูเบอร์ คพั ปี นี้ และรายการโอลิมปิ คครั้งล่าสุ ด ได้สิทธิ เข้าร่ วม
โครงการโดยอัตโนมัติในประเภทใดประเภทหนึ่ง (ตามรายชื่อที่ประกาศ) แต่ไม่สามารถสมัครเพื่อ
คัดเลือกในอีกประเภทได้
หมายเหตุ
กรณี นกั กีฬาทีมชาติที่ได้สิทธิ เข้าร่ วมโครงการตามข้อ.1.2.7 หมายถึง ต้องเป็ นนักกีฬา
ที่เล่นประเภทเดียวกันกับที่เล่นในรายการโทมัส&อูเบอร์ คัพ หรื อ โอลิมปิ ก หากเล่นประเภทคู่ ต้องเป็ น
คู่เดิมของตนเท่านั้น หรื อหากมีการเปลี่ยนประเภท หรื อเปลี่ยนคู่ จะไม่ได้รับสิ ทธิ น้ ี
*** ปิ ดการยืนยันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น ***
*** กาหนดการคัดเลือกในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามแบดมินตัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ***

2.การคัดเลือกนักกีฬาไปแข่ งขันในรายการ China International Challenge
2.1.ประเภทและจานวน (ประเภทหรื อจานวนไม่เกินกว่าที่กาหนด)
- ชายเดี่ยว
4 คน
- ชายคู่
6 คน (3คู่)
- หญิงเดี่ยว
3 คน
- หญิงคู่
2 คู่ (4คน)
2.2.เกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ นักกีฬาที่ผา่ นการคัดเลือกเพื่อฝึ กซ้อมที่สมาคมฯ ตามข้อ 1
หมายเหตุ

ประเภทคู่ผสม ผูฝ้ ึ กสอนโครงการเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของโครงการ
1.ผูท้ ี่ผา่ นการคัดตัวตามข้อที่ 1 จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์และค่าตอบแทนตามที่สมาคมฯ กาหนด
2.ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกตามโครงการต้องสวมชุดแข่งขัน ชุ ดฝึ กซ้อม และชุดเดินทางตามที่สมาคมฯ กาหนด
3.ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกตามโครงการต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอื่นๆ ที่สมาคมฯ กาหนดอย่างเคร่ งครัด
4.หากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ หรื อข้อกาหนดของสมาคมฯ อาจถูกเพิกถอนสิ ทธิในการฝึ กซ้อมที่
สมาคมฯ หรื ออาจถูกระงับการส่ งชื่อเข้าแข่งขันในทุกรายการ ทั้งรายการแข่งขันในประเทศ และรายการแข่งขัน
นานาชาติเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่กระทาการฝ่ าฝื นดังกล่าว
5.กรณี ที่มีปัญหาหรื อข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการดาเนินการตามโครงการ ให้นายกสมาคมฯ เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและให้เป็ น
ที่สุด

รายชื่ อนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่ งขันรายการโธมัส & อูเบอร์ คัพ 2016
โธมัสคัพ
1. บุญศักดิ์
2. ทนงศักดิ์
3. โฆษิต
4. อดุลรัชต์
5. บดินทร์
6. นิพิฐพนธ์
7. กิตตินุพงษ์
8. เดชาพล
9. วรรณวัฒน์
10. ติณณ์

พลสนะ
แสนสมบูรณ์สุข
เพชรประดับ
นามกูล
อิสสระ
พวงพัว่ เพชร
เกตุเรน
พัววรานุเคราะห์
อาพันสุ วรรณ
อิสริ ยะเนตร

อูเบอร์คพั
1. รัชนก
2. บุศนันท์
3. ณิ ชชาอร
4. พรปวีณ์
5. ทรัพย์สิรี
6. พุธิตา
7. จงกลพรรณ
8. รวินดา
9. ชญานิศ
10. ผไทมาส

อินทนนท์
อึ๊งบารุ งพันธุ์
จินดาพล
ช่อชูวงศ์
แต้รัตนชัย
สุ ภจิรกุล
กิติธรากุล
ประจงใจ
ฉลาดแฉลม
เหมือนวงศ์

รายชื่ อนักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่ งขันโอลิมปิ กเกมส์ 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุญศักดิ์
รัชนก
พรทิพย์
ทรัพย์สิรี
พุธิตา
บดินทร์
สาวิตรี

พลสนะ
อินทนนท์
บูรณะประเสริ ฐสุ ข
แต้รัตนชัย
สุ ภจิรกุล
อิสสระ
อมิตรพ่าย

