






การแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ World Tour 1000 ในรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA  
Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ถอืเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์รอบ 110 ปี ทีป่ระเทศไทยได้รบัเกยีรติ
ให้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัรายการระดบัสงูสดุของโลกนี ้ผมขอต้อนรบัคณะนกักฬีาแบดมินตนัและเจ้าหน้าทีท่กุท่าน ซึง่ประเทศไทยได้
เตรยีมมาตรการป้องกนัควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) อย่างเข้มข้น ทัง้การกกัตวั สถานทีจ่ดัการ
แข่งขันและสถานที่ฝึกซ้อม ที่พักของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งระเบียบการเข้าร่วมการแข่งขันที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้
คณะนกักฬีาจากทกุประเทศท่ัวโลก การแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาตคิรัง้นี ้เป็นส่วนส�าคญัในการสร้างความมัน่ใจในรปูแบบ
การจดัการแข่งขนักฬีาวิถีใหม่ (New Normal) ซึง่จะสร้างโอกาสด้านการกฬีาให้กว้างขวางยิง่ขึน้ และสร้างเศรษฐกจิด้านการท่องเทีย่ว 
ตลอดจนได้เผยแพร่เอกลกัษณ์และศลิปวฒันธรรมไทยอนังดงามสูส่ายตาชาวโลก ผมหวังเป็นอย่างยิง่ว่า คณะนกักฬีาของทุกประเทศ 
ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันท้ัง  3 รายการ จะได้รบัความประทับใจท่ีได้มาเยีย่มเยยีนประเทศไทย และได้รบัมติรภาพทีด่จีากคณะนกักฬีาทกุชาต ิ
ซึง่จะตราตรงึอยู่ในความทรงจ�าตลอดไป

ในโอกาสท่ีประเทศไทย ได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาตริายการ World Tour 1000 ผมขออาราธนา 
คณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย อกีทัง้เดชะพระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี 
ได้โปรดดลบนัดาลประทานพรให้คณะผูจ้ดัการแข่งขนั ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั เจ้าหน้าทีแ่ละผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุคน ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ มีก�าลังกาย ก�าลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน พร้อมทั้งขออวยพรให ้
การจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาติในครัง้นีป้ระสบผลส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ทกุประการ

Thailand has been honored with the hosting rights of three premier world tournaments, the YONEX Thailand Open, the TOYOTA 
Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020.  This is the very first time in 110 years that Thailand is granted 
this privilege.  I take great pleasure in welcoming all the athletes and officials to these spectacular events. To ensure health 
safety for all the athletes from every corner of the world, Thailand has implemented strict safety and protection measures 
against COVID-19 including organizational quarantine, safe competition venues, safe training facilities, no-risk accommodations 
for athletes and staff as well as enforcement of stringent competition rules and regulations. Successful organization of these 
crowning badminton tournaments will help enhance trust and confidence in Thailand’s ability to host sporting events in the new 
normal manner. This will help expand sports opportunities, strengthen tourism economy and publicize our unique Thai identity 
and culture to the world. I trust that all athletes from various participating countries will have good impressions of Thailand and 
will foster friendship with their fellow players.  I also hope that the fond memories of these events, of their interaction with one 
another and, of course, of Thailand will linger on in their hearts as ever.

On the auspicious occasion that Thailand has been awarded the right to host these grand international badminton tournaments, 
I pray for the power of the Triple Gems and the Holy Beings, together with the royal blessings of His Majesty the King and Her 
Majesty the Queen, to bestow happiness, prosperity and strength to the Organizing Committee, all players, all officials and all 
parties involved. I also wish the tournaments every success and all the goals be fulfilled.

Message from Prime Minister of the Kingdom of Thailand

สารจากนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

General Prayut Chan-o-cha (Ret.)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
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พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

General Prawit Wongsuwon (Ret.)
Deputy Prime Minister
President of National Olympic Committee of 
Thailand Under the Royal Patronage of 
His Majesty the King

แบดมินตันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันเพ่ือความเป็นเลิศ ท้ังในระดับโลกคือโอลิมปิกเกมส์  
จนถงึการแข่งขนัในประเทศต่าง ๆ  เท่านัน้ หากยงัเป็นการใช้แบดมนิตนัเป็นกฬีาสือ่สมัพนัธ์ด้วย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมัผสัได้ถงึความนยิมนีม้าโดยตลอด

ในนามของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอต้อนรับนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC 
BWF World Tour Finals 2020 ด้วยความยนิดยีิง่ และขอให้การแข่งขนัด�าเนนิไปด้วยไมตรจีติมติรภาพ สมคัรสมานสามคัค ีแนบแน่น 
เป็นหนึง่เดยีว ระหว่างผูม้ีใจรกัในการกฬีาและนกักีฬาทกุท่าน

ในโอกาสนี ้ขออ�านวยพรให้การจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาตทิัง้ 3 รายการ จงส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยความเรยีบร้อยตาม
วตัถปุระสงค์ และขอให้นกักฬีาจากทกุทมีทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันจงส�าเรจ็สมัฤทธผิลสมดงัปรารถนาทีมุ่ง่หมายไว้

The sport of badminton has enjoyed tremendous popularity at both national and international levels, including at the Olympic 
Games. Badminton is not only for athletes to achieve excellence but also for all general players to foster friendship among 
themselves. The National Olympic Committee of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King (NOCT) has 
well acknowledged and appreciated this increasingly widespread popularity of badminton.

It is my great pleasure, on behalf of The National Olympic Committee of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty 
the King, to warmly welcome all the athletes and officials to participate in the grand international tournaments: the YONEX 
Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020. It is my hope that the competitions 
will be carried out with fairness, friendship and solidarity among athletes themselves as well as between athletes and their fans.

On this occasion, I wish the three top-tier badminton tournaments great success and all the aims fully achieved and may all 
athletes realize their hope and dreams.

Message from Deputy Prime Minister 
President of National Olympic Committee of Thailand 

Under the Royal Patronage of His Majesty the King 

สารจากรองนายกรัฐมนตรี 
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เรยีน เพือ่น ๆ ชาวโอลมิปิก
 
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโคโรนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พวกเราทั้งหมดยังคงด�าเนินชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอน
อย่างมาก ในช่วงเวลาอนัยากล�าบากนี ้พวกเรายิง่ต้องการคณุค่าแห่งความเป็นเลศิ การให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั และความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั
ของโอลมิปิกมากกว่าช่วงทีผ่่านมา

นี่จึงเป็นเหตุผลท่ีว่า ท�าไมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จึงประสบความส�าเร็จในรายการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ 
ท้ัง  3 รายการ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณท่ีส�าคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯกับมาตรการ 
ทางด้านสาธารณสขุทีเ่ข้มงวด และได้น�ามาปรบัใช้กบัทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจดัการแข่งขนัครัง้นี้ได้อย่างดเียีย่ม ถอืได้ว่ารายการแข่งขัน 
กฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาตท้ัิงหมดนี ้ได้สร้างมาตรฐานท่ีแสดงให้เหน็ว่าสามารถด�าเนนิการจดัแข่งขนักฬีาได้อย่างปลอดภยั แม้ว่าจะมข้ีอจ�ากดั
ทางด้านสาธารณสขุในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดในขณะนี้

ในการนี้ ผมขอแสดงความยินดีจากใจจริงแก่นักกีฬาทุกท่าน ผู้จัดการแข่งขัน สหพันธ์แบดมินตันโลก และท่ีขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณคนไทย  
ในฐานะเจ้าบ้านท่ีได้ส่งผ่านข้อความแห่งความเชื่อม่ันทางด้านกีฬาไปสู่ท่ัวโลก ผมขอแสดงความขอบคุณ และซาบซึ้งใจเป็นพิเศษไปยัง 
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การน�าที่ยอดเยี่ยมของคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะนายกสมาคมฯ และกรรมการ 
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเช่นนี้ โดยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล 
เจ้าหน้าทีภ่าครฐั และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย ซึง่การแข่งขนัคร้ังนีถ้อืเป็นก้าวส�าคญัส�าหรบันกักฬีาในการท�าความฝันไปสูม่หกรรมกีฬาโอลมิปิกให้เป็นจรงิ

การจดัการแข่งขนัทีป่ลอดภยันี ้ท�าให้เราทกุคนในฐานะทีเ่ป็นครอบครวัโอลมิปิกมคีวามมัน่ใจเป็นอย่างมากในการเตรยีมการแข่งขนัในอนาคตต่อไป  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกท่ีถูกเลื่อนออกไปของ Olympic Games Tokyo 2020 สุขภาพและความปลอดภัย 
ของนักกีฬา และทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องยังคงเป็นความส�าคัญสูงสุดส�าหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ด้วยเหตุนี้ เราจะน�าบทเรียน 
ที่ได้จากการใช้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในการแข่งขนัแบดมนิตนัในประเทศไทยไปปรบัใช้กบัภาพรวมของมาตรการป้องกนั 
โควดิ-19 ในการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกทีก่รงุโตเกยีว

ด้วยเหตุนี้ ผมขอกล่าวค�าขอบคุณครอบครัวกีฬาแบดมินตัน ท่ีได้แสดงให้เห็นถึงวิถีทางที่ดีที่สุดที่สามารถเป็นไปได้ ไม่ว่าจะในเรื่องกีฬา 
หรอืความท้าทายต่าง ๆ ในชวีติ พวกเรากจ็ะสามารถผ่านไปได้ หากพวกเรายนืหยดัด้วยความเข้มแขง็ไปด้วยกนั

Dear Olympic friends,

Because of the unprecedented global coronavirus pandemic, we are all living with much uncertainty. In these difficult times, we need 
the Olympic Values of excellence, respect and solidarity more than ever.

This is why the successful organisation of three international badminton tournaments in Thailand send such an important signal at this 
moment in time. Thanks to the excellent organisation and strict health protocols for everyone involved, these events have set an example 
that sport can be organised safely, even under the ongoing health restrictions during
the pandemic.

In this respect, my heartfelt congratulations go to the athletes, the tournament organisers, the Badminton World Federation, as well as the 
gracious Thai hosts for sending this important message of confidence to the entire world of sport. My particular thanks and gratitude go 
to the Badminton Association of Thailand under the great leadership of its President and IOC Member KhunyingPatama Leeswadtrakul 
for making these international competitions a safe reality in close cooperation with the Thai Authorities. In this way these tournaments 
were an important milestone for the athletes in making their Olympic dreams come true.

The safe organisation of these tournaments gives all of us in the Olympic community great confidence in our preparations for future 
events, in particular for the postponed Olympic Games Tokyo 2020. The health and safety of the athletes and all participants remains 
our top priority for these Olympic Games as well. For this reason, we will include the lessons from these recent badminton tournaments 
in Thailand in the overall COVID-countermeasures that will be in place in Tokyo.

This is why I say thank you the badminton community for showing us in the best possible way that whether in sport, or in the many 
challenges in life, we are always stronger together.

โธมัส บาค
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

Thomas Bach
President of the International 
Olympic Committee (IOC)

Message from President of the International Olympic Committee (IOC)

สารจากประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
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Message from Badminton World Federation (BWF) President

เรยีน สมาชกิครอบครวักฬีาแบดมนิตนัทีร่กัทกุท่าน

จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแข่งขนัฤดกูาลปี  2563 ขณะนี ้เราได้เริม่เห็นแสงสว่างทีป่ลาย
อโุมงค์บ้างแล้ว การแข่งขนัชงิแชมป์โลกสายทวปีเอเชยี ซึง่ประกอบด้วย การแข่งขนัรายการ  YONEX  Thailand  Open รายการ  TOYOTA  Thailand  Open และ
รายการ  HSBC  World  Tour  Finals  2020 ณ กรงุเทพมหานคร เป็นหนึง่ในโครงการรเิริม่ทีส่�าคญัทีส่ดุในประวัตศิาสตร์วงการกฬีาของเรา นบัได้ว่าเป็นการเริม่ต้น 
ปีใหม่อนัสดใส และยงัหมายถงึการสิน้สดุของความผดิหวงัต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 อีกด้วย

ผมคงไม่จ�าเป็นต้องกล่าว ณ ที่นี้ว่า ปี 2563 ส่งผลอย่างไรกับปฏิทินการกีฬาโดยทั่วไป สิ่งที่ส�าคัญคือ สหพันธ์แบดมินตันโลกและพันธมิตร 
ได้ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในช่วงเวลาท่ียากล�าบาก และได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เราได้จัดการแข่งขัน DANISA 
Denmark Open ในเดอืนตลุาคม ตามมาด้วย SaarLorLux Open ทัง้ 2 การแข่งขนันีเ้ปิดโอกาสให้เราได้รวบรวมความรูอ้ย่างมหาศาล เพือ่ให้ได้ทราบว่า 
รายการแข่งขันต่าง ๆ จะสามารถด�าเนินการไปได้อย่างปลอดภัยภายในระบบปิดได้อย่างไร และบรรดามาตรการทั้งหลายเหล่านี้จะได้น�ามาใช้อีกครั้ง 
ในช่วงการแข่งขนัสายทวปีเอเชยี ซึง่ทีเ่ราจะเรยีนรูแ้ละปรบัตวัต่อไป
 
สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ รบัหน้าทีจั่ดการแข่งขันสายทวปีเอเชยี ส่งท้ายฤดกูาลนีอ้ย่างสดุความสามารถ แม้จะเตม็ไปด้วยความท้าทาย
มากมายกต็าม ขอแสดงความยนิดกีบันายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู และทมีงาน ทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
ในการจัดงานถึง 3 รายการติดต่อกัน ขอขอบคุณรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค ส�าหรับความพยายามในการร่วมกันด�าเนินภารกิจให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เราขอแสดงความขอบคุณ 
ไปยงัทกุคนทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการแข่งขนัระดบัสดุยอดทัง้ 3 รายการในช่วงเวลาทีแ่สนท้าทายวงการกฬีาทัว่โลก

ผมรูส้กึขอบคณุพนัธมติรองค์กรของเรา ส�าหรบัการแข่งขนั HSBC BWF World Tour และ HSBC BWF World Tour Finals - อันได้แก่ HSBC, TOTAL, 
YONEX และ ALPS ทีมุ่ง่มัน่จดัการแข่งขนัแบดมนิตนัอย่างยอดเยีย่มทีก่รงุเทพมหานคร ด้วยพนัธมติรเช่นนี ้เราจงึสามารถจดัการแข่งขนัแบดมนิตนั
ระดบันานาชาติให้กลบัคนืมาได้ส�าเรจ็

เช่นเดยีวกบัพีน้่องสมาคมกฬีาแบดมินตนัอืน่ ๆ  ทัว่โลก ผมแทบจะไม่สามารถอดใจรอให้การแข่งขนัเริม่ขึน้ได้ ปีท่ีแล้วเป็นปีท่ีท้าทายท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ของเรา  
แต่ตอนนี ้การแข่งขนัสายทวปีเอเชยี ได้กลายเป็นความจรงิแล้ว เราทกุคนสามารถวางใจได้จากข้อเทจ็จรงิทีว่่า เหล่าซปุเปอร์สตาร์ที่โด่งดงัทีส่ดุของเรา
ได้มารวมตวักนัทีก่รงุเทพมหานครเป็นเวลาถงึสามสปัดาห์ต่อเนือ่งเพือ่วาดลวดลายระดบัคณุภาพ

ขออวยพรปีใหม่ให้เป็นปีทีส่ดใสและรุง่เรอืงแก่ทกุ ๆ ท่าน

Dear members of the badminton family,

With the COVID-19 pandemic disrupting much of the 2020 season, we can now see light at the end of the tunnel. The Asian Leg, consisting of 
the YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals all in Bangkok, is one of the most significant initiatives 
in the history of our sport. It promises a bright start to the New Year and will simultaneously signify an end to the disappointments of 2020.

I need not recount here what 2020 did to the sporting calendar in general. What is important is that BWF and its partners stood strong during 
testing times and came up with the best possible solutions under the circumstances. We did conduct the DANISA Denmark Open in October, 
followed by the SaarLorLux Open. Both these events helped us gather enormous knowledge as to how events can be safely conducted in a 
bubble; and many of those protocols will once again be implemented during the Asian Leg. We will continue to learn and adapt.

Badminton Association of Thailand (BAT) wholeheartedly took up the task of conducting this season-ending Asian Leg, despite all the challenges 
this entails. I congratulate BAT President KhunyingPatama Leeswadtrakul and her team who have achieved a milestone in organising three 
back-to-back events. Many thanks also to the Royal Thai Government, and in particular the Ministry of Tourism & Sports, Sport Authority of 
Thailand, National Sport Development Fund, and Department of Disease Control for their combined efforts in making this possible. We truly offer 
our deepest thanks to everyone involved in organising these three premier tournaments during such a challenging period for sports worldwide.

I must also emphasise how thankful I am to our corporate partners of the HSBC BWF World Tour and HSBC BWF World Tour Finals - HSBC, 
TOTAL, YONEX and ALPS – for committing to this fantastic badminton spectacle in Bangkok. It is with partners like these that we are able 
to successfully deliver the return of international badminton tournaments.

Like the rest of the badminton fraternity worldwide, I just cannot wait for the action to start. The previous year was the most challenging in 
our history, but with the Asian Leg now a reality, we can all take heart from the fact that all of our biggest stars have assembled in Bangkok 
for three continuous weeks of top-quality action.

I wish you all a very bright and prosperous New Year.

พอล-เอริค โฮเยอร์ 
ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก

Poul-Erik Høyer
Badminton World Federation (BWF) President

สารจากประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก
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สารจากกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 
กรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก 
ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 

นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ 

Message from Member of the International Olympic Committee (IOC)
Member of the Executive Board, Olympic Council of Asia (OCA)

Deputy President of the Badminton World Federation (BWF) 
Chairpeson of National Reform Sub-Committee on Sports 

President of the Badminton Association of Thailand Under the Royal 
Patronage of His Majesty the King (BAT)

Vice Chairperson of the Organizing Committee of International Badminton Tournaments 

“อปุสรรคไม่สามารถหยดุยัง้เรา เรามุง่หน้าโดยไม่เคยกลบัหลงั ไม่เคยท้อ ไม่เคยคดิยอมแพ้ แต่ยิง่ท�างานหนกัขึน้ ทุม่เททกุสรรพก�าลงัจดัการกบัสิง่กดีขวาง เพือ่สูต่้อไป ก้าวขึน้ไปให้สดุ…อปุสรรคคอืก้าวแรกสูค่วามส�าเรจ็”

นบัเป็นเกียรติอย่างยิง่แก่ประเทศไทย และสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ส�าหรบัการได้รบัความไว้วางใจจากสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก ให้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบัโลก 
ถึง 3 รายการตดิต่อกนัในประเทศเดยีว คอื ประเทศไทย ดนิแดนแห่งศลิปวฒันธรรมอนังดงาม ความมมีารยาท สภุาพ เรยีบร้อย และน�า้ใจเอือ้เฟ้ือ 

YONEX Thailand Open และ TOYOTA Thailand Open ต่อด้วย HSBC BWF World Tour Finals 2020 ระหว่างวนัที ่12-31 มกราคม 2564 เกดิจากความทุม่เทพยายามในการจดัการแข่งขนักฬีาแบดมินตนัระดบัโลก 
ในรปูแบบใหม่ที่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน ความมุง่ม่ันของเราคือ การน�านกักฬีาแบดมนิตนัจากทัว่โลกกลบัมาสูส่นามแข่งขนัให้ผูค้นทัง้โลกได้ชมเชยีร์ผ่านทางจอถ่ายทอดสด

ท่ามกลางสถานการณ์ทีย่ากล�าบาก อนัเป็นผลเนือ่งมาจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) ทกุหน่วยงานด้านสาธารณสขุของรฐั และสมาคมกีฬาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ พากเพียรทุม่เทด�าเนนิการ
ให้การแข่งขนักฬีาแบดมนิตันนีเ้กดิขึน้ได้ในสภาวะแวดล้อมทีป่ลอดภยัท่ีสดุ ส�าหรบัท้ังนกักฬีาและผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการแข่งขนัทกุคน โดยปฏบิตัติามมาตรการและกฎระเบยีบด้านสขุภาพและความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั
ครอบคลมุทกุขัน้ตอนละเอยีดยบิ ทัง้ก่อนและตลอดช่วงเวลาการแข่งขนั 

การแข่งขนัในบบัเบลิหรอืสถานทีปิ่ดนี ้จะเป็นต้นแบบให้กบักฬีาประเภทอืน่ ๆ  เป็นตวัอย่างส�าหรบัการจดัการแข่งขนัทัง้ในระดบัเอเชยีและระดบัโลกและการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัต่างชาตใินศักยภาพด้านสาธารณสขุของไทย  
การจัดการแข่งขนัครัง้นี ้ไม่เป็นเพยีงความภาคภมูิใจของประเทศไทย หากแต่เป็นความภาคภมูิใจของโลกกฬีาด้วย เป็นการแสดงถงึศกัยภาพของประเทศไทยจากความพยายามร่วมกนัของทกุภาคส่วนในการเอาชนะ
เหนืออปุสรรคทัง้ปวง โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงนี้

การแข่งขนัทัง้ 3 รายการนี ้มนีกักฬีาแบดมนิตนัชัน้น�าในทกุประเภทจากทัว่ทกุมมุโลกเข้าร่วมการแข่งขนั จงึขอขอบคณุมายงัทกุสมาคมกฬีาแบดมนิตนั และผูบ้รหิารด้านกฬีาของทกุประเทศ ส�าหรบัความเชือ่มัน่
และความร่วมมือ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทย โดยเฉพาะเยาวชนให้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองตามแบบอย่างทัพนักกีฬามือระดับท็อปเทนของโลก รวมถึงแชมป์โลกคนล่าสุดในทุกประเภท  
ท่ีพร้อมใจกนัเดนิทางมาร่วมแข่งขนัในครัง้นี ้มอบความสขุแก่ทุกครวัเรือนทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศในการรบัชมการถ่ายทอดสดพร้อมกนั 

ท้ายทีส่ดุ การแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัสงูสดุทีห่่างหายไปในช่วงตลอดปีทีผ่่านมา จะไม่สามารถเกดิขึน้ได้ หากไม่ใช่ทีป่ระเทศไทย เพราะบนโลกใบนีข้ณะนี้ไม่มทีี่ใดปลอดภยัจากการแพร่ระบาดเท่ากบัประเทศไทย  
จงึกราบขอขอบพระคณุรฐับาลไทย ทกุหน่วยงานราชการ และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ส�าหรบัความแน่วแน่มัน่คงในการส่งเสรมิสนบัสนนุด้วยดอีย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การแข่งขนัครัง้ประวตัศิาสตร์นีเ้ป็นจรงิได้ ถอืเป็นหนึง่ 
ในขบวนการส�าคญัของการขบัเคลือ่นหลกัคดิโอลมิปิก และจะเป็นต�านานอนัทรงคณุค่าทีน่่าจดจ�าตลอดไป

It is indeed a great honor for Thailand and the Badminton Association of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King 
(BAT) to be entrusted by the Badminton World Federation (BWF) to organize three premier tournaments consecutively at one location, 
Thailand, the land of exquisite art and culture, courteousness and hospitality.

YONEX Thailand Open and TOYOTA Thailand Open followed by HSBC BWF World Tour Finals 2020 to be held from 12th January 
to 31st January 2021 are our ambitious and strenuous endeavors to deliver the world’s top tier tournaments in a new normal manner, 
unprecedented and never before attempted. Our committed mission is to bring badminton players from all over the world back to the 
playing court for global citizens to watch, enjoy and cheer on the live screen.

Amidst the difficult situation caused by the COVID-19, the Ministry of Public Health and the BAT have done our utmost to stage these 
badminton tournaments in the safest environment for athletes and all involved in these would-be historic events. Strict health and safety measures and stringent security protocols at every step of the 
action are implemented both before and throughout the tournaments.

In these three competitions there are the world’s top players of all categories from across the world participating. I wish to convey my sincere thankfulness to all badminton associations and sports 
administrators of all countries for their trust in Thailand and for their close collaboration. These beyond-compare matches will help give an inspiration to Thai athletes particularly the youth to develop 
their own abilities by taking the world’s top ten players and the latest champions in all categories as their role models. In travelling to Thailand to join the competitions, these world super-star players 
give happiness to every household, who watches the live broadcast simultaneously no matter where they are, in Thailand or in any part of the world.

Lastly, the highest-level badminton tournaments, which have vanished from sight throughout the whole year, would not become a reality if it were not for Thailand. This is because there is no other place 
on earth which is as safe from the epidemic as it is in Thailand. I wish to express my deep gratitude to the Thai Government, all government offices and all organizations involved for their unwavering  
commitment and full support. This crowning event which well blends in as a significant part of the mechanism to promote Olympism, Olympic values and solidarity will become a worthy legend to be 
remembered and cherished for always

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

KhunyingPatama Leeswadtrakul
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THAILAND ... WORLD SPORTS DESTINATION
The world’s sports organizations play an important role in driving the sport industry  
as well as human resource development. Both sports striving for excellence and 
professional sports are played widely on different continents across the world.

Many tourists view Thailand as their travel destination because of the country’s rich culture, traditions, 
beautiful natural landscape and exquisite architecture as well as its strategic location and balmy weather.

The Coronavirus pandemic (COVID-19) has seriously affected the world in many ways. Sports organizations,  
both domestic and international, have been facing the challenge of organizing competitions to allow athletes 
to accumulate points as well as to qualify them for competitions at the world championship level, such as 
the Olympics.

Despite this unprecedented global health crisis, the Badminton World Federation (BWF) has persevered in 
its commitment to hold competitions and has given Thailand, with the support of government and private 
sectors, the honor of organizing three international events (YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open 
and HSBC BWF World Tour Finals 2020) due to the country’s effective public health system, its experience 
in holding various competitions at the international level and the quality of its facilities.

On behalf of the International Badminton Competition Organizing Committee for YONEX Thailand Open, 
TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020, we would like to thank the Badminton 
World Federation (BWF), athletes, coaches, referees and personnel in all sectors for contributing to the 
success of the three tournaments.

International Badminton Tournament Organizing Committee
YONEX Thailand Open 
TOYOTA Thailand Open 
HSBC BWF World Tour Finals 2020

ประเทศไทย ... จุดหมายปลายทางของวงการกีฬาโลก

วงการกีฬาโลกมีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมกีฬาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
กีฬาท่ีมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นท่ีนิยมในภูมิภาคท่ัวโลก

ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีนกัท่องเทีย่วให้ความสนใจ เนือ่งจากมวีฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีภมูทิศัน์ทาง
ธรรมชาต ิและสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ทีต่ัง้ทางยุทธศาสตร์ และภมูอิากาศเหมาะสม 

การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงหลายด้าน วงการกฬีาทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศเผชญิปัญหาในการจดัการแข่งขนั เพือ่เปิดโอกาสให้นกักีฬาได้สะสมคะแนน และเพือ่คดัเลือกนกักีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนัในระดบัโลก เช่น การแข่งขนักฬีาโอลมิปิก

แม้จะการเกิดแพร่ระบาดดังกล่าว สหพันธ์แบดมินตันโลกได้พยายามเดินหน้าจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  
และได้ไว้วางใจให้ประเทศไทยซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลไทยและภาคเอกชน เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัระดับ
นานาชาต ิ3 รายการ อนัประกอบด้วย รายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และ
รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 เนือ่งจากเห็นศกัยภาพประเทศไทย ทัง้ในด้านสาธารณสขุทีเ่อือ้
อ�านวยต่อการจดัการแข่งขนัประสบการณ์ในฐานะทีเ่คยจดัการแข่งขนักฬีาระดบัโลก และความพร้อมด้านสิง่อ�านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 

ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand Open รายการ 
TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ขอขอบคณุสหพันธ์แบดมินตนัโลก 
นกักฬีา ผูฝึ้กสอน กรรมการผูต้ดัสนิ บคุลากรด้านต่าง ๆ และทกุภาคส่วนที่ให้การสนบัสนนุการจดัการแข่งขนักฬีา
แบดมินตนัทัง้ 3 รายการ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ 
รายการ YONEX Thailand Open 
รายการ TOYOTA Thailand Open 
รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020
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His Excellency Prayut Chan-o-cha 
Prime Minister of Thailand 
   

28 September 2020 
       
 
HSBC BWF World Tour in Bangkok (Thailand) 
 
Dear Prime Minister, 
 
I am pleased to confirm that the Council of the Badminton World Federation 
(BWF) has decided to award Thailand the right to host the Asian Leg of its HSBC 
BWF World Tour in January 2021.  
 
The three tournaments that comprise the Asian Leg are: 

a) Thailand Open (12-17 January 2021) – Super 1000 of HSBC BWF World 
Tour 

b) Thailand Masters (19-24 January 2021), and – Super 1000 of HSBC BWF 
World Tour 

c) HSBC World Tour Finals (27-31 January 2021) 
 
On behalf of the BWF, I wish to thank you and the Government of Thailand for 
your generous support and contribution in making this badminton event happen 
in Bangkok. The BWF Council was impressed by your government’s success in 
facing the COVID-19 pandemic and its ability to implement safety measures for 
the tournament to take place.  
 
In the coming weeks, the BWF will work together with the Badminton 
Association of Thailand (BAT) in order to finalise the last details related to the 
hosting agreement. This will provide a solid framework to ensure the great 
success of the tournaments in January. 
 
We are excited to restart badminton in Bangkok and look forward to working 
together with the Government of Thailand and Badminton Association of 
Thailand on this event. 
 
 
Yours faithfully, 
 

 
Poul-Erik Høyer 
BWF President 
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WORDS OF ENCOURAGEMENT 

ทุกถ้อยคำาคือกำาลังใจ



ในนามของรัฐบาลไทย ผมขอต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติรายการ  
World Tour 1000 เป็นจ�านวน 3 รายการ ประกอบด้วย YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ  
HSBC BWF World Tour Finals 2020 

ความร่วมมอืของกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา การกฬีาแห่งประเทศไทย สมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ กรงุเทพมหานคร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้ร่วมสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันานาประเทศ ถงึมาตรการป้องกนั
ควบคมุโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ซึง่รวมถงึการจดัการป้องกนัและควบคมุโรคโควดิ-19 ในสถานทีจ่ดัการแข่งขนั และสถานทีพ่กั
ของนักกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนไทย นักกีฬา  
และเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศ ท�าให้สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ให้การยอมรับในมาตรการป้องกันโรคของไทย และคัดเลือก 
ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัดงักล่าว ถอืเป็นจดุเริม่ต้นท่ีดีในการสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกจิกบัมาตรการป้องกนัโรค 
เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยอย่างยัง่ยืน  
 
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติรายการ 
 World Tour 1000 นี ้และขอให้การแข่งขนัในครัง้นี ้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ทกุประการ

On behalf of the Royal Thai Government, I take great pleasure in warmly welcoming all players and officials to participate in 
the three World Tour 1000 events: the YONEX Thailand open, the TOYOTA Thailand open, and the HSBC BWF World Tour 
Finals 2020.

The close and cordial collaboration between the Ministry of Public Health, the Ministry of Tourism and Sports, the Sports  
Authority of Thailand, the Badminton Association of Thailand, the Bangkok Metropolitan Administration and other relevant 
sectors has created confidence in Thailand’s potential to curb the pandemic.  We have implemented strict COVID-19 safety 
protocols at competition venues as well as in accommodations provided for athletes and staff to ensure maximum safety for 
all, be it Thai people, athletes, coaches, staff, and entourage members of each participating team. This is because health and 
well-being of all are our top priority and main concern. Thanks to our careful and meticulous health protocols, the Badminton 
World Federation (BWF) have placed confidence and trust in us and selected Thailand to play host to these premier tournaments.  
Winning the hosting rights to these successive events is a good starting point for us to create a balance in economy  
complemented by disease prevention and protection measures, which will, in turn, drive the country forward with sustainability.

On this occasion, I would like to express my profound appreciation to all sectors involved in the organization of these historic 
tournaments. I wish the tournaments every success and all their objectives be smoothly fulfilled.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Anutin Charnvirakul
Deputy Prime Minister 
Minister of Public Health

Message from Deputy Prime Minister
Minister of Public Health 

สารจากรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ในโอกาสท่ีประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ ทั้ง 3 รายการ ได้แก่ รายการ  
YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ผมขอแสดงความยนิดี  
และขอต้อนรบัคณะนกักฬีา เจ้าหน้าทีจ่ากทัว่โลกทีเ่ดนิทางเข้าร่วมการแข่งขนัในครัง้นี ้ด้วยความจรงิใจ 

การแข่งขนักฬีาแบดมนิตันระดบัโลกในครัง้นี ้นับเป็นความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนเพือ่จดัการแข่งขนัแบดมนิตันทัง้ 3 รายการให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ ภายใต้มาตรการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทีจ่ะสนบัสนนุ 
การจัดการแข่งขันฯ ซึ่งจัดข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงนับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติของประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจ 
ของประชาชนชาวไทยทุกคน แสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทย ในการจัดเกมส์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และระดับโลก  
ได้อย่างดเียีย่ม ทัง้นี ้เพ่ือมุ่งหวังให้นานาประเทศทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัฯ มคีวามสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั รวมทัง้สร้างเสรมิความสมัพนัธ์อนัดงีาม 
ระหว่างไทยกับมติรประเทศต่าง ๆ ทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัให้แนบแน่นยิง่ขึน้ด้วย

On the occasion that Thailand has been honored to host three consecutive international badminton tournaments: the YONEX 
Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020, I would like to sincerely congratulate 
and welcome athletes and officials from all over the world to these events.

These world-class badminton tournaments are the best collaborative efforts from all sectors to achieve the competition’s 
objectives under the strict preventive control measures against the COVID-19. The Ministry of Foreign Affairs is more than 
ready to give full support to the organization of these historical badminton events, the first of their kind in Thailand. This trio of 
tournaments is the honor of Thailand and the pride of Thai people. These tournaments will showcase Thailand’s potential to 
perfectly host international and world-class sporting gatherings. In addition, these grand events will help foster good relations 
and deepen friendship among participating teams as well as strengthen the ties of goodwill between Thailand and various 
countries joining the tournaments.

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Don Pramudwinai
Deputy Prime Minister
Minister of Foreign Affairs

Message from Deputy Prime Minister
Minister of Foreign Affairs

สารจากรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงสุดของ BWF 
จ�านวน 3 รายการ ประกอบด้วย รายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open รายการ HSBC BWF World 
Tour Finals 2020 นัน้ 

ผมขอแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันของประเทศไทยในครั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผมเชื่อม่ันว่า การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยจะเป็นการแสดงศักยภาพในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชั้นน�าระดับนานาชาติหรือระดับโลก และเป็นมาตรฐานให้กับการจัดการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ อีกด้วย  

ผมขอต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทุกประเทศ และขอส่งก�าลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนจงโชคดีในการแข่งขัน สุดท้ายนี้  
ขออวยพรให้การจดัการแข่งขนัประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทุกประการ

I feel deeply honored that Thailand has been entrusted to host the three most prestigious badminton tournaments: YONEX 
Thailand Open, TOYOTA Thailand Open, and HSBC BWF World Tour Finals 2020.

Please let me congratulate Thailand on being the first country to make history as the host of three back-to-back international  
badminton events despite the global COVID-19 crisis. I am certain that Thailand will take this opportunity to highlight its 
extraordinary expertise in staging international or world-class tournaments and serve as guidelines for competitions in other 
sports in the “new normal”.

I take pleasure to welcome all the players and team officials from every country to Thailand. I would like to send my well wishes 
to every Thai player. Good luck in the competitions. Lastly, I wish the events the greatest success.

นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

Anucha Nakasai
Minister Attached to
the Prime Minister’s Office

Message from Minister Attached to the Prime Minister’s Office

สารจากรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
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ตามทีป่ระเทศไทย ได้รบัเกยีรติให้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิรายการ YONEX Thailand Open รายการ 
TOYOTA Thailand Open รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ซึง่เป็นการแข่งขนัระดบัสงูสดุของ BWF นัน้ 

การแข่งขันแบดมนิตันในครัง้น้ี นับว่าเป็นโอกาสท่ีดใีนการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิภาคการท่องเทีย่ว และยงัเป็นการแสดงศกัยภาพของประเทศไทย 
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนักฬีาชัน้น�าระดบันานาชาต ิหรอืระดบัโลก ซึง่สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ของกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา  
ท่ีมุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเท่ียวและกีฬา โดยการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกทั้งสามรายการดังกล่าวยังสามารถ 
เป็นบรรทดัฐานให้กบัการจดัการแข่งขนักฬีาอืน่ ๆ ในประเทศไทยอกีด้วย 

ในนามของประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีจากทุกประเทศ 
และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมให้การต้อนรับและติดตามชมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งก�าลังแรงเชียร์และแรงใจ 
ให้นกักฬีาไทยทุกคน สดุท้ายนี ้ขออวยพรให้การแข่งขันจงประสบความส�าเรจ็ตามเจตนารมณ์ และหวงัว่าการแข่งขนัครัง้นีจ้ะเป็นก้าว 
ทีส่�าคญัในประวตัศิาสตร์ และเกดิการพฒันาเกมกฬีาทีส่ร้างสรรค์ในครัง้ต่อไป 

It is indeed an honor of Thailand to be granted the hosting rights by the Badminton World Federation (BWF) to organize three 
consecutive super tournaments: YONEX Thailand Open 2020, TOYOTA Thailand Open 2020, and HSBC BWF World Tour 
Finals 2020.

I see this privilege as a great opportunity to revive tourism economy and to showcase Thailand’s potential as a host of  
world-class sporting events. The staging of the tournaments is well in line with the vision of the Ministry of Tourism and Sports, 
that is to develop and integrate tourism and sports. Apart from fulfilling our vision, the three tournaments can also be used as 
a prototype for other sporting competitions in Thailand.

On behalf of the Chairman of the Organizing Committee, I take great pleasure in cordially welcoming to Thailand badminton 
athletes and officials from all countries. Simultaneously, I would like to encourage the people of Thailand to join us in giving 
a warm welcome to our guests from afar as well as to watch and cheer for the Thailand team throughout the competitions. 
Finally, I wish these top tier tournaments great success.  It is my sincere hope that these events will be a significant milestone 
in the history of sport and will contribute to creative sport development in the future.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ

Phiphat Ratchakitprakarn
Minister of Tourism and Sports 
Chairperson of the Organizing Committee of 
International Badminton Tournaments

Message from Minister of Tourism and Sports
Chairperson of the Organizing Committee of International Badminton Tournaments

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ
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ผมรู้สึกเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ที ่“ประเทศไทย” ได้รบัความไว้วางใจจากสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัสงูสดุ 
สามรายการต่อเนือ่งกนั ในเดอืนมกราคม 2564 ด้วยความโดดเด่นในการบรหิารจดัการสถานการณ์ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ผมขอแสดงความชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจท�าให้การแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นได้ ในช่วงที่ 
การระบาดของโรคโควิด-19 ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศท่ัวโลก และเหนืออื่นใด ผมขอขอบคุณประชาชนชาวไทย 
ที่ให้ความร่วมมอือย่างดีเยีย่ม ในการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อย่างเคร่งครดั

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ก�ากบัดแูลศนูย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประสานงาน
อย่างใกล้ชดิกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ตลอดระยะเวลาหลายเดอืนทีผ่่านมา เพือ่วางข้อก�าหนดและแบบแผนในการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 
รดักมุในทกุขัน้ตอน จงึขอให้มัน่ใจได้ว่า  การแข่งขนัครัง้นีจ้ะปลอดจากโรคโควิด-19 และปลอดภยัส�าหรบันกักฬีา เจ้าหน้าที ่และผูม้ส่ีวน 
เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้สมกับที่ประเทศไทยได้รับค�าชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นประเทศต้นแบบในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 ได้อย่างดเียีย่ม อย่างไรกด็ ีผมขอให้ทกุท่านใช้ชวีติด้วยความไม่ประมาท และปฏบิตัติามหลกัสขุบญัญตั ิและมาตรการ 
ในการควบคมุโรคของ ศบค. อย่างเคร่งครดั 

ในโอกาสนี้ ผมขอต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกสู ่ประเทศไทย ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของเรา 
ทัง้ด้านการจดัการแข่งขนั และการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ผมขอส่งความปรารถนาดไีปยงัทุกท่าน ขอให้มีความเข้มแข็ง  
และดแูลรกัษาสขุภาพในช่วงเวลาทีท้่าทายเช่นนี ้ผมเชือ่ว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจ เราจะผ่านพ้นและประสบความส�าเรจ็ไปด้วยกนั

I am honored that Thailand has been entrusted by the Badminton World Federation (BWF) to host three consecutive super 
tournaments in January 2021. This prestige is granted to Thailand thanks to our well-acknowledged success in managing 
COVID-19. My compliments go to the Organizing Committee, relevant organizations and all bodies, which together help make 
this historic event a reality amidst the ongoing pandemic in several countries all over the world. Above all, I would like to express 
my sincerest appreciation to the people of Thailand for their strongest cooperation to strictly follow COVID-19 precautionary 
measures.

The Ministry of Interior, as the Supervisor of the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), has been continuously 
coordinating and working closely with the Organizing Committee over the past several months to establish rigorous and stringent  
safety regulations and protocols against COVID-19. Consequently, all can be assured that we will be able to keep these  
tournaments safe and free from the disease so as to live up to the praise we received from the World Health Organization 
(WHO) for being a successful model in curbing the spread of COVID-19. However, I would like to ask for cooperation from all 
to remain cautious and continue to strictly comply with the health guidelines and the CCSA’s measures.

On this occasion, I would like to warmly welcome to Thailand players and officials from around the world. Please have confidence 
in our health administration both in competition management and COVID-19 containment. I wish to convey my best wishes 
to all. May you all be healthy and strong and please continue to take good care of yourselves. I believe that with our strength, 
unity and solidarity, we will certainly go through these challenging circumstances and together we will prevail.

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

General Anupong Paojinda
Minister of Interior

Message from Minister of Interior

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม ผมขอร่วมภาคภมูใิจและขอแสดงความยนิดกีบัผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่าย ท่ีสามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้กับ 
สหพันธ์แบดมินตันโลก ในการมอบสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบดมินตันระดับสูงสุด จ�านวนสามรายการติดต่อกัน 
ให้แก่ประเทศไทยเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ แสดงถงึการยอมรบัในศกัยภาพด้านกฬีา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประสทิธภิาพของรฐับาลไทย 
ในการรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึง่เป็นทีป่ระจกัษ์และได้รบัการชืน่ชมไปทัว่โลก

นบัเป็นโอกาสอนัด ีทีป่ระเทศไทยจะได้แสดงความสามารถในการบรหิารจัดการด้านกฬีา และเผยแพร่วฒันธรรมไทยซึง่มคีวามงดงาม
และเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น สูส่ายตาประชาคมโลก ในโอกาสนี ้ผมขอแสดงความชืน่ชม คณุหญงิปัทมา ลสีวัสดิต์ระกูล กรรมการ
คณะกรรมการโอลมิปิกสากล และนายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ทีม่คีวามมุง่มัน่ส่งเสรมิกฬีาและ
วฒันธรรมควบคูก่นัไป โดยได้น�าลายไทยซึง่ออกแบบโดย อาจารย์เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ (จติรกรรม) 
มาประกอบในภาพประชาสมัพนัธ์หลกัของรายการแข่งขันครัง้นี ้สมดงัทีท่่านด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกองทุนส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม จึงนับว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการกีฬาและวัฒนธรรมไทย เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมและมรดกโอลิมปิก  
ภายใต้คณะกรรมการโอลมิปิกสากล

โอกาสน้ี ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  
ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) การกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกฬีาแบดมนิตนั
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้ ที่ได้ทุ่มเท 
แรงกายแรงใจตลอดระยะเวลาหลายเดือนท่ีผ่านมา ผมขออ�านวยพรให้การแข่งขันด�าเนินไปด้วยความราบรื่น ประสบผลส�าเร็จ  
ตามทีมุ่ง่หวงัทกุประการ เพือ่เผยแพร่ชือ่เสยีงของประเทศไทยให้เป็นทีป่ระจกัษ์ในประชาคมโลก

On behalf of the Ministry of Culture, I would like to express my heartfelt congratulations to all involved on the granting of the 
hosting rights to three consecutive top world tournaments by the Badminton World Federation (BWF) to Thailand, the first 
ever in the history of sports. Please allow me to share in this pride and honor. This prestige is given to Thailand thanks to our 
outstanding potential in sport management and excellent containment and management of COVID-19.

I consider this a great opportunity for Thailand to demonstrate to the world community its capability in hosting large-scale 
sporting events and, simultaneously, showcase its unique and exquisite culture. I would like to take this opportunity to  
commend KhunyingPatama Leeswadtrakul, Member of the International Olympic Committee (IOC) and President of the  
Badminton Association of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King (BAT), on her commitment to the 
promotion of sports together with culture. It is her initiation to include traditional Thai graphic, designed by Master Chalermchai 
Kositpiphat, National Artist in Visual Arts (Painting), into the key visual of the tournaments. Her initiative idea well manifests that 
she is the perfect person to have been entrusted with the position of the Chair of Cultural Promotion Fund under the Ministry of 
Culture. KhunyingPatama Leeswadtrakul is a great contributor to sports and culture and has been recognized both nationally 
and internationally. With her outstanding and successive work and promotion of culture, she has been elected Chair of the 
Culture and Olympic Heritage Commission under the International Olympic Committee (IOC).

I would like to take this opportunity to convey my deep appreciation and sincerest thanks to the Ministry of Tourism and Sports, 
the Ministry of Interior, the Ministry of Public Health, the Department of Disease Control, the Center for COVID-19 Situation 
Administration (CCSA), the Sports Authority of Thailand, and the Badminton Association of Thailand, all of which are major 
organizations of these crowning tournaments, all of which have done their utmost during these past several months to make 
these events a reality for the whole world to cherish and remember. I wish these tournaments every success and all objectives 
smoothly fulfilled. This historic success will also help spread Thailand’s reputation across the whole wide world

นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Itthiphol Kunplome
Minister of Culture

Message from Minister of Culture

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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ตามทีป่ระเทศไทยได้รบัเกยีรติให้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิจ�านวน 3 รายการ ประกอบด้วย รายการ 
YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ในช่วงเดอืนมกราคม 
2564 นัน้   

ในนามของสภาผู้แทนราษฎร ผมขอต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากทุกชาติที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ ประเทศไทย  
ด้วยความยินดียิ่ง และขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนชาวไทยร่วมให้การต้อนรับ ตลอดจนติดตามชมการแข่งขันฯ อย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ส่งก�าลงัแรงเชยีร์และแรงใจให้นกักีฬาไทยทกุคน สดุท้ายนี ้ผมขออ�านวยพรให้การจดัการแข่งขันแบดมนิตันระดบัโลก ท้ัง  3 รายการ 
จงประสบความส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีตรงตามวัตถปุระสงค์ของการจดัการแข่งขนัฯ ต่อไป

I deem it a great honor for Thailand to be awarded the hosting rights to the three top-class international badminton tournaments:  
the YONEX Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020, in January 2021.

On behalf of the House of Representatives, I take great pleasure in cordially welcoming all the athletes and officials from 
every participating country to these highest-level badminton events. I would like to invite our fellow Thais to extend our warm 
hospitality to all foreign visitors and also stay tuned to cheer for our Thai players. Lastly, I wish you all a series of successful 
tournaments and may all the goals be reached.

นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Chuan Leekpai
President of the House of Representatives

Message from President of the House of Representatives

สารจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
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ผมขอแสดงความยนิดีในโอกาสทีป่ระเทศไทยได้รบัเกยีรติให้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิรายการ YONEX  
Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ในครั้งนี้ และขอต้อนรับ 
คณะนกักฬีา เจ้าหน้าทีจ่ากทกุชาตทิีเ่ดนิทางเข้าร่วมการแข่งขนั ณ ประเทศไทย ด้วยความยนิดยีิง่ 

ขอขอบคณุทกุภาคส่วน ที่ให้การสนบัสนนุการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งกฬีาแบดมนิตนัระดบัโลก ทัง้ 3 รายการดงักล่าว ผมขอขอบคณุ
ประชาชนคนไทยทุกคน ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับโลก และที่ส�าคัญขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกัน 
ส่งก�าลังใจเชียร์นักกีฬาไทยของเราในการแข่งขันฯ ครั้งน้ีด้วย และขออ�านวยพรให้การจัดการแข่งขันฯ จงประสบความส�าเร็จลุล่วง 
ไปได้ด้วยดตีามวตัถปุระสงค์ทกุประการ

It gives me much pleasure to congratulate Thailand on the occasion that the country is granted the hosting rights to the three 
premier badminton tournaments: the YONEX Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour 
Finals 2020. May I also extend my very warm welcome to all international players and officials attending the competitions 
here in Thailand.

I would like to take this opportunity to express my whole-hearted thanks to all sectors who have given immense support to the
organization of the three world’s top tournaments. In addition, I wish to express my appreciation to all fellow Thai people for 
sharing the responsibility of being a host to these historic events. More importantly, I would like to invite Thai fans to cheer for our 
Thai players throughout the competitions. Lastly, I wish the tournaments great success and may all the objectives be achieved.

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

Professor Pornpetch Wichitcholchai
President of the Senate

Message from President of the Senate

สารจากประธานวุฒิสภา
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ด้วยประเทศไทยได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิจ�านวน  3 รายการ ประกอบด้วย รายการ YONEX  
Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ในช่วงเดอืนมกราคม ปี 2564   

ในนามของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ผมขอต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าท่ีจากทุกชาติท่ีเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
ณ ประเทศไทย ด้วยความยนิดยีิง่ และขออ�านวยพรให้การจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัโลก ทัง้  3 รายการ จงประสบความส�าเรจ็ลลุ่วง
ไปได้ด้วยด ีตรงตามวตัถปุระสงค์ของการจัดการแข่งขนัฯ ต่อไป

It gives me joy knowing that Thailand has been selected to play host to the world’s highest level tournaments - the YONEX 
Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020, in January 2021.

On behalf of the House of Representatives Committee on Sports, I am most pleased to welcome all the players and officials 
from every participating country to Thailand. On this occasion, I also wish these top-class badminton events every success 
and may the goals be achieved.

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

Boonlue Prasertsopa
Chairperson of the Committee on Sports,
the House of Representatives

Message from Chairperson of the Committee on Sports,
the House of Representatives

สารจากประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
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ในนามของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ผมขอแสดงความยินดีและรู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 
จดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิในรายการ Yonex Thailand Open รายการ Toyota Thailand Open และรายการ HSBC 
BWF World Tour Finals 2020 ซึง่ถอืเป็นประวัตศิาสตร์ส�าคญัของวงการแบดมนิตนัทีมี่การจดัการแข่งขันชงิแชมป์โลกสายทวปีเอเชยี
ถงึสามรายการในเมอืงเดยีว คอื กรงุเทพมหานคร

ในโอกาสนี ้คณะกรรมาธกิารการกฬีา วฒุสิภา ขอร่วมต้อนรบัคณะนกักีฬา เจ้าหน้าทีแ่ละบคุลากรทางการกฬีาจากทกุชาตทิีเ่ดนิทางเข้าร่วม 
การแข่งขนั ณ ประเทศไทย ด้วยความยนิดย่ิีง และพร้อมให้การสนบัสนนุการด�าเนนิการจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาติ
ของประเทศไทยให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้

อย่างไรก็ดี การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติในห้วงเวลานี้ ถือเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการบริหารจัดการ 
การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) แต่ผมมคีวามเชือ่มัน่ว่าประเทศไทยจะสามารถด�าเนนิการจดัการ
แข่งขนัได้อย่างเรยีบร้อยและมีประสทิธภิาพ ซึง่จะน�าไปสูก่ารเป็นต้นแบบการจดัการแข่งขนักฬีาระดบันานาชาติในรปูแบบวถิชีวีติใหม่  
(New Normal) ให้แก่ประเทศอืน่ ๆ

สดุท้ายนี ้ ผมขออ�านวยพรให้การจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบันานาชาตท้ัิงสามรายการ ประสบผลส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีและหวงัเป็นอย่างยิง่ 
ว่าการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครัง้นี ้จะส่งผลดต่ีอการพฒันากฬีาแบดมนิตนัของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

On behalf of the Senate Committee on Sports, I wish to extend my heartfelt congratulations on the occasion that Thailand has 
been awarded the rights to host three top-tier international badminton tournaments: the YONEX Thailand Open, the TOYOTA 
Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020. This is a real pride of the country and these events mark a  
significant historic event in which three successive grand competitions are organized in one venue, that is Bangkok.

The Senate Standing Committee on Sports wish to share with the others a very warm welcome to all athletes, officials and 
sporting staff from around the globe who will participate in these tournaments. We are ready to give full support to the staging 
of these grand international badminton tournaments so that the objectives of the tournaments will be fully achieved.

Organizing international competitions under these uncertain circumstances is a very challenging task for Thailand, especially 
regarding containment and management of COVID-19. Nevertheless, I have faith in Thailand’s great capacity for smooth and 
effective organization and this, I believe, will become a prototype for organizing international sporting events in the new normal 
manner for other countries.

Finally, I take this opportunity to wish the three tournaments the very best of success. I sincerely hope that the hosting of these 
historic events will significantly contribute to the development of badminton in Thailand in years to come.

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

General Surachet Chaiwong
Chairperson of the Committee on Sports, 
the Senate

สารจากประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
Message from Chairperson of the Committee on Sports, the Senate
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ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand Open 
รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ซึง่นบัเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์รอบ 110 ปี  
ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการระดับสูงสุดของโลกนี้ ในนามของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านวฒันธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ผมขอแสดงความยนิดแีละขอต้อนรบัคณะนกักฬีา ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีจากท่ัวโลก 
ทีเ่ดนิทางเข้าร่วมการแข่งขนัฯ สูป่ระเทศไทย ประเทศทีม่คีวามรกัในการกฬีา 

การแข่งขนัครัง้นี ้ซึง่จะมนัีกกฬีาแบดมนิตนัชัน้น�าระดบัโลกมาร่วมการแข่งขนัเป็นจ�านวนมาก จะเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทย
เล่นกฬีา และออกก�าลงักายกนัเป็นประจ�ามากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานกักฬีา ซึง่เป็นเป้าหมาย
ของการปฏริปูประเทศด้านกฬีาอกีด้วย 

ผมขอส่งก�าลังใจมาให้นักกีฬาทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน และขออ�านวยพรให้นักกีฬาทุกท่านโชคดี และการจัดการแข่งขัน 
ประสบความส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยความเรยีบร้อยตามวตัถุประสงค์ทกุประการ

It is indeed a great honor for Thailand to be entrusted with the hosting rights to the three grand tournaments: YONEX Thailand 
Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals.  This is the first time in 110 years that Thailand enjoys 
this prestige. On behalf of the National Reform Committee on Culture, Sports, Labor and Human Resource Development,  
I would like to express my profound congratulations and extend my very warm welcome to athletes and officials from all over 
the world who travel to participate in these events in Thailand, a land where people love sports.

A great number of world-class badminton players will take part in these competitions.  This will be an inspiration to Thai people 
to play sports and encourage them to do regular physical activity more. Moreover, this will help create opportunities in sport 
and sport development. These are the objectives of the national reform in sports.

I would like to convey my moral support to the athletes of all participating countries and wish them all the best of luck. Lastly, 
I wish the tournaments every success and all goals being achieved.

นายนิธิ มหานนท์
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Nithi Mahanonda
Chairperson of the National Reform Committee 
on Culture, Sports, Labor and Human Resource 
Development

Message from Chairperson of the National Reform Committee on Culture, 
Sports, Labor and Human Resource Development

สารจากประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ผมขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลก 3 รายการติดต่อกัน 
ในประเทศไทยอันแสนงดงามเมือ่เดอืนมกราคม 2564 ทีผ่่านมา

ภายใต้การน�าอย่างมีวิสัยทัศน์ของคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และความร่วมแรงร่วมใจ 
ของผู้เกีย่วข้องในการจดัการแข่งขนั พวกท่านสามารถภาคภมูใิจในความส�าเร็จทีช่่วยกันรงัสรรค์ให้กรงุเทพมหานคร และประเทศไทยกลายเป็น 
เมอืงเจ้าภาพการแข่งขนักฬีาทีย่ิง่ใหญ่ของโลกได้อย่างเตม็ภาคภมู ิการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัแบดมนิตันรายการอนัยิง่ใหญ่  3 รายการ 
ตดิต่อกนั อนัได้แก่ YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open และ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ได้อย่างยิง่ใหญ่ 
ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านระยะเวลา และสถานการณ์ท่ียากล�าบาก ในขณะท่ีท่ัวโลกก�าลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคระบาด นับเป็นสิ่งที่ 
น่าประทบัใจยิง่ไปกว่าในสถานการณ์ปกติ

บทบาทของการกีฬา ไม่เพียงแต่จะกระตุ้นให้ผู้คนมีความร่าเริงกระฉับกระเฉงแล้ว แต่ก็ยังน�ามาซ่ึงความหวัง เสริมสร้างสุขภาพจิต  
ช่วยให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาทีย่ากล�าบากไปได้ ซึง่การจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัโลกรายการใหญ่ทัง้ 3 รายการ กแ็สดงให้เหน็ 
เป็นทีป่ระจกัษ์แล้วว่า การแข่งขนักฬีาสามารถจดัได้อย่างปลอดภยัแม้ในสถานการณ์โรคระบาดทีร่นุแรง

ผมมัน่ใจว่าหนงัสอืเล่มนี ้จะเป็นสิง่ทีช่่วยให้ระลกึถงึความส�าเรจ็ทีพ่วกคณุได้ร่วมกนัสร้างขึน้มาไปอกีนานเท่านาน

I wish to extend to you my personal congratulations on your historic achievement of having hosted three premier Badminton 
events back-to-back in your beautiful country in January 2021.

Under the visionary leadership of Badminton Association of Thailand President and my IOC Member colleague and Thailand NOC 
Executive Board member, KhunyingPatama Leeswadtrakul, all stakeholders came together to work towards this common goal.

You should all be very proud of what you have achieved and how you have showcased Bangkok and Thailand as a world-class 
host of sports events.

Hosting major events such as the YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020,  
in quick succession is a challenge under any circumstances. So, to have managed it while the world is facing a global pandemic 
is even more impressive.

The role sport can play not just in keeping people active but also inspiring hope and promoting mental health is more important 
than ever during these difficult times. By hosting these three events you have demonstrated sport can be held safely, during 
the pandemic. 

I am sure this book will serve as a welcome reminder of all that you have achieved for many years to come.

ดร.โรบิน มิทเชล
กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
รักษาการประธานสมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ

Dr.Robin Mitchell O F
Member of the IOC Executive Board
IOC Member in Fiji
Acting ANOC President

Message from Member of the IOC Executive Board
IOC Member in Fiji
Acting ANOC President

สารจากกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
รักษาการประธานสมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ
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ผมมีความรูส้กึปีตยิิง่ทีไ่ด้รบัทราบว่า สมาคมกีฬาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ น�าโดยคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู ได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนานาชาติ 3 รายการใหญ่ต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การแข่งขันรายการ YONEX Thailand Open  
รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC World Tour Finals 2020 ณ กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย

การจดัการแข่งขนัในภาวะการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทัว่ทัง้โลก นบัได้ว่าเป็นความล�าบากยิง่ แต่สมาคมกฬีาแบดมนิตนั 
แห่งประเทศไทยฯ รบัเป็นเจ้าภาพถงึ  3 รายการใหญ่ต่อเนือ่งกนั จงึเป็นเรือ่งที่ไม่เพยีงแต่ได้รบัการยกย่องสรรเสรญิเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็น 
เรื่องที่มิเคยปรากฏมาก่อน การน้ีสมควรได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในการจัดการกีฬาครั้งใหญ่ท่ีประสบความส�าเร็จ
ท่ามกลางห้วงเวลาแห่งการระบาดของโรคร้ายแรง

ผมมัน่ใจว่าการจัดแข่งขนัทัง้ 3 รายการนี ้จะไม่เป็นเพยีงจดุเริม่ต้นในการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัเท่านัน้ หากแต่จะสร้างให้เกดิแรงบนัดาลใจ 
แก่การจดัการแข่งขนักฬีาชนดิอืน่ ๆ ตามมา อกีทัง้นกักฬีาทัง้หลายจะได้รบัโอกาสในการมส่ีวนร่วมและการแข่งขนัได้อกีวาระหนึง่

ขออ�านวยพรให้สมาคมกีฬาแบดมนิตันแห่งประเทศไทยฯ ประสบผลส�าเรจ็ด้วยดทุีกประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผมขอส่งความปรารถนาดี 
มายงัคณุหญงิปัทมา ลสีวัสดิต์ระกลู ทีไ่ด้มุง่มัน่ด�าเนนิการจดัการแข่งขนัทีย่ิง่ใหญ่ครัง้นี ้และสามารถรวบรวมนกัแบดมนิตนัมอือนัดับต้น ๆ   
จากทัว่ทกุมมุโลกเข้าแข่งขนักนั ณ กรงุเทพมหานคร

ในการนี ้ผมขอส่งความปรารถนาดมีายงันกักฬีาทัง้หลาย และขอให้ทกุคนปลอดภยัและประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนั

I am extremely pleased to learn that the Badminton Association of Thailand (BAT) under the stewardship of KhunyingPatama Leeswadtrakul  
is hosting three successive grand badminton tournaments, YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open, and  HSBC BWF 
World Tour Finals 2020 in Bangkok Thailand.  

Organizing any event in this COVID 19 global pandemic times is difficult but BAT has undertaken to host three world class 
Badminton events back-to-back which is not only commendable but unheard of. It will go down in history books as one of the 
major sporting achievements in pandemic times.  

I am sure these tournaments will not only kick start the badminton competitions but will also provide inspiration to other sports to hold   
competitions and provide opportunities for athletes to participate and compete.  

I wish BAT all the best and specially convey my best wishes to KhunyingPatama Leeswadtrakul for undertaking such a mammoth  
task and getting together the cream of badminton players from all around the world in Bangkok for these competitions.  

I also send my best wishes to the players and wish them a safe and successful tournament.

สารจากประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
Message from President of the Olympic Council of Asia (OCA)

ชีค อาหมัด อัล-ฟาฮัด อัล-ซาบา 
ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah
President of the Olympic Council of Asia (OCA)

028



นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติอันน่าทึ่งต่อเนื่อง 
ถึง 3 รายการของประเทศไทย และได้มีประสบการณ์ตรงในการกักตัวอยู่ในบับเบิลตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งการด�าเนินการของประเทศไทย 
ในครัง้นีส่้งผลให้แฟนกฬีาทัว่โลกมโีอกาสได้ชมการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัโลกอกีครัง้ 
 
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019  (โควดิ-19) และการจดัระบบการเดนิทางและขนส่ง ท�าให้มัน่ใจได้ว่า  
นกักฬีาทกุคนจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาด ซึง่สมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้ทุม่เทท�างานอย่างหนัก 
ตลอดท้ังเดอืน และสร้างมาตรฐานใหม่ในการจดัการแข่งขนักฬีา ทีเ่จ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาในล�าดบัต่อ ๆ ไป ควรศกึษาและน�าไป
เป็นต้นแบบ 
 
ผมขอขอบคณุรฐับาลไทย ศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019  (ศบค.) กรมควบคมุโรค กระทรวง
การท่องเทีย่วและกฬีา สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ เจ้าหน้าที ่อาสาสมคัร รวมไปถงึผูส้นบัสนนุการแข่งขนั และการต้อนรบั
อย่างอบอุน่ของชาวไทย และท่ีส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ขอขอบคณุคณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู ผู้ขบัเคลือ่นให้การแข่งขนัส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี

It was with great pleasure that I could witness in person the incredible work done by Thailand on the 3 events back to back 
as I myself had joined the bubble since its inception.  The events made possible for all over the world to see again top level 
badminton tournaments. 

The Covid-19 protocol, all the logistics to guarantee the safety of all players were incredible and BAT did an enormous amount 
of work all through the entire month. This sets the standard very high for other organizers of future events but the learnings 
from Thai organization are precious for our future as a sport. 

My sincere thank you to Royal Thai Government, CCSA, DDC, Ministry of Tourism and Sports, BAT with all their volunteers 
and staff, all sponsors, the wonderful Thai people’s hospitality and with a very special thank you to Madam

จาว มาโตส
ผู้ช่วยประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก

João Matos
Badminton World Federation (BWF)
Vice President

Message from Badminton World Federation (BWF) Vice President

สารจากผู้ช่วยประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก
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ผมขอแสดงความยนิดกีบัคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู และสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ กบัความส�าเรจ็ครัง้ประวตัศิาสตร์
ในการท�าสถติจิดัการแข่งขนัแบดมนิตนัรายการส�าคญัถงึ 3 รายการ ณ ประเทศไทย ในเดอืนมกราคม 2564 นี้

ในฐานะประธานแบดมินตันแห่งเอเชีย ผมภูมิใจมากที่ได้ติดตามความส�าเร็จของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในการ 
จดัการแข่งขนั ท่ามกลางความท้าทายมากมายทีก่�าลงัเผชญิอยู่ในขณะนี ้ถอืได้ว่าเป็นความส�าเรจ็ท่ีน่ายกย่อง และขอแสดงความขอบคณุ
สมาชกิในทมี เจ้าหน้าทีด้่านเทคนคิ และทกุคนทีทุ่ม่เทเวลาอนัมค่ีาเพือ่ให้งานนีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี

การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020  
เป็นส่วนส�าคญัของการแข่งขนัแบดมนิตนัของเรา และผมรูส้กึตืน่เต้นมากท่ีได้แบ่งปันความสขุมากมายนีใ้ห้กบับรรดาแฟน ๆ  กฬีาแบดมนิตนั 
ของเราหลงัจากหยดุพกัการแข่งขนัมานาน

ผมมัน่ใจในความเป็นผูน้�าและการสร้างแรงจงูใจท่ีสมาคมกฬีาแบดมนิตันแห่งประเทศไทยฯ ได้แสดงออก อนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งความรกั  
ความมุ่งม่ัน และความภาคภูมิใจที่มีให้กับกีฬาแบดมินตันอย่างแท้จริง ดังที่มีผู้กล่าวว่า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้อง 
ด�าเนินต่อไป และผมหวังว่าความส�าเร็จครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จท่ีน่าอัศจรรย์อีกมากมายของสมาคมกีฬาแบดมินตัน 
แห่งประเทศไทยฯ

ขอขอบคุณ ส�าหรับการจัดให้มีการแสดงออกซึ่งความมีน�้าใจนักกีฬาที่มีมาตรฐานสูง และขอให้โชคดีในความมานะมุ่งมั่นของท่าน 
ในก้าวต่อไป ขอได้รบัความปรารถนาดอีย่างยิง่

I would like to congratulate you and the Badminton Association of Thailand (BAT) on your historic success in conducting the 
record breaking three top tier badminton tournaments in Thailand, January 2021!

As the President of Badminton Asia, I am very proud of following the achievements of BAT in arranging the events despite 
many challenges that we are currently facing. This is a commendable achievement, and I would like to express my gratitude 
to the team members, technical officials, and everyone else who had devoted their valuable time to make this event possible.

The Yonex Thailand Open, The Toyota Thailand Open and The HSBC BWF World Tour Finals 2020 competitions are huge part 
of our Badminton tournaments, and I am very excited to share this bundle of joy with our Badminton fans after such a long break. 

I am confident with the leadership and the motivation illustrated by BAT symbolize passion, determination, and pride for our love 
in Badminton. As the saying goes, the show must go on and I hope this achievement is the beginning of many more amazing 
successes for The Badminton Association of Thailand. 

Thank you for producing a high standard of sportsmanship and good luck in your future endeavours. Best wishes!

แอนทอน อดิตยา ซูโบโว
ประธานแบดมินตันเอเชีย

Anton Aditya Subowo
President of Badminton Asia 

Message from President of Badminton Asia 

สารจากประธานแบดมินตันเอเชีย
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ขอแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในการสร้างประวัติศาสตร์ของการกีฬา โดยการจัดการแข่งขัน 
กฬีาแบดมนิตนั สามรายการเด่นในเดอืนมกราคม 2564 กฬีามคีวามสามารถอย่างยิง่ใหญ่ในการเอาชนะความยากล�าบาก และฉายแสง
บนความส�าเรจ็ของมวลมนษุย์

การจัดการแข่งขันรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour  
Finals 2020 ตลอดช่วงเวลาหน่ึงสัปดาห์เป็นความส�าเร็จอย่างวิเศษสุด ความมุ่งมั่นที่จะจัดการแข่งขันนี้ ช่วยจุดประกายความหวัง 
ให้กบัโลก ณ เวลาทีต้่องการความหวงัมากทีส่ดุ ขบวนการโอลมิปิกจะมีนกักฬีาทัว่โลเป็นศนูย์กลางของการด�าเนนิการทกุเรือ่ง และสมาคม
กฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ ได้แสดงให้เหน็อย่างน่าชืน่ชมถงึสิง่ทีส่ามารถเกดิข้ึนได้เมือ่มีการทุม่เทความมานะพยายามเพือ่นกักฬีา

ขอแสดงความยนิดอีย่างยิง่กบัคณุหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู กรรมการคณะกรรมการโอลมิปิกสากล และนายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนั 
แห่งประเทศไทยฯ ซึง่ความเป็นผูน้�าของท่านได้เป็นประทีปน�าทางไปสูค่วามส�าเรจ็ของการจดัการแข่งขนัครัง้นี้ 

Congratulations to the Badminton Association of Thailand for creating sporting history by holding Badminton’s three signature 
tournaments in January 2021. Sport has a great capacity to overcome hardship and shine a light on human achievement. 

To conduct the YONEX Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020 over one week is 
an extraordinary accomplishment. The commitment to make this happen has given the world hope at a time when hope is most 
needed. The Olympic movement has the athletes of the world at the centre of everything we do. The Badminton Association 
of Thailand has admirably demonstrated what can be done when you endeavour on behalf of the athlete. 

My warmest congratulations to my fellow IOC Member and President of the Badminton Association of Thailand,  
Mrs KhunyingPatama Leeswadtrakul, whose leadership has provided the guiding light for the success of this venture. 

จอห์น โคทส์
รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศออสเตรเลีย
ประธานคณะกรรมการประสานงานโอลิมปิกสากล การแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกคร้ังท่ี 32 และพาราลิมปิก โตเกียว 2020

John Coates AC
Vice-President, International Olympic Committee 
President, Australian Olympic Committee 
Chair, IOC Coordination Commission for the 
Games of the XXXII Olympiad and the Paralympic 
Games, Tokyo 2020

Message from Vice-President, International Olympic Committee 
President, Australian Olympic Committee 
Chair, IOC Coordination Commission for the Games of the XXXII Olympiad 
and the Paralympic Games, Tokyo 2020

สารจากรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศออสเตรเลีย
ประธานคณะกรรมการประสานงานโอลิมปิกสากล การแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกครั้งที่ 32 และพาราลิมปิก โตเกียว 2020
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ในฐานะประธานสมาคมสหพันธ์กฬีานานาชาต ิและสปอร์ตแอคคอร์ด ผมขอถอืโอกาสนีแ้สดงความยนิดกีบัสหพนัธ์แบดมนิตนัโลกและ
สมาคมกีฬาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ ในการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand 
Open และรายการ HSBC World Tour Finals 2020 ทีส่�าเรจ็ลงด้วยดี

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหลักสามรายการ ที่จัดแบบต่อเนื่องกันไป ณ กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาท่ีมี 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทั่วโลก นับได้ว่าเป็นหลักฐานส�าคัญบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงสมรรถนะของสหพันธ์แบดมินตันโลก  
ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ท้าทายที่เผชิญอยู่ได้เป็นอย่างดี อันท่ีจริงแล้ว ในการจัดกีฬามีปัญหาอุปสรรคมากมายมหาศาล 
รออยูข้่างหน้า แต่ราชอาณาจกัรไทยและสหพนัธ์แบดมนิตนัโลกได้ร่วมใจกนัเอาชนะอปุสรรคเหล่านัน้ไปได้

จากประสบการณ์ท่ีดย่ิีง ทีผ่มได้รบัจากการจดังานสปอร์ตแอคคอร์ด 2018 ณ กรงุเทพมหานคร ผมไม่แปลกใจเลยท่ีสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก 
และเจ้าภาพสามารถจัดการแข่งขัน การเตรียมการ และน�าเสนอการแข่งขันแบดมินตันในรายการระดับโลกได้ท่ีน่ีในสภาพแวดล้อม 
ทีม่ัน่คงและปลอดภยัให้ส�าเรจ็ลงอย่างงดงาม

ส�าหรบันกักฬีาทีก่�าลงัอ่านสารนี ้ผมขอแสดงความยินดเีป็นอย่างยิง่กบัท่านท่ีได้เป็นแบบอย่างท่ีดตีลอดการแข่งขัน การเป็นแบบอย่าง
ดงักล่าวมไิด้เป็นเพียงการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกักฬีาทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตเท่าน้ัน หากแต่ยงัได้ช่วยเสรมิสร้างจติวญิญาณให้กบั
ผูต้ดิตามทีช่ืน่ชอบในกฬีาแบดมนิตนัอกีนบัไม่ถ้วนที่ได้ตดิตามชมการแข่งขนัจากทางบ้าน

ขอขอบคณุ คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู รองประธานสหพนัธ์กฬีาแบดมนิตนัโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ  
และทกุคนท่ีมส่ีวนเกีย่วข้อง ในการเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีว ด�าเนนิพนัธกจิร่วมกนัเสมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนัจนบรรลวุตัถปุระสงค์ทีป่รารถนา
อย่างดยีิง่  ท่านทัง้หลายได้ส่งข้อความทีส่ร้างแรงบนัดาลใจในเชงิบวกผ่านทางการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ และการแก้ไขปัญหาทีป่ฏบิตัไิด้
จรงิไปยงัวงการกฬีาทัง้โลก ในช่วงปีทีม่คีวามส�าคญัยิง่ส�าหรับวงการกีฬา

ด้วยความนบัถอืเพ่ือนร่วมวงการกฬีา 

As President of GAISF and SportAccord, I would like to take this opportunity to congratulate the Badminton World Federation 
(BWF) and the Badminton Association of Thailand on the successful hosting of the YONEX Thailand Open, the TOYOTA 
Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals.  

The seamlessness of hosting three major tournaments back-to-back in Bangkok, particularly during the COVID-19 pandemic, 
is clear evidence of the BWF’s ability to adapt to the challenging times we are all facing. Indeed, there are many obstacles on 
the road ahead for sport, but the Kingdom of Thailand and the BWF have helped show that they can be overcome. 

Following my very pleasant experience during SportAccord 2018 in Bangkok, it comes as no surprise to me that the BWF and 
its welcoming hosts could successfully stage, organize, and deliver these world class badminton competitions there, in a safe 
and secure environment.  

To the athletes that are reading this, I congratulate you for your exemplary behaviour throughout these major events. As role 
models, your actions have not only inspired current and future badminton players around the world, but they have lifted the 
spirits of countless sports fans following the action from their own homes.  

Thank you in particular to KhunyingPatama Leeswadtrakul, Vice President of the BWF and President of the Badminton Association  
of Thailand, and everyone involved for your solidarity and commitment in working together as one family to achieve your 
ambitious objectives. Through your innovation and practical solutions, you have sent out a positive and inspiring message to 
the global sport community during a very important year for sport.  

Yours in sport

ดร.ราฟฟาเอลเล ชิยูลี่
ประธานสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ และสปอร์ตแอคคอร์ด

Dr.Raffaele Chiulli
GAISF and SportAccord President

Message from GAISF and SportAccord President

สารจากประธานสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ และสปอร์ตแอคคอร์ด
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ก่อนอืน่ ขอได้โปรดรบัค�าอวยพรอนัแสนอบอุน่จากคณะกรรมการโอลมิปิกสากล

ในปีที่ผ่านมา โลกท้ังใบและชีวิตประจ�าวันของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ปฏิทินการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน ในช่วงวิกฤตนี้ กีฬามีบทบาทส�าคัญในฐานะ 
ปัจจยัส�าคญัในการต่อสูก้บัโรคร้ายและเป็นส่วนส�าคญัของการแก้ปัญหาเพือ่การฟ้ืนตวัจากวิกฤต

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันของสหพันธ์แบดมินตันโลก 
ซึง่นบัเป็นก้าวส�าคญัในการเริม่ต้นการแข่งขนัแบดมนิตันระดบันานาชาต ิขอแสดงความคารวะแก่เพือ่นร่วมงานจากสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก 
สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ โดยเฉพาะคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกูล เพ่ือนร่วมงานและเพือ่นรกัของผม ในความพยายาม 
ท่ีจะจดัการแข่งขันครัง้นี้ให้บงัเกิดข้ึนได้ด้วยด ีผมมัน่ใจว่า ด้วยความร่วมมอือย่างใกล้ชดิและความพยายามอย่างเตม็ทีน่ี ้ เหล่านกักฬีา 
จะสนกุสนานกบัการแข่งขนัในบรรยากาศทีป่ลอดภยัและน่ารืน่รมย์ 

ผมขออวยพรให้การแข่งขนัครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี

First of all, please accept my warmest Olympic greetings. 

In the past year, the entire world and our daily life has been significantly changed by the Covid-19 pandemic. The calendar of 
international sport events was also strongly affected. During this critical period, sport is playing an important role as an essential 
factor in fighting the pandemic as well as an integral part of the solution for the crisis recovery. 

Therefore, it is with great pleasure when I hear that Thailand is host a series of BWF events. This marks an important step on 
the restart of international badminton competitions. I would like to express my salute to my colleagues from Badminton World 
Federation, Badminton Association of Thailand, especially my dear friend and colleague KhunyingPatama Leeswadtrakul for 
your effort to make these events happen. I’m confident that with all these close cooperation and great effort, the athletes will 
be able to enjoy the competition in a safe and pleasant atmosphere. 

I wish the events a great success.

ยู ไจชิง
รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

Yu Zaiqing 
Vice President of the International 
Olympic Committee (IOC) 

Message from Vice President of the International Olympic Committee (IOC)

สารจากรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
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ก่อนอื่น ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับการเร่ิมการแข่งขัน BWF ระดับโลก 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันรายการ YONEX 
Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ผมขอแสดงความคารวะ 
อย่างยิง่กบัความพยายามของคณุพอล-เอรคิ โฮเยอร์ ประธานสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู นายกสมาคมกฬีา
แบดมนิตันแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนับสนนุอืน่ ๆ  ทกุท่าน ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการแข่งขันอนัน่าท่ึงนี ้แม้จะอยู่ในช่วงเวลาท่ียากล�าบาก
จากโรคร้ายระบาดทัว่โลกกต็าม ผมเฝ้ารอคอยทีจ่ะได้เหน็บรรดานกักฬีามารวมตวักนั แข่งขนักนั และแสดงผลงานทีด่ทีีส่ดุของตนเอง 

กีฬาช่วยส่งมอบรอยยิ้มและความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้คนทั่วโลก และนักกีฬาต่างแข่งขันกันเพ่ือแสดงให้เราเห็นถึงความกล้าหาญ 
ในการทุ่มเทเพ่ือเป้าหมายและความส�าเร็จ ประสบการณ์อันล�้าค่าที่ได้รับจากการเล่นกีฬาสอนให้เรารู้ถึงข้อเท็จจริงที่ส�าคัญมากมาย 
ในชวีติจรงิ อนัได้แก่ ชยัชนะและการสญูเสยี การแข่งขนัและความร่วมมอืกนั ตลอดจนความทุกข์และความสขุ  ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจยัส�าคญั 
ส�าหรบัมนษุย์ในการสรรค์สร้างตนเองในสงัคม

ในวนัที ่ 23 กรกฎาคม  2564 การแข่งขนักฬีาโอลมิปิกและพาราลมิปิก 2020 ณ กรงุโตเกยีว จะเริม่ขึน้  ท่ามกลางวกิฤตของการระบาดครัง้นี้  
สหพนัธ์กฬีานานาชาตทิกุแห่งต่างพยายามอย่างเตม็ที่ในการจดักจิกรรมเกมการแข่งขันใหม่ท่ีเตม็ไปด้วยความท้าทาย และมอบโอกาส 
ให้เหล่านกักฬีาได้แสดงผลงานอย่างดทีีส่ดุ คงไม่จ�าเป็นต้องกล่าวว่า คณะกรรมการโอลมิปิกแห่งประเทศญีปุ่่นในฐานะเจ้าภาพ ก�าลงัเตรียม 
การต้อนรบัท่านทัง้หลาย 

เมือ่เดือนพฤศจิกายน ทีผ่่านมา โธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล  ได้ไปเยอืนกรงุโตเกยีว เพือ่ตดิตามความคืบหน้าในการเตรยีมการ  
เราทกุคนมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัด้วยความปลอดภยัสงูสดุ ในขณะท่ียงัคงรกัษาไว้ซึง่แนวคดิแรกเริม่ในเรือ่งความหลากหลาย  
ความเป็นเอกภาพ และมรดกส�าหรบัอนาคต เกมส์การแข่งขนัดงักล่าวจะเป็น “สญัลกัษณ์แห่งความหวงั” ในการต่อสูก้บัการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ทัว่โลก

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ฉายแสงแห่งความกล้าให้ได้ประจักษ์ด้วยการเป็นเจ้าภาพ 
จดัการแข่งขนักฬีาระดบันานาชาต ิและขอให้การแข่งขนัทัง้สามรายการใหญ่ประสบความส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี

First of all, I would like to express my sincere congratulations on the opening of three grand BWF world tournaments: YONEX 
Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020. I truly respect the endeavour of Mr. Poul-Erik 
Høyer, the president of the Badminton World Federation, KhunyingPatama Leeswadtrakul, the president of the Badminton 
Association of Thailand, and all other supporters who contributed to the organization of these amazing competitions despite 
such difficult time caused by the global pandemic. I am certainly looking forward to seeing the athletes gathering, competing, 
and showing the very best of their performances. 

Sports deliver smiles and excitements to the world, and athletes competing shows us the bravery of devoting towards targets 
and achievements. The precious experiences gained by sports teach us many important facts in real life, such as triumph 
and loss, rivalry and cooperation, and distress and joy. They are all essential factors for human being to create the social self.

On July 23rd, 2021, the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will begin. In this pandemic crisis, all international  
federations are making every effort to reorganize the test events for the Games and offer the athletes the opportunities to show 
their best performances. Needless to say, Japanese Olympic Committee, as the host NOC, is preparing to welcome all of you. 

In November, IOC president Thomas Bach visited Tokyo to observe the preparation progress. We are all determined to host 
the Games with utmost safety while maintaining the initial concepts of diversity, unity, and legacy for the future. The Games 
will be the “symbol of hope” in the global fight against the COVID-19 pandemic.

Lastly, let me please express my gratitude to KhunyingPatama Leeswadtrakul for delivering the light of bravery to the world 
by hosting the international competitions and wish for the success of the three grand tournaments.

ยามาชิตะ ยาซุฮิโระ
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศญ่ีปุ่น

Yamashita Yasuhiro
Member of the International Olympic 
Committee (IOC)
President of Japanese Olympic Committee 

Message from Member of the International Olympic Committee (IOC)
President of Japanese Olympic Committee  

สารจากกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศญี่ปุ่น
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ผมขอร่วมเฉลิมฉลองอย่างปลื้มปีติยิ่ง กับโอกาสอันเป็นประวัติศาสตร์ในการจัดการแข่งขัน BWF ท่ียิ่งใหญ่ระดับโลกสามรายการ 
ท่ามกลางการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา อนัได้แก่ การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และ  
รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ความส�าเรจ็อนัน่าทึง่นีเ้กดิขึน้จากความเป็นผู้น�าท่ียิง่ใหญ่ของคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู  
ทีผ่มเคารพนบัถอือย่างสงูสดุ

ผมเชื่อว่าน่ีคือก้าวย่างอันส�าคัญยิ่งในการเปิดประตูสู่โอลิมปิกโตเกียว 2020 ในฐานะที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของแวดวงการกีฬา  
ผมขอแสดงความขอบคณุคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกูล อย่างสดุซึง้

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ท�าลายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน น�าไปสู่ความขัดแย้งทั้งหลายในโลก  
กีฬาเป็นเครื่องมือท่ีดีเย่ียมในการฟื้นคืนมิตรภาพและความเป็นน�้าหน่ึงน�้าใจเดียวกัน เราต่างได้สัมผัสกับความมีมิตรไมตรีและ 
ความแขง็แกร่งจากการแข่งขนักฬีาหลากหลายรายการ ซึง่รวมถงึการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกด้วย

กีฬาแบดมินตันก็เช่นกัน แบดมินตันเป็นกีฬาต่อสู้ข้ามตาข่าย มีลูกขนไก่ช่วยเชื่อมหัวใจของกันและกัน ลูกขนไก่เชื่อมความรักและ
เคารพทีม่ีให้แก่กนัและกนั ลกูขนไก่เป็นประดจุดงัเทพยดา บางครัง้กบ็นัดาลความโชคด ีแต่บางครัง้ก็บันดาลความโชคร้าย และไม่ว่า
ชยัชนะหรอืความพ่ายแพ้กบ็งัเกดิขึน้ได้ อย่างไรกต็าม สิง่ทีส่�าคญัเหนอืกว่าการแพ้ชนะก็คือ มติรภาพและความเป็นน�า้หนึง่น�า้ใจเดยีวกัน 
ทีเ่กดิขึน้เมือ่ลกูขนไก่ลอยข้ามตาข่าย 

แม้ว่าการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะยงัคงอยูต่่อไป แต่จะมวีนัสิน้สดุลงอย่างแน่นอน มติรภาพและความเป็น 
น�า้หนึง่ใจเดยีวกนัจะถอืก�าเนดิขึน้อกีครัง้เฉกเช่นเดยีวกบัการเล่นกฬีาแบดมนิตนั ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการแข่งขนั BWF ทีย่ิง่ใหญ่ระดบัโลก 
ทัง้สามรายการจะเป็นเหตกุารณ์อนัเป็นสญัลกัษณ์ของวนันัน้

สดุท้ายนี ้ผมขอแสดงความขอบคณุจากใจจรงิและขอแสดงความเคารพแก่นกักฬีา ผูช้ม และผูใ้ห้การสนบัสนนุทกุท่านที่ให้ความร่วมมอื 
และเข้าร่วมการแข่งขนัระดบัโลกครัง้นี้ 

I joyfully celebrate this historic occasion of the holding of the three grand BWF world tournaments will be held even during the 
novel corona pandemic; YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open, and HSBC BWF World Tour Finals 2020. 

The great leadership of KhunyingPatama Leeswadtrakul whom I truly respect brought about this remarkable achievement.  
I believe this will be a major step in opening the door to the 2020 Tokyo Olympics.  As one of representatives from the sports 
community, I would like to express my heartfelt gratitude to KhunyingPatama Leeswadtrakul.

The pandemic has broken ties between people, leading to conflicts in the world.  Sports is a great tool for regaining friendship 
and solidarity from conflicts.  We have experienced friendship and solidity at many sporting events, including the Olympics.

So does Badminton. Badminton is a sport fighting across the net, but a shuttlecock connects each other’s hearts.  
The shuttlecock carries the passion and respect for each other. Shuttlecocks are like angels.  Sometimes they carry good luck, 
sometimes they carry bad luck.  And victory or defeat is decided.  However, what is more important than winning or losing is 
that friendship and solidarity are born after a flight across the net. 

Though COVID-19 pandemic still continues, the day will surely come that the fight against the pandemic will end, and friendship 
and solidarity will be born again like badminton game.  I earnestly hope that the three grand BWF world tournaments will be 
the events which symbolize that day. 

Lastly, I would like to express my heartfelt gratitude and respect to the athletes, spectators, and sponsors who cooperated 
and participated in these world tournaments. 

โมรินาริ วาตานาเบะ
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ 

Morinari Watanabe 
Member of the International Olympic 
Committee (IOC)
President of Fédération Internationale de 
Gymnastique

Message from Member of the International Olympic Committee (IOC)
President of Fédération Internationale de Gymnastique 

สารจากกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ
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ดฉินัหวังว่าสารฉบบันีจ้ะช่วยให้ทกุคนรูส้กึแขง็แรง กระปรีก้ระเปร่า และมสีขุภาพดี

สี่สิบปีที่แล้ว หญิงสาวคนหนึ่งเข้าร่วมทีมแบดมินตันทีมชาติจีน จากการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกสองครั้งที่ผ่านมาท�าให้หญิงสาวผู้นี้ 
ได้ก้าวขึน้เป็นสมาชกิทีน่่าภาคภมิูใจของคณะกรรมการโอลมิปิกสากล และในปี 2563 ดฉินักย็งัคงได้เรยีนรูบ้ทเรยีนจากช่วงเวลาของเรา  
บทเรียนทีส่�าคญัทีส่ดุอย่างหนึง่ทีด่ฉินัได้เรียนรูค้อื กีฬาสามารถเสรมิสร้างพลงัให้ผู้คนหลดุพ้นจากความไม่แน่นอนและความรูส้กึเปราะบางได้ 

ดฉินัมคีวามสขุกบัประสบการณ์ในฐานะนกักฬีาแบดมนิตนั ในฐานะผูฝึ้กสอน และในฐานะเจ้าหน้าท่ี ท่ีน�าพาให้ดิฉนัได้รบั ไม่เพยีงแค่ 
การเป็นแชมป์โลกหรอืได้เหรยีญทองเท่านัน้ แต่ยงัได้ซาบซึง้กบัคณุค่าแห่งโอลมิปิก นัน่คอื มติรภาพ ความเคารพ และความเป็นเลศิ  
ดงันัน้ ดฉินัจงึรูส้กึดีใจเป็นอย่างยิง่ ที่ได้รบัทราบว่าเพือ่นร่วมงานจากสหพนัธ์แบดมินตันโลก สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เพ่ือนรกัของดฉินั คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู ได้ร่วมมอืร่วมใจกนัเพือ่เริม่จดัการแข่งขนัอกีครัง้และจดัสภาพแวดล้อม 
ทีป่ลอดภยัและรดักมุให้แก่นกักฬีาทีร่กัของเรา ความมุง่มัน่ ความกล้าหาญ และความขยนัขนัแขง็ของเขาเหล่านัน้ อาจถอืเป็นของขวญั
ทีด่ทีีส่ดุอย่างหนึง่ส�าหรบัพวกเราทกุคน 

ดฉินัขออวยพรให้การแข่งขนัประสบความส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี

I hope this message finds you all strong, active, and healthy. 

Two score years ago, a young woman joined the national badminton team of China. Two Olympiads ago, this woman became 
a proud member of the International Olympic Committee. And in the very year of 2020, I am still learning lessons from our time. 
One of the most important lessons I learnt is that sport can empower people to go out of uncertainty and fragility. 

I enjoyed my experiences as a badminton player, a coach, and an official, which have brought me not only world champions 
or gold medals, but also the Olympic Value - Friendship, Respect, and Excellence. Therefore, I was more than happy to be 
informed that my colleagues from Badminton World Federation, Badminton Association of Thailand, especially my dear friend 
KhunyingPatama Leeswadtrakul had been working together to restart the competitions and provide safe and secure environment 
for our dear athletes. Their determination, courage, and diligence might be one of the best gifts to us all. 

I wish the events a great success.

ลี หลิงเหว่ย
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิก
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Li Lingwei 
Member of the International Olympic 
Committee (IOC)
Vice President of Chinese Olympic Committee 

Message from Member of the International Olympic Committee (IOC)
Vice President of Chinese Olympic Committee 

สารจากกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการเปิดการแข่งขันรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และ 
รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ณ กรุงเทพมหานคร เมืองท่ีได้รับการยอมรับท้ังในด้านวัฒนธรรม และการกีฬา  
เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นนักกีฬาที่ดีที่สุดของโลกมารวมตัวกัน เพื่อร่วมแข่งขันและทดสอบทักษะของพวกเขา แม้จะต้องเผชิญกับ 
ความยากล�าบากจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่งกต็าม

การแข่งขนัทัง้หมดน้ีรวบรวมนกักฬีาฝีมอืด ีเพ่ือสร้างเวทีส�าหรบัอนาคตของแบดมนิตนัในฐานะกฬีาระดบัโลก เรารูส้กึตืน่เต้นทีจ่ะติดตาม
การแข่งขนัและให้ก�าลงัใจ ล ีโซ ฮ ีและ ชนิ ซงึ ชาน พร้อมด้วยนกักฬีาเกาหลคีนอืน่ ๆ ตลอดการแข่งขนั 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะพยายามอย่างสุดความสามารถ และแสดงทักษะของพวกเขาในการแข่งขัน 
อย่างเตม็ที ่ในขณะเดยีวกนักแ็สดงออกซึง่น�า้ใจนกักฬีา นอกจากนี ้ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการมีส่วนร่วมในการแข่งขนัเหล่านี ้จะเป็น 
แรงกระตุน้ให้นกักฬีาท�าตามเป้าหมายให้ส�าเรจ็ในช่วงเวลาอนัยากล�าบากนี ้และมอบความหวังและความสขุให้กับผู้ชมท่ีเข้าร่วมชมทุกคน

สดุท้ายนี ้ผมขอแสดงความขอบคณุอย่างสดุซึง้แก่กรรมการคณะกรรมการโอลมิปิกสากล คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู และผูจ้ดังานทกุคน  
ส�าหรบัความพยายามอย่างเต็มทีเ่พือ่ให้การแข่งขนันีป้ระสบความส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ีเพือ่เป็นการเฉลิมฉลองความสุขจากการเลน่กฬีา 
สารนีจ้ะเป็นก้าวส�าคญั สูเ่ส้นทางอย่างก้าวหน้าในอนาคต

I would like to express my heartiest congratulations on the opening of the YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open, 
and HSBC BWF World Tour Finals 2020 in a city that has gained recognition for its culture and sports. It is gratifying to see 
the world’s best athletes assemble to compete and test their skills despite the hardship caused by the ongoing pandemic. 

These competitions bring together the finest athletes, setting the stage for the future of badminton as a global sport. Korea is 
excited to follow the competitions cheer on Lee So Hee, Shin Seung Chan, and other Korean athletes throughout the tournament. 

I sincerely wish that all the participants will do their best and showcase their skills in the competitions, whilst displaying 
sportsmanship. Furthermore, it is my hope that participating in these tournaments serves as a motivation for the athletes to 
pursue their goals during these difficult times and provide hope and joy for all attending spectators. 

Lastly, I would like to express my deep appreciation to IOC Member KhunyingPatama Leeswadtrakul and all organizers for 
their unsparing efforts to ensure the success of these events. By celebrating the joy of sports, this publication shall surely serve 
as an important milestone on the path for future growth.

คี ฮึง ลี
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

Kee Heung Lee 
Member of the International Olympic 
Committee (IOC)

Message from Member of the International Olympic Committee (IOC)

สารจากกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
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ผม ซึง มิน ริว กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ก่อนอื่นผมรู้สึก
ยนิดเีป็นอย่างย่ิงที่ได้ทราบว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัอนัมช่ืีอเสยีง 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขนัรายการ 
YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ด้วยลกัษณะพเิศษ 
ของกฬีาแบดมนิตัน ซึง่ปัจจบุนัก�าลงัได้รบัความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก ไม่เพยีงแต่ในเอเชยีซึง่เป็นแหล่งก�าเนดิของกฬีาชนดินี้  
แต่ยงัเป็นทีส่นใจไปทัว่โลก

ผมมัน่ใจว่าการแข่งขนัทัง้  3 รายการนี ้จะช่วยส่งเสรมิและเสรมิสร้างความสมัพนัธ์และความเป็นน�า้หนึง่น�า้ใจเดยีวกนัระหว่างประเทศต่าง ๆ   
รวมไปถงึในหมู่นกักฬีาท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัให้เข้มแขง็ย่ิงขึน้ ผมยงัม่ันใจว่าการแข่งขนันีจ้ะเปิดโอกาสให้นกักฬีารุน่ใหม่และทีก่�าลงัจะ
ก้าวเข้ามา ได้แสดงความกล้าหาญและร่วมแข่งขนักบัเพือ่นร่วมทมีคนอืน่ ๆ จากทัว่โลก

ในนามของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ผมขอส่งความปรารถนาด ี
มายังการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ผมหวังว่า การแข่งขันทั้ง 3 รายการจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แข่งขันกันอย่างขาวสะอาดตลอดจน 
ได้เรยีนรูก้นัและกนัอกีด้วย

ผมขอขอบพระคุณทุกคนส�าหรับความอดทนอย่างสูง ความตรากตร�า และความมุ่งมั่นในการเล่นและแข่งขันกีฬา ปีน้ีเป็นปีท่ีท้าทาย
ส�าหรับพวกเราทกุคนในหลาย ๆ ด้าน แต่เมือ่เราร่วมใจกนัแล้วทกุคนกส็ามารถเอาชนะ และมคีวามแขง็แกร่งอดทน ผมรูส้กึขอบคณุ 
ทีไ่ด้เหน็การแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัสดุยอดของโลกเกดิขึน้อกีครัง้หนึง่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีด่ทีีส่ามารถจดัการแข่งขนักฬีาได้อย่างปลอดภยั
ในช่วงเวลาทีพ่วกเราไม่เคยประสบมาก่อน

สดุท้ายนี ้ผมขอร่วมเป็นก�าลงัใจสนบัสนนุผูจ้ดังานในประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัให้ประสบความส�าเรจ็และปลอดภยั 
ขอขอบคณุ คณุพอล-เอรคิ โฮเยอร์ ลาร์เซน ประธานสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก และคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู รองประธานสหพนัธ์
แบดมินตันโลก และขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะผู้จัดงานทุกท่าน ขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจงประสบ 
แต่ความโชคดี 

This is Seung Min Ryu, current IOC member and president of the Korean Table Tennis Association. First and foremost, it is 
my great pleasure to learn that Thailand will be hosting the three renowned Badminton Tournaments: YONEX Thailand Open, 
TOYOTA Thailand Open, and HSBC BWF World Tour Finals 2020. 

In view of its special characteristics, badminton has received great public interest nowadays not only in Asia where it  
originated from, but all over the world. I am sure that these tournaments will enhance and strengthen bonds and solidarity 
among the participating nations and athletes. I am also confident that these events will provide ample opportunity to the young 
and upcoming athletes to show their mettle and compete with other teammates all over the world.

In the name of the Korean Table Tennis Association and IOC, I herewith send you best wishes for the upcoming events.  
I sincerely hope that all of the events allow athletes to perform while respecting the rules of fair-play and learn from each other. 
 
I want to thank you all for your tremendous resilience, hard work, and commitment to sports. This year has challenged all of 
us in so many ways, but together, communities have overcome and become resilient. It is grateful to see the world’s top-tier 
badminton tournaments taking place again, it is a great symbol that sport can be organized safely during this unprecedented time.
 
Once again, I would like to extend my heartfelt support to the organizers in Thailand for their efforts in hosting a successful and 
safe tournament, especial thanks to Mr. Poul-Erik Høyer Larsen, the President of BWF and KhunyingPatama Leeswadtrakul, 
the Deputy President of BWF. I convey my best wishes to the organizers as well as the best of luck to the participating athletes 
and officials. I wish you joy in the weeks ahead, and I wish you the best of luck.

ซึง มิน ริว
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

Seung Min Ryu
Member of the International Olympic 
Committee (IOC)
President of the  Korean Table Tennis
Association

สารจากกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

Message from Member of the International Olympic Committee (IOC) 
President of the Korean Table Tennis Association
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ในนามของคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ขอต้อนรบัคณะนกักฬีาแบดมนิตนั และเจ้าหน้าทีจ่ากทกุประเทศ 
ทีเ่ดนิทางมาร่วมการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิการแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open 
และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ด้วยดยีิง่ และขอให้การแข่งขนัในครัง้นีด้�าเนนิไปด้วยดี มไีมตรจิีต มติรภาพ เป่ียมด้วย 
ความสมคัรสมานสามคัค ีเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีว ระหว่างผูม้กีฬีาในหัวใจทกุท่าน 

ผมขออ�านวยพรให้การแข่งขันแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิการแข่งขันรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand 
Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 จงประสบความส�าเรจ็ไปด้วยความเรยีบร้อยตามวตัถุประสงค์ สมดงัเจตนารมณ์ 
ทีมุ่ง่หมายไว้ในทกุประการ 

On behalf of the National Olympic Committee of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King, please allow 
me to warmly welcome athletes and officials from all participating countries to these historical world-class competitions, which  
are the YONEX Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020. I hope that the 
competitions will go well with friendship, goodwill, unity, and solidarity being promoted among sport lovers.

On this occasion, I wish these three international badminton tournaments every success and may all the goals be achieved.

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
รองประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Major General Charouck Arirachakaran
Vice President and Secretary General 
of The National Olympic Committee of Thailand 
Under the Royal Patronage of 
His Majesty the King

Message from Vice President and Secretary General of The National Olympic 
Committee of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King

สารจากรองประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ศนูย์ปฏบิตักิาร ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ขอแสดงความยนิดทีีป่ระเทศไทย
ได้รับเกยีรติให้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิการแข่งขันรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA 
Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 และขอต้อนรบัคณะนกักฬีา และเจ้าหน้าทีจ่ากทัว่โลกทีเ่ดนิทางมา
ร่วมการแข่งขนัในครัง้นี้

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีส่่งผลกระทบไปทุกด้าน รวมทัง้ด้านกฬีาด้วย ส�าหรบัประเทศไทย ได้มกีารควบคมุ
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรคท่ี ศบค. ก�าหนดทุกประการ รวมถึงการจัดการ
แข่งขนัแบดมนิตนัรายการดงักล่าวนีด้้วย

ศนูย์ปฏิบตักิาร ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) มัน่ใจว่าการเป็นเจ้าภาพจดัการ
แข่งขนัแบดมนิตนัระดบัสงูสดุของโลก ทัง้  3 รายการนีจ้ะด�าเนนิไปได้ด้วยดแีละบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของผูจั้ดการแข่งขนัทกุประการ สร้าง
ความเชือ่มัน่ต่อระบบและมาตรการป้องกนัโรคของไทย ตลอดจนสร้างความม่ันใจในการเดนิทางมาท่องเทีย่วท่ีประเทศไทยในอนาคตด้วย

On behalf of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), it is my great pleasure to congratulate Thailand 
on being appointed to host international tournaments of the Badminton World Federation (BWF): the YONEX Thailand Open, 
the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020. I would like to take this opportunity to welcome all 
athletes and officials from across the world to the events.

The severe outbreak of the COVID-19 has tremendously affected the whole world in all aspects, including sport. Thanks to 
the strict adherence to the COVID-19 preventive measures and strict protocols of the CCSA, Thailand has been successful in 
curbing the pandemic. These rigorous protocols and measures will also be implemented for the tournaments.

As Director of the Operations Center of CCSA, I am most certain that Thailand will successfully deliver the world’s top  
badminton tournaments in safe environment and that all goals of the Organizing Committee will be achieved. Furthermore, 
these tournaments will help create confidence for foreign visitors to come and take a tour of Thailand in months to come.

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์
เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ
ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

General Nattapol Nakpanit
Secretary-General of the National Security Council 
Director of Operations Center, the Center for 
COVID-19 Situation Administration (CCSA)

Message from Secretary-General of the National Security Council
Director of Operations Center, the Center for COVID-19

Situation Administration (CCSA)

สารจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
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ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

Teerapat Prayoonsit: 
Permanent Secretary of the Prime Minister’s Office

Message from Permanent Secretary of the Prime Minister’s Office

สารจากปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

ในนามของคนไทยคนหนึ่ง รู้สึกภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกติดต่อกัน 
3 รายการใหญ่ต่อเนือ่งทีผ่่านมาจนประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ท่ัวโลกและในประเทศไทย โดยนักกีฬา
และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุประเทศมีความปลอดภยัทกุคน  

ผมได้ติดตามการแข่งขันในช่วงท่ีมีนักกีฬาไทยแข่งขันกับนักกีฬาประเทศต่าง ๆ ได้เห็นฝีมือการเล่นของนักกีฬาไทยที่มีความตั้งใจ 
และความมุ่งมั่น ท�าให้เกมส์มีความสนุกและตื่นเต้น โดยเฉพาะคู่ผสมมือ 1 ของไทย บาส (เดชาพล พัววรานุเคราะห์) และปอป้อ 
(ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย) ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ท้ัง 3 รายการ นับเป็นการสร้างชื่อเสียง เป็นประวัติศาสตร์ สร้างความสุขและ 
ความภาคภมูิใจให้กบัคนไทยทัง้ชาติ  

ความส�าเรจ็นีเ้ป็นผลมาจากการวางแผนบรหิารจดัการท่ีดภีายใต้ความร่วมมอืของภาครฐั โดยศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) (ศบค.) ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และการด�าเนนิการใช้มาตรการด้านสาธารณสขุ 
อย่างเคร่งครัด ซึ่งผลส�าเร็จของการจัดการแข่งขันในคร้ังนี้จะเป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในยุคชีวิตวิถีใหม่  
(New Normal) ได้เป็นอย่างด ีส่งผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ีให้กบัประเทศไทยและมผีลดต่ีอการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศไทยและ
ของโลกในอนาคต  

สดุท้ายนี ้ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วนทีท่�าให้ประเทศไทยจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัโลกได้ส�าเรจ็ต่อเนือ่งกนัทัง้  3 รายการ 
โดยเฉพาะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กระทรวงสาธารณสขุ สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ และหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีมส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ของ 
การจดัการแข่งขนัในครัง้นี้

As a Thai, I am so proud and very pleased that Thailand was able to successfully organize the 3 consecutive premier badminton 
tournaments under the situation of the COVID-19 pandemic around the world and in Thailand. Most importantly, all athletes 
and everyone from participating countries were safe from the disease. 

Following the tournaments that Thai athletes compeed against opponents from various countries, I saw Thai athletes play with 
strong intention and determination. Those matches made the competitions very exciting and fun especially the mixed-double 
match of Thai athletes, Bas (Dechapon Puavaranukroh) and Po Por (Sapsiree Taerattanachai) in the final round of the 3  
tournaments. It creates fame, history, happiness, and pride for all Thai people.

The success was the result of the effective planning and management under the co-operation of government through the 
Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), the private sector, and all concerned agencies. The implementation 
of strict public health measures also contributed significantly to the success. The extraordinary outcome of this event can be 
used as a model for organizing sporting competitions in the New Normal circumstances. Moreover, it brings the good image 
to Thailand as well as the economic recovery to Thailand and the world in the future.

Lastly, I wish to extend my sincere appreciation to all relevant sectors, particularly the Centre for COVID-19 Situation  
Administration, Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Public Health, the Badminton Association of Thailand under the Royal 
Patronage of His Majesty the King for making these 3 world class badminton tournaments successfully happen in Thailand.
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Message from Permanent Secretary for Defence

สารจากปลัดกระทรวงกลาโหม

การจัดการแข่งขันแบดมินตันในรายการใหญ่ระดับโลก ถึง 3 รายการติดต่อกัน ในระยะเวลา 3 สัปดาห์เป็นความท้าทายอย่างมาก 
ทีป่ระเทศไทยได้จดัมหกรรมกฬีาครัง้ประวตัศิาสตร์ขึน้ในประเทศ ภายใต้สถานการณ์ของโรคโควดิ-19 ทีแ่พร่ระบาดไปทัว่โลก 

ถือเป็นการแข่งขันกีฬาในมิติใหม่ ท่ีเรียกว่า การแข่งขันกีฬาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
มกีารรกัษามาตรฐานทางการกฬีา ควบคูไ่ปกบัการรกัษามาตรฐานทางสาธารณสขุ สร้างความเชือ่มัน่ และสามารถเป็นแบบอย่างให้กบั
วงการกฬีาในระดบัสากลได้

ทัง้ยังได้ประกาศความส�าเรจ็ของนักกฬีาแบดมินตนัไทย ทีส่ามารถคว้าแชมป์ประเภทคูผ่สม ได้ทัง้ 3 รายการตดิต่อกนั สะท้อนให้เหน็ 
ถงึความมุง่ม่ัน ตัง้ใจ ของสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ นกักฬีา โค้ช และทมีงาน ทัง้ในเรือ่งระเบยีบวนิยั  
การตระหนกัในหน้าที ่การท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ และการใช้ประโยชน์จากองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์การกฬีา มาพฒันาขดีความสามารถ 
ของนกักฬีาได้อย่างเป็นรปูธรรม 

นับเป็นต้นแบบแห่งความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ที่ประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ท่ามกลางสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ให้แผ่ขจรขจาย 
ไปทัว่ทกุภมูภิาคของโลก ขอแสดงความชืน่ชมยนิดแีละขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ 

To organize the 3 prime world’s badminton tournaments within 3 consecutive weeks is truly challenging for Thailand, which 
can be considered a sport history to be hold amidst the COVID-19 pandemic all over the world.

It is a new dimension in organizing the sport competition under the New Normal Way of Life equipped with the systematic 
management meeting both the sport standard and the public health standard. Additionally, it creates confidence for everyone 
and can be a model for the international sport domain.

Significantly, the success of our Thai badminton athletes is revealed when they receive the mixed-doubles champions in all 3 prime 
tournaments. It reflects the commitment and determination of the Badminton Association of Thailand under the Royal Patronage 
of His Majesty the King (BAT), athletes, coaches, and working team in terms of disciplines, responsibilities, and tight-knitted  
cooperation. Furthermore, the application of sport science knowledge has been physically adopted to develop athletes’  
competencies.

It is the prototype of success with pride that Thailand can fabulously organize the international sport competition during the 
world’s pandemic of COVID-19, helping disseminate our fame and dignity to the world พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

General Natt Intracharoen
Permanent Secretary for Defence
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ด้วยประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ จ�านวน 3 รายการ ซ่ึงเป็นการแข่งขัน 
ระดับสงูสดุของ BWF ประกอบด้วย การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ 
HSBC BWF World Tour Finals 2020 
 
การแข่งขันแบดมินตันในครั้งนี้ ผมเช่ือมั่นว่าจะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชั้นน�า 
ระดบันานาชาตหิรอืระดบัโลก และยงัเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิภาคการท่องเทีย่วและกีฬา รวมท้ังเป็นมาตรฐานให้กับการจดัการแข่งขนั
กฬีาอืน่ ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ของประเทศไทย อกีด้วย

ผมขอต้อนรบัคณะนกักฬีา และเจ้าหน้าท่ีจากทุกประเทศ และขอเชญิชวนพีน้่องประชาชนชาวไทยร่วมให้การต้อนรับและตดิตามชมการแข่งขนัฯ  
ในครัง้นี ้เพือ่ส่งก�าลงัใจให้นกักฬีาไทยทกุคน สดุท้ายนี ้ขออวยพรให้การแข่งขนัจงประสบความส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ทกุประการ

It is an honor and privilege that the Badminton World Federation (BWF) has granted Thailand the hosting rights to organize 
three super tournaments: YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open, and HSBC BWF World Tour Finals 2020.

I am most certain that these tournaments will perfectly serve as an excellent platform to exhibit Thailand’s potential as a host 
country capable of organizing international or world-class sporting events. Being the host can also help bring our tourism and 
sports economy back to life. Moreover, these tournaments will set a new standard and be a model for staging sporting events 
during the spread of COVID-19 to other countries.

I am pleased to welcome players and officials from all over the world to Thailand. I would also like to invite all fellow Thai  
citizens to play a perfect host to all the foreign visitors and cheer for Team Thailand throughout the competitions. Finally, I wish 
these super tournaments the best of success.

นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

Chote Trachu 
Permanent Secretary of the Ministry of 
Tourism and Sports

Message from Permanent Secretary of the Ministry of Tourism and Sports

สารจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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Message from Permanent Secretary of the Ministry of Public Health

สารจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

044

นบัเป็นเกยีรตปิระวัตอินัยิง่ใหญ่ของสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ที่ได้รบัความไว้วางใจให้จดัการแข่งขนั 
HSBC BWF World Tour Super 1000 สองรายการ ตามด้วย HSBC BWF World Tour Finals ซึง่จดัขึน้ตัง้แต่วนัที ่12 มกราคมถงึ  
31 มกราคม 2564

ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จในการจัดการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งท�าให้ประเทศไทย 
และคนไทยได้รบัค�าชืน่ชมในเรือ่งการบรหิารจดัการทีเ่ชีย่วชาญ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้รบัความเชือ่มัน่อย่างมากในระบบการสาธารณสขุ 
ของประเทศ กระทรวงสาธารณสขุเหน็ถึงความท้าทายในการจดัสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและเชือ่ถอืได้ รวมทัง้การดแูลสขุภาพพลานามยัของ 
นกักฬีาและเจ้าหน้าทีท่กุคน เราจงึได้วางแผนระเบยีบการด้านความปลอดภยั ด้านสขุภาพ และมาตรการท่ีเข้มงวดอย่างรอบคอบ เพือ่น�าไปใช้ 
ในทกุขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เราขอขอบคณุทกุหน่วยงานและผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัทกุคนทีป่ฏบิตัติามระเบยีบการและมาตรการเหล่านี้ 
อย่างเคร่งครดั ซึง่มส่ีวนช่วยให้การด�าเนนิการด้านการดแูลสขุภาพพลานามยัเป็นไปอย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ ทัง้ก่อนและระหว่าง 
การแข่งขนั

ประเทศไทยได้ประสบความส�าเร็จในการสร้างมาตรฐานใหม่ส�าหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติในรูปแบบปกติใหม่  
เราดใีจทีก่ารแข่งขนัครัง้นี ้สามารถใช้เป็นต้นแบบส�าหรบัการจดัการแข่งขนัระดบัโลกในอนาคตโดยประเทศใดกไ็ด้ และในส่วนใดของโลกกไ็ด้

สดุท้ายนี ้ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน โดยเฉพาะคณุหญงิปัทมา ลีสวัสดิต์ระกูล บคุคลส�าคญัท่ีอยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็ รวมทัง้ผูส้นบัสนุน 
จากหน่วยงานต่าง ๆ นกักฬีาและแฟนกฬีาแบดมนิตันทัว่โลกที่ได้ร่วมกนัช่วยท�าให้การแข่งขนัครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็ ความรกักฬีา  
ความสามคัคแีละความมนี�า้ใจนกักฬีาของพวกท่าน ช่วยส่งเสรมิสขุภาพท่ีดแีละก่อให้เกดิความเข้าใจอนัดีในหมูค่นหลากหลายเช้ือชาติ
และหลากหลายวัฒนธรรม ช่วยให้โลกใบนีเ้ป็นบ้านทีน่่าอยูข่ึน้และเป็นบ้านทีม่สีขุภาพดี

It is indeed a great prestige for the Badminton Association of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King (BAT)  
to be entrusted with the organization of the two HSBC BWF World Tour Super 1000 tournaments followed by the HSBC BWF 
World Tour Finals held from 12th January to 31st January 2021.  

I wish to express my sincere congratulations to all involved in the successful staging of these grand tournaments, which has 
brought to Thailand and Thai people commendations for our expert management and, particularly, great confidence in the  
healthcare system of the country.  The Ministry of Public Health saw the challenges of providing the safe and secure  
environment as well as taking care of the well-being of all athletes and staff.  We, thus, carefully devised health safety protocols  
and stringent measures to be implemented at every step of action and we were thankful to all units and all participants who 
strictly followed these protocols and measures, contributing to the smooth and effective healthcare operation before and during 
the competitions. 

Thailand has successfully set a new standard for the organization of international badminton tournaments in the new normal way.  
We are glad that this can be used as a model for future staging of global competitions by any country in any part of the world. 

Lastly, I would like to thank the organizers, particularly KhunyingPatama Leeswadtrakul, a key person behind the success, and 
supporters from various offices, the athletes and badminton fans all around the globe, who together helped made this event a 
successful reality.  Your passion, unity, and sportsmanship have helped promote good health and mutual understanding among 
people of different races and cultures, thus enabling this world to be a better and healthy home to live in.

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Dr.Kiattibhoom Vongrachit, M.D.
Permanent Secretary of the Ministry of Public Health



จากการทีป่ระเทศไทยได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิ3 รายการ ในช่วง 4-31 มกราคม 2564  
เกิดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มองเห็นโอกาสและจุดแข็งของไทย จากการควบคุมโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ท�าให้กระทรวงสาธารณสุขและ 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ได้ร่วมกนักบัสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ท�าให้ประเทศไทยสามารถ
จัดงานการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก หลังจากมีการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับโลก 
ได้เริม่แข่งขนัครัง้แรกในประเทศไทย ถอืเป็นเกยีรตขิองประเทศไทยที่ได้รบัความไว้วางใจจากสหพนัธ์แบดมินตันโลก
 
ในการเริม่ต้น ได้มกีารประชมุร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง กระทรวงสาธารณสขุได้ร่วมหารอืกบัสมาคมฯ ในการจัดมาตรการ  
จดัรปูแบบการกกัตวัทีอ่งค์กรจดัให้ (Organizational Quarantine หรอื OQ) ได้ก�าหนดมาตรการรองรบั ตัง้แต่ขัน้ตอนการเข้าประเทศไทย 
ของนกักฬีาและเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ การเดนิทาง การแบ่งโซนบรเิวณสนามแข่งขัน และการจดัหาโรงพยาบาลคูป่ฏิบัตกิาร และมกีารก�าหนด 
แนวทางปฏบิตั ิ(SOP) และมาตรการในการด�าเนนิการระหว่างกกักนั ตัง้แต่โรงแรม อาหาร การท�าความสะอาด การทดสอบตรวจหาเชือ้ 
การจัดการขยะ โดยแนวปฏิบัติ SOP หลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเดินทาง ด้านการด�ารงชีวิตประจ�าวันของนักกีฬาและทีมงาน  
ด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ด้านการแพทย์และการดูแลโรคระบาด และด้านการสอบสวนโรค ในการด�าเนินการ มีการพบผู้ป่วย
โรคติดเชื้อโควิด-19 จ�านวนหนึ่ง แต่ด้วยมาตรการการก�ากับการป้องกันและควบคุมโรค ท�าให้ไม่มีการแพร่ระบาดไปในกลุ่มผู้สัมผัส  
และสามารถควบคมุการแพร่กระจายโรคได้ 

อย่างไรกต็าม จากการด�าเนินงานท่ีได้ท�าร่วมกนั ทางกระทรวงสาธารณสขุได้น�ามาถอดบทเรยีนและท�าให้มโีอกาสพฒันาการบรหิารจดัการ 
และมาตรการในอนาคต ในการจัดเตรียมประเทศไทยให้พร้อมกับการจัดงานในระดับนานาชาติอย่างปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่น  
ความส�าเร็จในการจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติครั้งนี้ เป็นเพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมกีฬา
แบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ท�าให้เกดิรปูแบบการจดัการแข่งขนัในระดบันานาชาตจินเป็นทีช่ืน่ชมของทกุคน

Thailand was honored to host three successive international badminton tournaments during January 4 to January 31, 2021. This was made 
possible thanks to all bodies concerned who saw the ongoing crisis as an opportunity and as a time to showcase the strength of Thailand.  
With close collaboration between the Ministry of Public Heath,the Ministry of Tourism and Sports, and the Badminton Association  
of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King, these grand international tournaments could take place as the first 
of their kind in Thailand after the ongoing spread of COVID-19. It was a great honor for Thailand to secure trust and confidence 
from the Badminton World Federation. 

At the initial stage, successive meetings were held among all relevant offices. The Ministry of Public Health cooperated with the Badminton 
Association of Thailand in designing organizational quarantine (OQ) and other preventive and protective protocols and measures covering 
entrance into the country of international athletes and officers, travelling from the airport to the designated hotels and to the competition  
courts, zoning in the competition courts, recruitment of participating hospitals, standard operating procedure (SOP), measures 
during the quarantine period which include hotel, food, cleaning, COVID-19 testing and garbage management. The SOP  
covers 5 areas: travel, daily routine of athletes and staff, training and competing, medical care and disease supervision as well 
as disease investigation. A number of people were tested positive. However, with vigorous protective measures and effective 
diseasecontrol, the situation could be put under control and there was no spread of the disease among participants.

The lessons learned from these tournaments make it possible for the Ministry of Public Health to develop health management 
to enhance trust in Thailand’s healthcare as well as in preparation for the staging of safe and secure international events in the 
future. The success of these tournaments resulted from very good cooperation from all involved: the government sector, the 
private sector and the Badminton Association of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King. The tournaments 
not only provide a model for the organizing of international events in the new normal but also have gained considerable praise 
from all.

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Dr.Sukhum Karnchanapimai, M.D.
Former Permanent Secretary of the Ministry of 
Public Health

Message from Former Permanent Secretary of the Ministry of Public Health

สารจากอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติจ�านวน 3 รายการ ประกอบด้วย  
การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 นัน้

ผมขอแสดงความยนิดกีบัการได้รบัเกยีรติให้เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครัง้นี ้และขอต้อนรบัคณะนกักฬีาแบดมนิตนั เจ้าหน้าทีจ่าก 
ทัว่ทกุมมุโลกทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัฯ ด้วยความจรงิใจ พร้อมทัง้ขอส่งก�าลงัใจให้ทพันกักฬีาไทยทกุท่าน ขอให้มคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจ ทุม่เท 
เสียสละ และประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนั อกีทัง้ขออวยพรให้การจดัการแข่งขนัจงประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ต่อไป 

I wish to express my profound congratulations on the occasion that Thailand is honored with the rights to host world’s top 
badminton tournaments: YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open, and HSBC BWF World Tour Finals 2020.

May I take this opportunity to give a very warm welcome to all badminton players and officials from all corners of the world to 
the tournaments. I would also like to convey my moral support to the Thai Team. With their strong determination, commitment 
and sacrifice, they will, I am certain, achieve success. Lastly, I wish the tournaments every success and may all the goals set 
be reached.

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

Air Chief Marshal Airbull Suttiwan
Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force

Message from Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force

สารจากผู้บัญชาการทหารอากาศ
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ตามทีป่ระเทศไทย โดยการกฬีาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนั
ระดบันานาชาต ิจ�านวน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และ
รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 นัน้

นบัเป็นความส�าเรจ็ทีส่�าคญัอกีก้าวหนึง่ของวงการกฬีาในประเทศไทย ผมขอแสดงความยนิดกีบัการกฬีาแห่งประเทศไทย และเชือ่มัน่ว่า 
พี่น้องชาวไทยล้วนมีความยินดีกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพท่ีดี ร่วมให้การต้อนรับ 
คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จากทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ในนามของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เราพร้อมที่จะดูแลรักษา 
ความปลอดภยัและอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  ตามอ�านาจหน้าที ่อย่างเตม็ที ่เพือ่ให้การจดัการแข่งขนัในครัง้นี ้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
สมตามความมุง่หมายท่ีต้ังใจไว้ ทกุประการ

ในโอกาสน้ี ผมขอส่งก�าลังใจให้นักกฬีาไทยทุกท่าน ขอให้มุง่มัน่ ทุ่มเท ตัง้ใจแข่งขัน อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ และขอให้ประสบความส�าเรจ็ 
ในการแข่งขนั น�าชยัชนะมาฝากพีน้่องชาวไทยต่อไป

It is a great honor that Thailand, by Sports Authority of Thailand under the Ministry of Tourism and Sports, has been awarded 
to host three international badminton tournaments - the YONEX Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC 
BWF World Tour Finals 2020.

This is another significant step forward for the achievement of sports in Thailand. I would like to express my congratulations 
to Sports Authority of Thailand, and I am also confident that fellow Thai citizens are pleased with Thailand’s hosting of these 
tournaments. Everyone is invited to join in hosting and welcoming athletes and officials from every participating country.  
On behalf of the Royal Thai Police, we are fully prepared to ensure the safety and facilitate several aspects in accordance 
with our authority and duty. We are committed to doing our part to guarantee the smooth delivery of the tournaments with all 
the goals accomplished.

On this occasion, I would like to offer my encouragement to every Thai player. I wish you good luck in the competitions.  
Please do your best and bring victory to Thai fans.

พลตำารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

Police General Suwat Jangyodsuk
Commissioner-General of the Royal Thai Police

Message from Commissioner-General of the Royal Thai Police

สารจากผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ การแข่งขันรายการ YONEX Thailand Open  
รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ในครัง้นี ้นบัเป็นเกยีรตปิระวตัแิละความภาคภมูิใจ 
ของคนไทยทุกคน ต้องขอขอบคุณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
การกฬีาแห่งประเทศไทย ที่ได้ประสานงานกับกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ มาโดยตลอด ด้วยเลง็เหน็ว่าการเป็นเจ้าภาพการจดั 
การแข่งกฬีาแบดมนิตนั ในช่วงทีห่ลายประเทศมกีารระบาดของโรคโควดิ-19 จ�าเป็นต้องด�าเนินการตามมาตรการป้องกนัโรค ตามข้อก�าหนด  
และค�าสัง่ของ ศบค. 

ส�าหรับผูเ้ดนิทางเข้าราชอาณาจกัรไทย เป็นนกักีฬาแบดมินตันยอดฝีมอื เฉพาะอนัดบัมือโลก  BWF  World  Ranking 1 - 40 พร้อมทมีงาน  
จ�านวนประมาณ 500 - 600 คน ซึง่การจดัการแข่งขนัในครัง้นี ้จะใช้รปูแบบการกกัตวั 14 วนั แบบ Organization Quarantine โดยมี 
สมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั โดยใช้พืน้ที่โรงแรม ทัง้ในการกกัตวั รวมทัง้ 
ใช้ห้องประชุมของโรงแรมในพื้นที่ที่มีการจ�ากัดบริเวณ เป็นสนามฝึกซ้อม และสนามแข่งขันในระบบปิด มีโรงพยาบาลเอกชนเป็น 
โรงพยาบาลคูป่ฏบิตักิาร ซึง่การใช้พืน้ทีโ่รงแรม จะเป็นลกัษณะการกันพืน้ท่ีเฉพาะ ไม่ปะปนกบัผูใ้ช้บรกิารท่านอืน่ เป็นการสร้างความมัน่ใจ 
ในมาตรการป้องกันโรคที่ทางโรงแรม และโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคก�าหนด ซึ่งรูปแบบ 
การจดัการแข่งขนัอยูภ่ายใต้หลกัการ “ผลตรวจที่ไม่พบเชือ้ จากการตรวจหาเช้ือบ่อย ๆ ก่อนท�ากจิกรรมร่วมกนั จะช่วยลดความเสีย่ง
ในการแพร่เชือ้ได้”

ด้วยมาตรการป้องกนัโรคทีก่�าหนด จะเป็นอกีเครือ่งมือทีท่�าให้คนไทยในประเทศ รวมทัง้นกักฬีาจากต่างประเทศ มคีวามเชือ่ม่ันในระบบ
และมาตรการป้องกันโรคของไทย และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และสามารถประชาสัมพันธ ์
ให้อีกกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก จากการรับชมการแข่งขันแบดมินตันระดับสูงสุดของโลก HSBC BWF World Tour ท้ัง 3 รายการ 
ถึงผลส�าเร็จจากมาตรการป้องกันโรคของไทย ให้นานาชาติรับทราบและมั่นใจเรื่องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้  
เพือ่สร้างสมดลุด้านเศรษฐกจิและสขุภาพร่วมกนั ต่อไป   

It is an honor for Thailand to host three international badminton tournaments: the YONEX Thailand Open, the TOYOTA Thailand  
Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020. This special occasion is regarded as pride and prestige for all Thai people. 
I would like to express my gratitude towards the Badminton Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty  
the King, the Ministry of Tourism and Sports, and the Sports Authority of Thailand; for their continued coordination with the 
Department of Disease Control under the Ministry of Public Health. The agencies concerned recognize that hosting the 
world class badminton tournaments during the current outbreak of the COVID-19 in many countries needs to strictly adhere 
to the disease-prevention measures according to regulations and orders issued by the Center of the COVID-19 Situation  
Administration (CCSA).

The leading badminton players ranked top 40 in the BWF World Ranking will enter the Kingdom of Thailand along with the staff 
of approximately 500-600 people. The tournaments will apply a 14-day Organizational Quarantine (OQ) and the Badminton 
Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King is the main responsible agency. Hotel premises 
will be used as quarantine venue. The meeting halls within the restricted area of the hotel will be used as closed-environment 
badminton courts for training and competitions.  The hotel and a private hospital, an operating partner, strictly implement 
the COVID-19 prevention protocols in accordance with the standard set by the Department of Disease Control. The three 
tournaments will be organized under the principle of “negative results from frequent tests before gathering can help reduce 
the risk of transmission”.

The issued COVID-19 prevention measures will be another factor that makes Thai people and all the athletes from abroad trust 
in Thailand’s system and protocols of disease prevention. I sincerely hope that these tournaments are carried out successfully,  
and will promote - to more than 100 million people around the world from watching the three world class tournaments of HSBC 
BWF World Tour - the success of Thailand’s COVID-19 prevention protocols. The international audience will gain more confident 
to travel to Thailand which will lead to a new balance in economic and health aspects.

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

Dr.Opart Karnkawinpong, M.D.
Director-General of the Department of 
Disease Control

Message from Director-General of the Department of Disease Control

สารจากอธิบดีกรมควบคุมโรค
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ด้วยประเทศไทย ได้รบัเกยีรติให้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดับนานาชาต ิการแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open 
รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ซ่ึงได้จดัขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย จงึนบัได้ว่า 
เป็นเกียรติประวัติของประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทุกคน แสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทย  
ในการจดัเกมส์การแข่งขนักฬีาระดบันานาชาตไิด้เป็นอย่างดเียีย่ม

ในการจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิการแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open 
และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 การกฬีาแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมอืและสนบัสนนุการจดัการแข่งขนัท้ังสาม
รายการดงักล่าวอย่างเตม็ที ่ทัง้ด้านงบประมาณจดัการแข่งขนั ตลอดจนการส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดักจิกรรมการแข่งขนักฬีา เพือ่สร้าง
โอกาสและประสบการณ์ให้กบันกักฬีา บคุลากรกฬีา รวมทัง้สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ นอกจากนี ้ยงันบัเป็นโอกาสดทีีบุ่คคล
ส�าคญัด้านการกฬีา และการสาธารณสขุ ได้มาร่วมกนัเพือ่ก�าหนดมาตรการกกัตวั ส�าหรับนักกีฬาต่างชาติทีเ่ดนิทางมาร่วมการแข่งขนั  
ซึง่จะเป็นแนวปฏบิตัทิีด่สี�าหรบัการจดัการแข่งขนักฬีาแบบ “New Normal” และจะเป็นการ “Restart” วงการกฬีาไทยเพือ่ให้ทุกชนดิกีฬา 
สามารถกลบัมาด�าเนนิกจิกรรมได้อกีครัง้

การกฬีาแห่งประเทศไทย ภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา เป็นองค์กรหลกัในการด�าเนนิการจดัการแข่งขนัฯ 
ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาด้านกีฬามาโดยตลอด ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกท้ังสามรายการนี้  
เรามคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ในการต้อนรบัคณะนกักฬีาและเจ้าหน้าทีจ่ากทกุประเทศ และขอเชญิชวนพีน้่องประชาชนชาวไทย ร่วมให้ 
การต้อนรบัและตดิตามชมการแข่งขนัแบดมนิตนั การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และ
รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งก�าลงัใจให้นกักฬีาไทยทกุคน  

สุดท้ายน้ี ขออวยพรให้การแข่งขันจงประสบความส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และหวังว่าการแข่งขันครั้งน้ีจะเป็นก้าวที่ส�าคัญใน
ประวตัศิาสตร์กฬีาแบดมนิตนัไทย ต่อไป

Thailand has been entrusted by the Badminton World Federation (BWF) to organize the world’s top three tournaments, which 
are the YONEX Thailand Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020, for the first time. 
These events will mark a new milestone in Thailand’s badminton fraternity and are considered the pride of Thailand and Thai 
people. This is once again the time to reveal Thailand’s potential as an exemplary host of international sport competitions.        

In my capacity as a Governor of Sports Authority of Thailand (SAT), I am ready to fully cooperate with and support all  
relevant parties in organizing the tournaments in both financial and management aspects. The SAT also promotes and supports 
all sporting activities and competitions to create opportunities and experience for athletes and sport personnel as well as to 
generate economic value for the nation. In addition, I observe the tournaments as a good chance when key people in sport 
and public health areas cooperate to brainstorm the COVID-19 bubble measures for foreign players traveling to compete in 
Thailand. I think the tournaments will serve as excellent guidelines for “new normal” competitions. They can also help “restart” 
the overall system of sports in Thailand and allow every sport to resume after the COVID-19 outbreak passes.

On behalf of the Sports Authority of Thailand under the supervision of the Ministry of Tourism and Sports, we have always 
focused our efforts on the development of sport; hence, we are beyond pleased to welcome all the world’s top players, officials,  
and entourage members to Thailand. We would also like to invite the people of Thailand to join us in greeting our foreign  
visitors as well as watching and cheering Thai athletes in three tournaments in a row - the YONEX Thailand Open, the TOYOTA 
Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020.   

In closing, I wish the tournaments the best of success and hope this will make another history of badminton in Thailand.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

Dr.Gongsak Yodmani
Governor of Sports Authority of Thailand

Message from Governor of Sports Authority of Thailand

สารจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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นางสาวสุปราณี คุปตาสา
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

Supranee Guptasa
Manager of the National Sports Development Fund

Message from Manager of the National Sports Development Fund

สารจากผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

On the occasion that Thailand has been awarded to host the world-class badminton events - the YONEX Thailand Open,  
the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020, I am delighted to congratulate and welcome all the 
athletes and sports officials from around the world to compete in these tournaments.

In my capacity as Manager of the National Sports Development Fund, I am totally willing to render a full support to the  
Organizing Committee for the smooth delivery of the competitions with serious adherence to the COVID-19 control and  
preventive measures announced by the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA). Hopefully, the tournaments 
can build on the development of national sports in every dimension. Also, I wish these world’s top events be crowned with 
success and all your goals be reached.

ในโอกาสทีป่ระเทศไทยได้รบัเกียรตใิห้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิการแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open 
รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 กองทนุพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิขอแสดงความยนิดี  
และขอต้อนรบัคณะนกักฬีา ตลอดจนเจ้าหน้าทีจ่ากทัว่โลกทีเ่ดนิทางเข้าร่วมการแข่งขนัฯ ด้วยความยินดเีป็นอย่างยิง่ 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยินดีให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ ทั้ง 3 รายการ ภายใต้มาตรการ
ควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของ ศบค. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านการกีฬา 
ของชาติในทกุ ๆ  มติ ิและขออ�านวยพรให้การจัดการแข่งขนัจงประสบความส�าเรจ็ลุล่วงไปด้วยความเรยีบร้อยตามวตัถปุระสงค์ทกุประการ
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On behalf of Badminton Canada, I would like to express our sincere thanks to the Badminton Association of Thailand (BAT) 
for hosting the Yonex Thailand Open, the Toyota Thailand Open and the HSBC BWF World Tour Finals 2020.  We know that 
both the BWF and BAT have gone to great efforts to make the badminton tournaments in Bangkok in January one of the safest 
sporting events in the world. 

Canadians are thankful to see live international badminton events take place again. The very positive reception of these events 
clearly demonstrates that our players and the public have been longing for the return of international badminton as the sport is 
an integral part of so many people’s lives. Returning to play is critical to us all, but doing it safely is even more important.  You 
will be leading by example and showing the rest of the world how best to host successful international and national events as 
we look to return to play during the COVID restrictions.  

Badminton Canada will look to support you by sending our players and coaches to the events, knowing that they will be well 
taken care of, on and off the courts.

I would like to thank all the players, coaches, and the entourages who are travelling to Thailand for these events. Thank you 
in advance for putting on a great show and demonstrating the best of our sport to the world. I would also like to thank all the 
staff, sponsors, technical officials, and volunteers who have worked so hard to deliver these great events.  

Wishing you all the success

อานิล คอล
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศแคนาดา

Anil Kaul
President of Badminton Canada

Message from President of Badminton Canada

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศแคนาดา

ในนามของสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศแคนาดา ผมขอแสดงความขอบคณุสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ จากใจจรงิ  
ทีร่บัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World 
Tour Finals 2020 เราทราบว่าท้ังสหพันธ์แบดมินตันโลกและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่ง 
ในการเตรียมการแข่งขนัแบดมนิตนั ณ กรงุเทพมหานคร ในเดอืนมกราคม ให้เป็นการจดัการแข่งขนักีฬาท่ีปลอดภัยท่ีสดุงานหนึง่ของโลก 

ชาวแคนาดายนิดเีป็นอย่างมากท่ีจะได้เห็นการจดัการแข่งขนัแบดมนิตนันานาชาติเกิดขึน้อกีค�ารบหนึง่ การตอบรับการแข่งขนันีเ้ป็นไปในทางท่ีดี  
แสดงให้เหน็ว่านกักฬีาและสาธารณชน ต่างโหยหาให้เกดิการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนันานาชาตเิป็นอย่างมาก เนือ่งจากกฬีาเป็นส่วนส�าคัญ 
ของชีวิตผู้คนที่หลากหลาย การกลับมาของกีฬาแบดมินตันมีความส�าคัญต่อพวกเราทุกคนอย่างแท้จริง หากแต่เหนือสิ่งอื่นใด 
คอืการด�าเนนิการอย่างปลอดภยั สมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นประเทศผูน้�าในการเป็นตวัอย่างและแสดงให้ท้ังโลก
ได้รบัทราบว่าการจะเป็นเจ้าภาพงานระดับชาตแิละระดบันานาชาตไิด้ดท่ีีสดุนัน้ สามารถท�าได้อย่างไร หากว่าเราต้องการจะกลบัไปเล่น
แบดมนิตนักนัอกีครัง้ ท่ามกลางข้อจ�ากดัของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศแคนาดา ขอร่วมสนบัสนนุท่านด้วยการส่งนกักีฬาและผู้ฝึกสอนของเราไปร่วมการแข่งขันดงักล่าวด้วย  
โดยทีเ่ราทราบดว่ีาเขาเหล่านัน้จะได้รบัการดแูลเป็นอย่างดทีัง้ในและนอกสนาม

ผมขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ติดตามทุกท่านที่เดินทางไปประเทศไทยเพื่อการแข่งขันนี้ ขอขอบคุณล่วงหน้าที่จัดงาน 
การแข่งขนัทีย่ิง่ใหญ่นีแ้ละแสดงให้โลกเห็นว่ากฬีาของเราดีอย่างไร นอกจากนี ้ใคร่ขอขอบคณุเจ้าหน้าที ่ผูส้นบัสนนุ เจ้าหน้าทีเ่ทคนคิ
และอาสาสมคัรทกุท่านทีท่�างานหนกัเพือ่ให้เกดิการแข่งขนัทีด่เีช่นนี้

ขออ�านวยพรให้ท่านประสบความส�าเรจ็ทกุประการ
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จาง จุ้น
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Zhang Jun
President of the Chinese Badminton Association

Message from President of the Chinese Badminton Association

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

I wish to offer my heartfelt congratulations to you upon the great success of the three grand tournaments, one after another, 
held in merely one venue, Thailand. With expertise in sporting event organization, maximum health safety measures and 
meticulous planning at every step, Thailand successfully turned this tremendous challenge into historic success acclaimed by 
all participating countries, athletes as well as global spectators. This was indeed an unprecedented task, attempted by none, 
particularly during the uncertainty of the prevailing pandemic. I have nothing but words of praise, respect and admiration for 
the courage, creativity, unity as well as expert skills and knowledge of Thailand.

These tournaments are not only a pride of Thailand but also a pride of the whole sports world. I believe the whole world will 
share your pride and joy, your enthusiasm and excitement and your achievement and victory. The light at the end of the  
tunnel is now shining and will continue to shine more brightly with this return of grand international competitions and scintillating 
actions on the badminton courts.

ผมขอแสดงความยนิดอีย่างสดุซึง้ในความส�าเรจ็อย่างงดงามยิง่ของการแข่งขนัระดบัโลกอนัยิง่ใหญ่ทัง้สามรายการตดิต่อกนั ซึง่จดัขึน้  
ณ ที่แห่งเดียวคือ ประเทศไทย ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขันกีฬา มาตรการด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพสูงสุด  
และการวางแผนงานอย่างละเอยีดถีถ้่วนในทุกขัน้ตอน ประเทศไทยได้ท�าให้ความท้าทายอนัยิง่ใหญ่นีก้ลายเป็นความส�าเรจ็ทีจ่ะจารกึไว้ 
ในประวัติศาสตร์ เป็นความส�าเร็จที่ได้รับการยกย่องชื่นชมจากทุกประเทศท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาและผู้ชมจากทุกมุมโลก  
การจัดการแข่งขันนี้นับเป็นงานที่ไม่เคยมีใครกล้าท�ามาก่อน โดยเฉพาะในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนอันเกิดจากโลกระบาดท่ีก�าลัง
คกุคามไปทัว่ ผมไม่มอีะไรจะกล่าว นอกจากค�าชืน่ชม ค�าสรรเสรญิ และความเคารพในความกล้าหาญ ความคดิรเิริม่ ความเป็นเอกภาพ 
ความเชีย่วชาญและความรอบรูข้องประเทศไทย

การแข่งขนัระดบัโลกนี้ไม่เพยีงแต่เป็นความภาคภมูิใจของประเทศไทย แต่เป็นความภาคภมูิใจของโลกกีฬาท้ังปวง ผมเชือ่ว่าคนทัง้โลก
จะร่วมภาคภูมิใจ ร่วมยินดี ร่วมตื่นเต้น และร่วมในการเฉลิมฉลองความส�าเร็จน้ี ณ บัดน้ีแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ก�าลังสาดส่องแสง 
และแสงจะสว่างไสวมากขึน้เรือ่ย ๆ ด้วยการกลบัมาของการแข่งขนัระดบัโลกอนัยิง่ใหญ่และการขงิชยัในสนามแบดมนิตนัทีต่ระการตา
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It’s a frustrating period for the badminton world. However, it’s also the time to show the unity of badminton family. 

A big thanks to President KhunyingPatama Leeswadtrakul, the Badminton Association of Thailand, the Government of Thailand 
and the people who put an effort on it. Without them, those tournaments won’t be possible in this difficult situation. Chinese 
Taipei sent our best players to Thailand Open and we do believe that BAT and BWF have created safe environments for 
players and key personnel to participate.

Finally, I wish Asian Leg of HSBC World Tour a great success, wish you all well.

ชาง วิล
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งจีนไทเป

Chang, Will 
President of Chinese Taipei Badminton Association

Message from President of Chinese Taipei Badminton Association

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งจีนไทเป

นบัเป็นช่วงเวลาท่ีน่าล�าบากใจยิง่นกัส�าหรบัโลกของกฬีาแบดมนิตนั อย่างไรกต็าม นัน่คอื เวลาทีจ่ะแสดงความเป็นหนึง่เดยีวของครอบครวั
แบดมนิตนัด้วยเช่นกนั

ขอแสดงความขอบคุณอย่างมากมายแด่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ รัฐบาลไทย  
และผูท้ีทุ่ม่เทให้กบังานนี ้หากไม่มพีวกเขา กจ็ะไม่สามารถจดัการแข่งขนัได้ในสถานการณ์ทีย่ากล�าบากเช่นนี ้จนีไทเปได้ส่งนกักฬีาทีด่ทีีส่ดุ
เข้าร่วมการแข่งขนัในคร้ังนี ้และเราเชือ่ว่า สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ และสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก จะสร้างสภาวะแวดล้อม 
ทีป่ลอดภยัให้กบันกักฬีาและบคุลากรทีเ่ข้าร่วมงาน

ท้ายทีส่ดุนี ้ขออวยพรให้การแข่งขนัในรายการสายทวปีเอเชยีในการแข่งขนั HSBC World Tour ประสบความส�าเรจ็ และขอให้ทกุท่าน
จงประสบแต่สิง่ดงีามตลอดไป
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On behalf of the Egyptian Badminton Federation, I would like to send you all sincere thanks and gratitude towards the amazing 
efforts deployed to ensure our team’s participation.

Despite the pandemic and difficult situation, you are working in an awesome way to plan, organize, and to make it easier for 
all participants. Again, huge thanks for these efforts, we truly appreciate.

Wishing you all success.

เฮสแชม เอล-โทฮามี
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศอียิปต์

Hesham El-Tohamy
President of the Egyptian Badminton Federation

Message from President of the Egyptian Badminton Federation

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศอียิปต์

ในนามของสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศอยีปิต์ ผมขอแสดงความขอบคณุและซาบซึง้อย่างจรงิใจกบัความพยายามท่ีน่าอศัจรรย์ 
ทีท่่านได้ทุม่เทเพือ่ให้ทมีของเรามคีวามมัน่ใจในการเข้าร่วมการแข่งขนัครัง้นี้

ถงึแม้จะมสีถานการณ์ทีย่ากล�าบากและมโีรคระบาด ท่านได้ด�าเนนิงานได้อย่างยอดเยีย่มเพือ่วางแผนจดัการแข่งขัน และท�าให้เป็นเรือ่งง่าย 
ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัทกุคน ขอขอบคณุอกีครัง้ส�าหรบัความพยายามทีย่ิง่ใหญ่เหล่านี ้เรารูส้กึซาบซึง้ใจอย่างยิง่

ขออ�านวยพรให้ท่านประสบความส�าเรจ็ทกุประการ
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Badminton England wishes to thank our friends at the Badminton Association of Thailand for their outstanding efforts to support 
the restart of international badminton - what a great way to start 2021.

The last year will never be forgotten. A year the whole world will never forget, and our wonderful sport has not been immune 
from the extraordinary challenges we have all faced. But we start 2021 with hope that the pandemic will be brought under 
control, that ‘normal’ life will resume soon and that we can look forward to a year when international badminton can return.

Best wishes for a series of safe, competitive, and enjoyable tournaments in Thailand and thank you again.

เอเดรียน คริสตี้
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศอังกฤษ

Adrian Christy 
Chief Executive of Badminton England

Message from Chief Executive of Badminton England

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศอังกฤษ

สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศองักฤษ ขอขอบคณุสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ ในความพยายามอย่างดยีิง่ทีช่่วยส่งเสรมิ 
และสนบัสนนุให้เกดิการเริม่ต้นการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบันานาชาตอิกีวาระหนึง่ นบัได้ว่าเป็นการเริม่ต้นปี 2564 ได้อย่างเย่ียมยอด

ปีที่แล้วเป็นปีที่เราทั้งหลายมิอาจลืมเลือนได้ เป็นปีที่ทั้งโลกจะไม่มีวันลืม และกีฬาอันน่าตื่นตาตื่นใจของเราก็ไม่อาจจัดการแข่งขันได้ 
อันเนื่องมาจากความท้าทายพิเศษที่เราเผชิญอยู่ หากแต่ปี 2564 เป็นปีที่เราเริ่มต้นด้วยความหวังว่าจะมีการควบคุมโรคระบาดนั้นได้  
อันจะน�าพาชีวิตปกติสุขให้คืนกลับมาในเร็ววัน และเราต่างก็เฝ้ารอคอยปีที่การแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติจะหวนคืนกลับมา 
อกีค�ารบหนึง่ด้วยใจจดจ่อ

ขออวยพรให้การแข่งขนัในประเทศไทยด�าเนนิไปด้วยความปลอดภยั ชงิชยักนัอย่างสนกุสนานเพลดิเพลนิ ขอขอบคุณอกีครัง้
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The COVID-19 creates an unusual situation to the badminton players and also brings an extreme challenging environment in 
which to run international tournaments.

I would like to express my sincere gratitude to the host organizer, the Badminton Association of Thailand, for delivering this 
historic event of which three top tier badminton tournaments will take place in three successive weeks in Bangkok, Thailand.

A special commendation to the numerous volunteers under the leadership of KhunyingPatama Leeswadtrakul who give their 
huge efforts to make this event happens. 

Finally, I wish the event all the best and all the players every success.

Good luck. Stay safe.

ดร.ตง ยุน ไค
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Dr.Tong Yun Kai, SBS. MBE. DBA.
President of Hong Kong Badminton Association

Message from President of Hong Kong Badminton Association

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติแก่นักกีฬาแบดมินตัน และน�าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย 
อย่างมากในการจดัการแข่งขนักฬีาระดบันานาชาติ

ผมใคร่ขอแสดงความขอบคณุอย่างจรงิใจแก่เจ้าภาพจดัการแข่งขนั อนัได้แก่ สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ ท่ีได้จดัการแข่งขัน 
คร้ังประวัตศิาสตร์ของการแข่งขนัแบดมนิตันในระดับสงูสดุถึง 3 รายการ เป็นเวลา 3 สปัดาห์ต่อเนือ่งกนั ณ กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 
และผมขอชมเชยเป็นพิเศษ ส�าหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครภายใต้การน�าของคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ซึ่งพยายามอย่างยิ่ง 
ทีจ่ะท�าให้การจดัการแข่งขนันีบ้งัเกดิขึน้ได้

ท้ายทีส่ดุ ผมขอให้การแข่งขนัครัง้นีด้�าเนนิไปอย่างดทีีส่ดุ และขอให้ผูเ้ล่นทกุท่านประสบความส�าเรจ็โดยทัว่กนั 

ขอให้โชคดแีละปลอดภยั
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ดร.หิมันตา บิสวา ซาร์มา 
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศอินเดีย

Dr.Himanta Biswa Sarma 
President of Badminton Association of India 

Message from President of Badminton Association of India 

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศอินเดีย

It is a matter of great pleasure that Badminton Association of Thailand is organising the Top HSBC BWF World Tour Super 
1000 followed by HSBC BWF World Tour Finals 2020 Badminton championships from January 12 to 31, 2021. Hosting these 
prestigious events of the three tiers during the current difficult times is a monumental leap forward for badminton and promises 
to mark a refreshing experience for whole of badminton fraternity. 

In a Country where badminton is hugely popular sport and a passion to vast sections, these prestigious championships will  
provide an ideal opportunity to the youngsters of Thailand to witness world class badminton and some of the World’s best  
shuttlers in action. I am looking forward to being a part of the excitement as it unfolds, and I hope that you enjoy being part 
of it as well. 

I am confident that Badminton Association of Thailand will leave no stones unturned to give a pleasant experience to all and 
their passion and unequivocal commitment will turn the historic event into a smashing success. My best wishes for a world 
class glorious event! 

เป็นทีน่่ายนิดเีป็นอย่างยิง่ทีส่มาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ ก�าลงัด�าเนนิการจดัการแข่งขนั HSBC BWF World Tour Super 
1000 ตามด้วยการแข่งขนั HSBC BWF World Tour Finals 2020 ระหว่างวนัที ่12 - 31 มกราคม 2564 การเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั
อนัทรงเกยีรตทิัง้ 3 รายการในห้วงเวลาอนัยากล�าบากขณะนี ้ถอืเป็นก้าวกระโดดท่ีส�าคญัยิง่ส�าหรบักีฬาแบดมนิตนัอกีท้ังยงัเป็นค�ามัน่
สญัญาทีจ่ะต้องจารกึเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กบัวงการแบดมนิตนัของโลก

ส�าหรับประเทศไทย แบดมินตันเป็นกีฬาอันเป็นที่นิยมกันอย่างมากและเป็นที่ชื่นชอบในวงกว้าง การแข่งขันชิงชนะเลิศอันทรงเกียรติ
จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสอันล�้าค่าในการชมการแข่งขันแบดมินตันระดับโลก พร้อมทั้งได้เห็นนักกีฬาแบดมินตันระดับโลก 
ลงสนามจรงิด้วยสายตาตนเอง ตวัผมเองเฝ้ารอคอยท่ีจะได้เป็นส่วนหนึง่ของความน่าตืน่เต้นเมือ่การแข่งขนันีเ้ริม่ขึน้ และหวงัว่าท่านจะ
สนกุสนานไปกบัการเป็นส่วนหนึง่ของการแข่งขนันีเ้ช่นกนั 

ผมมั่นใจว่าสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ จะพยายามทุกวิถีทางในการเปิดประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจให้แก่ทุกคน  
รวมทัง้ความชืน่ชอบและความมุง่มัน่ทีช่ดัเจน จะท�าให้เหตกุารณ์ครัง้ประวตัศิาสตร์นีป้ระสบความส�าเรจ็อย่างยิง่ใหญ่ ขออวยพรให้การแข่งขนั 
ระดบัโลกครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็อย่างงดงาม
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In the unprecedented spread of Covid -19 infection, Asian Leg and World Tour Finals 2020 being held in Bangkok is the most 
long-awaited tournaments by all Member Associations as well as BWF.
 
Of course, all the top National Team players from Japan will participate in the tournaments and the players wanted to play the 
tournaments so much.
 
I hope the great success of the three tournaments while taking full measures to control against COVID-19 infection.
 
Lastly, I would like to express my heartfelt respect and gratitude for the efforts and support of the Thai Government, the Badminton  
Association of Thailand and all other related people, and I would like to express my congratulations on the hosting of the 
tournaments.

โยชิโอะ เซกิเนะ
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศญ่ีปุ่น

Yoshio Sekine
President of Nippon Badminton Association

Message from President of Nippon Badminton Association

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศญี่ปุ่น

ท่ามกลางการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) อย่างที่ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน การแข่งขนัรายการสายทวีปเอเชยีและ 
World Tour Finals 2020 ทีจ่ะจดัขึน้ ณ กรงุเทพมหานคร นบัเป็นการแข่งขนัทีท่กุสมาคมทีเ่ป็นสมาชกิรวมไปถงึสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก
ต่างเฝ้ารอคอยกนัมาอย่างยาวนานทีส่ดุ

แน่นอนทีส่ดุ นกักฬีาทมีชาตริะดบัยอดเยีย่มของญีปุ่น่จะเข้าร่วมการแข่งขนั และนกักฬีาต้องการเข้าร่วมการแข่งขนัครัง้นีอ้ย่างมาก

ผมหวงัว่าการแข่งขนัทัง้ 3 รายการจะประสบความส�าเรจ็ พร้อมทัง้มกีารใช้มาตรการต่าง ๆ  ในการควบคมุการตดิต่อของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเตม็ที่

สดุท้ายนี ้ผมขอแสดงความนบัถอืและขอบคณุจากใจจรงิ ส�าหรบัความพยายามและการสนบัสนนุจากรฐับาลไทย สมาคมกฬีาแบดมนิตนั
แห่งประเทศไทยฯ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง และผมขอแสดงความยนิดีในการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัครัง้นี้
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Message from President of the Badminton Association of Malaysia (BAM) 
President of Olympic Council of Malaysia (OCM)

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศมาเลเซีย
ประธานสภาโอลิมปิกแห่งประเทศมาเลเซีย

On behalf of the Badminton Association of Malaysia (BAM), we are delighted to see the safe and anticipated return of  
international badminton to Asia - a sport that all Malaysians hold very dear to our hearts.

To kickstart this successful comeback, the Asian Leg of the HSBC BWF World Tour in Bangkok, Thailand will set the stage, no 
other landmark being more apt to do so. Being familiar with the prestige attached to the three tournaments: YONEX Thailand 
Open, TOYOTA Thailand Open and the HSBC BWF World Tour Finals 2020 - I expect to witness the best matches played by 
diligent athletes that the badminton world has to offer at these thrilling events.

As a passionate fan of the sport, I am excited for the riveting world-class action to begin once more.

Friends and Colleagues, it is pivotal now more than ever that we work hand-in-hand to combat the pandemic that has caused 
immense physical, emotional, and financial distress to the global population. Thus, I highly encourage that we all continue to 
follow the strict guidelines regarding hygiene and precautionary measures that have been set in place. The responsibility to 
stand up to the virus lies within all of us.

I would like to further convey BAM’s sincere gratitude and appreciation for the Badminton World Federation (BWF) and  
Badminton Association of Thailand (BAT) for all their hard work thus far, from the preparations made to safeguard the health 
of everyone involved to ensuring the best moments to be had during these events. Best wishes to organizers, sponsors, and 
volunteers for the instalment of these esteemed tournaments.

Lastly, I wish all the players especially the Malaysian contingent, every success here in Bangkok and hope they perform to 
the best of their abilities.

ในนามของสมาคมกีฬาแบดมนิตันแห่งประเทศมาเลเซยี รูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ท่ีได้เห็นการกลบัมาของแบดมนิตนันานาชาตสิูภู่มภิาค
เอเชยีอย่างปลอดภยั แบดมนิตนัเป็นกฬีาทีช่าวมาเลเซยีทกุคนชืน่ชอบเป็นอย่างยิง่

เพือ่เป็นการเริม่ต้นการกลบัมาให้ประสบความส�าเร็จในครัง้น้ี ของสายทวปีเอเชียโดย HSBC BWF World Tour ทีก่รงุเทพมหานคร ประเทศไทย 
จะเป็นผูจ้ดัการแข่งขัน ซึง่ไม่มสีถานท่ีใดท่ีจะมคีวามพร้อมไปมากกว่านี ้ในการจดัการแข่งขนัทัง้ 3 รายการทีเ่ราคุน้เคย ได้แก่ การแข่งขนั
รายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ผมคาดหวงัว่า 
จะได้เหน็การแข่งขนัทีด่ทีีส่ดุจากนกักฬีาทีฝึ่กซ้อมมาอย่างดแีละจะได้ชมการแข่งขนัอนัน่าตืน่เต้นนี้

ในฐานะแฟนทีห่ลงใหลในกฬีานี ้ผมรู้สกึตืน่เต้นทีก่ารแข่งขนัระดบัโลกก�าลงัจะเริม่ต้นขึน้อกีครัง้ เพือ่น ๆ และบรรดาเพือ่นร่วมวงการ  
เป็นหัวใจส�าคัญยิ่งในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับโรคระบาดท่ีก่อให้เกิดความทุกข์ทางร่างกาย อารมณ์ และด้านการเงิน 
อย่างใหญ่หลวงกบัประชากรท่ัวโลก ดงันัน้ผมจงึขอแนะน�าเป็นอย่างยิง่ว่า พวกเราทกุคนยงัคงต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทีเ่ข้มงวดเกีย่วกบั 
สขุอนามยัและมาตรการป้องกนัทีก่�าหนดไว้ เราทกุคนต้องรบัผดิชอบกบัการต่อสูก้บัเชือ้ไวรสั

ผมขอแสดงความขอบคณุอย่างจรงิใจในนามของสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศมาเลเซยี และขอขอบคณุสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก  
และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ส�าหรับการท�างานหนักท้ังหมด ตั้งแต่การเตรียมการเพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน 
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้มัน่ใจว่าจะมห้ีวงเวลาทีด่ทีีส่ดุตลอดการแข่งขนั ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้จดัการแข่งขนั ผูส้นบัสนนุ และอาสาสมคัร  
ในการจดัการแข่งขนัทีส่มควรได้รบัการยกย่องนี้

สดุท้ายนี ้ผมขอให้นกักฬีาทกุคน โดยเฉพาะชาวมาเลเซยี ประสบความส�าเรจ็ทกุประการในการแข่งขันทีก่รงุเทพมหานคร และหวงัว่า 
ทกุคนจะแสดงผลงานให้ดทีีส่ดุตามความสามารถ

ตัน สรี ดาโต๊ะ สรี โมหะหมัด นอร์ซา ซาคาเรีย 
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศมาเลเซีย
ประธานสภาโอลิมปิกแห่งประเทศมาเลเซีย

Tan Sri Dato’ Sri Mohamad Norza Zakaria 
President of the Badminton Association of 
Malaysia (BAM)
President of Olympic Council of Malaysia (OCM)
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I would like to congratulate on hosting both YONEX Thailand Open and TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour 
Finals 2020 in the midst of a difficult time due to the COVID-19 pandemic and sincerely salute you for your efforts.

I am sincerely pleased that all of the world’s best players participate in the first major world tour since the 2020 Danish Open 
Championships and I believe that it will be an important start for badminton to regain vitality from 2021.
 
I sincerely hope that the players and officials and all people related to these tournaments will take care of their health during 
the tournaments and successful tournaments without a single confirmed patient related to COVID 19 virus.

Thank you for the hard work and dedication of all including president KhunyingPatama Leeswadtrakul, for the effort to host 
the event.

ยู ยอง ชอล
รักษาการนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

Yoo Yeong Cheol
Acting President of Badminton Korea Association 

Message from Acting President of Badminton Korea Association

สารจากรักษาการนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ผมขอแสดงความยินดีในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และ  
รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ในระหว่างช่วงเวลาทีย่ากล�าบากอนัเนือ่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) และขอยกย่องในความพยายามของท่านด้วยความจรงิใจ
 
ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกทั้งหมดจะเข้าร่วมในการแข่งขันระดับโลกครั้งใหญ่คร้ังแรกนับตั้งแต่ Danish Open 
Championships 2020 และผมยังเชื่อว่า น่ีจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญส�าหรับวงการแบดมินตัน ในการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
นบัตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไป

ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่านกักฬีา เจ้าหน้าที ่และทุกคน ทีเ่กีย่วข้องกบัการแข่งขนัเหล่านี ้จะดแูลสขุภาพในระหว่างการจดัการแข่งขนั และ
หวงัว่าการแข่งขนัจะประสบความส�าเรจ็ โดยปราศจากผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 
ขอขอบคณุทีท่�างานหนกัและทุม่เทในทกุสิง่ รวมถงึคณุหญงิปัทมา ลสีวสัด์ิตระกลู ส�าหรบัความพยายามในการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัครัง้นี้
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First of all, I want to thank everyone who took part in this wonderful series of tournaments in our difficult times, those who were 
not afraid of difficulties and came to the tournaments and everyone who watches and supports badminton! I think now we are 
experiencing a new start of our world badminton, which was so missed by both athletes and fans. In terms of the emotions I 
feel, it reminds me of the first Badminton Olympics in 1992, which I was lucky enough to participate in - the same feeling of 
being new in our sport, although well-known. I wish the current tournaments, the world series really be the festival of sport, 
beginning, we’re talking about athletes all the best at what they do. Let the whole world see that badminton is still as good, 
exciting, and exciting as ever. And we are ready to move it forward to new frontiers, overcoming any obstacles!

Message from Chairman of the Council of 
the National Badminton Federation of Russia

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศรัสเซีย

ก่อนอืน่ ผมขอขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมในการแข่งขนัทีย่อดเยีย่มท่ามกลางช่วงเวลาทีย่ากล�าบากของพวกเรา ขอบคณุผูท้ี่ไม่ย่อท้อ
กับอุปสรรคและเข้าร่วมแข่งขัน ขอบคุณทุกท่านท่ีติดตามชมและสนับสนุนกีฬาแบดมินตัน ผมคิดว่าขณะนี้เราก�าลังมีประสบการณ์ 
กับการเริ่มต้นใหม่เล่นกีฬาแบดมินตันท่ัวท้ังโลก ท่ีท้ังนักกีฬาและแฟน ๆ ต่างก็คิดถึงกีฬาแบดมินตัน ส�าหรับความรู้สึกของผม 
การแข่งขันครัง้นีเ้ตอืนให้ผมนกึถงึการแข่งขนัแบดมนิตนัเมือ่เข้าสูม่หกรรมกฬีาโอลมิปิกเป็นครัง้แรกในปี  2535 ทีผ่มโชคดไีด้มโีอกาสเข้าร่วม 
การแข่งขนัด้วย  เป็นความรูส้กึเดยีวกนัถงึความสดใหม่ในกีฬาของเรา แม้จะเป็นทีรู่จ้กัอย่างดแีล้วก็ตาม ผมหวังว่าการแข่งขนัในปัจจุบัน 
ซึง่เป็นการแข่งขนัระดบัโลกนัน้ จะเป็นมหกรรมการกฬีาอย่างแท้จรงิ เริม่ต้นจาก การพดูคยุเก่ียวกับบรรดานกักีฬาถึงสิง่ด ีๆ  ทีเ่ขาเหล่านัน้ท�าให้ 
ทัง้โลกได้เหน็ว่ากฬีาแบดมนิตนัยงัคงเป็นกฬีาท่ีดี ท่ีน่าตืน่เต้น และยงัคงน่าตืน่เต้นอย่างทีเ่คยเป็นมา รวมทัง้เราเองกพ็ร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่น 
ไปสูม่ติิใหม่ ๆ ข้างหน้าและพร้อมเอาชนะอปุสรรคใด ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้

อังเดรย์ แอนโทรพอฟ
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศรัสเซีย 

Andrey Antropov 
Chairman of the Council of the National Badminton 
Federation of Russia
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ลอว์เรนซ์ เลียว
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศสิงคโปร์ 

Lawrence Leow
President of Singapore Badminton Association

Message from President of Singapore Badminton Association

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศสิงคโปร์

“With the COVID-19 pandemic causing the suspension of tournaments worldwide, 2020 has been a challenging year for all of 
us in the badminton fraternity” 
 
With the arrival of a brand New Year in 2021, I am both gratified and excited to see the Badminton Association of Thailand 
(BAT) kick start the year with three prestigious tournaments, YONEX Thailand Open, Toyota Thailand Open and HSBC BWF 
World Tour Finals 2020, in the Asian leg of the BWF World Tour. Though delayed by the pandemic, these events will no doubt 
contribute towards bringing the badminton community back together and precipitate the revival of international badminton 
through world class badminton action. 
 
The Singapore Badminton Association (SBA) deeply appreciates the effort of BAT President KhunyingPatama Leeswadtrakul 
and her team, in leading the way with the organisation of this series of three world-class badminton tournaments in Bangkok, 
Thailand.  
 
While it is understandable that concerns on the spread of the virus remain, we have the utmost confidence that BAT will put in 
place robust measures and protocols to safeguard the health and well-being of players, coaches, officials, volunteers, media 
and all participants involved in the tournaments.
 
As we start the new year, I wish the Badminton Association of Thailand utmost success for 2021.

“สืบเนือ่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ท่ีส่งผลให้ต้องชะลอการแข่งขันท่ัวโลกลง ปี 2563 เป็นปีท่ีท้าทาย 
ส�าหรบัพวกเราทกุคนในแวดวงกฬีาแบดมินตนั”

เมือ่เริม่ต้นปี  2564 ผมท้ังดีใจและตืน่เต้นทีไ่ด้เห็นสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ เริม่ต้นปีด้วยการจดัแข่งขนักฬีาอันทรงเกยีรต ิ
3 รายการ ได้แก่ การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World 
Tour Finals 2020 ในสายทวีปเอเชียของการแข่งขันสหพันธ์แบดมินตันโลก ถึงแม้การแข่งขันเหล่านี้จะล่าช้าไปเพราะโรคระบาด 
แต่ก็เป็นการแข่งขันที่น�านักกีฬาแบดมินตันให้ได้กลับมารวมตัวกัน และกระตุ้นให้กีฬาแบดมินตันกลับมาสร้างสีสัน ด้วยการ 
ด�าเนนิการแข่งขนัในระดบัโลกได้อย่างไม่ต้องสงสยั
 
สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศสงิคโปร์ ขอขอบคุณอย่างยิง่ ในความพยายามของนายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ 
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และทีมงานในการเป็นผู้น�าการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกทั้ง 3 รายการที่กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย ครัง้นี้
 
เป็นทีเ่ข้าใจกนัดีว่า ความกงัวลเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของไวรสัยงัคงมีอยู่ เรามีความมัน่ใจอย่างยิง่ว่าสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ  
จะมมีาตรการและระเบยีบทีเ่ข้มงวด เพือ่รกัษาความปลอดภยัด้านสขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ดขีองนกักฬีา ผูฝึ้กสอน เจ้าหน้าท่ี อาสาสมคัร  
สือ่ และผูท้ีม่ส่ีวนร่วมทีเ่กีย่วข้องกบัการแข่งขนัทัง้หมด

เนือ่งในโอกาสขึน้ปีใหม่ ผมขออ�านวยพรให้สมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ ประสบความส�าเรจ็อย่างสงูสดุในปี 2564
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I am very excited that Badminton is back to life with the three big events in Thailand. We are going through a difficult time, but 
to know that the tournaments which will take place again in Thailand raises our motivations up. 

Therefore, I want to thank a lot to BAT that with their big effort and preparation we are able to be a part of this history. 

I am also very sure that BAT has created a safe and healthy environment for the players and the entourage. At least, I want 
to wish to all the participants good luck and a safe and healthy tournament.

Message from President of Turkish Badminton Federation

สารจากนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศตุรกี

ผมรูส้กึตืน่เต้นมากทีก่ฬีาแบดมนิตนัได้กลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึง่จากการจดัการแข่งขนั 3 รายการใหญ่ในประเทศไทย เราก�าลงัผ่าน 
ช่วงเวลาแห่งความยากล�าบาก แต่การท่ีได้รับรู้ว่าจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นอีกครั้งในประเทศไทยเป็นการปลุกแรงจูงใจของพวกเรา 
ให้เพิม่มากขึน้

ดังน้ัน ผมขอขอบคุณสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ส�าหรับความพยายามอันย่ิงใหญ่และการตระเตรียมการให้เราได้เป็น 
ส่วนหนึง่ของประวตัศิาสตร์ในครัง้นี้ 

ผมมคีวามมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่า สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ จะสร้างสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและมพีลานามยัท่ีดีให้กบั
นกักฬีาและผูต้ดิตาม อย่างน้อยทีส่ดุ ผมขออวยพรให้ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัทกุคนประสบความส�าเรจ็ โชคด ีและเป็นการแข่งขนัท่ีปลอดภยั
และถกูสขุอนามยัทกุประการ

มูราท ออซเมคิก
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศตุรกี

Murat Özmekik  
President of Turkish Badminton Federation
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เคลวิน แทน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ธนาคาร HSBC ประเทศไทย

Kelvin Tan
Chief Executive Officer of HSBC Thailand

Message from Chief Executive Officer of HSBC Thailand

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร HSBC ประเทศไทย

Welcome to the Asian Leg of the HSBC BWF World Tour. 

HSBC is delighted to welcome back the Badminton World Federation (BWF) as the Principal Global Partner for the HSBC BWF World Tour to 
Thailand. I am particularly pleased to see the safe return of International Badminton to Thailand - a sport that means a lot to HSBC and our  
customers across the region. 

Our association with the BWF supports our commitment towards sport and the wider pursuit of health. HSBC is proud to be a leading partner of 
five major sports - Golf, Rugby Sevens, Tennis, Cycling and Badminton.

Badminton’s emergence as a sport on the global platform is testimony to its growing popularity and enhanced acceptance at a grass-root level with 
an increasing number of youngsters taking up a racket and shuttlecock to pursue the sport.  

Working together with the BWF, we are committed to the wider development of the sport to give rising stars the chance to reach their full potential 
and bring badminton to a wider audience in Thailand, across Asia and beyond.  

The Asian Leg of the HSBC BWF World Tour will see leading players from the world of badminton return to Thailand to battle it out for the  
championship title. I look forward to supporting an exciting month of badminton and would also like to take this opportunity to thank the BWF and 
the tournament hosts for enabling this event to go ahead with health and safety being a firm priority. 

ยนิดต้ีอนรับสู่การแข่งขนัสายเอเชยีของ HSBC BWF World Tour

HSBC มีความยินดต้ีอนรับสหพันธ์แบดมนิตนัโลก (BWF) ในฐานะผู้สนบัสนนุหลกัระดบัโลกของการแข่งขนัรายการ HSBC BWF World Tour ในประเทศไทย 
ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เห็นกีฬาแบดมินตันนานาชาติกลับมาแข่งขันอย่างปลอดภัยในประเทศไทย โดยแบดมินตันเป็นกีฬาท่ีมีความส�าคัญอย่างมาก 
ต่อ HSBC และลูกค้าของเราทัว่ทัง้ภมูภิาค

ความร่วมมอืกบั BWF เป็นการสนบัสนนุความมุง่มัน่ของเราต่อการกฬีาและการด�าเนนิการเรือ่งสขุภาพ HSBC มีความภาคภมูิใจที่ได้ร่วมเป็นพนัธมติรหลกั
ของกฬีา 5 ประเภท ได้แก่ กอล์ฟ รกับีเ้ซเว่น เทนนสิ จกัรยาน และแบดมนิตนั

การท่ีแบดมินตันเป็นกีฬาในระดับโลก เป็นการแสดงอย่างเด่นชัดถึงความนิยม และการยอมรับในระดับรากหญ้าที่เพิ่มขึ้น โดยมีเยาวชนจ�านวนมาก 
หนัมาจบัแร็คเกต็และลูกขนไก่เพ่ือเล่นกฬีา

ในการท�างานร่วมกับ BWF เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกีฬาให้ก้าวไกลขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพสูงสุด และน�ากีฬาแบดมินตัน 
ไปสูผู่ช้มในวงกว้าง ทัง้ในประเทศไทย ทัว่ทวปีเอเชยี และทวปีอืน่ ๆ

ในการแข่งขนัสายเอเชยีของ HSBC BWF World Tour เราจะได้เหน็นกักฬีาชัน้น�าจากโลกของกฬีาแบดมนิตนัหวนกลบัมายงัประเทศไทย เพือ่ต่อสูใ้ห้ได้มา 
ซ่ึงต�าแหน่งแชมป์ ผมเฝ้ารอทีจ่ะสนบัสนนุเดอืนทีจ่ะมกีารแข่งขนักฬีาแบดมินตันท่ีน่าระทึกใจ และขอถอืโอกาสน้ีขอบคุณ BWF และเจ้าภาพจดัการแข่งขนั 
ทีท่�าให้การแข่งขนัด�าเนินต่อไป โดยมเีป้าหมายส�าคญัล�าดบัแรกคอืสขุภาพและความปลอดภยั
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Allow me to kindly welcome and express my gratitude to the many spectators here at YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC 
BWF World Tour Finals 2020, held at the Impact Arena in the wonderful city of Bangkok.
 
As you all know, the sports industry has been severely struck by the influence of COVID-19, with various competitions and events around the world 
being canceled or restricted.
 
However, during this difficult period, countless event organizers and staff have contemplated various methods to host safe events; first without 
spectators, and soon together with sports fans like everyone here today by limiting the number of audiences. I am certain that by holding these 
events through overcoming multiple obstacles, people from around the world were able to re-acknowledge the greatness and the power of sports. 
 
With badminton being an indoor sport and with having top players spread out throughout the world, it has been difficult to take safety measures, 
preventing us to hold international competitions for a long time. Yonex has also been greatly active in supporting the resumption of the badminton 
tour. This time, by focusing on the three tournaments here in Thailand, we were able to resume the competition through controlled safety precautions. 
We would like to congratulate BWF, BAT, and everyone involved in the tournament for concluding to hold these events and making it possible. 
 
This is the first international tournament in 10 months since the YONEX All England Championships Open in March 2020, where the star players 
from each country will gather. It is a tournament that everyone, including players and badminton fans around the world, have long-awaited for. With 
the resumption of the badminton tour, Yonex would also like to ensure exceptional support to these tournaments in order to provide the best stage 
for the great athletes to compete in.

Founded in 1946, Yonex’s corporate philosophy to “contribute to the world through innovative technology and the highest quality products,” is 
leading us more than ever to produce products with the utmost quality for our customers, especially since this year marks the 75th Anniversary of 
our establishment. We will continue to dedicate all our efforts to contribute to further promoting and developing the sport of badminton.
 
Finally, I offer my genuine gratitude to BWF, the BAT, and all the individuals who have been dedicating timeless efforts to put on this event. I wish 
all the players much success in what I am sure will be a spectacular tournament.

Message from President of YONEX Co., Ltd.

สารจากประธาน บริษัท โยเน็กซ์ จำากัด

ผมขออนญุาตต้อนรบัและแสดงความขอบคณุผูช้มทีเ่ข้ามาชมการแข่งขนัแบดมนิตนั YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open และ HSBC BWF 
World Tour Finals 2020 ทีจ่ดัขึน้ ณ อมิแพค็ อารน่ีา กรุงเทพมหานคร เมอืงสดุแสนวเิศษ

อย่างทีท่กุท่านทราบกนัดีว่า วงการกฬีาได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรงจากอทิธพิลของโควดิ-19 ท�าให้การแข่งขันและกจิกรรมต่าง ๆ  ทัว่โลกถูกยกเลกิหรอืมีข้อจ�ากดั
 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาทีย่ากล�าบากเช่นนี ้ผูจั้ดการแข่งขนัและทมีงานมากมายได้ไตร่ตรองวธิกีารต่าง ๆ เพือ่การจดังานทีป่ลอดภยั โดยเริม่จากงานที่ไม่ม ี
ผูช้ม และกเ็ริม่มแีฟนกฬีาเข้าชม แต่กมี็การจ�ากดัจ�านวนผูเ้ข้าชม เหมอืนอย่างทีท่กุคนได้มาในวนันี ้ผมมัน่ใจว่าการทีจ่ะจดังานเหล่านีผ่้านการเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ   
ผูค้นจากทัว่โลกจะสามารถรบัรูถ้งึความยิง่ใหญ่และพลงัของกฬีาอกีครัง้
 
ด้วยการทีแ่บดมนิตนัเป็นกีฬาในร่มและมีผูเ้ล่นช้ันน�ากระจายอยูท่ัว่โลก เป็นเรือ่งยากทีจ่ะจัดการมาตรการด้านความปลอดภยั ท�าให้เราไม่สามารถจดัการแข่งขนั
ระดบันานาชาตไิด้เป็นเวลานาน โยเนก็ซ์ต้องการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุการกลบัมาอกีครัง้ของการแข่งขนัแบดมนิตนั ในครัง้นี้ได้มุง่เน้นไปทีก่ารแข่งขนั 
3 รายการในประเทศไทย เราสามารถกลบัมาแข่งขนัต่อได้โดยใช้มาตรการป้องกันด้านความปลอดภยั เราขอแสดงความยนิดีกับสหพันธ์แบดมินตันโลก และ
สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ และทกุคนทีม่ส่ีวนร่วมทีท่�าให้การแข่งขนัครัง้นีเ้กดิขึน้และเป็นไปได้
 
การแข่งขันนี้เป็นการแข่งระดับนานาชาติครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ตั้งแต่รายการ Yonex All England Championships Open เม่ือเดือนมีนาคม 2563  
ทีเ่หล่านกัแบดมนิตนัระดบัโลกของแต่ละประเทศมารวมตวักนั อาจถอืได้ว่าเป็นการแข่งขนัทีทุ่กคน รวมถงึนกักฬีา และแฟนแบดมนิตนัจากทัว่โลกเฝ้ารอคอย
มาเป็นเวลานาน การแข่งขนัแบดมนิตันท่ีกลับมาในวาระน้ี โยเน็กซ์ต้องการให้การสนับสนุนเป็นพิเศษส�าหรบัการแข่งขนั เพ่ือมอบเวททีีด่ทีีส่ดุให้กบันกักฬีา
ระดบัโลกได้แข่งขนักนั
 
โยเนก็ซ์ก่อตัง้ในปี 2489 ปรชัญาของเรา คือ “ร่วมสร้างโลกด้วยนวตักรรมทางเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ทีมี่คณุภาพสงูสดุ” เป็นสิง่ทีน่�าพาให้เราตัง้ใจผลติสนิค้า
ที่มีคุณภาพสูงสุดส�าหรับลูกค้าของเรา โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีครบรอบ 75 ปี เราจะยังคงทุ่มเทความพยายามท้ังหมดเพ่ือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา 
กฬีาแบดมนิตนัต่อไป
 
สดุท้ายนี ้ผมขอขอบคณุสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก สมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ และทกุคนทีทุ่ม่เทความพยายามเพือ่จดังานนี ้อย่างจรงิใจยิง่ ขอให้
นกักฬีาทกุคนประสบความส�าเรจ็ ผมมัน่ใจว่าจะเป็นการแข่งขนัทีง่ดงาม

คูซากิ ฮายาชิดะ
ประธาน บริษัท โยเน็กซ์ จำากัด

Kusaki Hayashida  
President of YONEX Co., Ltd.
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On behalf of Toyota Motor Thailand Co., Ltd., I would like to extend a warm welcome all sportsmen, officials, and stakeholders 
who take part in organizing badminton competition. Due to the unprecedented COVID-19 outbreak globally, it is not possible for 
us to organize the badminton tournament in the past year. However, with the plan to impose strict measures on the management  
of this world-class badminton tournament under the New Normal as developed by the Badminton Association of Thailand Under Royal 
Patronage of His Majesty the King, which is recognized by the Badminton World Federation (BWF), Thailand is selected to host major 
international badminton tournaments, including YONEX THAILAND OPEN, TOYOTA THAILAND OPEN, and HSBC BWF WORLD TOUR 
FINALS BANGKOK. This is the very first time that as many as 3 major badminton tournaments are hosted in one country. 
 
In this regard, Toyota Motor Thailand Co., Ltd. is deeply honored by the Badminton Association of Thailand under the Royal  
Patronage of His Majesty the King to be the official title sponsor of TOYOTA THAILAND OPEN, which is one of the 3 world-class  
badminton tournaments. This prestigious international tournament is participated by world-leading badminton players from 20 countries 
around the globe, making this event an extraordinary opportunity for Thailand’s national badminton players and rising badminton stars to 
unleash their remarkable potentials to all the badminton fans worldwide, as well as capitalizing on this sporting event to acquire precious 
experience and knowledge while they are up against other world’s top badminton players. 
 
With solid commitment to “Toyota Mobility of Happiness”, Toyota focuses heavily on the promotion of Thailand’s sport industry towards 
the international level. On this occasion, Toyota is ready to offer great joy of happiness to those who love badminton by giving them an 
opportunity to watch the spectacular tournament and to cheer for Thailand’s national badminton players once again.

On this occasion, I would like to express my deepest congratulations and appreciation to The Badminton Association of Thailand Under Royal 
Patronage of His Majesty the King for making TOYOTA THAILAND OPEN this time such a grand and glorious tournament in accordance  
with the established objectives. Furthermore, to all Thailand’s national badminton players and rising badminton stars, I wish you all the 
best and ultimate achievement in this important competition, which will eventually bring smiles and happiness to all the Thai people. 

โนริอากิ ยามาชิตะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

Noriaki Yamashita
President of Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

Message from President of Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด

ในนามบรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั ผมขอต้อนรบัคณะนกักฬีา เจ้าหน้าที ่และผูม้ส่ีวนร่วมในการจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนั
ทุกท่าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก ท�าให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
ในปีท่ีผ่านมาได้  

อย่างไรกต็าม ด้วยมาตรการจดัการแข่งขนัภายใต้แผนการบริหารจดัการในรปูแบบใหม่ (New Normal) ทีร่ดักุมของสมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก (BWF) และสมาชกิทัว่โลกจงึมีมตเิลอืกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพในการจดั 
การแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัรายการใหญ่ กล่าวคอื การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ 
HSBC BWF World Tour Finals 2020 ซึง่เป็นครัง้แรกของโลกทีม่กีารจดัการแข่งขนัถงึ 3 รายการในประเทศเดยีวกนั 
 
บรษัิท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากดั ได้รบัเกยีรติจากสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ให้เป็นผูส้นบัสนนุหลกั 
อย่างเป็นทางการ ของการจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัรายการ TOYOTA Thailand Open ซึง่เป็นหนึง่ใน 3 รายการในครัง้นี ้โดยมนีกักฬีาชัน้น�าระดับโลก 
ฝีมือดีกว่า 20 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน นับเป็นโอกาสดีที่นักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาดาวรุ่ง จะได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่ 
แฟนลกูขนไก่ทัว่โลก ทัง้ยงัได้เกบ็เกีย่วประสบการณ์และเรียนรูใ้นการแข่งขนักบันกักฬีาแบดมนิตนัระดบัโลกอกีด้วย

ด้วยความมุง่มัน่ ตามนโยบาย “โตโยต้า ขบัเคลือ่นความสขุ” ที่ให้ความส�าคญักบัการส่งเสริมและยกระดบักฬีาไทยสูร่ะดบัสากล และในครัง้นี ้โตโยต้า 
พร้อมมอบความสขุ ให้กบัผูท้ีร่กัและชืน่ชอบในกฬีาแบดมนิตนั ได้มโีอกาสรบัชมการแข่งขนัและร่วมเป็นก�าลงัใจให้กบันกักฬีาทมีชาตไิทยอกีครัง้ 

ในวาระนี ้ผมขอแสดงความยนิดแีละขอขอบคณุสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นอย่างยิง่ ที่ได้ยกระดบัการจดั 
การแข่งขนัรายการ TOYOTA Thailand Open ครัง้นี ้ได้ยิง่ใหญ่และเป็นไปตามเจตนารมณ์ทีต่ัง้ไว้ และขออวยพรให้นกักฬีาทมีชาตไิทยและนกักฬีา
ดาวรุ่ง ได้สร้างผลงานอนัยอดเยีย่มในการร่วมชงิชยัในครัง้นี ้อนัจะน�ามาซึง่รอยยิม้และความสขุแก่พีน้่องชาวไทยทกุคน 

066



067



It has been over a year that the whole world has been struggling against 
COVID-19. According to the World Health Organization (WHO), as of January 
2021, the number of cases worldwide has reached 100 million. The pandemic 
has dramatically brought to a halt economic productivity, trade, investment, 
manufacturing as well as service industries and “the sports world” is no exception.  
“Badminton” is, of course, one of the professional sports that has suffered  
tremendous impact. It has been more than one year that badminton players 
have no arena to demonstrate their talents and skills.

However, in every crisis there is always “an opportunity.” It was our country, 
Thailand, that has sparkled hope for a restart and a revival of badminton world 
tournaments amid “extraordinarily” challenging circumstances. 

The task at hand was, unquestionably, a major one, and if Thailand decided to 
undertake this challenging task, we had to do something that “has never been 
seen or done before” in the badminton world. More importantly, essential for the 
task, was a person who dares to think differently and positively. Someone who 
has the courage to explore and come up with innovative ways of doing things 
for greater results. Someone who sees an opportunity in a crisis, someone who 
is open-minded and someone who is committed to being a life-long learner. 
Someone who enjoys working hard and always remains humble. That one 
with the gleams of light can be no other than KhunyingPatama Leeswadtrakul, 
a member of the International Olympic Committee, Deputy President of the 
Badminton World Federation, and President of the Badminton Association of 
Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King. 

The editorial team of this book has recorded an impressive story that has never 
been revealed to the general public, the story that has made history and become 
monumental in the badminton world in this commemorative book “The Road to 
Becoming A History-Maker in World Badminton Tournaments.”

THE ROAD TO BECOMING 
A HISTORY-MAKER
IN WORLD BADMINTON 
TOURNAMENTS
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From an NBA’s Concept  
to a World-Class Badminton Bubble in Thailand
In the middle of 2020 when COVID-19 was still widespread, NBA tournaments were held without spectators 
in attendance at the Walt Disney Resort in Orlando, Florida. This concept ignited a brilliant idea of creating a 
bubble zone in Thailand where the three World Tour Super 1000 badminton tournaments could be organized. 
KhunyingPatama Leeswadtrakul, the key person behind the idea, believed that Thailand could implement this 
concept; she proposed the idea to the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA). A site survey 
was, thus, conducted and an idea to transform one of Thailand’s famous beaches into a world-class landmark 
bubble was suggested. However, due to several circumstantial factors, the “IMPACT Muang Thong Thani” was 
selected as the ideal venue for Organizational Quarantine (OQ) as it could provide a comprehensive bubble 
zone for participants from various countries.

The Badminton World Federation (BWF) granted  
Thailand the hosting rights to three World Tour Super 
1000 badminton tournaments, which would be held 
consecutively at the same venue in the same country, 
Thailand, for the very first time.  
The history-making success of the tournaments was realized. Thanks to the President of the Badminton  
Association of Thailand who saw an opportunity in the global crisis. She made a decision to make a proposal 
to the Badminton World Federation for the hosting rights, explaining in great detail preparation plans for the 
organization of the two Super 1000 World Tour tournaments and a World Tour Finals tournament, and responding 
to successive questions regarding other arrangements including tournament venues, COVID-19 safety and 
prevention measures as well as transportation management from the airport to the bubble area. Hosting three 
Super 1000 level tournaments was indeed an enormous challenge for Thailand. 

As a result of considerable effort and hard work, the Badminton World Federation awarded hosting rights of 
the three World Tour badminton tournaments to Thailand. The three tournaments include the YONEX Thailand 
Open, the TOYOTA Thailand Open, and the HSBC BWF World Tour Finals 2020, marking the first time in 
badminton history that Super 1000 level tournaments would be held consecutively at the same venue in the 
same country, and, most importantly, that country was “Thailand.” 
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The Thai Government Provided Full Support.
The organization of such grand international tournaments would not have become a reality without the 
full support from the Thai Government that positively responded to a detailed briefing of the tournament  
organization plan by KhunyingPatama Leeswadtrakul. The Government under the leadership of Prime Minister 
General Prayuth Chan-o-cha and General Prawit Wongsuwon, Deputy Prime Minister in charge of sports and 
President of the National Olympic Committee of Thailand, rendered vigorous assistance. With full government 
support, the history-making tournaments would certainly take place.

A Model for Public Health Measures  
for the Organization of Grand and 
Internationally-Recognized Tournaments
One of the most important parts of the tournament preparation was how to ensure that everyone who traveled 
to the Kingdom of Thailand to participate in the competition would be safe and well taken care of. Meanwhile, 
a balance had to be struck between managing the tournament and allowing top athletes to train and exercise 
so as to maintain their fitness level and readiness for the tournaments without having to self-isolate in their 
hotel rooms for 14 days before given permission to be outside. All players would be tested for COVID-19 
immediately after their arrival and had to wait for the result in their hotel rooms. If the result came out negative, 
they would be allowed to train in the designated bubble area. 

Needless to say, Thailand’s public health work played a major role in this endeavor, which required support, 
consideration, and approval from the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA), a special task 
force established to specifically deal with the COVID-19 outbreak. The tournament organizers had to work 
closely with CCSA and the Department of Disease Control to determine clear measures and guidelines for 
entering the bubble zone including instructions on how to conduct oneself inside the bubble. A command 
center was also set up to provide round-the-clock monitoring. The rigorous public health measures won 
Thailand’s praise from a good number of parties and the country was proposed as a model for high-standard 
public health management for the organization of badminton and other sports tournaments. 
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Comprehensive Facilities
As a result of careful and detail-oriented planning as well as an understanding of the 
players’ demand, the organizing team had prepared essential facilities in the bubble 
area for the players. The essential facilities include safe training courts with 3-meter 
vinyl partitions and a fully-equipped fitness center with separate schedules for players  
from different countries as well as careful sanitization of surfaces and equipment 
both before and after use. A team of staff was also on hand at all times to provide  
assistance. This helped enable the players to stay focused, be prepared to show their 
true potential at the tournaments and enhance their confidence in the safety measures 
against COVID-19. The meticulous preparation has won considerable praise from the 
athletes as well as from the staff participating in the event.

Thailand’s Close Alliance with Others in the 
Badminton World 
It is undeniable that the friendship, which is built upon trust and confidence in the  
visions, trustworthiness, and good governance of the Badminton Association of Thailand,  
with the badminton federations, confederations, and associations from around the 
world, as well as the Olympic Committees and embassies of many countries, has 
made Thailand the perfect destination for the tournaments.  More than 24 countries 
accepted the invitation to take part in these tournaments and these very positive 
responses marked a phenomenal beginning of the restart of the badminton industry 
as aimed by the organizers. 

Incorporating “Thainess”  
into the History-Making Event  
Besides organizing international badminton competitions amid various formidable 
challenges, a Thai cultural aspect has also been beautifully integrated into the event 
with an aim to enhance the love of and pride in “Thainess.” This is implemented 
through systematic promotion of a positive image of Thailand to the world in the form 
of the three tournaments’ logos, players’ shirts, referee and tournament staff uniforms, 
songs as well as the Thai Wai. 

Apart from imprinting the Thai patterns designed by Master Chalermchai Kositpiphat, 
National Artist on Visual Arts (Painting), on the “outfits,” permission was also granted 
from the Badminton World Federation for the first time to include all three of the 
tournament logos on the jackets, which perfectly complemented the Thai patterns. 

The song “Power & Legacy,” composed by Sarawut Lertpanyanuch, Thailand’s  
renowned musical composer, combines the lyrics and melody with the sound of Thai 
classical instruments such as Khong, Ra-nat, Khlui, and drums. The song creates 
unique, contemporary Thai music, evokes a winning moment at a sporting event and 
arouses viewers across the world with the winning mentality as we were all also fighting 
against the COVID-19 pandemic. More importantly, the Badminton World Federation 
even allowed the song to be used in place of its official song. 

The Thai Wai, which all athletes from every country were willing to perform to avoid 
touching and, simultaneously, maintain social distancing, has also led to a voting 
competition by badminton fans across the globe for “an overseas badminton player” 
who performed the most beautiful and graceful Wai. The perfect integration of these 
unique Thai cultural elements into the tournaments was broadcast to badminton fans 
in more than 3 billion households worldwide. 
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Thailand Was Named a Model for Organizing 
International-Level Sporting Events.
The message was taken from the International Olympic Committee (IOC) video conference, in 
which it was unanimously agreed that Thailand should prepare a manual compiling details on 
all three tournament preparations and organization under strict public health measures. This 
manual will be used as a prototype for future sporting events. The guidelines in the manual 
will also be included in the public health safety measures for the Tokyo Olympics 2020.

A Book with a Collection of Memories from 
the Three Crowning Tournaments
The memorabilia were made concrete from an idea initiated by KhunyingPatama Leeswadtrakul, 
who wished to compile all that happened at this “historic event.” This commemorative book, 
which was approved by the Badminton World Federation, combines the three tournaments 
in merely one single copy in place of the traditional single program for each tournament 
normally created by the Badminton World Federation. The stories told were from a positive 
attitude in which a crisis was considered an opportunity. The photos depict memorable and 
impressive moments. The lessons learned from the very first day of the tournament to the 
very last day when the curtain closed record memorable moments in badminton history.   

The Beginning of a Restart and a Revival of 
the Badminton World
No one can predict when the COVID-19 pandemic will eventually end. Nevertheless,  
KhunyingPatama Leeswadtrakul, a key figure of the badminton world, always says to those 
in the sports circle, “We cannot stop.” If we did stop, what would the sports federations, 
the associations, the sponsors, the athletes, the staff members, and the sports fans do? 
These people have been longing for the day when sporting events will be brought back to 
life. Therefore, we have to “try.” And this attempt of ours marks the beginning of a restart 
and a revival of the badminton world. 

And this is the story behind the three consecutive HSBC BWF World Tour events which 
lasted 3 weeks together with over half a year of tournament preparation. With this behind-
the-scene story, the world will learn that “Thailand” has world-class government agencies, 
sports associations, private sectors, and, more significantly, high-potential personnel. Last 
but not least, Thailand has KhunyingPatama Leeswadtrakul, who has truly exhausted all the 
possibilities for “Thailand’s” sports industry.

KhunyingPatama Leeswadtrakul presented the proposal to host 3 major international badminton 

tournaments in Thailand to Prime Minister General Prayut Chan-o-cha as President of the Center 

for COVID-19 Situation Administration (CCSA), and the cabinet.
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เป็นเวลากว่าปีแล้ว ทีท่ัว่โลกต่างต่อสูก้บัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ซึ่งจากรายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า จ�านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกมีสูงถึง  
100 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) ปรากฏการณ์ดังกล่าวน�ามาซ่ึงการหยุดชะงัก
ของการขับเคลื่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ  
รวมถงึ “แวดวงกฬีา” ทีต่่างตกอยูใ่นสภาพดงักล่าวอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ และแน่นอน กฬีา “แบดมนิตนั”  
คอื หนึง่ในกฬีาอาชพีท่ีเงยีบเหงา ไร้ซึง่พืน้ทีส่�าหรบัการแข่งขนัของเหล่านกักฬีามาเป็นระยะเวลา
ยาวนานเกอืบหนึง่ปี 

แต่ในวกิฤตย่อมม ี“โอกาส” เสมอ และประเทศไทยคอืผูจ้ดุประกายความหวงัแห่งโอกาสทีห่มายมัน่ 
จะเริม่ต้น และคนืชวีติให้กบัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตันระดบัโลก ท่ามกลางสถานการณ์ทีต้่องยอมรบั
ในความท้าทายที ่“ไม่ธรรมดา”

แน่นอน สิ่งที่ต้องเผชิญคือ โจทย์ใหญ่ ซึ่งหากประเทศไทยจะลงมือท�าแล้ว ต้องเป็นการท�าชนิด 
ทีเ่รยีกได้ว่า “เป็นสิง่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน” ในวงการแบดมนิตนัของโลก และต้องมบีคุคลส�าคญั 
ผูก้ล้าคดิต่าง กล้าคดิบวก กล้าแสวงหาและสร้างสรรค์วธิกีารใหม่ ๆ  เพือ่ผลลพัธ์ใหม่ ๆ  ผูท้ีม่องเหน็ว่า 
ในวิกฤต คือ โอกาส ผู้ท่ีแน่วแน่ต่อเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เปิดกว้าง มีความสุขกับ 
การท�างานหนกั และถ่อมตนอยูเ่สมอ ผูจ้ดุประกายกับการท�าสิง่นี ้จะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่กล่าวถงึชือ่
ของ คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู กรรมการคณะกรรมการโอลมิปิกสากล รองประธานสหพนัธ์
แบดมนิตนัโลก และนายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

คณะผู้จัดท�าหนังสือ ได้บันทึกเร่ืองราวอันน่าประทับใจที่ไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อน 
และเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันโลกเอาไว้ใน “กว่าจะเป็นการแข่งขันรายการแห่ง
ประวตัศิาสตร์ของวงการแบดมนิตนัโลก” ครัง้นี้

 

กว่าจะเป็นการแข่งขัน
รายการแห่งประวัติศาสตร์
ของวงการแบดมินตันโลก

General Prayut Chan-o-cha (Ret.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand gave a virtual opening speech 

at the HSBC BWF World Tour Finals 2020.

พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีกล่าวเปิดการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิด้วยระบบ Virtual 

ตามแนวทางการจดัการแข่งขนักฬีาวถิีใหม่
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แนวคิดเอ็นบีเอสู่บับเบิลแบดมินตันระดับโลกในประเทศไทย
กลางปี 2563 ทีก่ารแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยงัขยายวงกว้าง การแข่งขนับาสเกตบอลลกีเอน็บเีอ 
ในสหรฐัอเมรกิา ได้มกีารแข่งขนัในระบบปิด ด้วยการใช้พืน้ทีว่อลท์ ดสินย์ี รสีอร์ท ในออร์แลนโด  
รัฐฟลอริดา และนี่เองเป็นแนวคิดที่น�ามาสู่การสร้างพื้นที่บับเบิลในประเทศไทย เพ่ือรองรับ 
การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ ระดับซุปเปอร์ 1000 ทั้ง 3 รายการ ซึ่งคีย์แมนอย่าง  
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มองว่าประเทศไทยน่าจะท�าได้เช่นกัน โดยเสนอต่อศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และท�าการส�ารวจสถานที่ 
ตัง้แต่การจะเนรมติชายหาดอนัมชีือ่เสยีงของประเทศไทย สูก่ารเป็นบบัเบลิแลนด์มาร์กระดบัโลก 
แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่ท�าให้ท้ายที่สุด อาณาบริเวณของ “อิมแพ็ค เมืองทองธานี”  
ถกูเลอืกแบบลงตวัให้เป็นสถานทีก่กัตวัรปูแบบเฉพาะองค์กร หรอื Organizational Quarantine (OQ) 
ในทีสุ่ด ซึง่ทีน่ีน่บัได้ว่าเป็นพืน้ท่ีบบัเบลิ ทีร่วมผูค้นจากหลากหลายประเทศมาอยูไ่ด้อย่างสมบรูณ์

สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) มอบสิทธิ์ในการจัด 
การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ ระดับซุปเปอร์ 1000  
ถึง 3 รายการติดต่อกันในสนามเดียวกัน 
และในประเทศเดียวกันเป็นครั้งแรกให้แก่ประเทศไทย 
ความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนี้ เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ทั่วโลก 
ทีน่ายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ มองเหน็โอกาสทีเ่กดิขึน้ จงึตดัสนิใจยืน่ข้อเสนอ 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ต่อสหพันธ์แบดมินตันโลก ในการขอสิทธิ์การเป็นผู้จัดการแข่งขัน  
พร้อมทั้งช้ีแจงถึงแผนการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ ระดับซุปเปอร์ 1000 
2 รายการ และเวลิด์ทวัร์ไฟนอลส์ 1 รายการ และตอบข้อซกัถามในการเตรยีมการทางด้านต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นสถานทีจ่ดัการแข่งขนั มาตรการความปลอดภยัจากการควบคมุการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การจดัการด้านการเดนิทางตัง้แต่ท่าอากาศยานจนถงึพืน้ทีบ่บัเบลิ ซึง่นบัเป็นความท้าทายอย่างยิง่
ส�าหรบัประเทศไทยในการจดัการแข่งขนั ระดบัซปุเปอร์ 1000 ถงึ 3 รายการ 

ผลจากความพยายามและการท�างานอย่างหนกั ราวเดอืนกนัยายน  2563 สหพนัธ์แบดมนิตนัโลก 
จงึได้มมีตมิอบสทิธิ์ในการด�าเนนิการจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัเวลิด์ทวัร์  3 รายการ ประกอบด้วย
รายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF 
World Tour Finals 2020 ซึง่ถอืเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของวงการแบดมนิตันโลกทีม่กีารจดั 
การแข่งขันในระดบัซปุเปอร์ 1000 ต่อเน่ืองกนัในสนามแข่งขนัเดียว ในประเทศเดยีว และทีส่�าคญัคือ 
จดัขึน้ใน “ประเทศไทย” 
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รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเต็มที่
การจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติครั้งน้ี จะเกิดข้ึนไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย 
ภายหลงัการเข้าน�าเสนอและช้ีแจงแผนการจดัการแข่งขันอย่างละเอยีด โดยคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู ต่อรฐับาล 
ภายใต้การน�าของนายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา และรองนายกรฐัมนตรทีีก่�ากับดแูลด้านกีฬา และประธาน
คณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทยฯ พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ จดุนีเ้องเมือ่ได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาล ท�าให้
สามารถด�าเนนิการจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัครัง้ประวตัศิาสตร์ของโลกได้อย่างแน่นอน 

ต้นแบบมาตรการด้านสาธารณสุขในการจัดการแข่งขันที่เข้มข้น
และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 
หนึ่งในแผนงานท่ีส�าคัญท่ีสุดในการจัดการแข่งขันท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็คือ ท�าอย่างไรให้ทุกคน 
เชือ่มัน่ได้ว่า เมือ่เดินทางเข้ามาท�าการแข่งขัน  3 รายการตดิต่อกนัในราชอาณาจกัรไทย จะได้รบัการดแูลอย่างปลอดภยั 
ในขณะเดยีวกนัต้องสร้างสมดลุในการบรหิารจดัการกบัการท�าให้นกักีฬายอดฝีมอืได้ท�าการฝึกซ้อมและออกก�าลงักาย 
เพือ่ยงัคงสมรรถนะของร่างกายและความพร้อมเพือ่การแข่งขนัได้ โดยท่ีนกักีฬาไม่ต้องกักตวัอยู่ในห้องพกันานถึง 14 วัน  
แล้วจึงจะออกมาท�ากิจกรรมได้ โดยใช้วิธีการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทันทีที่เดินทางมาถึงและรอฟังผลในห้องพัก  
หากผลการตรวจเป็นลบจงึสามารถออกจากห้องพกัมาท�ากจิกรรมการฝึกซ้อมในพืน้ทีบ่บัเบลิได้ 

แน่นอนโจทย์น้ีเป็นบทบาทการท�างานด้านสาธารณสขุของประเทศไทย ทีจ่ะต้องได้รบัการสนบัสนนุ พจิารณา และอนมุตัจิาก 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น  
เพือ่รบัผดิชอบการบรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะ โดยคณะผู้จดัการแข่งขนัจะต้องท�างานร่วมกบั  
ศบค. และกรมควบคมุโรคอย่างใกล้ชดิ เพือ่ก�าหนดมาตรการและวธิกีารเข้าสูพ่ืน้ทีบ่บัเบลิ รวมถงึการปฏบิตัตินเมือ่อยู่ใน 
บบัเบลิอย่างชดัเจน โดยมศีนูย์ควบคมุและแก้ไขสถานการณ์ (Command Center) คอยดแูลตรวจสอบตลอด 24 ชัว่โมง  
ความเข้มข้นด้านสาธารณสขุนีท้�าให้ประเทศไทยได้รบัการชืน่ชมจากหลายฝ่าย และถูกเสนอให้เป็นต้นแบบในการจดัการ
ด้านสาธารณสขุทีม่มีาตรฐานระดบัสงู ส�าหรบัการจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัรวมถงึกฬีาชนดิอืน่ ๆ อกีด้วย
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ด้วยมิตรภาพวงการแบดมินตันของไทยกับนานาประเทศ
ปฏเิสธไม่ได้เลยว่า มติรภาพทีเ่กดิจากความศรทัธา และความมัน่ใจในวสิยัทัศน์ ความรบัผดิชอบ  
และหลกัธรรมาภบิาล ของสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ จากสหพนัธ์ สมาพนัธ์  
สมาคมกฬีาแบดมนิตนัจากทัว่โลก รวมทัง้คณะกรรมการโอลมิปิกในแต่ละประเทศ และสถานทูต 
ของแต่ละประเทศ ท�าให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วม 
การแข่งขนัจากกว่า 24 ประเทศ ปรากฏการณ์เช่นนีถ้อืเป็นการเริม่ต้นทีด่ ีทีจ่ะท�าให้วงการ
แบดมนิตนักลบัมามชีวิีตชวีาอกีครัง้ตามเจตนารมณ์ของรายการแห่งประวตัศิาสตร์

รวมความเป็น “ไทย” ไว้ ในรายการแห่งประวัติศาสตร์ 
นอกจากการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในระดับนานาชาติ ที่อยู่ท่ามกลางความท้าทาย 
อันหลากหลายแล้ว มกีารบรูณาการมติทิางวฒันธรรมให้คนไทยยิง่รกัและภมูใิจในความเป็นไทย  
และส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยต่อสายตาชาวโลก ด้วยการน�าเสนออย่างเป็นระบบ ผ่านทาง  
3 โลโก้หรอืตราสญัลกัษณ์ของทัง้  3 รายการแข่งขนั เสือ้แข่งขนัของนกักฬีา เครือ่งแบบ
กรรมการ ผู้ตดัสนิและเจ้าหน้าที่ในสนาม ซึง่ทัง้หมดล้วนแล้วแต่มี “ลายไทย” ปรากฏอยู่ รวม
ถงึบทเพลง และค่านยิมการไหว้อย่างไทย

นอกจากลายไทย ซึง่ออกแบบโดย อาจารย์เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์  
(จติรกรรม) ประจ�าปี  2554 จะถกูน�าเสนอลงบน “เสือ้” แล้ว ยงัมกีารขออนญุาตรวมตราสญัลกัษณ์
ของการแข่งขันทั้ง 3 รายการ ไว้บนเส้ือแจ็กเก็ตอีกด้วย ถือเป็นครั้งแรกอีกเช่นเดียวกัน 
ซึง่เข้ากบัลายไทยบนตวัเสือ้อย่างลงตวั 

เพลงและดนตร ี“Power & Legacy…ปลกุพลงั มุง่สูช่ยัชนะ” ประพนัธ์โดย สราวธุ เลศิปัญญานชุ  
นักประพันธ์เพลงละครเวทีชื่อดังของประเทศไทย  ที่ผสมผสานเนื้อร้อง และท่วงท�านอง
ของเครือ่งดนตรไีทย ได้แก่ ฆ้อง ระนาด ขลุย่ กลอง สร้างจงัหวะทีม่กีลิน่อายความเป็นไทย 
ในรูปแบบเพลงไทยร่วมสมยั สือ่ถึงช่วงเวลาแห่งชยัชนะในการแข่งขนัเกมส์กฬีา และปลกุเร้า 
ผู ้ชมท่ัวโลกด้วยชัยชนะที่พวกเราก�าลังต่อสู ้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพลงน้ี 
เป็นหนึง่ในความพิเศษ ทีส่หพนัธ์แบดมนิตนัโลกอนญุาตให้ใช้เพลงนีแ้ทนเพลงของสหพนัธ์
แบดมนิตนัโลกได้ 

วฒันธรรมการไหว้ของประเทศไทย ท่ีนกักฬีาจากทกุประเทศพร้อมใจกนัท�า เพือ่หลกีเลีย่ง
การสัมผัส และน�ามาซึ่งกิจกรรมการโหวต “นักกีฬาแบดมินตันนานาชาติ” ที่ไหว้ได้อย่าง
งดงาม และอ้อนน้อมจากแฟน ๆ  แบดมนิตนัทัว่โลก ถอืเป็นหนึง่ในความประทบัใจทีเ่กดิขึน้
ในการแข่งขันครัง้ประวัตศิาสตร์นี ้สิง่เหล่านี้ได้หล่อหลอมรวมความเป็นไทย อนัมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั และได้ถกูเผยแพร่ไปยงัแฟนแบดมนิตนักว่า 3 พนัล้านครวัเรอืนจากทัว่ทกุมมุโลก

สิ่งอำานวยความสะดวกที่ครบครัน
ด้วยการเตรียมการที่ใส่ใจในรายละเอียด และตระหนักถึงความต้องการของนักกีฬาทุกคน 
ฝ่ายจดัการแข่งขนัได้จัดเตรยีมสิง่อ�านวยความสะดวกในพ้ืนทีบ่บัเบลิ ได้แก่ การจดัสนามซ้อม 
อย่างปลอดภยั โดยมกีารกัน้ผนงัไวนลิสงูถงึ  3 เมตร การจดัตัง้ศนูย์ฟิตเนส (Fitness Center) 
ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การออกก�าลังกายอย่างครบถ้วน มีการจัดตารางแยกส�าหรับแต่ละ
ประเทศ มีการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่และอุปกรณ์อย่างหมดจด ทั้งก่อนและหลัง
เสรจ็สิน้การซ้อม รวมถงึการแข่งขนั มเีจ้าหน้าทีด่แูลอย่างใกล้ชดิตลอดเวลา ซึง่นอกจากจะ
ท�าให้นักกีฬามีความพร้อมท่ีจะแสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังท�าให้มี
ความมัน่ใจในความปลอดภยัจากเช้ือไวรสัโควดิ-19 อีกด้วย ซึง่การเตรยีมการด้วยขัน้ตอน
ที่พิถีพิถันเช่นนี้ น�ามาซึ่งการได้รับค�าชมเชยมากมายจากนักกีฬา และบุคลากรที่เข้าร่วม 
การแข่งขนัในครัง้นี้ 
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ให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบ 
ของการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับสากล
ข้อความดงักล่าวถกูหยบิยกจากทีป่ระชมุผ่านระบบวดิโีอคอนเฟอเรนซ์ของคณะกรรมการโอลมิปิก
สากล หรอื IOC ให้ประเทศไทยสนบัสนนุการจดัท�าคูม่อืทีร่วบรวมเนือ้หาเกีย่วกบัการเตรยีมการ
จดัการแข่งขนัแบดมนิตนั 3 รายการ ภายใต้มาตรการการควบคมุด้านสาธารณสขุทีเ่คร่งครดั เพือ่
เป็นต้นแบบให้ประเทศสมาชกิน�าไปปรบัใช้ในการจดัการแข่งขนัมหกรรมกฬีาหรอืการแข่งขนักฬีา 
ในชนดิต่าง ๆ  ต่อไป และจะรวมอยูใ่นมาตรการความปลอดภยัด้านสาธารณสขุของการจัดการแข่งขนั
กฬีาโอลมิปิก โตเกยีว 2020 อกีด้วย

หนังสือที่รวมเรื่องราวอันน่าจดจำา 
ของการจัดการแข่งขันทั้ง 3 รายการ 
เช่นเดียวกัน ด้วยความคิดริเริ่มโดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ตั้งใจจะรวบรวมเรื่องราว
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใน “รายการแห่งประวัติศาสตร์” จึงเป็นท่ีมาของการจัดท�าหนังสือที่ระลึกทั้ง 3 
รายการแข่งขนัทีร่วมอยู่ในเล่มเดยีว แทนการจดัท�าสจิูบตัรแต่ละรายการเฉกเช่นดงัทีเ่คยปฏบิตัมิา  
โดยผ่านการเห็นชอบจากสหพันธ์แบดมินตันโลก ซึ่งคณะผู้จัดท�าจะบอกเล่าด้วยเรื่องราวที ่
มองอปุสรรคเป็นโอกาส ภาพแห่งความประทับใจ ถอดบทเรยีน ตัง้แต่ก้าวแรกจนถึงวันปิดฉากของ
การแข่งขนั เป็นเสมอืนบนัทกึครัง้ประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญัของวงการแบดมนิตนัโลกต่อไป

ปฐมบทของการเริ่มต้นและการพลิกฟื้นวงการแบดมินตัน
ของโลกอีกครั้ง
ไม่มีใครตอบได้ ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่บุคคลส�าคัญ 
ในวงการแบดมนิตนัและกฬีาของโลกอย่างคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู บอกกบัคนในวงการกฬีา
เสมอว่า “เราหยดุไม่ได้” หากหยดุไป สหพนัธ์ สมาคมกฬีา ผูส้นบัสนนุ นกักฬีา บคุลากรในวงการ
กฬีา รวมถงึแฟนกฬีาทีต่่างรอคอยให้การกฬีากลบัมามชีวีติอกีครัง้หนึง่จะท�าอย่างไร ฉะนัน้เราจงึ
ต้องพยายาม “ท�า” และนีเ่อง คอื ปฐมบทแห่งโอกาสทีจ่ะเริม่ต้น (Restart)  และพลกิฟ้ืน (Revive) 
วงการแบดมนิตนัของโลกอกีครัง้ 

……….และนี ่คอื เรือ่งราวกว่า 3 สปัดาห์ของการแข่งขนั HSBC BWF World Tour ทัง้ 3 รายการ  
และอีกกว่าครึ่งปี ส�าหรับการเตรียมการจัดการแข่งขัน เพื่อให้ทุกคนได้รู ้ว่า “ประเทศไทย”  
มหีน่วยงานภาครฐั มสีมาคมกฬีา และภาคเอกชน ทีส่�าคญัเรามบีคุลากรท่ีมีศักยภาพในระดบัโลก 
โดยเฉพาะช่ือของคณุหญิงปัทมา ลสีวัสดิต์ระกลู ผู้ทีท่�าทุกวถิทีาง เพือ่วงการกฬีาของ “ประเทศไทย” 
อย่างแท้จรงิ 
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PROTOCOLS FOR PLAYERS
AND TEAM ENTOURAGE



1. INTRODUCTION

The BWF restarted international badminton tournaments in October and November 
with the successful staging of the DANISA Denmark Open and SaarLorLux Open. The 
following measures were put in place to create the safest possible environment for 
all stakeholders involved in the tournament including players, organising committee 
work force, volunteers, media and technical officials.

Key to creating a safe environment is the creation of a “badminton family bubble”, 
and this involves making it mandatory for each and everyone in this bubble to be 
tested at each tournament.

In addition to these guidelines the host organising committee will strictly follow the 
advice and measures put in place by their local and national health authorities.

As the situation around COVID-19 hopefully improve as time goes by, BWF may 
remove some of the guidelines and/or provide dispensation to some of the described 
procedures. If, however the situation worsens BWF may also strengthen the guidelines 
and request additional requirements be put in place.

1.1 The Current Situation in Thailand
In the past 100 days since September all COVID-19 cases detected in Thailand 
have been in people who were infected in other countries and were diagnosed 
after arriving in Thailand (there have been no reported cases due to local 
transmission). Despite this milestone, members of the public are still advised to 
follow preventive measures including physical distancing, regular handwashing, 
avoiding touching the face, wearing masks when visiting crowded places and 
coughing only into a folded elbow or a tissue (which should be disposed of safely).

1.2 General Guidelines and Preventive Measures 
Players, coaches, tournament staff and volunteers all have a joint responsibility 
for ensuring that their movements take place in a way that limit any potential 
spread of infection. It is very important that the preventive measures are closely 
followed in accordance with the general guidelines of the health authorities.
In order to create a safe and secure environment during the competition period, 
kindly ensure that you follow the basic preventative measures at all times:
• Wash your hands frequently and thoroughly or use alcohol-based hand 

sanitizer 
• Cough or sneeze in your sleeve 
• Maintain physical distancing (at least 1 metre) 
• Avoid touching your eyes, nose and mouth 
• If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care 

immediately 
• If you have mild respiratory symptoms seek medical advice

1.3 Important Contact Details
Badminton Association  
of Thailand President : 
KhunyingPatama Leeswadtrakul 
Email: khunyingpatama 
 @bwfbadminton.org 

Tournament Director :  
Lt. Col. Ruj Saeng-Udom 
Email: ruj.sat@hotmail.com 

Deputy Tournament Director : 
Paisan Rangsikitpho 
Email: paisanr@gmail.com

1.4 Calendar - Action Plan

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Pre-departure test (refer to 2.2)

28 Dec 29 Dec 30 Dec 31 Dec 1 Jan

Predeparture
tests
Submit test
result

2 Jan

Predeparture
tests
Submit test
result

3 Jan

Predeparture
tests
Submit test
result

Organizational quarantine (Day 0-6)

4 Jan

Arrival
Check-in
Day 0 test

5 Jan

First day of
quarantine

6 Jan

Start of
practice
6 January
onwards

7 Jan

COVID-19
Safety
Briefing

8 Jan

Day 4 test

9 Jan 10 Jan

Main court
practice
(10-11 Jan)

YONEX Thailand Open

11 Jan

TM Meeting
YTO

12 Jan

Start of YTO
No spectators

13 Jan

Day 9 test

14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan

Day 13 test

End of YTO

TOYOTA Thailand Open

18 Jan

TM Meeting
TTO

Last day of
quarantine

19 Jan

Start of
TTO
spectators

20 Jan 21 Jan 22 Jan

Day 18 test

23 Jan 24 Jan

End of TTO

HSBC BWF World Tour Finals 2020

25 Jan 26 Jan

Day 22 test

World Tour
Finals Draw
(Group)

TM Meeting
WTF

27 Jan

Start of
WTF
spectators

28 Jan 29 Jan

World Tour
Finals Draw
(Knock out)

30 Jan

Day 26 test

31 Jan

End of WTF

Departure
test

1 Feb

Departure
Departure
test

2 Feb 3 Feb 4 Feb 5 Feb 6 Feb 7 Feb

  Remark : Dates subject to change
 
2.  COVID-19 TESTING FOR PLAYERS AND TEAM ENTOURAGE 

To ensure the safest possible environment for players and entourage BWF will be 
implementing a COVID-19 testing plan during the events, where all players and team 
entourage will be required to undertake COVID-19 PCR tests. The aim is to as much 
as possible create infection free ‘bubble’ within the venue environment.

Teams are required to limit the number of personnel in their entourage based on a 
need to basis. Any accredited entourage over and above the accreditation limit will 
be required to undertake testing at their own cost. There will be mandatory tests per 
player per event.

PROTOCOLS FOR PLAYERS AND TEAM ENTOURAGE 
YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

Championships Office Assistant :  
(Ms) Pornpawee Anantakitpaisal 
Email: pornpawee.anan@gmail.com   
Phone number: +66 87 6923872

COVID-19 Manager : 
AM. Assoc. Prof. Nigon Chumnankul 
Phone number: +66 98 252 7958

Transport: +66 87 6923872
Accreditation: +66 87 6923872
Practice: +66 87 6923872
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Upon arrival to Thailand, all participants must undergo a 14 days organizational 
quarantine. 

During the organizational quarantine, participants who have tested negative for 
COVID-19 will be able to access the practice facilities from 6 January at Hall 5 in 
IMPACT Arena Exhibition and Convention Centre.

The competition will commence on Day 8 of the organizational quarantine period, 
without the presence of spectators. Participants are therefore required to arrive in 
Thailand and check-in at official hotel at least seven days before the first day of the 
competition, latest on Monday, 4 January 2021. Those who arrive later than the cut-
off date, will not be allowed to take part in the tournament.

Those who arrive earlier than 4 January 2021, kindly inform BWF and BAT accordingly.
 

2.1 Entry requirements 

The following documents are required to enter Thailand

a) VISA
Participants should apply for a VISA that is appropriate for the purpose 
of visit. All participants can expect to receive a VISA support letter from 
Thai BA within 3 working days of the receipt of their VISA application form.
Citizens of the following 56 countries are not required to apply for VISA, 
however they are still required to submit the VISA application form to 
the organizers, in order to be granted VISA exemption, which will be 
valid for 45 days.

b)  Certificate of entry (COE)
The COE can be acquired either before or after the VISA application. The 
submission can be completed online at coethailand.mfa.go.th. Should 
you have further enquiries, please contact the Royal Thai Embassy 
or Consulate General in your home country. You can find a step by 
step registration guideline video on the following link: https://youtu.be/
icidNaXvOmM

 
c)  COVID-19 insurance coverage 

Insurance is required for everyone entering Thailand. It must include a 
minimum coverage of USD 100,000 covering treatment and medical 
expenses related to COVID19 over the total duration of stay in Thailand. 
The insurance of players/team entourage will be covered by the insurance 
coverage undertaken by BAT. Kindly submit the insurance form to the 
organizers, in order to receive the insurance policy, which will need to 
be submitted for the application for the Certificate of Entry.

d)  Confirmation of flight booking
Confirmation of flight booking is required for application for the Certificate 
of Entry. In case of indirect flights, booking confirmation for all connecting  
flights must be provided. Kindly note that currently, only approved  
airlines are permitted to operate flights to Thailand. Please contact your 
preferred airline, travel agency or the Royal Thai Embassy or Consulate 
General in your home country for more information on the available flights 
before booking as this information is updated depending on the current 
COVID-19 situation in Thailand.

e)  ASQ or ALQ Hotel reservation confirmation
The Center for Disease Control and Prevention (CDC) will provide a letter 
confirming the Organizational Quarantine status of NOVOTEL Bangkok 
IMPACT, which can be submitted for the application of the Certificate 
of Entry instead of the ASQ/ALQ hotel reservation confirmation. BAT 
will share this letter with all the participants once received. In addition, 
NOVOTEL Bangkok IMPACT will also be able to provide a booking  
confirmation as an OQ Hotel (organizational quarantine) to all participants 
who have made a reservation. The hotel booking confirmation will need 
to be submitted for the application for the Certificate of Entry.

f) Fit to fly certificate 
All travellers need to have a Fit to Fly or a Fit to Travel Health Certificate 
in order to travel. Fit to Fly or Fit to Travel Health Certificates to be issued  
by medical doctors no more than 72 hours before departure. This  
certificate must indicate clearly that a passenger is fit to fly.

 
g)  Negative RT-PCR COVID-19 test certificate (in English)

A COVID-free Certificate with RT-PCR method laboratory result shall be 
issued no more than 72 hours before departure. Travellers are required 
to present the actual physical copy of their negative RT-PCR COVID-19 
test certificate in English. Kindly ensure that you carry the original negative 
certificate. Screenshots/digital copies of the certificate might be rejected 
by the authorities.

h)  Declaration form
The Declaration Form can be downloaded and printed from the following 
link https://thaiconsulatela.org/wp-content/uploads/2020/07/Declaration 
-form-for-NonThai-nationals.pdf.  Once completed, the form needs to 
be scanned and submitted online at coethailand.mfa.go.th. 

i)  T8 Form (Health Declaration Form)
All travellers must present a T8 Health Questionnaire to authorities upon 
arrival in Thailand. The form can be completed on the AOT T8 app. 
For those who prefer to do it by hand, you will be given the T8 Health 
Questionnaire by your airline. It is advisable to bring a prefilled form.

You can download the AOT app from the following links:
Apple: https://apps.apple.com/my/app/aot-airports/id792579639 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
AOT&hl=en&gl=US
 

Furthermore, all travellers entering Thailand are required to download the following 
mobile apps for contact tracing and health monitoring purposes: 

1. COSTE
 a. Apple: https://apps.apple.com/th/app/coste/id1513334711
 b. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tely360.coste 

 
2. IYC NotifyMe
 a. Apple: https://apps.apple.com/th/app/ivc-notifyme/id1360404589 

  b. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.iyc.notifyme 

2.2 Testing Strategy 
  
  The testing strategy is divided into the following: 

a)  Pre-departure test: all players/entourage must obtain a negative test 
certificate 72 hours prior to their departure to Thailand. This requirement 
includes foreign and Thai players/entourage living in Thailand. The 
cost of the pre-departure test is to be borne by the respective Member 
Association(s)/player(s).

b)  Players/entourage to be tested upon arrival (Day 0) at the official hotel, 
with results to be received as soon as possible. In case of arrivals between 
1-4 January, the onarrival test will be carried out on the arrival date. 

Kindly note that early arrivals will be required to stay in their designated 
hotel room until the 4 January. Day of the organizational quarantine will still  
commence on 4 January.

c) Further testing will be done on Day 4, Day 9, Day 13, Day 18, Day 22, 
Day 26-28 (on demand) during the weeks to continuously validate that 
participants are free from infection.

d) All tests during the tournament weeks will be carried out after the players/
pairs have completed their match. In case a player/pair is involved in 
multiple events, tests will be carried out after their last match.

081



2.3  Testing Procedure 

Testing will be carried out in a secure environment at a designated testing 
room at the official hotel, NOVOTEL Bangkok IMPACT according to the below 
testing plan.

Test days Date Day

Day 0 4 January Monday
Day 4 8 January Friday
Day 9 13 January Wednesday
Day 13 17 January Sunday
Day 18 22 January Friday
Day 22 26 January Tuesday

Day 26-28 30 January Friday

1-4 January

Testing schedule Expected results

00:00–05:59 10:00
06:00–11:59 16:00
12:00–17:59 22:00
18:00–23:59 08:00 (next day)

8, 13, 17, 22 & 28-31 January

Testing schedule Expected results

06:00–11:59 16:00
12:00–17:59 22:00

1-4 January

Testing schedule Expected results

00:00–05:59 10:00
06:00–11:59 16:00
12:00–17:59 22:00

Players must arrive in the tournament city and check-in at the official hotel by 
Monday, 4 January, so as to ensure the tests are carried out and results are 
obtained before the 14 days official organizational quarantine period begins.*

* In case of arrival before 4 January, the on-arrival test will be carried out on the arrival 
date and an additional test will be carried out on 4 January, which will be considered 
as Day 0 test.

All testing activities are mandatory and a requirement to get an accreditation 
and access to the tournament. Accreditation passes will only be issued to green 
group personnel (see section 4.3) once negative tests have been obtained.

In addition, if BWF request a test to be taken this cannot be refused. If players/
coaches have symptoms they may request a test.

2.4 Testing Method
The PCR testing method will be used as this test is effective in confirming the 
presence of COVID-19 virus. This test requires having a swab of their nose 
and throat taken and the sample is analysed to confirm whether the individual 
is infected or not.

The test result can be obtained between 3-4 hours (with a maximum of 24 hours).

2.5  Protocols in the Case of a Positive Test
In case of positive test, the host organising committee will inform BWF. The 
patient will be taken to the hospital, where further tests will be carried out, with 
the result to be expected within 72 hours. Patients will be monitored and can 

be discharged upon advised by the local health authorities.

Quarantine and contact tracing measures will be carried out under the guidance 
of Thai Health Authorities, BWF and the host organising committee.

In connection with contact tracing, other participants can be asked to do 
self-isolation and undergo further testing. All direct contacts of a positive case 
are required to be tested and have to undergo a mandatory 14-day self-iso-
lation period. Kindly note that any roommates and all doubles partners are 
automatically classified as direct contact.

In the case of a positive test, all associated costs for players/team entourage 
will be covered by the insurance coverage undertaken by BAT.

All other personnel not covered by the BAT insurance coverage are requested 
to ensure they have adequate insurance coverage as per the Thailand entry 
requirements. (See 2.1)

3.  PROTOCOLS FOR PLAYERS AND TEAM ENTOURAGE –  
 PRE-TOURNAMENT

3.1 Pre-departure Testing in Home Country
All players/entourage must obtain a negative test certificate 72 hours prior to 
their departure to Thailand. This requirement includes foreign and Thai players 
living in Thailand. This is to ensure that all participants start the Championships 
with some assurance that they are COVID-19 free. The pre-departure test is 
at the Member Association/team/player/entourage own cost.

Prior to departure, at least one day before the expected arrival date for the 
tournament, the test result must be emailed to:
a) events.admin@bwfbadminton.org
b) info.batevents@gmail.com 

All players/entourage must also possess original copy of the negative test 
certificate to be presented at the check-in counter at the point of departure and 
at the local Immigration upon arrival at the tournament airport.

Before leaving your country/city

Do Don’t

• Stay in your own secure  
 environment

• Don’t go out to crowded areas

• Get a copy of your negative test 
 certificate

• Don’t attend group gatherings

• Don’t hang out with people you  
 don’t know

3.2 Safety on Flights and In Airports 
Players and team entourage should strictly follow guidelines issued by the 
aviation authorities and airlines concerned. General personal hygiene measures 
such as regularly washing hands, not touching face, physical distancing and 
wearing face masks are highly recommended.

At the airport and during flight

Do Don’t

• Keep to you own entourage group • Don’t go to crowded areas
• Wear your mask at all times • Don’t hang out with people you  

 don’t know
• Keep safe distance from others
• Practice good personal hygiene
• Ensure you carry a copy of your  
 negative COVID-19 certificate
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4.  PROTOCOLS FOR PLAYERS AND TEAM ENTOURAGE -  
 DURING EVENT 

4.1 Transport from airport to hotel 
Upon arrival at Bangkok Don Mueang and Suvarnabhumi Airport, participants  
are required to present their negative COVID-19 certificate to the local  
Immigration at the airport. Each team will be transported from the airport directly 
to the official hotel, NOVOTEL Bangkok IMPACT for the 14-day Organizational 
Quarantine. Each team will be provided with their own transportation arranged 
by Thai health authorities. 

Players/team entourage as well as the bus drivers are required to wear face 
masks at all times during transport.

4.2  Hotel
The official tournament hotel is NOVOTEL Bangkok IMPACT. The hotel will be 
closed to other visitors throughout the full duration of all three tournaments: 
YONEX Thailand Open 2020, TOYOTA Thailand Open 2020 and the HSBC 
BWF World Tour Finals 2020.

Athletes will be assigned single rooms during the 14-day quarantine period. The 
accommodation as well as breakfast, lunch and dinner during the quarantine 
period will be provided for all athletes by Badminton Thailand free of charge. 
Upon request, players/team entourage may be accommodated to twin-sharing 
rooms. However kindly note, that should one of the occupants of a twin-sharing 
room test positive, it will be mandatory for the second occupant to self-isolate for 
14 days, as they are considered a direct contact of a positive case. Subsequently 
their green zone accreditation pass will be revoked. Player/team entourage will 
withdraw from the tournament, should one of them test positive. In addition, 
doubles pairs are also considered as direct contact, and will therefore need 
to be isolated and subsequently withdraw from the tournament, should one of 
them test positive.

Upon arrival to the official hotel (before the check-in procedures), participants 
will undergo a Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 test. The tests 
will be conducted in a dedicated testing room by trained nurses assigned for 
the tournament.

After the test, participants must check-in and wait in their rooms until the test 
results are confirmed. During this period, all meals will be provided in meal 
boxes, which will be delivered to the rooms directly.

For health monitoring purposes, all participants are required to use the following 
app during the 14-days quarantine period. 

 1. COSTE
  a. Apple: https://apps.apple.com/th/app/coste/id1513334711

   b. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. 
    tely360.coste 

Participants will be required to measure their own body temperature every day 
and record it in the application twice a day. Each room will be provided with a 
thermometer for this purpose. 

The following app must be downloaded by each participant for contact tracing 
purposes:

 2. IYC NotifyMe
  a.  Apple: https://apps.apple.com/th/app/ivc-notifyme/id1360404589 

   b. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.iyc. 
    notifyme 

At the official hotel during test  
and while waiting on Day 0 test result

Do Don’t

• Wear your mask at all times • Don’t leave the hotel room until  
 waiting for the test result

• Keep safe distance from others • Don’t mingle in the lobby while  
 waiting for results, accreditation  
 may be withheld

• Practice good personal hygiene • Don’t hang out with people you  
 don’tknow

• Inform your Team Manager / BWF  
 if you experience any of the 
 following symptoms: fever above  
 37.6 (scanned on the forehead),  
 cough, sore throat, loss of sense 
 or smell, cold-like symptoms.

• Don’t go to crowded places

• Stay in your room until the test 
 resu l t is ready (need to be  
 prepared for a wait of up to  
 24 hours)

Athletes and entourage, who have received their negative test results will able 
to leave their rooms only use the fitness areas and the practice facilities at the 
IMPACT Arena Exhibition and Convention Centre from 6 January onwards, in 
compliance with the respective protocols. The use of any other facilities within 
the hotel and/or the arena is prohibited during the 14days of organizational 
quarantine. Please also note, that the use of the hotel gym and swimming pool 
is strictly prohibited. Whenever in the official hotel, participants are required to 
stay in the room throughout the 14-days quarantine period. Should there be 
a case where a person requires medical attention, there is an on-site medical 
centre in the official hotel.

Only athletes and entourage from the same country can use the practice facilities 
at the same time. A schedule will be created where each group will be allocated 
dedicated training session and there will be 15-minute sanitization between each 
session. Upon their consent, athletes and entourage from countries where only 
a few players participate in the tournaments can be grouped together. This will 
be based on continents.

During the 14-days of organizational quarantine breakfast, lunch and dinner will 
be delivered to the rooms directly. Once the organizational quarantine is over, 
buffet style breakfast will be served in the hotel restaurant.

After receiving negative test result of Day 0

Do Don’t

• Wait for Team Managers to  
 c o l l e c t  a c c r e d i t a t i o n s  f o r  
 whole team

• Don’t go to crowded areas

• Leave your room only for practice
 purposes

• Don’t hang out with people you  
 don’t know

• Keep to your own entourage  
 group

• Don’t hang out with other teams  
 or entourage that have not  
 received a negative test result

• Use the fitness facilities during the
 allocated time for your entourage  
 group

• Don’t leave your room other  
 than for practice purposes

• Stay in your room until the test 
 resu l t is ready (need to be  
 prepared for a wait of up to  
 24 hours)

• Don’t use the fitness facilities  
 during times allocated to other  
 groups
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After the 14 days of Organizational Quarantine, there will be flexibility in 
movement to certain food outlets and department stores. A list of places will 
be provided by the end of the quarantine period.

It is very important that players and entourage take measures to mitigate the 
risks associated with this. Avoid close gatherings, maintain physical distancing, 
wear face masks etc.

The mid-week/in-competition COVID-19 tests will also be carried out in the 
hotel, at the same location as the Day O test in the official hotel. After the test is 
conducted, players/entourage are able to continue their daily routine as normal, 
while waiting for the test result.

During mid-week/in-competition COVID-19 tests

Do Don’t

• Cooperate with tournament staff  
 to get the test done

• Don’t go to Red Zone areas

• Stay in the Green Zone areas
• Continue physical distancing
• Wear your face mask
• Continue your routine while  
 waiting for the test result

4.3  Accreditation
Players and team entourage that have been tested and obtained a negative 
result, will be designated green and be given a Green accreditation. The green 
group primarily includes all stakeholders who will come into direct contact with 
players and team entourage. Everyone within the green group will be required 
to undertake a COVID-19 test as defined. No personnel are allowed to access 
tournament facilities and transport without an accreditation pass. (Players are 
not permitted to access the practice facilities or use transport before collecting 
accreditation.)

Green group personnel:

Players Stringers
Team entourage Visual Reality

Umpires Hawkeye
Referees Shuttle control

Line judges FOP management team
Physios Player assembly point managers

Tournament doctors Anti-doping
BWF staff Prize presentation ushers and 

presenters
Infront staff BWF and LOC appointed Media

Team liaison officers Green zone area cleaners

4.4 Accreditation Zones
The tournament venue will be divided into two zones - Green and Red. The 
green zone broadly includes all areas where players, entourage and TO’s will be 
congregating such as the FOP, players’ lounge, secretariat and TO’s areas and 
the red zones include all areas outside of this such as spectator and VIP areas.

4.5  The Competition Venue 
The competition venue is IMPACT Arena Bangkok, located close to the official 
hotel.

4.6  Transport between hotel and venue/practice venue 
Each team will be provided with their dedicated transport between the official 
hotel and the competition venue as well as the practice venue. The use of 
the official transport is mandatory throughout all 3 tournaments. Players and 
entourage as well as bus drivers are required to wear face mask/face shields 
at all times during transport.

4.7 Temperature Screening
During the 14-days organizational quarantine, participants will be required to 
measure their own body temperature every day and record it in the COSTE 
application twice a day. Each room will be provided with a thermometer for 
this purpose.

During the tournament weeks, all green accredited personnel, including players 
and team entourage are required to be temperature screened each time upon 
entering the venue. Anyone with temperature over 37.6°C measured on the 
forehead will be rejected at the door and will have to wait in isolation before 
a second temperature check is conducted. If the second temperature check 
returns a temperature below 37.6°C, the person can proceed as normal.

Should the second temperature check return a temperature of 37.6°C or more, 
the person will be taken to the official hotel to get tested.

4.8 Face Masks/Face shields 
It is mandatory for all green zone personnel to wear face masks/face shields at 
all times, except for players preparing or playing for matches, or umpires when 
sitting in the umpires’ chair.

4.9 Warm Up Courts 
Two warm up courts will be available for players throughout the events.

To ensure physical distancing is carried out, a maximum of 6 players are  
permitted to use each warm up court at any one time. In addition, the warm up 
courts are strictly limited to those players with upcoming matches. BWF and 
the local organising committee seek the assistance of the players to ensure 
these measures are implemented.

The warm up area will be cleaned regularly.

4.10 Practice courts
Six practice courts will be available for players throughout the events. The 
practice courts are located in Hall 5 of IMPACT Arena Exhibition and Convention  
Centre. Regular transport will be provided between Hall 5 and the official 
hotel. The use of transport between the official hotel and the practice venue 
is mandatory.

The local organising committee will design the practice court schedule in a 
way that limits the number of players within the practice area at any one time.
The practice hall will be cleaned regularly.

4.11 Players’ Lounge 
Access to the players’ lounge is strictly on a need-to basis and applicable only 
to Green Zone accredited personnel.

As general advice, all players/coaches/managers/entourage are encouraged 
to go back to their respective hotel rooms upon completion of their match/
duty. This is to avoid crowding and to reduce the risk of exposure. As per other 
areas of the stadium, players and entourage should practice good hygiene 
when inside the lounge.

4.12 Catering 
During the 14-day quarantine period all meals will be provided in the official 
hotel and will be delivered to each room directly. After the quarantine period 
is over, buffet style breakfast will be served in the hotel restaurant and there 
will be some flexibility in movement to certain food outlets and department 
stores in the IMPACT area. A list of places will be provided by the end of the 
quarantine period.

084



4.13 Players’ Seating Area 
The player seating area will be located on the bleacher seats behind court 1 and 
will be arranged in a way, that close contact between players and spectators 
is not possible.

It is important that players and team entourage follow the physical distancing 
measures that are in place in the seating area. As general advice, all players/
coaches/managers/entourage are encouraged to go back to their respective 
hotel rooms upon completion of their match/ duty. This is to avoid crowding 
and reduce the risk of exposure.

Player match analysis video recordings will be permitted from the player bleacher 
seats only. Each team will be allowed up to 3 video permits. A maximum of 4 
cameras are allowed to be set up for each court. Priority will be given to players/
pairs competing on the court.

4.14 Changing Rooms 
It is highly recommended that players avoid using dressing room showers unless 
absolutely necessary. All players/coaches/managers/entourage are encouraged 
to go back to their respective hotel rooms upon completion of their match/duty.

4.15 Physio Services
Physio services will be available throughout the competition. The tournament 
physios are part of the tournament testing programme and will be allocated 
green zone accreditation passes.

Location and setup details to be clarified. Both the physio and the player must 
wear face masks/face shields during treatment. The physio bed and equipment 
will be disinfected after each treatment.

4.16 Anti-Doping 
Anti-doping will be implemented as per BWF regulations.

4.17 Stringing Service 
Stringing service will be provided by YONEX free of charge for YONEX sponsored 
players and $25 USD for non-YONEX players, including strings. More information 
on stringing arrangements will be provided during the team managers meeting.

4.18 Official Briefings 
A special briefing on COVID-19 protocols will be held on Wednesday, 7 January 
at 09:00 for all team managers. Attendance is mandatory and meeting location 
to be confirmed. 

The team managers meeting of YONEX Thailand Open will be held on Monday, 
11 January at 11:00 at Impact Arena.

The team managers meeting of TOYOTA Thailand Open will be held on Monday, 
18 January at 11:00 at Impact Arena. 

The team managers meeting of HSBC World Tour Finals will be held on Tuesday, 
26 January at 15:00 at Impact Arena.

The draw for WTF group stages will be carried out on Tuesday, 26 January at 
10:30am at Impact Arena.

The draw for the WTF knock out stage will be carried out on Friday, 29 January 
immediately after the conclusion of the group stages at Impact Arena. 

It is recommended that each team only sends one representative unless  
absolutely necessary to send another staff (i.e. interpreters/translators).

Seating arrangements will be set up in a way that there is at least 1m between 
seats.

The meeting room will be cleaned and sanitized before any meeting/briefing 
takes place.

All participants attending the briefing(s) are required to wear face masks/face 
shields.

4.19 Security 
Regular security checks will be conducted throughout the facilities. Dedicated 
security personnel will regulate the flow of movement at the competition venue. 
In order to limit the traffic especially on narrow corridors, the flow of movement 
will be kept one-directional.

At the venue

Do Don’t

• Wear your face mask at all times 
unless eating/drinking or playing 
badminton

• Don’t go to the Red Zone areas

• Practice good personal hygiene • Don’t go to spectator seating area
• Follow the physical distancing mea-

sures
• Don’t go to spectator carnival area

• Enter and exit via the Green Zone 
entry/exit points

• Don’t go to the Red Zone areas

• Get your temperature checked upon 
entry

• Don’t hang out at the venue

• Follow the Green Zone path to 
access the Warm-up, Practice and 
Competition courts

• Limit the number of people on one 
court to 6 players

• Wear your face mask during physio 
treatment

• Limit the number of representatives 
attending official meetings/briefings

• Go back to the hote l  room 
upon the completion of your  
match/duties

5. PROTOCOLS FOR PLAYERS AND TEAM ENTOURAGE -  
 DURING MATCH

5.1 Assembly Point
Physical distancing measures must be closely followed at the players assembly 
area. Before players are called on court, umpires will carry out the players’ 
clothes inspection. Umpires, service judges and players are all required to wear 
their face masks and follow physical distancing during the inspection.

Once a match is ready to be called on court, technical officials will be announced 
and march on first. Players will then be announced on court separately.

5.2 Pre- and Post-Match Protocols 
Instead of shaking hands, players can touch rackets with their opponents or 
nod/put their hand across their chest when greeting the match officials.

5.3 Coin Toss
The umpires will ensure that there is adequate space between players during 
the coin toss. The coin will be disinfected between matches.

5.4 Shuttle Dispenser
A shuttlecock dispenser will be provided at each end of the court. When a 
player wants to change the shuttlecock and is allowed to do so by the Umpire, 
the player can return the used shuttlecock into the shuttle box and take a new 
shuttlecock from the dispenser.

5.5 Coaching 
Only one coach per player/pair per match is permitted on the field of play.
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5.6 Intervals and Breaks in the Game 
After the end of each game, the Service Judge will place the 2-min interval cone 
on the court and return to stand by his own chair until the end of the interval. 
At change of ends, players are required to carry their own bags and place them 
into the player box on the opposite side. Players are requested not to leave 
any unpleasant items in the player boxes such as plasters, bandages, plastic 
bottles, food etc. Kindly take every item with you.

When line judges/floor assistants mop the court, the Umpires must ensure that 
the players are standing by the player boxes during the cleaning procedure. 

5.7 Walk off Procedure 
After the end of each match, the players will walk off court following the umpire. 
Physical distancing measures shall be closely followed during the walk off. 

5.8 Cleaning of Court Equipment 
The following equipment will be cleaned and disinfected frequently: 
• Players boxes
• HSBC player chairs 
• Shuttle dispensers 
• Net tape 
• Umpire tablet 
• Umpire chair (seat, handles, steps) 
• Service judge chair 
• Service height measuring device

At the venue

Do Don’t

• Wear your mask at the assembly 
area

• Don ’ t  shake hands or hug  
opponents

• Gree t  you r  opponen ts and  
Technical Officials with a nod, wave 
or hit rackets together

• Don’t throw anything into the crowd 
(clothes, racket, shuttles)

• Collect shuttlecocks from the shut-
tlecock dispenser and not from 
Service Judge

• Don’t leave any items in the player 
box

• Return used shuttles to the shuttle 
box

• Ensure you move all items from the 
player box when you change ends 
and at the end of the game

• Stand by your player box while the 
court is being mopped

• Follow physical distancing during 
walk off

6. PROTOCOLS FOR PLAYERS AND TEAM ENTOURAGE -  
 POST MATCH 

6.1  Media Obligations
The players will be required to undertake post-match media obligations as 
outlined in the BWF Regulations. There will however be new protocols in place 
to ensure the safety of players, media and translators.

The mixed zone or media interview area will be stationed nearby the field of play 
exit as per previous tournaments. The only media allowed into these areas will 
be appointed, approved and managed by BWF. It is mandatory for media and 
translators appointed by BWF to undergo COVID-19 testing and therefore all 
interviews carried out in the mixed zone and/or interview area will be conducted 

by media who have tested negative for COVID-19.

The interviews in the mixed zone and/or interview area will be conducted under 
physical distancing rules or any other protocols decided by BWF. Media and 
translators required to wear face masks.

In addition, virtual interviews will be carried out for red group media. These will 
be organized via Zoom calls.

Post-match on court interviews will not be carried out.

6.2  Prize presentations 
Before each presentation, the players will be required to sanitise their hands. 
Children and other entourage are not permitted in the presentation area. 

Prize presenters and ushers are required to wear face mask throughout the 
ceremony.

Shall players request to wear a face mask during the ceremony, this will be 
allowed.

During presentations, physical distancing measures will be followed and prize 
presenters will be instructed not to verbally communicate with players. Players 
shall pick up the prizes from trays, rather than be handed them from presenters. 
A group photo observing physical distancing rules will be carried out at the end 
of each presentation.

Further information will be provided at the Team Managers’ meeting.

7.  PLAYER APPEARANCES FOR HSBC BWF WORLD TOUR 
 SPONSORS AND PARTNERS

All player appearances at the booth areas will not be carried out, instead online player 
appearance/meet and greet activities will be organized. All appearances will be adapted 
to ensure the safety of players and all stakeholders involved.

However, the players might be required to sign on physical premiums as giveaways 
without any presence of public as part of the player appearances obligations.

8.  BREACHES OF COVID-19 SAFETY PROTOCOLS
The BWF has introduced specific penalties for breaches of the COVID-19 safety 
protocols. An Overview of the breaches and penalties can be found under Chapter 
2, Section 2.5.1 of the BWF Statutes: https://corporate.bwfbadminton.com/statutes/ 
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No. Name Firstname Gender Member ID Country Events Status

1 Mapasa Setyana F 77441 AUS WD O

2 Somerville Gronya F 58488 AUS WD O

3 Choi Catherine F 57791 CAN WD O

4 Ho-Shue Jason Anthony M 93791 CAN MD O

5 Honderich Rachel F 95664 CAN WD O

6 Hurlburt-Yu Joshua M 69194 CAN XD O

7 Li Michelle F 84523 CAN WS O

8 Tsai Kristen F 72164 CAN WD O

9 Wu Josephine F 86226 CAN WD, XD O

10 Yakura Nyl M 25322 CAN MD O

11 Chen Qing Chen F 94125 CHN WD X

12 Chen Yu Fei F 78778 CHN WS X

13 Di Zi Jian M 87985 CHN MD X

14 Han Yue F 92967 CHN WS X

15 He Bing Jiao F 87434 CHN WS X

16 Huang Dong Ping F 89426 CHN XD X

17 Huang Kai Xiang M 83797 CHN MD X

18 Huang Ya Qiong F 63168 CHN XD X

19 Jia Yi Fan F 65144 CHN WD X

20 Li Jun Hui M 79059 CHN MD X

21 Liu Cheng M 95396 CHN MD X

22 Liu Xuan Xuan F 60567 CHN WD X

23 Liu Yu Chen M 93367 CHN MD X

24 Lu Guang Zu M 77427 CHN MS X

25 Shi Yu Qi M 57945 CHN MS X

26 Wang Chang M 55414 CHN MD X

27 Wang Yi Lyu M 99452 CHN XD X

28 Wang Zhi Yi F 61854 CHN WS X

29 Xia Yu Ting F 68753 CHN WD X

30 Zheng Si Wei M 83046 CHN XD X

31 Antonsen Anders M 91554 DEN MS O

32 Astrup Kim M 92980 DEN MD O

33 Axelsen Viktor M 25831 DEN MS O

34 Blichfeldt Mia F 91224 DEN WS O

35 Boje Alexandra F 88779 DEN WD, XD O

36 Christiansen Mathias M 99521 DEN XD O

37 Fruergaard Maiken F 70042 DEN WD O

38 Gemke Rasmus M 62855 DEN MS O

39 Kjaersfeldt Line H๘jmark F 63437 DEN WS O

40 Magelund Amalie F 95643 DEN WD O

LIST OF PLAYERS
International Badminton Tournaments YONEX Thailand Open, Toyota Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

O XMain Draw Withdraw
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No. Name Firstname Gender Member ID Country Events Status

41 Norh Niclas M 64118 DEN MD O

42 Poulsen Mette F 43761 DEN WD O

43 Rasmussen Anders Skaarup M 44414 DEN MD O

44 Ravn Freja F 88933 DEN WD O

45 Thygesen Sara F 68189 DEN WD O

46 Mikkelsen Mikkel M 76031 DEN XD O

47 Soby Rikke F 58111 DEN XD O

48 Vittinghus Hans-Kristian Solberg M 53753 DEN MS O

49 Elgamal Adham Hatem M 72466 EGY XD O

50 Hany Doha F 61746 EGY WD, XD O

51 Hosny Hadia F 52901 EGY WD O

52 Adcock Chris M 70333 ENG XD X

53 Adcock Gabrielle F 62844 ENG XD X

54 Birch Chloe F 50715 ENG WD O

55 Ellis Marcus M 71349 ENG MD, XD O

56 Lane Ben M 76278 ENG MD O

57 Langridge Chris M 51624 ENG MD O

58 Smith Lauren F 80918 ENG WD, XD O

59 Vendy Sean M 72478 ENG MD O

60 Marin Carolina F 18228 ESP WS O

61 Penalver Luis Enrique M 71221 ESP MS O

62 Delrue Delphine F 70762 FRA XD O

63 Gicquel Thom M 68544 FRA XD O

64 Heriau Vimala F 90317 FRA WD O

65 Labar Ronan M 22038 FRA XD O

66 Lambert Margot F 99891 FRA WD O

67 Lefel Emilie F 54079 FRA WD O

68 Leverdez Brice M 52968 FRA MS O

69 Tran Anne F 98854 FRA WD, XD O

70 Adam Eloi M 87403 FRA MD, XD O

71 Maio Julien M 73323 FRA MD O

72 Qi Xuefei F 77256 FRA WS O

73 Efler Linda F 83942 GER WD O

74 Hess Daniel M 63389 GER MD O

75 Jansen Jones Ralfy M 88726 GER MD O

76 Herttrich Isabel F 98052 GER WD, XD O

77 Lamsfuss Mark M 68045 GER MD, XD O

78 Seidel Marvin M 64909 GER MD O

79 Li Yvonne F 91106 GER WS O

80 Ostermeyer Kilasu F 74944 GER XD O

LIST OF PLAYERS
International Badminton Tournaments YONEX Thailand Open, Toyota Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

O XMain Draw Withdraw
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LIST OF PLAYERS
International Badminton Tournaments YONEX Thailand Open, Toyota Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

No. Name Firstname Gender Member ID Country Events Status

81 Chang Tak Ching M 87674 HKG XD O

82 Cheung Ngan Yi F 87709 HKG WS O

83 Lee Cheuk Yiu M 94780 HKG MS O

84 Ng Ka Long Angus M 45171 HKG MS O

85 Ng Wing Yung F 87616 HKG XD O

86 Tang Chun Man M 77689 HKG XD O

87 Tse Ying Suet F 61435 HKG XD O

88 Ahsan Mohammad M 52749 INA MD O

89 Alfian Fajar M 88876 INA MD O

90 Ardianto Muhammad Rian M 91130 INA MD O

91 Carnando Leo Rolly M 68633 INA MD O

92 Marthin Daniel M 84786 INA MD O

93 Bandaso Mychelle Crhystine F 76782 INA XD O

94 Christie Jonatan M 73442 INA MS O

95 Faizal Hafiz M 12557 INA XD O

96 Fikri Muhammad Shohibul M 91440 INA MD O

97 Gideon Marcus Fernaldi M 26394 INA MD X

98 Ginting Anthony Sinisuka M 95661 INA MS O

99 Hartawan Ruselli F 81986 INA WS O

100 Jordan Praveen M 89916 INA XD O

101 Maulana Adnan M 63571 INA XD O

102 Maulana Bagas M 79658 INA MD O

103 Mentari Pitha Haningtyas F 59465 INA XD O

104 Oktavianti Melati Daeva F 82061 INA XD O

105 Polii Greysia F 14729 INA WD O

106 Rahayu Apriyani F 81462 INA WD O

107 Ramadhanti Siti Fadia Silva F 88097 INA WD O

108 Rhustavito Shesar Hiren M 81887 INA MS O

109 Rivaldy Rinov M 88451 INA XD O

110 Setiawan Hendra M 51074 INA MD O

111 Sugiarto Ribka F 96455 INA WD O

112 Sugiarto Tommy M 14587 INA MS X

113 Sukamuljo Kevin Sanjaya M 80057 INA MD X

114 Tunjung Gregoria Mariska F 83802 INA WS O

115 Widjaja Gloria Emanuelle F 81702 INA XD O

116 Kusumawardana Pramudya M 74732 INA MD O

117 Rambitan Yeremia Erich Yoche Yacob M 94430 INA MD O

118 Arjun M.r. M 98935 IND MD O

119 Attri Manu M 59803 IND MD O

120 Kapila Dhruv M 57372 IND MD O

O XMain Draw Withdraw



096

No. Name Firstname Gender Member ID Country Events Status

121 Kidambi Srikanth M 93627 IND MS O

122 Nehwal Saina F 52748 IND WS O

123 Parupalli Kashyap M 53944 IND MS O

124 Ponnappa Ashwini F 49765 IND WD, XD O

125 Prannoy H. S. M 83950 IND MS O

126 Pusarla V. Sindhu F 73173 IND WS O

127 Rankireddy Satwiksairaj M 72435 IND MD, XD O

128 Reddy B. Sumeeth M 24172 IND MD O

129 Reddy N. Sikki F 17515 IND WD O

130 Sai Praneeth B. M 42776 IND MS O

131 Sen Lakshya M 68870 IND MS X

132 Shetty Chirag M 70500 IND MD O

133 Verma Sameer M 77003 IND MS O

134 Verma Sourabh M 25925 IND MS O

135 Magee Chloe F 89666 IRL XD X

136 Magee Sam M 35374 IRL XD X

137 Endo Hiroyuki M 54026 JPN MD X

138 Fukushima Yuki F 71023 JPN WD X

139 Higashino Arisa F 79558 JPN XD X

140 Hirota Sayaka F 94519 JPN WD X

141 Hoki Takuro M 81657 JPN MD, XD X

142 Kamura Takeshi M 70969 JPN MD X

143 Kobayashi Yugo M 67903 JPN MD X

144 Koga Akira M 88405 JPN MD X

145 Matsumoto Mayu F 81609 JPN WD X

146 Matsuyama Nami F 65212 JPN WD X

147 Momota Kento M 89785 JPN MS X

148 Nagahara Wakana F 77832 JPN WD, XD X

149 Nishimoto Kenta M 85394 JPN MS X

150 Ohori Aya F 95189 JPN WS X

151 Okuhara Nozomi F 96713 JPN WS X

152 Saito Taichi M 77123 JPN MD X

153 Shida Chiharu F 68282 JPN WD X

154 Sonoda Keigo M 90623 JPN MD X

155 Takahashi Sayaka F 34890 JPN WS X

156 Tsuneyama Kanta M 57823 JPN MS X

157 Watanabe Koki M 97174 JPN MS X

158 Watanabe Yuta M 58240 JPN MD, XD X

159 Yamaguchi Akane F 96312 JPN WS X

160 An Se Young F 87442 KOR WS O

LIST OF PLAYERS
International Badminton Tournaments YONEX Thailand Open, Toyota Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

O XMain Draw Withdraw
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LIST OF PLAYERS
International Badminton Tournaments YONEX Thailand Open, Toyota Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

No. Name Firstname Gender Member ID Country Events Status

161 Baek Ha Na F 56706 KOR WD X

162 Chae Yujung F 93074 KOR XD O

163 Chang Ye Na F 54361 KOR WD O

164 Choi Solgyu M 67810 KOR MD O

165 Eom Hye Won F 28492 KOR XD O

166 Heo Kwang Hee M 68718 KOR MS O

167 Jung Kyung Eun F 16745 KOR WD X

168 Kim Ga Eun F 70930 KOR WS O

169 Kim Gi Jung M 39276 KOR MD O

170 Kim Hye Rin F 57824 KOR WD O

171 Kim So Yeong F 55874 KOR WD O

172 Kim Won Ho M 61444 KOR MD X

173 Ko Sung Hyun M 88094 KOR MD, XD O

174 Kong Hee Yong F 71391 KOR WD O

175 Lee So Hee F 91292 KOR WD O

176 Lee Yong Dae M 52774 KOR MD O

177 Na Sung Seung M 82502 KOR MD X

178 Park Kyung Hoon M 90746 KOR MD X

179 Seo Seung Jae M 66513 KOR MD, XD O

180 Shin Baek Cheol M 54785 KOR MD O

181 Shin Seung Chan F 87473 KOR WD O

182 Sung Ji Hyun F 76594 KOR WS O

183 Wang Chan M 72646 KOR MD X

184 Chan Peng Soon M 53142 MAS XD O

185 Cheah Soniia F 18143 MAS WS O

186 Cheah Yee See F 58879 MAS XD O

187 Chia Aaron M 56203 MAS MD O

188 Chow Mei Kuan F 12411 MAS WD O

189 Goh Liu Ying F 53159 MAS XD O

190 Goh Soon Huat M 92593 MAS XD O

191 Goh Sze Fei M 90768 MAS MD O

192 Goh V Shem M 54805 MAS MD O

193 Hoo Pang Ron M 72675 MAS XD O

194 Hoo Vivian F 54149 MAS WD O

195 Izzuddin Nur M 94814 MAS MD O

196 Lai Pei Jing F 47007 MAS XD O

197 Lai Shevon Jemie F 56352 MAS XD O

198 Lee Meng Yean F 93215 MAS WD O

199 Lee Zii Jia M 81561 MAS MS O

200 Liew Daren M 52864 MAS MS O

O XMain Draw Withdraw
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No. Name Firstname Gender Member ID Country Events Status

201 Ong Yew Sin M 84064 MAS MD O

202 Soh Wooi Yik M 99389 MAS MD O

203 Tan Kian Meng M 67654 MAS XD O

204 Tan Pearly F 85551 MAS WD O

205 Tan Wee Kiong M 52071 MAS MD O

206 Teo Ee Yi M 99066 MAS MD O

207 Thinaah Muralitharan F 68628 MAS WD O

208 Yap Cheng Wen F 95841 MAS WD O

209 Kisona Selvaduray F 92014 MAS WS O

210 Caljouw Mark M 76973 NED MS O

211 Piek Selena F 67176 NED XD O

212 Tabeling Robin M 66357 NED XD O

213 Leydon-Davis Oliver M 27624 NZL MD, XD O

214 Manota Abhinav M 58628 NZL MS, MD O

215 Pak Anona F 57325 NZL XD O

216 Akchurina Anastasiia F 33989 RUS WD O

217 Alimov Rodion M 99484 RUS XD O

218 Davletova Alina F 72565 RUS XD O

219 Dimova Evgenia F 53676 RUS XD X

220 Dremin Evgenij M 11606 RUS XD X

221 Ivanov Vladimir M 53924 RUS MD O

222 Kosetskaya Evgeniya F 92400 RUS WS O

223 Morozova Olga F 85822 RUS WD O

224 Sozonov Ivan M 67068 RUS MD O

225 Gilmour Kirsty F 48528 SCO WS X

226 Yeo Jia Min F 83822 SGP WS O

227 Jin Yujia F 73013 SGP WD O

228 Loh Kean Yew M 76115 SGP MS O

229 Wong Jia Ying Crystal F 59275 SGP WD O

230 Jaquet Sabrina F 54068 SUI WS O

231 Aimsaard Benyapa F 80871 THA WD O

232 Aimsaard Nuntakarn F 79198 THA WD O

233 Chaiwan Phittayaporn F 62301 THA WS O

234 Chaladchalam Chayanit F 67168 THA WD O

235 Chochuwong Pornpawee F 84062 THA WS O

236 Intanon Ratchanok F 35642 THA WS O

237 Isara Bodin M 75983 THA MD O

238 Jindapol Nitchaon F 57971 THA WS X

239 Jomkoh Supak M 73936 THA XD O

240 Jongjit Maneepong M 67172 THA MD O

LIST OF PLAYERS
International Badminton Tournaments YONEX Thailand Open, Toyota Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

O XMain Draw Withdraw
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LIST OF PLAYERS
International Badminton Tournaments YONEX Thailand Open, Toyota Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

No. Name Firstname Gender Member ID Country Events Status

241 Kanlaha Laksika F 74803 THA WD O

242 Katethong Supanida F 91422 THA WS O

243 Kedren Kittinupong M 73633 THA MD O

244 Kititharakul Jongkolphan F 24686 THA WD O

245 Korepap Chasinee F 71801 THA WD, XD O

246 Muenwong Phataimas F 56460 THA WD O

247 Ongbamrungphan Busanan F 58271 THA WS O

248 Paewsampran Supissara F 74980 THA XD O

249 Phakjarung Weeraphat M 82770 THA MD O

250 Phetpradab Khosit M 29449 THA MS O

251 Povanon Atitaya F 59892 THA WD O

252 Phuangphuapet Nipitphon M 30342 THA XD O

253 Prajongjai Rawinda F 84669 THA WD O

254 Puavaranukroh Dechapol M 61731 THA XD O

255 Roongpiboonsopit Sirada F 69396 THA WS O

256 Sudjaipraparat Jhenicha F 72504 THA WD O

257 Supajirakul Puttita F 68441 THA WD O

258 Taerattanachai Sapsiree F 67158 THA WD, XD O

259 Thammasin Sitthikom M 58963 THA MS O

260 Thongkham Wongsathorn M 84421 THA MD O

261 Vitidsarn Kunlavut M 64032 THA MS O

262 Wangcharoen Kantaphon M 92508 THA MS O

263 Avihingsanon Suppanyu M 46874 THA MS O

264 Gaterahong Apiluk M 91315 THA MD O

265 Roongpiboonsopit Natchananpon F 78056 THA WS O

266 Saensomboonsuk Tanongsak M 54513 THA MS O

267 Tulamok Natchanon M 82273 THA MD O

268 Viriyangkura Tanupat M 74233 THA MD O

269 Chou Tien Chen M 34810 TPE MS O

270 Lee Yang M 69448 TPE MD O

271 Tai Tzu Ying F 61427 TPE WS O

272 Wang Chi-Lin M 96514 TPE MD O

273 Wang Tzu Wei M 87375 TPE MS O

274 Yigit Neslihan F 87885 TUR WS O

275 Chew Phillip M 36299 USA MD O

276 Chew Ryan M 93167 USA MD O

277 Zhang Beiwen F 53806 USA WS X

278 Wang Iris F 57798 USA WS O

O XMain Draw Withdraw
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TECHNICAL OFFICIAL LIST
International Badminton Tournaments: YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

INTERNAL CONTROL PHYSICIAN OF ORGANIZATIONAL QUARANTINE
International Badminton Tournaments: YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

Name Country Position

Ivanka Pokorni CRO Tournament Referee

Christopher Charles Lawrence USA Tournament Referee

Nikos Vladimirou CYP Tournament Referee

Ajaya Shumsher J B Rana NEP Tournament Doctor

Nahathai Sornprachum THA LOCAL Referee

Wahyana INA Umpire

Robbertus Tommy Oscariano INA Umpire

Emmanuel Kgaboetsile BOT Umpire

Bert Vanhorenbeck BEL Umpire

Fabio Betto ITA Umpire

Ivo Kassel SUI Umpire

Reza Roshan Omid IRN Umpire

Mansooreh Sadat Jarchian IRN Umpire

Hermin Armin Mehr IRN Umpire

Manit Chaomuangkhong THA Umpire

Wanphaya Asingsamanan THA Umpire

Ramida Ashsawaphosop THA Umpire

Darunee Masompong THA Umpire

Tanapol Noymak THA Line Judge Coordinator

Suthep Phinyosawatsagul THA Line Judge

Rinda Sorseangdee THA Line Judge

Nattaphong Chaopanya THA Line Judge

Dollapuk Mingsupakul THA Line Judge

Sm1 Nattawut Khaophukhiao THA Line Judge

Assi. Prof.dr.kriangkrai Rodpanya THA Line Judge

Name Country Position

Assoc. Prof. Kamthorn Malatham, M.D.
ผศ.นพ.ก�ำธร มำลำธรรม THA President of Infectious Disease Association of Thailand

นำยกสมำคมโรคติดเชือ้แห่งประเทศไทย

Walairat Chaifoo, M.D.
แพทย์หญงิ วลยัรตัน์ ไชยฟู THA Member of Sub-Committee of Organizational Quarantine Operation

กรรมกำรคณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรสถำนทีก่กักัน 

Anuwat Rasmano
นำยอนวุฒัน์ รสัมะโน THA Public Health Technical Officer, Department of Disease Control

นักวชิำกำรสำธำรณสขุ กรมควบคุมโรค

Patthamaporn Khruahong
นำงสำวปัทมำภรณ์ เครอืหงษ์ THA Public Health Technical Officer, Department of Disease Control

นักวชิำกำรสำธำรณสขุ กรมควบคุมโรค

Group Captain Pantipa Wiwattanakajornsuk
น.อ.หญงิ พนัธภิำ ววิฒันขจรสขุ THA Director of Preventive Medicine Division, Directorate of Medical Services, Internal Control Physician of Organizational Quarantine

ผูอ้�ำนวยกำร กองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ แพทย์ควบคุมภำยใน Organizational Quarantine (OQ)

Wing Commander Piyachat Wisetsiri
น.ท.หญงิ ปิยะฉตัร วเิศษศริิ THA

An officer of Educational service, Department of Medical Education Bhumibol Adulyadej Hospital, Royal Thai Air Force 
 Directorate of Medical Services, Infection Prevention Nurse of Organizational Quarantine 

นำยทหำรบริกำรกำรศกึษำ กองแพทยศำสตร์ศกึษำ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ พยำบำลควบคมุกำรตดิเชือ้ ภำยใน Organizational Quarantine (OQ)

Wing Commander Wachiraporn Plasal 
น.ท.หญงิ วชริำภรณ์ ปลำศำล THA

Chief of Health Promotion Department Preventive Medicine Division, Royal Thai Air Force Medical Services Directorate, 
Infection Prevention Nurse of Organizational Quarantine 

หวัหน้ำแผนกส่งเสรมิสขุภำพ กองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ พยำบำลควบคุมกำรตดิเชือ้ ภำยใน Organizational Quarantine (OQ)

Name Country Position

Kitch Pimpayanon THA Line Judge

Phanicha  Meakha THA Line Judge

Thanachot Wongnum THA Line Judge

Natchuda Sayping THA Line Judge

Oraphan Wirattiphan THA Line Judge

Teerapong  Jarumanee THA Line Judge

Mongkhon Kraisin THA Line Judge

Supanat Kanonghiran THA Line Judge

Kanapot Janthum THA Line Judge

Jetsadakorn Wajasat THA Line Judge

Nares Dejnuch THA Line Judge

Nawaphol Kerdplien THA Line Judge

Likhit Donchanphai THA Line Judge

Wg.cdr. Vasanchai Leangwongsan THA Line Judge

Panas Na Ranong THA Line Judge

Krischai Sookluk THA Line Judge

Phaisal Bunthat THA Line Judge

Sublt. Kongphon Kongnawakul THA Line Judge

Prasertsak Paktra THA Line Judge

Watunyu Gunyadoy THA Line Judge

Anat Bearorheem THA Line Judge

Taweewut Phongket THA Line Judge

Rathjula Bissalam THA Line Judge

Soraya Gosa THA Line Judge
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MEN’S SINGLES

Chou Tien Chen

Victor Axelsen

Jonatan Christies

Anders Antonsen

Anthony Sinisuka Ginting

Ng Ka Long Angus

WORLD RANKING

3

WORLD RANKING

6

WORLD RANKING

8

WORLD RANKING

2

WORLD RANKING

4

WORLD RANKING

7

TOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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MEN’S SINGLES

Lee Zii Jia

Sai Praneeth

Kantaphon Wangcharoen

Wang Tzu Wei

Kidambi Srikanth

Rasmus Gemke

WORLD RANKING

12

WORLD RANKING

14

WORLD RANKING

17

WORLD RANKING

10

WORLD RANKING

13

WORLD RANKING

15

TOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Shesar Hiren Rhustavito

Parupalli Kashyap

Kunlavut Vitidsarn

Lee Cheuk Yiu

Sitthikom Thammasia

Sourabh Verma

WORLD RANKING

20

WORLD RANKING

25

WORLD RANKING

30

WORLD RANKING

18

WORLD RANKING

24

WORLD RANKING

29

MEN’S SINGLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Tai Tzu Ying

Carolina Marin

An Se Young

Ratchanok Intanon

Pusarla V.Sindhu

Michelle Li

WORLD RANKING

5

WORLD RANKING

7

WORLD RANKING

10

WORLD RANKING

1

WORLD RANKING

6

WORLD RANKING

9

WOMEN’S SINGLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Busanan Ongbamrungphan

Sung Ji Hyun

Mia Blichfeldt

Pornpawee Chochuwong

Kim Ga Eun

Saina Nehwal

WORLD RANKING

13

WORLD RANKING

17

WORLD RANKING

20

WORLD RANKING

12

WORLD RANKING

14

WORLD RANKING

18

WOMEN’S SINGLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Gregoria Mariska Tunjung

Yeo Jia Min

Soniia Cheah

Evgeniya Kosetskaya

Phittayaporn Chaiwan

Cheung Ngan Yi

WORLD RANKING

25

WORLD RANKING

28

WORLD RANKING

30

WORLD RANKING

21

WORLD RANKING

26

WORLD RANKING

29

WOMEN’S SINGLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan

Lee Yang / Wang Chi-Lin

Aaron Chia / Soh Wooi Yik

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto

Choi SolGyu / Seo Seung Jae

Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty

WORLD RANKING

6

WORLD RANKING

8

WORLD RANKING

10

WORLD RANKING

2

WORLD RANKING

7

WORLD RANKING

9

MEN’S DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen

Ong Yew Sin / Teo Ee Yi

Mark Lamsfuss / Marvin Seidel

Goh V Shem / Tan Wee Kiong

Marcus Ellis / Chris Langridge

Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov

WORLD RANKING

14

WORLD RANKING

22

WORLD RANKING

24

WORLD RANKING

12

WORLD RANKING

15

WORLD RANKING

23

MEN’S DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Ko Sung Hyun / Shin Baek Cheol

Kim Gi Jung / Lee Yong Dae

Goh Sze Fei / Nur Izzuddin

Ben Lane / Sean Vendy

WORLD RANKING

28

WORLD RANKING

32

WORLD RANKING

25

WORLD RANKING

31

MEN’S DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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WORLD RANKING

6

WORLD RANKING

9

WORLD RANKING

14

WORLD RANKING

4

WORLD RANKING

8

WORLD RANKING

11

Lee So Hee / Shin Seung Chan

Greysia Polii / Apriyani Rahayu

Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai

KIM So Yeong / Kong Hee Yong

Chang Ye Na / Kim Hye Rin

Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean

WOMEN’S DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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WORLD RANKING

20

WORLD RANKING

23

WORLD RANKING

26

WORLD RANKING

18

WORLD RANKING

21

WORLD RANKING

25

Chloe Birch / Lauren Smith

Maiken Fruergarrd / Sara Thygesen

Vivian Hoo / Yap Cheng Wen

Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai

Rachel Honderich / Kristen Tsai

Setyana Mapasa / Gronya Somerville

WOMEN’S DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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WORLD RANKING

30
WORLD RANKING

28

WORLD RANKING

31

Ashwini Ponnappa / Reddy N. Sikki

Linda Efler / Isabel Herttrich

Emillie Lefel / Anne Tran

WOMEN’S DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai

Seo Seung Jae / Chae YuJung

Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti

Chan Peng Soon / Goh Liu Ying 

Marcus Ellis / Lauren Smith

WORLD RANKING

4

WORLD RANKING

7

WORLD RANKING

9

WORLD RANKING

3

WORLD RANKING

6

WORLD RANKING

8

MIXED DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Tang Chun Man / Tse Ying Suet

Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie

Mark Lamsfuss / Isabel Herttrich

Tan Kian Meng / Lai Pei Jing

Thom Gicquel / Delphine Delrue

Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari

WORLD RANKING

11

WORLD RANKING

15

WORLD RANKING

18

WORLD RANKING

10

WORLD RANKING

12

WORLD RANKING

17

MIXED DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Rodion Alimov / Alina Davletova

Mathias Christiansen / Alexandra Boje

Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso

Ko Sung Hyun / Eom Hye Won

Joshua Hurlburt Yu / Josephine Wu

Hoo Pang Ron / Cheah Yee See

WORLD RANKING

26

WORLD RANKING

30

WORLD RANKING

35

WORLD RANKING

23

WORLD RANKING

28

WORLD RANKING

33

MIXED DOUBLESTOP BWF PARTICIPANTS IN TOURNAMENTS
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Working hard doesn’t 
guarantee success,  
but you will never be 
successful without 
striving.

Lee YangWe can’t control whether we will win or not. 

All we have to do is to keep the good attitude!

Chou Tien Chen

If you lose, just keep 
practicing
until you won’t lose.

Wang Chi Lin

Stay strong and wait 
for better times.

Ronan Labar Brice Leverdez Vimala Heriau 

Enjoy playing
is the key.

Stay close to anything 
that makes you glad. 
You are alive.

Keep smiling even 
when life is hard.

INSPIRATIONAL BADMINTON PLAYERS

Anne Tran 
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Margot Lambert

Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti

Yeo Jia Min

Never give up!

With the Covid-19 pandemic causing 
tournaments to be cancelled, 2020 
has been nothing short of challenging  
for players worldwide, both on an off 
court. For everyone going through 
difficult times, I pray that you can 
stay strong and positive , to find 
strength and comfort in the midst 
of tough times. The saying goes The 
harder the battle, the sweeter the 
victory. I hope that 2021 will herald 
better times for all of us!

Don’t want to lose 
under any conditions 
and situations.

Smiling is always 
easier than 
explaining why you 
are sad.

Use the opportunity  
as well as possible,  
don’t regret it later.

Success is not when we 
can get whatever we want, 
but true success is when 
we can be a blessing 
to others people.

Muhammad Rian Ardianto

 Jonatan Christie

There are always wins 
and losses in sports. 
Every defeat is a mistake 
and the important thing 
is to learn from your 
mistakes .

When you have truly  
committed to your goal,  
that goal is no longer 
a hope but an absolute 
necessity that we must 
achieve.

Fajar Alfian

Neslihan Yigit
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Everyone is having a difficult time now,  so instead of blaming others, we should grasp the moment and do what we think is right.

Lee Zii Jia

Chow Mei Kuan Goh Sze Fei

Lee Meng Yean Nur Izzuddin Rumsani

CHOW MEI KUAN
You have to fight through some bad 
days to earn the best day of your 
life. Stay calm and never give up. 
2020 is a year full of challenges. 
We have to keep ourselves positive 
and prepare for upcoming  
tournaments. I hope everyone work 
together to maintain social hygiene, 
stay healthy and stay safe. 

LEE MENG YEAN
During this challenging time I find 
myself coming back to the same 
thought every morning, be grateful. 
Be grateful for the fact that you are 
alive, healthy and breathing. Keep 
moving forward and we will not let 
a global pandemic stop any of us 
from becoming who we want to be in 
the future. Give everything that you 
can, never give up, stay positive, 
strong, healthy, and resilient.  
My wish is to go back to the court 
and pursue my Olympic dream once 
again. Fighting everyone!

NUR IZZUDDIN RUMSANI
Always be positive in every situation 
especially during this global  
pandemic because everything  
happens for a reason. It might teach 
you something for your future life. 
Appreciate every chance that you 
get and always be grateful for your 
surrounding and all that you have. 

GOH SZE FEI
Winners don’t wait for chances, work 
for it and go for it. It’s a hard time 
for everyone. As a badminton player, 
we are not able to participate in any 
tournaments during this pandemic 
but I believe that after this we will 
appreciate badminton and every 
chance we got to play on court. 
This period is a good chance for us 
to train better and prepare ourselves 
to be ready for the upcoming  
challenges. If we do the right things 
long enough, the right results will 
happen eventually.

Working hard does 
not guarantee that you 
won’t lose, but giving  
up certainly won’t make  
anyone a champion

Benyapa Aimsaard Nuntakarn Aimsaard Tanupat Viriyangkura

Rewards are only for 
ones who put their best 
effort to earn it.

Try to keep your mind 
open to possibilities  
and your mouth closed 
on matters that you 
don’t know about. 
Limit your ‘always’ 
and your Nevers.
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Never limit yourself.

Many will start, 
but only few will finish

Never wish 
life were easier, 
wish you were better.

What doesn’t kill you 
makes you stronger.

Rawinda Prajongjai

Dechapol PuavaranukrohBusanan Ongbamrungphan

Puttita Supajirakul Sapsiree Taerattanachai

Sitthikom Thammasin

Supanida Katethong

Khosit Phetpradab

Life is never easy, 
but I will never surrender.

The moment you are 
giving up is the moment 
you let the other wins.

Make the best out of 
each day and never stop 
improving yourself.

I know where 
my goal is, 
that’s how I path 
my way to achieve it.
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Don’t be afraid to follow your gut and you will 

find your own style of playing because you can’t 

just copy and paste your 

badminton skills.

Pornpawee Chochuwong

If someone tells you 
you can’t, they are 
showing their limit, 
not yours

 Kantaphon Wangcharoen

Quitter never wins, 
winner never quits.

Phittayaporn Chaiwan

Supak Jomkoh Chasinee Korepap

You don’t have to be 
good like others or 
good as others. 
Take those insults 
you’ve got to push 
your limit.

Shoot for the moon, 
even if you miss 
you’ll still land 
among the stars.

It is never too late to be 
what you might have been.

Only I can change my life. 
No one can do it for me.

The stage is yours.

Chayanit Chaladchalam

Phataimas Muenwong

Supissara Paewsampran
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Difficult roads often lead 
to beautiful destinations.

Laksika Kanlaha

Jhenicha Sudjaipraparat Atitaya Povanon

Don’t be afraid of 
failures.  Instead, 
use them as the fuel to 
achieve your goal.

Be strong enough to 
let go and patient 
enough to wait for 
what you deserve.

Get up when you fall, 
don’t back down when you’re tired.

Ratchanok Intanon

Must stay focus on the 
hardest competition 
in Thailand history. 
It is difficult year but 
I must overcome!

Suppanyu Avihingsanon Kunlavut Vitidsarn

No one always wins, 
but no one always loses.

Stand on your toes 
if it’s too high, 
stay determine 
if it’s too hard.

Tanongsak Saensomboonsuk
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MATCH SCHEDULE MEN’S SINGLES

MEN’S SINGLES

Suppany
Avihingsanon

Brice
Leverdez

Viktor
Axelsen [4]

Kidambi
Srikanth

Anthony Sinisuka
Ginting [5]

Lee
Cheuk Yiu

Jonatan
Christie [6]

Sameer
Verma

Rasmus
Gemke

Mark
Caljouw

Kantaphon
Wangcharoen

Prannoy
H. S.

Kunlavut
Vitidsarn

Liew
Daren

Parupalli
Kashyap

Tanongsak
Saensomboonsuk

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

WINNER

SEMI
FINALS

Khosit
Phetpradab

Wang
Tzu Wei

Sitthikom
Thammasin

Sourabh
Verma

Heo
Kwang Hee

Abhinav
Manota

Loh
Kean Yew

Shesar Hiren
Rhustavito

Hans-Kristian Solberg
Vittinghus

Ng
Ka Long Angus [7]

Sai Praneeth
B.

Lee
Zii Jia [8]

Luis Enrique
Penalver

Anders
Antonsen [3]

Jason Anthony
Ho-Shue

Chou
Tien Chen [2]

Rasmus
Gemke

Ng
Ka Long Angus [7]

Kantaphon
Wangcharoen

Lee
Zii Jia [8]

Kunlavut
Vitidsarn

Liew
Daren

Jason Anthony
Ho-Shue

Chou
Tien Chen [2]

Khosit
Phetpradab

Wang
Tzu Wei

Viktor
Axelsen [4]

Kidambi
Srikanth

Anthony Sinisuka
Ginting [5]

Lee
Cheuk Yiu

Jonatan
Christie [6]

Shesar Hiren
Rhustavito

Rasmus
Gemke

Ng
Ka Long Angus [7]

Anthony Sinisuka
Ginting [5]

Viktor
Axelsen [4]

Viktor Axelsen [4]

Ng
Ka Long Angus [7]

Ng
Ka Long Angus [7]

Viktor
Axelsen [4]

Chou
Tien Chen [2]

Viktor
Axelsen [4]

Lee
Zii Jia [8]

Lee
Cheuk Yiu

Jonatan
Christie [6]

Chou
Tien Chen [2]

Anthony Sinisuka
Ginting [5]
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MATCH SCHEDULE WOMEN’S SINGLES

Tai
Tzu Ying [1]

Sirada
Roongpiboonsopit

Kisona
Selvaduray

Neslihan
Yigit

Michelle
Li [8]

Yvonne
Li

Pusarla
V. Sindhu [6]

Supanida
Katethong

Phittayaporn
Chaiwan

Soniia
Cheah

Busanan
Ongbamrungphan

Qi
Xuefei

Gregoria Mariska
Tunjung

Yeo
Jia Min

Line Hojmark
Kjaersfeldt

Evgeniya
Kosetskaya

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

WINNER

SEMI
FINALS

Benyapa
Aimsaard

Doha
Hany

Saina
Nehwal

Pornpawee
Chochuwong

Cheung
Ngan Yi

Hadia
Hosny

Mia
Blichfeldt

Ruselli
Hartawan

Kim
Ga Eun

An
Se Young [7]

Sabrina
Jaquet

Carolina
Marin [5]

Sung
Ji Hyun

Ratchanok
Intanon [4]

Iris
Wang

Natchananpon
Roongpiboonsopit

Kim
Ga Eun

An
Se Young [7]

Busanan
Ongbamrungphan

Carolina
Marin [5]

Sung
Ji Hyun

Ratchanok
Intanon [4]

Iris
Wang

Evgeniya
Kosetskaya

Tai
Tzu Ying [1]

Sirada
Roongpiboonsopit

Saina
Nehwal

Pornpawee
Chochuwong

Michelle
Li [8]

Yvonne
Li

Mia
Blichfeldt

Supanida
Katethong

Tai
Tzu Ying [1]

An
Se Young [7]

Tai
Tzu Ying [1]

Tai
Tzu Ying [1]

Carolina Marin [5]

Carolina
Marin [5]

An
Se Young [7]

Mia
Blichfeldt

Carolina
Marin [5]

Busanan
Ongbamrungphan

Carolina
Marin [5]

Ratchanok
Intanon [4]

Mia
Blichfeldt

Supanida
Katethong

Michelle
Li [8]

WOMEN’S SINGLES
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MATCH SCHEDULE MEN’S DOUBLES

Mathias Christiansen Supak Jomkoh

Daniel Hess

Daniel Hess

Mathias Christiansen

Eloi Adam

Oliver Leydon-Davis

Goh Sze Fei

Marcus Ellis

Marcus Ellis

Marcus Ellis

Ko Sung Hyun

Bodin Isara

Goh Sze Fei

Goh Sze Fei

Goh V Shem

Aaron Chia [8]

Fajar Alfian [5]

Fajar Alfian [5]

Goh V Shem

Nipitphon Phuangphuapet

Vladimir Ivanov

Muhammad Shohibul Fikri

Ben Lane

Leo Rolly Carnando

Leo Rolly Carnando

Leo Rolly Carnando

Leo Rolly Carnando

Ben Lane

Goh V Shem

Goh V Shem

Niclas Nohr Kittinupong Kedren

Supak Jomkoh
Kittinupong Kedren

Mark Lamsfuss
Marvin Seidel

Kim Astrup
Anders Skaarup Rasmussen

Lee Yang [6]
Wang Chi-Lin

Ong Yew Sin
Teo Ee Yi

Phillip Chew

Phillip Chew

Ryan Chew

Ryan Chew

M.r. Arjun

Apiluk Gaterahong

Attri Manu

Weeraphat Phakjarung

Weeraphat Phakjarung

Jason Anthony Ho-Shue

Choi Solgyu [7]

Satwiksairaj Rankireddy

Satwiksairaj Rankireddy

Kim Gi Jung

Pramudya Kusumawardana

Mohammad Ahsan [2]

Mohammad Ahsan [2]

Mohammad Ahsan [2]

Choi Solgyu [7]

Choi Solgyu [7]

Choi Solgyu [7]

Dhruv Kapila

Natchanon Tulamok

Reddy B. Sumeeth

Wongsathorn Thongkham

Wongsathorn Thongkham

Nyl Yakura

Seo Seung Jae

Chirag Shetty

Chirag Shetty

Lee Yong Dae

Yeremia Erich Yoche Yacob
Rambitan

Hendra Setiawan

Hendra Setiawan

Hendra Setiawan

Seo Seung Jae

Seo Seung Jae

Seo Seung Jae

Ong Yew Sin
Teo Ee Yi

Ong Yew Sin
Teo Ee Yi

Lee Yang [6]
Wang Chi-Lin

Lee Yang [6]
Wang Chi-Lin

Lee Yang [6]

Lee Yang [6]

Wang Chi-Lin

Wang Chi-LinJones Ralfy Jansen

Jones Ralfy Jansen

Niclas Nohr

Julien Maio

Abhinav Manota

Nur Izzuddin

Chris Langridge

Chris Langridge

Chris Langridge

Shin Baek Cheol

Maneepong Jongjit

Nur Izzuddin

Nur Izzuddin

Tan Wee Kiong

Soh Wooi Yik

Muhammad Rian Ardianto

Muhammad Rian Ardianto

Tan Wee Kiong

Tanupat Viriyangkura

Ivan Sozonov

Bagas Maulana

Sean Vendy

Daniel Marthin

Daniel Marthin

Daniel Marthin

Daniel Marthin

Sean Vendy

Tan Wee Kiong

Tan Wee Kiong

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

WINNER

SEMI
FINALS

Goh V Shem
Tan Wee Kiong

Lee Yang [6]
Wang Chi-Lin

MEN’S DOUBLES
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MATCH SCHEDULE WOMEN’S DOUBLES

Yuki Fukushima [1] Vimala Heriau

Kim So Yeong [4]

Kim So Yeong [4]

Yuki Fukushima [1]

BYE

Ashwini Ponnappa

Laksika Kanlaha

Linda Efler

Chayanit Chaladchalam

Kim So Yeong [4]

Yujia Jin

Chayanit Chaladchalam

Laksika Kanlaha

Laksika Kanlaha

Jongkolphan Kititharakul [7]

Jongkolphan Kititharakul [7]

Nami Matsuyama [8]

Chloe Birch

Chasinee Korepap

Chloe Birch

Emilie Lefel

Maiken Fruergaard

Siti Fadia Silva Ramadhanti

Doha Hany

Maiken Fruergaard

Chloe Birch

Kim So Yeong [4]

Emilie Lefel

Sayaka Hirota Margot Lambert

Chow Mei Kuan
Lee Meng Yean

Chow Mei Kuan
Lee Meng Yean

Catherine Choi
Josephine Wu

Chang Ye Na [6]
Kim Hye Rin

Anastasiia Akchurina
Olga Morozova

Amalie Magelund

Lee So Hee [3]

Freja Ravn

Shin Seung Chan

Vivian Hoo

Lee So Hee [3]

Puttita Supajirakul

Setyana Mapasa

Puttita Supajirakul

Rachel Honderich

Greysia Polii [5]

Tan Pearly

Tan Pearly

Benyapa Aimsaard

Alexandra Boje

Mayu Matsumoto [2]

Alexandra Boje

Tan Pearly

Greysia Polii [5]

Greysia Polii [5]

Greysia Polii [5]

Yap Cheng Wen

Shin Seung Chan

Sapsiree Taerattanachai

Gronya Rachel
Honderich Somerville

Sapsiree Taerattanachai

Kristen Tsai

Apriyani Rahayu

Thinaah Muralitharan

Thinaah Muralitharan

Nuntakarn Aimsaard

Mette Poulsen

Wakana Nagahara

Mette Poulsen

Thinaah Muralitharan

Apriyani Rahayu

Apriyani Rahayu

Apriyani Rahayu

Vivian Hoo
Yap Cheng Wen

Lee So Hee [3]
Shin Seung Chan

Chang Ye Na [6]
Kim Hye Rin

Chang Ye Na [6]
Kim Hye Rin

Lee So Hee [3]

Greysia Polii [5]

Shin Seung Chan

Apriyani RahayuKong Hee Yong

Kong Hee Yong

Sayaka Hirota

Reddy N. Sikki

Atitaya Povanon

Isabel Herttrich

Phataimas Muenwong

Kong Hee Yong

Wong Jia Ying Crystal

Phataimas Muenwong

Atitaya Povanon

Atitaya Povanon

Rawinda Prajongjai

Rawinda Prajongjai

Chiharu Shida

Lauren Smith

Jhenicha Sudjaipraparat

Lauren Smith

Anne Tran

Sara Thygesen

Ribka Sugiarto

Hadia Hosny

Sara Thygesen

Lauren Smith

Kong Hee Yong

Anne Tran

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

WINNER

SEMI
FINALS

Jongkolphan Kititharakul [7]
Rawinda Prajongjai

Greysia Polii [5]
Apriyani Rahayu

Jongkolphan Kititharakul [7]
Rawinda Prajongjai

Jongkolphan Kititharakul [7]
Rawinda Prajongjai

WOMEN’S DOUBLES
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MATCH SCHEDULE MIXED DOUBLES

Dechapol Puavaranukroh [1] Joshua Hurlburt-Yu

Seo Seung Jae [4]

Seo Seung Jae [4]

Hoo Pang Ron

Adham Hatem Elgamal

Goh Soon Huat

Rodion Alimov

Ko Sung Hyun

Seo Seung Jae [4]

Ronan Labar

Ko Sung Hyun

Goh Soon Huat

Dechapol Puavaranukroh [1]

Chan Peng Soon [5]

Hafiz Faizal [6]

Satwiksairaj Rankireddy

Adnan Maulana

Satwiksairaj Rankireddy

Eloi Adam

Oliver Leydon-Davis

Robin Tabeling

Chang Tak Ching

Chang Tak Ching

Chang Tak Ching

Seo Seung Jae [4]

Robin Tabeling

Chan Peng Soon [5]

Sapsiree Taerattanachai Josephine Wu

Mark Lamsfuss
Isabel Herttrich

Mark Lamsfuss
Isabel Herttrich

Reddy B. Sumeeth
Reddy N. Sikki

Tang Chun Man [8]
Tse Ying Suet

Thom Gicquel
Delphine Delrue

Tan Kian Meng

Tan Kian Meng

Lai Pei Jing

Lai Pei Jing

Mikkel Mikkelsen

Daniel Hess

Mathias Christiansen

Nipitphon Phuangphuapet

Mathias Christiansen

Jones Ralfy Jansen

Marcus Ellis [7]

Supak Jomkoh

Supak Jomkoh

Rinov Rivaldy

Niclas Nohr

Praveen Jordan [2]

Praveen Jordan [2]

Praveen Jordan [2]

Marcus Ellis [7]

Mathias Christiansen

Praveen Jordan [2]

Rikke Soby

Linda Efler

Alexandra Boje

Chasinee Korepap

Alexandra Boje

Kilasu Ostermeyer

Lauren Smith

Supissara Paewsampran

Supissara Paewsampran

Pitha Haningtyas Mentari

Amalie Magelund

Melati Daeva Oktavianti

Melati Daeva Oktavianti

Melati Daeva Oktavianti

Lauren Smith

Alexandra Boje

Melati Daeva Oktavianti

Thom Gicquel
Delphine Delrue

Thom Gicquel
Delphine Delrue

Tang Chun Man [8]
Tse Ying Suet

Mark Lamsfuss
Isabel Herttrich

Thom Gicquel

Praveen Jordan [2]

Delphine Delrue

Melati Daeva OktaviantiChae Yujung

Chae Yujung

Sapsiree Taerattanachai

Cheah Yee See

Doha Hany

Lai Shevon Jemie

Alina Davletova

Eom Hye Won

Chae Yujung

Anne Tran

Eom Hye Won

Lai Shevon Jemie

Sapsiree Taerattanachai

Goh Liu Ying

Gloria Emanuelle Widjaja

Ashwini Ponnappa

Mychelle Crhystine Bandaso

Ashwini Ponnappa

Margot Lambert

Anona Pak

Selena Piek

Ng Wing Yung

Ng Wing Yung

Ng Wing Yung

Chae Yujung

Selena Piek

Goh Liu Ying

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

Winner

SEMI
FINALS

Dechapol Puavaranukroh [1]
Sapsiree Taerattanachai

Dechapol Puavaranukroh [1]
Sapsiree Taerattanachai

Dechapol Puavaranukroh [1]
Sapsiree Taerattanachai

Dechapol Puavaranukroh [1]

Chan Peng Soon [5]
Goh Liu Ying

MIXED DOUBLES
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Winner Mixed Doubles

12 - 17 January 2021, Bangkok

Winner Men’s Singles

Winner Women’s Singles

Winner Men’s Doubles

Winner Women’s Doubles
Viktor Axelsen

Carolina Marin

Wang Chi-Lin / Lee Yang

Greysia Polii / Apriyani Rahayu

Dechapol Puavaranukroh /
Sapsiree Taerattanachai
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MATCH HIGHLIGHTS MEN’S SINGLES
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MATCH HIGHLIGHTS WOMEN’S SINGLES
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MATCH HIGHLIGHTS MEN’S DOUBLES
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MATCH HIGHLIGHTS WOMEN’S DOUBLES
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MATCH HIGHLIGHTS MIXED DOUBLES
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MATCH SCHEDULE MEN’S SINGLES

Luis Enrique
Penalver

Liew
Daren

Anders
Antonsen [3]

Heo
Kwang Hee

Anthony Sinisuka
Ginting [5]

Loh
Kean Yew

Lee
Zii Jia [8]

Brice
Leverdez

Shesar Hiren
Rhustavito

Prannoy
H. S.

Kidambi
Srikanth

Kantaphon
Wangcharoen

Mark
Caljouw

Jason Anthony
Ho-Shue

Parupalli
Kashyap

Suppanyu
Avihingsanon

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

Winner

SEMI
FINALS

Hans-Kristian Solberg
Vittinghus

Sai Praneeth
B.

Tanongsak
Saensomboonsuk

Wang
Tzu Wei

Sourabh
Verma

Kunlavut
Vitidsarn

Sameer
Verma

Abhinav
Manota

Khosit
Phetpradab

Jonatan
Christie [6]

Sitthikom
Thammasin

Ng
Ka Long Angus [7]

Lee
Cheuk Yiu

Viktor
Axelsen [4]

Rasmus
Gemke

Chou
Tien Chen [2]

Shesar Hiren
Rhustavito

Prannoy
H. S.

Kidambi
Srikanth

Ng
Ka Long Angus [7]

Lee
Cheuk Yiu

Viktor
Axelsen [4]

Rasmus
Gemke

Chou
Tien Chen [2]

Hans-Kristian Solberg
Vittinghus

Liew
Daren

Anders
Antonsen [3]

Wang
Tzu Wei

Anthony Sinisuka
Ginting [5]

Kunlavut
Vitidsarn

Sameer
Verma

Brice
Leverdez

Hans-Kristian Solberg
Vittinghus

Liew
Daren

Hans-Kristian Solberg
Vittinghus

Hans-Kristian Solberg
Vittinghus

Viktor Axelsen [4]

Viktor
Axelsen [4]

Viktor
Axelsen [4]

Anders
Antonsen [3]

Chou
Tien Chen [2]

Anders
Antonsen [3]

Wang
Tzu Wei

Viktor
Axelsen [4]

Sameer
Verma

Chou
Tien Chen [2]

Lee
Cheuk Yiu

MEN’S SINGLES



137

MATCH SCHEDULE WOMEN’S SINGLES

Tai
Tzu Ying [1]

Line Hojmark
Kjaersfeldt

Ratchanok
Intanon [4]

Ruselli
Hartawan

Michelle
Li [8]

Sabrina
Jaquet

Pusarla
V. Sindhu [6]

Evgeniya
Kosetskaya

Gregoria Mariska
Tunjung

Qi
Xuefei

Sung
Ji Hyun

Phittayaporn
Chaiwan

Iris
Wang

Yvonne
Li

Doha
Hany

Pornpawee
Chochuwong

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

WINNER

SEMI
FINALS

Supanida
Katethong

Mia
Blichfeldt

Saina
Nehwal

Yeo
Jia Min

Cheung
Ngan Yi

Neslihan
Yigit

Busanan
Ongbamrungphan

Benyapa
Aimsaard

Sirada
Roongpiboonsopit

Carolina
Marin [5]

Soniia
Cheah

An
Se Young [7]

Kim
Ga Eun

Natchananpon
Roongpiboonsopit

Kisona
Selvaduray

Hadia
Hosny

Gregoria Mariska
Tunjung

Carolina
Marin [5]

Sung
Ji Hyun

An
Se Young [7]

Iris
Wang

Yvonne
Li

Kisona
Selvaduray

Pornpawee
Chochuwong

Tai
Tzu Ying [1]

Line Hojmark
Kjaersfeldt

Walkover

Ratchanok
Intanon [4]

Yeo
Jia Min

Michelle
Li [8]

Neslihan
Yigit

Pusarla
V. Sindhu [6]

Benyapa
Aimsaard

Tai
Tzu Ying [1]

Carolina
Marin [5]

Tai
Tzu Ying [1]

Tai
Tzu Ying [1]

Carolina Marin [5]

Carolina
Marin [5]

Carolina
Marin [5]

Ratchanok
Intanon [4]

An
Se Young [7]

Ratchanok
Intanon [4]

An
Se Young [7]

Neslihan
Yigit

Pusarla
V. Sindhu [6]

Pornpawee
Chochuwong

Michelle
Li [8]

WOMEN’S SINGLES
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MATCH SCHEDULE MEN’S DOUBLES

Mathias Christiansen Jason Anthony Ho-Shue

Supak Jomkoh

Supak Jomkoh

Mathias Christiansen

Bodin Isara

Goh Sze Fei

Ong Yew Sin

Goh V Shem

Goh V Shem

Goh V Shem

Nipitphon Phuangphuapet

Kim Gi Jung

Ong Yew Sin

Ong Yew Sin

Satwiksairaj Rankireddy

Choi Solgyu [7]

Aaron Chia [8]

Aaron Chia [8]

Ko Sung Hyun

Weeraphat Phakjarung

Attri Manu

Kim Astrup

Satwiksairaj Rankireddy

Leo Rolly Carnando

Leo Rolly Carnando

Aaron Chia [8]

Aaron Chia [8]

Satwiksairaj Rankireddy

Choi Solgyu [7]

Satwiksairaj Rankireddy

Niclas Nohr Nyl Yakura

Jason Anthony Ho-Shue
Nyl Yakura

Daniel Hess
Jones Ralfy Jansen

Phillip Chew
Ryan Chew

Lee Yang [6]
Wang Chi-Lin

Muhammad Shohibul Fikri
Bagas Maulana

Mark Lamsfuss

Mark Lamsfuss

Marvin Seidel

Marvin Seidel

Vladimir Ivanov

Apiluk Gaterahong

Oliver Leydon-Davis

M.r. Arjun

M.r. Arjun

Ben Lane

Fajar Alfian [5]

Eloi Adam

Pramudya Kusumawardana

Pramudya Kusumawardana

Marcus Ellis

Mohammad Ahsan [2]

Mohammad Ahsan [2]

Mohammad Ahsan [2]

Ben Lane

Ben Lane

Mohammad Ahsan [2]

Ivan Sozonov

Natchanon Tulamok

Abhinav Manota

Dhruv Kapila

Dhruv Kapila

Sean Vendy

Muhammad Rian Ardianto

Julien Maio

Yeremia Erich Yoche Yacob
Rambitan

Yeremia Erich Yoche Yacob
Rambitan

Chris Langridge

Hendra Setiawan

Hendra Setiawan

Hendra Setiawan

Sean Vendy

Sean Vendy

Hendra Setiawan

Muhammad Shohibul Fikri
Bagas Maulana

Mark Lamsfuss
Marvin Seidel

Lee Yang [6]
Wang Chi-Lin

Lee Yang [6]
Wang Chi-Lin

Lee Yang [6]

Lee Yang [6]

Wang Chi-Lin

Wang Chi-LinKittinupong Kedren

Kittinupong Kedren

Niclas Nohr

Maneepong Jongjit

Nur Izzuddin

Teo Ee Yi

Tan Wee Kiong

Tan Wee Kiong

Tan Wee Kiong

Tanupat Viriyangkura

Lee Yong Dae

Teo Ee Yi

Teo Ee Yi

Chirag Shetty

Seo Seung Jae

Soh Wooi Yik

Soh Wooi Yik

Shin Baek Cheol

Wongsathorn Thongkham

Reddy B. Sumeeth

Anders Skaarup Rasmussen

Chirag Shetty

Daniel Marthin

Daniel Marthin

Soh Wooi Yik

Soh Wooi Yik

Chirag Shetty

Seo Seung Jae

Chirag Shetty

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

WINNER

SEMI
FINALS

Aaron Chia [8]
Soh Wooi Yik

Lee Yang [6]
Wang Chi-Lin

MEN’S DOUBLES
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MATCH SCHEDULE WOMEN’S DOUBLES

Yuki Fukushima [1] Chasinee Korepap

Lee So Hee [3]

Lee So Hee [3]

Yuki Fukushima [1]

BYE

Benyapa Aimsaard

Alexandra Boje

Anastasiia Akchurina

Anastasiia Akchurina

Lee So Hee [3]

Yujia Jin

Chayanit Chaladchalam

Alexandra Boje

Alexandra Boje

Greysia Polii [5]

Greysia Polii [5]

Nami Matsuyama [8]

Emilie Lefel

Puttita Supajirakul

Emilie Lefel

Catherine Choi

Vivian Hoo

Doha Hany

Chloe Birch

Vivian Hoo

Vivian Hoo

Lee So Hee [3]

Catherine Choi

Sayaka Hirota Jhenicha Sudjaipraparat

Amalie Magelund
Freja Ravn

Amalie Magelund
Freja Ravn

Siti Fadia Silva Ramadhanti
Ribka Sugiarto

Jongkolphan Kititharakul [7]
Rawinda Prajongjai

Ashwini Ponnappa
Reddy N. Sikki

Maiken Fruergaard

Kim So Yeong [4]

Sara Thygesen

Kong Hee Yong

Linda Efler

Kim So Yeong [4]

Vimala Heriau

Laksika Kanlaha

Vimala Heriau

Tan Pearly

Chang Ye Na [6]

Rachel Honderich

Chow Mei Kuan

Chow Mei Kuan

Setyana Mapasa

Mayu Matsumoto [2]

Setyana Mapasa

Chow Mei Kuan

Tan Pearly

Tan Pearly

Chow Mei Kuan

Isabel Herttrich

Kong Hee Yong

Margot Lambert

Atitaya Povanon

Margot Lambert

Thinaah Muralitharan

Kim Hye Rin

Kristen Tsai

Lee Meng Yean

Lee Meng Yean

Gronya Somerville

Wakana Nagahara

Gronya Somerville

Lee Meng Yean

Thinaah Muralitharan

Thinaah Muralitharan

Lee Meng Yean

Linda Efler
Isabel Herttrich

Kim So Yeong [4]
Kong Hee Yong

Jongkolphan Kititharakul [7]
Rawinda Prajongjai

Jongkolphan Kititharakul [7]
Rawinda Prajongjai

Kim So Yeong [4]

Kim So Yeong [4]

Kong Hee Yong

Kong Hee YongShin Seung Chan

Shin Seung Chan

Sayaka Hirota

Nuntakarn Aimsaard

Mette Poulsen

Olga Morozova

Olga Morozova

Shin Seung Chan

Wong Jia Ying Crystal

Phataimas Muenwong

Mette Poulsen

Mette Poulsen

Apriyani Rahayu

Apriyani Rahayu

Chiharu Shida

Anne Tran

Sapsiree Taerattanachai

Anne Tran

Josephine Wu

Yap Cheng Wen

Hadia Hosny

Lauren Smith

Yap Cheng Wen

Yap Cheng Wen

Shin Seung Chan

Josephine Wu

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

WINNER

SEMI
FINALS

Lee So Hee [3]
Shin Seung Chan

Kim So Yeong [4]
Kong Hee Yong

Greysia Polii [5]
Apriyani Rahayu

Greysia Polii [5]
Apriyani Rahayu

WalkoverWOMEN’S DOUBLES
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MATCH SCHEDULE MIXED DOUBLES

Dechapol Puavaranukroh [1] Mathias Christiansen

Oliver Leydon-Davis

Mark Lamsfuss

Robin Tabeling

Mark Lamsfuss

Goh Soon Huat

Satwiksairaj Rankireddy

Satwiksairaj Rankireddy

Satwiksairaj Rankireddy

Ronan Labar

Niclas Nohr

Goh Soon Huat

Dechapol Puavaranukroh [1]

Tang Chun Man [8]

Chan Peng Soon [5]

Chan Peng Soon [5]

Nipitphon Phuangphuapet

Jones Ralfy Jansen

Wongsathorn Thongkham

Adnan Maulana

Ko Sung Hyun

Eloi Adam

Adnan Maulana

Chan Peng Soon [5]

Satwiksairaj Rankireddy

Ko Sung Hyun

Tang Chun Man [8]

Sapsiree Taerattanachai Alexandra Boje

Supak Jomkoh
Supissara Paewsampran

Supak Jomkoh
Supissara Paewsampran

Tan Kian Meng
Lai Pei Jing

Marcus Ellis [7]
Lauren Smith

Daniel Hess
Linda Efler

Mikkel Mikkelsen

Seo Seung Jae [4]

Rikke Soby

Chae Yujung

Rodion Alimov

Seo Seung Jae [4]

Chang Tak Ching

Joshua Hurlburt-Yu

Joshua Hurlburt-Yu

Rinov Rivaldy

Hafiz Faizal [6]

Hoo Pang Ron

Hoo Pang Ron

Reddy B. Sumeeth

Thom Gicquel

Praveen Jordan [2]

Thom Gicquel

Hoo Pang Ron

Hafiz Faizal [6]

Hafiz Faizal [6]

Hoo Pang Ron

Alina Davletova

Chae Yujung

Ng Wing Yung

Josephine Wu

Josephine Wu

Pitha Haningtyas Mentari

Gloria Emanuelle Widjaja

Cheah Yee See

Cheah Yee See

Reddy N. Sikki

Delphine Delrue

Melati Daeva Oktavianti

Delphine Delrue

Cheah Yee See

Gloria Emanuelle Widjaja

Gloria Emanuelle Widjaja

Cheah Yee See

Rodion Alimov
Alina Davletova

Seo Seung Jae [4]
Chae Yujung

Marcus Ellis [7]
Lauren Smith

Supak Jomkoh
Supissara Paewsampran

Seo Seung Jae [4]

Seo Seung Jae [4]

Chae Yujung

Chae YujungAnona Pak

Isabel Herttrich

Sapsiree Taerattanachai

Selena Piek

Isabel Herttrich

Lai Shevon Jemie

Ashwini Ponnappa

Ashwini Ponnappa

Ashwini Ponnappa

Anne Tran

Amalie Magelund

Lai Shevon Jemie

Sapsiree Taerattanachai

Tse Ying Suet

Goh Liu Ying

Goh Liu Ying

Chasinee Korepap

Kilasu Ostermeyer

Thanapim Kaweenuntavong

Mychelle Crhystine Bandaso

Eom Hye Won

Margot Lambert

Mychelle Crhystine Bandaso

Goh Liu Ying

Ashwini Ponnappa

Eom Hye Won

Tse Ying Suet

ROUND 1 ROUND 1ROUND 2 ROUND 2QUARTER 
FINALS

QUARTER 
FINALS

SEMI
FINALS

FINALS

WINNER

SEMI
FINALS

Dechapol Puavaranukroh [1]
Sapsiree Taerattanachai

Dechapol Puavaranukroh [1]
Sapsiree Taerattanachai

Dechapol Puavaranukroh [1]
Sapsiree Taerattanachai

Dechapol Puavaranukroh [1]

Ko Sung Hyun
Eom Hye Won

MIXED DOUBLES
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19 - 24 January 2021, Bangkok

Winner Men’s Singles

Winner Women’s Doubles

Winner Men’s Doubles

Winner Women’s Singles

Winner Mixed Doubles

Viktor Axelsen

Carolina Marin

Lee Yang / Wang Chi-Lin

Kim So Yeong / Kong Hee Yong

Dechapol Puavaranukroh /
Sapsiree Taerattanachai
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MATCH HIGHLIGHTS MEN’S SINGLES



143

MATCH HIGHLIGHTS WOMEN’S SINGLES
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MATCH HIGHLIGHTS MEN’S DOUBLES
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MATCH HIGHLIGHTS WOMEN’S DOUBLES
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MATCH HIGHLIGHTS MIXED DOUBLES
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GROUP A

Player Points Played Matches Games Points

Viktor Axelsen 3 3 3 - 0 6 - 0 126 - 68

Chou Tien Chen 2 3 2 - 1 4 - 3 120 - 120

Anthony Sinisuka Ginting 1 3 1 - 2 2 - 5 112 - 130

Lee Zii Jia 0 3 0 - 3 2 - 6 113 - 153

MATCH SCHEDULE MEN’S SINGLES

GROUP B

Player Points Played Matches Games Points

Wang Tzu Wei 3 3 3 - 0 6 - 1 145 - 103

Anders Antonsen 2 3 2 - 1 4 - 3 129 - 132

Ng Ka Long Angus 1 3 1 - 2 2 - 5 113 - 142

Kidambi Srikanth 0 3 0 - 3 3 - 6 162 - 172

MEN’S SINGLES

Viktor Axelsen

Viktor Axelsen

Anders Antonsen

Anders Antonsen

Anders Antonsen

Chou Tien Chen Wang Tzu Wei

WINNER
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GROUP A

Player Points Played Matches Games Points

An Se Young 3 3 3 - 0 6 - 1 140 - 115

Carolina Marin 2 3 2 - 1 5 - 2 140 - 118

Evgeniya Kosetskaya 1 3 1 - 2 2 - 4 109 - 117

Michelle Li 0 3 0 - 3 0 - 6 91 - 130

GROUP B

Player Points Played Matches Games Points

Pornpawee Chochuwong 2 3 2 - 1 4 - 3 132 - 120

Tai Tzu Ying 2 3 2 - 1 4 - 4 154 - 138

Ratchanok Intanon 1 3 1 - 2 4 - 4 138 - 153

Pusarla V. Sindhu 1 3 1 - 2 3 - 4 123 - 136

MATCH SCHEDULE WOMEN’S SINGLES

WOMEN’S SINGLES

An Se Young

Tai Tzu Ying

Tai Tzu Ying

Carolina Marin

Carolina Marin

Tai Tzu Ying Pornpawee Chochuwong

WINNER
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GROUP A

Player Points Played Matches Games Points

Lee Yang
Wang Chi-Lin 3 3 3 - 0 6 - 0 129 - 102

Ben Lane
Sean Vendy 2 3 2 - 1 4 - 2 117 - 105

Ong Yew Sin
Teo Ee Yi 1 3 1 - 2 2 - 4 110 - 124

Marcus Ellis
Chris Langridge 0 3 0 - 3 0 - 6 102 - 127

GROUP B

Player Points Played Matches Games Points

Choi Solgyu
Seo Seung Jae 2 3 2 - 1 4 - 3 134 - 125

Mohammad Ahsan
Hendra Setiawan 2 3 2 - 1 4 - 4 152 - 147

Vladimir Ivanov
Ivan Sozonov 1 3 1 - 2 4 - 4 146 - 151

Aaron Chia
Soh Wooi Yik 1 3 1 - 2 3 - 4 126 - 135

MATCH SCHEDULE MEN’S DOUBLES

MEN’S DOUBLES

Lee Yang Ben Lane Mohammad Ahsan Choi Solgyu
Wang Chi-Lin Sean Vendy Hendra Setiawan Seo Seung Jae

WINNER

Lee Yang
Wang Chi-Lin

Mohammad Ahsan
Hendra Setiawan

Lee Yang
Wang Chi-Lin
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MATCH SCHEDULE WOMEN’S DOUBLES

GROUP A

Player Points Played Matches Games Points

Lee So He
Shin Seung Chan 2 3 2 - 1 5 - 2 140 - 124

Chow Mei Kuan
Lee Meng Yean 2 3 2 - 1 4 - 3 126 - 124

Greysia Polii
Apriyani Rahayu 2 3 2 - 1 4 - 3 136 - 122

Vivian Hoo
Yap Cheng Wen 0 3 0 - 3 1 - 6 104 - 136

GROUP B

Player Points Played Matches Games Points

Kim So Yeong
Kong Hee Yong 3 3 3 - 0 6 - 1 145 - 101

Jongkolphan Kititharakul
Rawinda Prajongjai 2 3 2 - 1 4 - 2 110 - 90

Chloe Birch
Lauren Smith 1 3 1 - 2 2 - 5 115 - 134

Linda Efler
Isabel Herttrich 0 3 0 - 3 2 - 6 120 - 165

WOMEN’S DOUBLES

Lee So Hee Chow Mei Kuan Jongkolphan Kititharakul Kim So Yeong
Shin Seung Chan Lee Meng Yean Rawinda Prajongjai Kong Hee Yong

WINNER

Lee So Hee
Shin Seung Chan

Kim So Yeong
Kong Hee Yong

Lee So Hee
Shin Seung Chan
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MATCH SCHEDULE MIXED DOUBLES

GROUP A

Player Points Played Matches Games Points

Seo Seung Jae
Chae Yujung 3 3 3 - 0 6 - 0 126 - 81

Dechapol Puavaranukroh
Sapsiree Taerattanachai 2 3 2 - 1 4 - 3 134 - 110

Praveen Jordan
Melati Daeva Oktavianti 1 3 1 - 2 3 - 4 111 - 139

Marcus Ellis
Lauren Smith 0 3 0 - 3 0 - 6 86 - 127

GROUP B

Player Points Played Matches Games Points

Thom Gicquel
Delphine Delrue 3 3 3 - 0 6 - 1 140 - 103

Goh Soon Huat
Lai Shevon Jemie 2 3 2 - 1 4 - 4 141 - 146

Hafiz Faizal
Gloria Emanuelle Widjaja 1 3 1 - 2 4 - 5 157 - 171

Mark Lamsfuss
Isabel Herttrich 0 3 0 - 3 2 - 6 138 - 156

MIXED DOUBLES

Seo Seung Jae Goh Soon Huat Dechapol Puavaranukroh Thom Gicquel
Chae Yujung Lai Shevon Jemie Sapsiree Taerattanachai Delphine Delrue

Winner

Seo Seung Jae
Chae Yujung

Dechapol Puavaranukroh
Sapsiree Taerattanachai

Dechapol Puavaranukroh
Sapsiree Taerattanachai
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27 - 31 January 2021, Bangkok

Winner Men’s Singles

Winner Women’s Doubles

Winner Men’s Doubles

Winner Women’s Singles

Winner Mixed Doubles

Anders Antonsen

Tai Tzu Ying

Lee Yang / Wang Chi-Lin

Lee So Hee / Shin Seung Chan

Dechapol Puavaranukroh /
Sapsiree Taerattanachai
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MATCH HIGHLIGHTS MEN’S SINGLES
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MATCH HIGHLIGHTS WOMEN’S SINGLES
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MATCH HIGHLIGHTS MEN’S DOUBLES
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MATCH HIGHLIGHTS WOMEN’S DOUBLES
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MATCH HIGHLIGHTS MIXED DOUBLES
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Among the three world’s most elite tournaments, Thailand was responsible for making the medals for the winners and 

the runners-up of the YONEX Thailand Open and the TOYOTA Thailand Open. The medals incorporated the Thai patterns 

that Master Chalermchai Kositpiphat, National Artist on Visual Arts (Painting) had particularly designed for the events.

As for the HSBC BWF World Tour Finals 2020, the medals and the plates for the winners and the runners-up were made 

by the Badminton World Federation. 

In addition, the winners and the runners-up of the three tournaments were also awarded the commemorative trophies 

with logos of the three historic events made by Thailand.

ในการจดัการแข่งขนักีฬาแบดมนิตนัระดบันานาชาต ิรวม 3 รายการคร้ังนี ้ส�าหรบัรายการ YONEX Thailand Open และรายการ TOYOTA  

Thailand Open ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้เป็นผู้จัดท�าเหรียญรางวัลส�าหรับนักกีฬาท่ีได้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ  

โดยใช้แนวคดิในการออกแบบมาจาก “ลายกนก” ทีร่งัสรรค์โดย อาจารย์เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศิลป์ (จติรกรรม)  

ทีม่อบให้กบัการแข่งขนักีฬาแบดมนิตนัครัง้นีโ้ดยเฉพาะ

และส�าหรับในส่วนของรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ทางสหพันธ์แบดมินตันโลก ได้เป็นผู้จัดท�าเหรียญรางวัล 

พร้อมถาดรางวลั เพือ่มอบให้แก่นกักีฬาท่ีชนะเลศิและรองชนะเลศิ 

ทัง้น้ี นกักีฬาทีไ่ด้รางวลัทัง้ 3 รายการ ยังได้รับโล่ทีร่ะลึกทีม่ตีราสญัลกัษณ์การแข่งขนัทัง้ 3 รายการประวตัศิาสตร์ครัง้นี ้ซึง่จดัท�าโดยประเทศไทยCommemorative Trophy

THE AWARDS OF HONOR
รางวัลแห่งเกียรติยศ
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Gold Medal

Gold Medal

Gold Medal Championship Plate Runner-up Plate

Silver Medal

Silver Medal

Silver Medal
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Clinical Professor Emeritus Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D.: Advisors to the Board of Directors of 
Centre for COVID-19 Situation Administration and Former Minister of Public Health
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร: ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Expression of our Heartfelt Appreciation and Admiration for the Badminton 
Competition Organizing Team

I would like to express my heartfelt appreciation and admiration for the Organizing 
Team of the Badminton Association of Thailand under the Royal Patronage of 
His Majesty the King, for their work in planning and implementing the three world 
class badminton competitions in Thailand.  Despite the complexities caused by 
the global COVID-19 pandemic and the resulting restrictions and constraints, the 
Organizing Team was able to hold the competitions successfully and brought 
recognition, honor and pride to Thailand and Thai people.  

I am extremely grateful to the Organizing Team.

ความรูส้กึและความประทัปใจ ทีมี่ต่อรายการแบดมนิตนั

ชื่นชมและประทับใจกับการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  
3 รายการระดับโลกในประเทศไทยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  
แม้ท่ัวโลกจะอยู่ในสภาวะวิกฤตโควิด-19 และมมีาตรการ
มากมายทีเ่คร่งครดั ยากแก่การบรหิารจดัการ แต่ผู้จดั 
ก็สามารถด�าเนินการได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ  
น�าชือ่เสยีง เกยีรตยิศและความภาคภมิูใจมาสูป่ระเทศไทย และชาวไทยทุกคน

ขอขอบคณุผูจ้ดัเป็นอย่างสงู

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS

Thailand has set a 20-year national strategy (2018-2037) and implemented a  
13-area plan to reform the country. The reform in culture, sports, labor, and human 
resource development is one important part of this plan with an aim to encourage Thai 
people to exercise and play sports, gain knowledge in health care and stay in good 
health. To reach these goals, important national reform activities include promoting  
people-centered initiatives to help build sporting lifestyles, providing equal opportunity  
and access to exercise for all as well as building opportunities for sports and  
development for professional athletes.

Hosting the world-class tournaments: YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand 
Open, World Tour Super 1000, and HSBC BWF World Tour Finals 2020 in Thailand 
is in line with the objectives of the national sports reform. These events will help create 
sporting opportunities, in accordance with the national reform, both in athletic development  
through the organization of world-class tournaments and in raising awareness to  
practice and enhance sporting skills in order to reach international standards.  
Furthermore, these events will help create awareness in the significance of physical 
exercise in Thai people of all ages and genders.

The sports reform plans are an important mechanism for developing athletes to 
meet international standards. Organizing these tournaments in Thailand helps 
stimulate interest not only in the sport of badminton but also in all other sports. 
Additionally, the successful organization of these competitions, giving pleasure 
and delight to all Thai people reflects the dedication of athletes in strenuous  
practicing, full support from both the government sector and the private sector as 
well as the unyielding determination and strong commitment of KhunyingPatama  
Leeswadtrakul to host world-class sporting events even during the ongoing spread 
of COVID-19. It is KhunyingPatama Leeswadtrakul, the Chairperson of the National  
Reform Subcommittee on Sports, who is behind the huge success of these tournaments.

I would like to express my great appreciation and congratulations to all bodies concerned  
in the hard work of organizing these competitions. I sincerely hope that the management  

Dr.Ronaphop Pattamadis, M.D.:
Vice Minister for Office of the Prime Minister

นพ.รณภพ ปัทมะดิษ: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

of the tournament as well as the preparation 
and readiness of the Thai badminton players  
will be a model to be used to develop and reform 
other kinds of sports in Thailand in the future.

ประเทศไทยได้ก�าหนดให้มียุทธศาสตร ์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนการปฏริปูประเทศ 13 ด้าน 
โดยการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปฏิรูปส�าคัญ
ด้านหนึ่งที่มีเป้าหมายให้ประชาชนออกก�าลังกายและเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม มีความรอบรู ้
ด้านสุขภาพ และมีสุขภาพแข็งแรง จึงมีการก�าหนดกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่ส�าคัญ อาท ิ
การส่งเสริมประชาชนเป็นศนูย์กลางในการสร้างวถิชีวีติทางการกฬีา การออกก�าลงักายอย่างทัว่ถงึ
และเท่าเทียม ตลอดจนการสร้างโอกาสทางการกฬีาและการพฒันานกักฬีาอาชพี

การจดัการแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ 
HSBC BWF World Tour Finals 2020 ในประเทศไทย เป็นกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของการปฏรูิปประเทศด้านกีฬา รวมท้ังเป็นการสร้างโอกาสทางการกฬีาตามแผนการปฏริปูประเทศ  
ทัง้ในส่วนของการพฒันานกักฬีาผ่านทางการจดัการแข่งขนัระดับโลก และการสร้างความตระหนกัใน
การฝึกฝนทักษะการกฬีาในระดบัสากล ตลอดจนการสร้างการรบัรูถ้งึความส�าคญัของการออกก�าลงักาย 
ในหมูค่นไทยทกุเพศ ทกุวยั

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล การจดัการแข่งขนัดงักล่าวในประเทศไทย ก่อให้เกดิความตืน่ตวัไม่เฉพาะในส่วน 
ของกฬีาแบดมนิตนั แต่รวมถงึกฬีาประเภทอืน่ ๆ  ผลสมัฤทธิข์องการจดัการแข่งขนัซึง่เป็นทีช่ืน่ชม 
ของคนไทยทุกคน แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของการทุ่มเทฝึกซ้อมของนักกีฬา การสนับสนุน 
ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนความตั้งใจ มุ่งมั่น ท่ีจะจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธาน 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในความส�าเร็จ 
ของการจดัการแข่งขนัครัง้นี้ 

ขอแสดงความชื่นชม และยินดีต่อผู ้มีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันทุกท่าน และ 
หวงัเป็นอย่างย่ิงว่ารปูแบบของการจดัการแข่งขนั การเตรยีมความพร้อมของนกักฬีาแบดมนิตนัไทย  
ในการจัดการและร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบส�าคัญในการพัฒนา และปฏิรูปการกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทยในโอกาสต่อไป
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Clinical Professor Emeritus Dr.Udom Kachintorn, M.D.: Chairperson of National Reform Committee 
on Public Health, Advisor to CCSA and former Deputy Minister of Education
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร: ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ที่ปรึกษา ศบค. อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        

Thailand was entrusted with the organization of the three 
consecutive premier badminton tournaments, namely 
the “YONEX Thailand Open” World Tour Super 1000, 
the “TOYOTA Thailand Open” World Tour Super 1000, 
and the “HSBC BWF World Tour Finals 2020” on 12-31 
January 2021 at IMPACT Arena, Muang Thong Thani.  

The three Badminton World Federation (BWF) Super 1000 tournaments were 
participated by players from 22 countries and were accomplished with great  
success. As a big fan of KhunyingPatama Leeswadtrakul, President of the Badminton  
Association of Thailand, World No. 5 “May” Ratchanok Intanon, as well as World 
No. 3 Mixed Double “Bass” Dechapol Puavaranukroh and “Popor” Sapsiree  
Taerattanachai, I was enthusiastically following the matches and cheering for the 
Thai players. The fact that the tournaments were held in Thailand made it even 
more exciting. However, the tournaments were held during the unusual situation. 
Badminton tournaments had been suspended for over 10 months since the 
COVID-19 pandemic started in early 2020 and has not ended yet. The challenge 
for Thailand to host international competitions was the outbreak of the COVID-19 
seriously affecting worldwide and the new wave of the outbreak in Thailand. However,  
with cooperation from various parties and the stringent new-normal public health 
measures strictly prohibiting badminton fans and those uninvolved in the competition 
from entering the tournament arena, the tournaments were able to proceed and 
complete successfully. Moreover, Thailand’s mixed double pair also won three  
consecutive World Tour Super 1000 crowns for the first time, a historical achievement  
for both the Thai athletes and the host country, Thailand.

From my perspective as a physician and my involvement with the Center for 
COVID-19 Situation Administration (CCSA), I would like to put on record the key 
success factor in organizing the three historical badminton tournaments which, 
I believed, was the strict health safety measures meticulously planned in advance 
by the host. The COVID-19 protective measures were implemented from the first 
day of the arrival of athletes, official and entourages and tremendously gained 
trust from those involved. Athletes from more than 22 countries participated safely 
in the bubble quarantined tournaments at IMPACT Arena, Muang Thong Thani 
where accommodations, training courts, and competition courts situated and 
served more than 800 athletes and officials. The bubble quarantined competitions 
like this were unprecedented. Athletes and staff from different countries were not 
allowed to meet except on the day of the match only. In the bubble zone at IMPACT 
Arena Muang Thong Thani, since the first day of training on 4 January 2021, the 
world’s top athletes had to train in courts with plastic partitions setting up between 
each court. Only a team from one country was allowed to use the training court 
at an allocated time and had to strictly follow the rules: social distancing, wearing  
hygienic face masks, and using hand sanitizer at all times while travelling between 

their accommodations to the training courts and tournament arena. A shuttle bus 
was arranged exclusively for each country. The overseas players have praised the 
event’s preventive measures. World’s No. 18 Mia Blichfeldt from Denmark, posted 
on her Instagram, “The security and health protection are very high. As you can 
see at the picture there is protection walls between every court in the practice 
hall.” World’s No. 12 Mixed Double Lai Shevon Jemie from Malaysia also posted, 
“I’m very impressed with all the arrangements. From the room, the hotel, the bus, the 
training courts, and back to the hotel. Everything was so well managed and social 
distancing was practiced everywhere.” At a normal competition, the players would 
be given a new shuttlecock from the referee. However, to reduce physical contact, 
a shuttlecock dispensing tube was used for the first time at the event. During and 
after each match, cleaning staff wearing protective gowns would thoroughly clean 
all points of contact in New Normal style to ensure safety for players and staff. 
Furthermore, one of the COVID-19 preventive measures was the regular testing 
for the COVID-19. Athletes participating in this event had to be tested every four 
days throughout the duration of the three competitions.

The bubble quarantine and the strict COVID-19 public health measures that the 
government imposed to protect the participating players and staff members received  
positive feedback and praise from everyone involved, marking a momentous 
 triumph for the organizing team. Thomas Lund, Secretary General of the Badminton 
World Federation (BWF) commended Thailand for its tremendous effort in making 
the event possible. Moreover, Thomas Bach, President of the IOC, expressed 
his admiration to the Thai government for staging the competitions in the bubble 
under the safest COVID-19 counter measures. Though there were no spectators 
allowed, the competitions were broadcast worldwide. The competitions organized 
by Thailand was the most efficient way to conduct the event during the on-going 
COVID-19 pandemic and could serve as a blueprint for other international sports 
federations to organize their sporting events. 

I would like to take this opportunity to applaud the event organizers, especially 
KhunyingPatama Leeswadtrakul, President of the Badminton Association of 
Thailand, the Ministry of Public Health, and the Thai government by the Center for 
COVID-19 Situation Administration (CCSA) who, together, have made the event 
a major achievement and exhibited that Thailand’s public health system is of  
international standards and can be a model for future sporting competitions. I would 
also like to thank the organizers and supporters from various offices. Particularly, 
I would like to commend the athletes and badminton fans who watched the live 
 broadcast at home, for their commitment and dedication, making the event a success.  
Regardless of the results, the tournaments have demonstrated passion, unity, 
and sportsmanship as well as promoted good health, effective use of free time, 
generosity and kindness, which will help strengthen a global community, enabling 
it to rapidly and sustainably become a new-normal society.

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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ตามที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันครั้ง
ประวัติศาสตร์  3 รายการใหญ่ระดับโลกได้แก่  การแข่งขันรายการ YONEX Thailand  
Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020  
ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2564 ท่ีอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง
ธานี ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับซุปเปอร์ 1000 ของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF) 
โดยมีนักกีฬาจาก 22 ชาติเข้าร่วมการแข่งขันและได้ด�าเนินการแข่งขันส�าเร็จไปเป็นท่ี
เรียบร้อยทั้ง 3 รายการ ผมในฐานะที่เป็นแฟนคลับของคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  
นายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ และ “เมย์” รชันก อนิทนนท์ มอือนัดบั 5  
ของโลก รวมท้ัง “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 
คูผ่สมมอือนัดบั 3 ของโลก ได้เฝ้าตดิตามอย่างใจจดใจจ่อเพือ่เป็นกองเชยีร์ให้นกัแบดไทย 
ประสบความส�าเร็จ ย่ิงมาจัดในประเทศไทยด้วยแล้วย่ิงต้องติดตามและช่วยลุ้นอย่างเต็มท่ี  
แต่ครัง้นีเ้ป็นช่วงสถานการณ์ไม่ปกต ิการแข่งขนัแบดมนิตันระดบัสากลถกูระงบัมาเป็นเวลากว่า  
10 เดอืน นบัตัง้แต่วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เริม่ต้นขึน้ในช่วงต้นปี  2563 และยงัไม่สงบ  
ความท้าทายของการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันระดบันานาชาตคิรัง้นีข้องประเทศไทยอยูท่ี่
การแพร่ระบาดของโควดิ -19 ทีย่งัคงส่งผลกระทบไปท่ัวโลก รวมถงึการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ในประเทศไทยด้วย แต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสขุ
อย่างเข้มข้นในรูปแบบ New Normal โดยไม่อนุญาตให้แฟนแบดมินตันและผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าไปในสนามโดยเด็ดขาด สุดท้ายการแข่งขันจึงสามารถเดินหน้าไปจนจบและ
ประสบความส�าเรจ็อย่างดยีิง่ พร้อมกบัความส�าเรจ็ของแบดมนิตนัคูผ่สมของไทยทีส่ามารถ
คว้าแชมป์ระดบัซปุเปอร์ 1000 ไปครองเป็นครัง้แรกได้ทัง้ 3 รายการ ซึง่นบัเป็นความส�าเรจ็
ครัง้ยิง่ใหญ่ส�าหรบันกักฬีาและเจ้าภาพคอื ประเทศไทย 

ในมุมมองของผมที่เป็นแพทย์และเกี่ยวข้องอยู่บ้างใน ศบค. อยากจะบันทึกสิ่งท่ีผมคิดว่า 
เป็นปัจจัยความส�าเรจ็ของการจัดแข่งขันแบดมินตนัครัง้ประวตัศิาสตร์   3 รายการใหญ่ระดบัโลกนีค้อื  
มาตรการด้านสาธารณสขุต่างๆ ทีเ่จ้าภาพได้วางไว้ก่อนการแข่งขนัอย่างเข้มข้นและรดักุม
ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงประเทศไทย ท�าให้หลายฝ่ายมีความรู้สึกไว้วางใจมาตรฐานของ
การแข่งขนัทีร่วมเอานักกีฬากว่า 22 ประเทศเข้ามาแข่งขนักนัอย่างปลอดภยัภายใต้ Bubble 
Quarantine ทีอ่มิแพค็ อารน่ีา ซึง่ประกอบไปด้วย ทีพ่กั สนามซ้อม และสนามแข่งขนัส�าหรบั
นกักฬีา และเจ้าหน้าทีท่ัง้หมดกว่า 800 ชวีติ เป็นรปูแบบการแข่งขนัทีไ่ม่เคยมใีนโลกนีม้าก่อน 
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของแต่ละชาติจะไม่มีโอกาสได้พบกันเลย  
จะพบกนัในสนามวนัแข่งขนัจรงิเท่าน้ัน ในบบัเบลิทีอ่มิแพค็ อารน่ีา เมอืงทองธาน ีนบัตัง้แต่
ช่วงเริม่ซ้อมวันแรกในวนัที ่4 มกราคม 2564 ทีส่นามซ้อมส�าหรบันกักฬีาแบดมนิตนัชัน้น�า
ของโลกมีการน�าเอาพลาสติกมาขึงก้ันระหว่างคอร์ทการฝึกซ้อม ซึ่งมาตรการการฝึกซ้อม 
คอืแต่ละชาติทีเ่ข้าร่วมจะได้รบัก�าหนดการลงสนามซ้อมทลีะประเทศ และจะต้องปฏบิตัติามกฎ 
การเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดการเดนิทาง
ระหว่างที่พัก สนามฝึกซ้อม และสนามแข่งขัน ซึ่งรถรับส่งก็จัดให้เป็นเฉพาะบริการแต่ละ
ประเทศไม่มีการปะปนกัน โดยนักกีฬาจากต่างประเทศต่างแสดงความช่ืนชมต่อมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาด น�าโดย มอีา บลคิเฟลด์ท นกัแบดมนิตนัหญงิเดีย่วมอืวางอนัดบั 18  
ของโลกจากเดนมาร์ก ได้โพสต์ข้อความบนอนิสตาแกรมว่า “มาตรการการป้องกนัและมาตรการ

ด้านสุขภาพสูงมาก เหมือนกับท่ีคุณเห็นในภาพว่าเรามีก�าแพงป้องกันระหว่างทุกคอร์ท 
ในฮอลล์ส�าหรบัการฝึกซ้อม” ไล่ ชวีอน เจม ีนกัแบดมินตนัคูผ่สมมอืวางอันดบั 12 ของโลก 
จากมาเลเซยี โพสต์ข้อความว่า “ฉนัประทบัใจมากกับการบรหิารจดัการจากห้องพกั โรงแรม รถบัส  
สนามฝึกซ้อม จนกลบัถงึโรงแรมทีพ่กั ทกุอย่างดมูกีารจดัการทีด่ ีและมกีารเว้นระยะห่างทกุที”่ 
ในการแข่งขนัรปูแบบปกตก่ิอนหน้านี ้นกักฬีาจะได้รบัลกูแบดมนิตนัใหม่จากกรรมการผู้ตดัสนิ  
แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันท่ีต้องลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ท�าให้เกิดเป็น 
หลอดแจกลูกแบดมินตันรูปแบบใหม่ที่เริ่มต้นใช้งานเป็นครั้งแรกในแบดมินตันรายการนี้ 
ระหว่างการแข่งขนัทกุแมตช์ของแบดมนิตันมกีารท�าความสะอาดสนามแบบ New Normal  
เพ่ือความปลอดภยัของนกักฬีาและเจ้าหน้าทีท่กุครัง้ทีเ่กมการแข่งขนัจบลง โดยจะมเีจ้าหน้าที่ 
สวมใส่ชุดป้องกนัลงมาท�าความสะอาดทุกส่วนของสนามทีเ่กดิการสมัผัสขึน้ หนึง่ในมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 คอืการตรวจเชือ้โควดิ-19 เป็นประจ�า โดยเฉพาะ
นกักฬีาในการแข่งขนัแบดครัง้นีจ้ะได้รบัการตรวจเชือ้ทกุ 4 วนั ตลอดเวลาทีเ่ข้าร่วมแข่งขนั
แบดมนิตนัทัง้ 3 รายการ

มาตรการกกัตวัภายในบบัเบลิและมาตรการด้านสาธารณสขุอย่างเข้มข้นเพือ่ป้องกนัโควิด-19  
ทีร่ฐับาลไทยใช้ป้องกนัให้นกักฬีาและเจ้าหน้าทีที่เ่ข้าร่วมการแข่งขนัปลอดภยัได้รบัเสยีงตอบรบั 
เป็นความประทบัใจและค�าชืน่ชมจากบรรดานกักีฬาและเจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัทกุราย  
ถอืเป็นผลงานชิน้โบว์แดงของฝ่ายจดัการแข่งขนั ท�าให้ โธมสั ลนุด์ เลขาธกิารของสหพนัธ์
แบดมนิตนัโลก หรอื BWF ถงึกับกล่าวชืน่ชมประเทศไทย ส�าหรบัการท�างานหนกั เพือ่ให้ 
การแข่งขนันีเ้กดิขึน้ได้ นอกจากนี้โธมสั บาค ประธานไอโอซ ีได้เผยความรูส้กึประทบัใจและ
แสดงความชืน่ชมรฐับาลไทยท่ีออกแบบให้มกีารจดัการแข่งขนัในระบบบบัเบลิ ทีม่คีวามปลอดภยั 
สูงมากในการป้องกันไวรัสโควิด-19 และไม่มีผู ้ชม แต่มีการถ่ายทอดออกไปท่ัวโลก  
การจัดการแข่งขันของไทยนับเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ในช่วงท่ีสถานการณ์โควิด-19 ยังมีการระบาดทั่วโลก และยังเป็นตัวอย่างท่ีดีไม่ว่าจะเป็น
มาตรการและวธิจีดัการแข่งขนัทีจ่ะให้สหพนัธ์กฬีานานาชาตอิืน่ ๆ สามารถน�าไปใช้ในกฬีา
ของตวัเองได้

ในโอกาสนี ้ผมขอแสดงความชืน่ชมกบัผูจ้ดังาน โดยเฉพาะคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู 
นายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ กระทรวงสาธารณสขุ และรฐับาลโดย ศบค.  
ที่ได้ร ่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ให้ประสบความส�าเร็จและแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า 
การสาธารณสุขของไทยท่ีมีมาตรฐานสูงในระดับสากล สามารถเป็นแบบอย่างในการจัด 
การแข่งขันรายการอืน่ ๆ  และกฬีาชนดิอืน่ ๆ  ต่อไป ผมขอขอบคณุคณะผูจ้ดัการแข่งขนั และ 
ผูใ้ห้การสนบัสนนุการแข่งขนัทกุหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอแสดงความชืน่ชมต่อนกักฬีา
และกองเชยีร์ทุกคนซึง่ดกูารถ่ายทอดทีบ้่าน ทีไ่ด้เสยีสละทุม่เทแรงกายและแรงใจ ในการท�าให้
การแข่งขนักฬีาครัง้นีส้�าเรจ็ลุล่วง ส�าหรบัการจดัการแข่งขันกฬีาในครัง้นี ้ไม่ว่าผลการแข่งขนั
กฬีาจะเป็นเช่นไร แต่กแ็สดงให้เหน็ถงึความรกั ความสามคัค ีการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภยั ความมนี�า้ใจ 
เป็นนกักฬีา ตลอดจนส่งเสรมิให้ทกุคนมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง รูจ้กัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
รวมทัง้การเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ช่วยเหลอืกนั เพือ่เสรมิสร้างประชาคมโลกให้มคีวามเข้มแขง็และ
ก้าวเข้าสูส่งัคม New Normal ได้อย่างรวดเรว็และยัง่ยนืตลอดไป 

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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Panit Charoenpao: Member of National 
Reform Committee on Culture, Sports, 
Labor and Human Resource Development
พาณิชย์ เจริญเผ่า: กรรมการคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และทรัพยากรมนุษย์

The first month of 2021 started off with the anticipated  
live broadcast of the historic badminton world tour 
that Thailand was granted the right to host. The three  
tournaments being held consecutively comprised YONEX 
Thailand Open, TOYOTA Thailand Open, World Tour  

Super 1000, and HSBC BWF World Tour Finals 2020. These tournaments 
provided an opportunity for Thai people to watch the performance of the top 
world-ranking players, and to cheer for their favorite Thai players.

Throughout the tournaments, all Thai’s favorite players, both singles and doubles,  
competed at the best of their ability and with great determination until they 
finally made history. Thailand’s beloved players “Bas and PoPor”, Dechapol 
Puavaranukroh and Sapsiree Taerattanachai, won the mixed doubles in all three 
tournaments, bringing great pride and joy to all Thais. This success could be a 
major inspiration to encourage Thai youth and citizens to play badminton and 
exercise more widely.

For almost a year, the world including Thailand has been seriously affected by 
the COVID-19 pandemic. Therefore, most major sporting events at international 
and national levels were cancelled or postponed. All badminton players across 
the world had to seriously and strenuously prepare and train for the three world 
class events in Thailand. They needed to be ready both physically and mentally. 
However, the success of these events required various parties both government 
and private sectors to work in tandem. 

I would like to mention one person in particular, who dedicated her heart and 
soul to make this world class badminton event possible in Thailand and achieve 
remarkable success, receiving a wide range of compliments domestically and 
internationally as well as from mass media all over the world. That person was 
KhunyingPatama Leeswadtrakul, the holder of important positions in the sports 
field, including:

1. Member of the International Olympic Committee (IOC)
2. Deputy President of the Badminton World Federation (BWF)
3. President of the Badminton Association of Thailand Under Royal Patronage  
 of His Majesty the King (BAT)

Working with her as a member of the National Reform Committee on Culture, 
Sports, Labor, and Human Resource Development has given me a chance to 
see her vision. Furthermore, KhunyingPatama Leeswadtrakul was appointed 
Chairperson of the National Reform Sub-Committee on Sports that proposed 
an improvement of plans in sports to all relevant agencies, at both the policy 
level (the government) and the operational level (the ministry and department). 
Her experience and her vision have made significant changes in the country’s 
reform process. The previously unresolved problems to be settled includes  
issues about budget, law, and lack of integration among agencies. The increase 
in public participation will also be encouraged.

You can see that this strong lady has exerted her utmost effort to implement 
and realize the reform within the next two years by providing security in career 
path of athletes and professional athletes starting from school age to senior. We 
have to give full moral support to KhunyingPatama Leeswadtrakul, the pillar of 
Thailand’s sports community, for her to accomplish the country’s reform, prog-
ress and contribute significantly to our country, and people in the sports field

การเริ่มต้นในเดือนแรกแห่งศักราชใหม่ของปี 2564 กับการรอคอยการถ่ายทอดสด 
การแข่งขันแบดมินตันครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขนั 3 รายการระดบัโลก พร้อมกนั ดงันี ้การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand  
Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World 
Tour Finals 2020 โดยทั้ง 3 รายการนี้ท�าให้ประชาชนได้มีโอกาสชมฝีมือของ 
นกัแบดมนิตนัมอืระดบัโลก และร่วมเชยีร์นกัแบดมนิตนัขวญัใจชาวไทย  

ด้านการแข่งขนันักแบดมนิตนัขวญัใจชาวไทยทกุคนได้ลงสนามแข่งขนักนัอย่างมุ่งมัน่ 
และสดุความสามารถ ทัง้เดีย่วและคู ่จนสามารถสร้างประวตัศิาสตร์ โดยนกัแบดมนิตนั
ขวญัใจชาวไทย “บาสกบัปอป้อ” ได้คว้ารางวลัชนะเลศิฯ คูผ่สม ทัง้ 3 รายการ มาฝาก 
ชาวไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยความส�าเร็จในครั้งนี้สามารถเป็น 
แรงกระตุน้ทีส่�าคญั ทีจ่ะท�าให้เยาวชนของชาติและประชาชนหนัมาเล่นกฬีาแบดมินตนั 
และออกก�าลงักายกนัอย่างกว้างขวางมากยิง่ขึน้ 

ในระยะเวลาเกอืบปีทีผ่่านมา ทีป่ระเทศไทยอยู่ในสถานการณ์โควดิ-19 ท�าให้ไม่มกีาร
จดัการแข่งขันรายการแบดมนิตนัใด ๆ  ทัง้ในและต่างประเทศ ท�าให้นักแบดมนิตนัทกุคน 
ทีเ่ตรยีมจะลงแข่งใน  3 รายการนีจ้�าเป็นทีจ่ะต้องเกบ็ตวัฝึกซ้อมกนัอย่างหนกัและจรงิจงั
จนท�าให้ร่างกายมคีวามพร้อมทีแ่ขง็แรง มพีลงัจติและสมาธท่ีิมัน่คง ซ่ึงความส�าเรจ็ 
ในครัง้นี ้จ�าเป็นจะต้องประกอบกบับคุคลหลายฝ่ายทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทีจ่ะต้อง 
บูรณาการกันให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงบุคคลท่านหนึ่งที่ได้ทุ่มเท 
จติวญิญาณท้ังกายและใจให้กับการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัโลกคร้ังนี ้ให้สามารถเกดิขึน้ 
ในประเทศไทย และประสบความส�าเร็จลุล่วงได้อย่างงดงาม จนได้รับการชื่นชม 
อย่างกว้างขวางท้ังในประเทศและต่างประเทศจากสือ่มวลชนทัว่โลก โดยจะขออนญุาต
กล่าวถงึบคุคลผูน้ีค้อื “คณุหญงิปัทมา ลสีวสัด์ิตระกลู” ทีม่ตี�าแหน่งส�าคัญในด้านกฬีาคือ 

1. กรรมการคณะกรรมการโอลมิปิกสากล 
2. รองประธานสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก  
3. นายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ 

จากการทีไ่ด้มโีอกาสท�างานร่วมกนักบัคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู ในฐานะกรรมการ 
คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และทรพัยากรมนษุย์ และคุณหญงิฯ 
ยงัได้รบัมอบหมายให้เป็นประธานอนกุรรมการด้านกีฬา ที่ได้มกีารเสนอปรบัปรุงแผน 
ด้านการกีฬากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับนโยบาย (รัฐบาล) และระดับปฏิบัติ 
(กระทรวง, กรม) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หลาย  ด้วยประสบการณ์และการมีวิสยัทศัน์ 
ของคณุหญงิฯ จงึท�าให้มกีารเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัในการปฏริปูประเทศ พร้อมทัง้
ช่วยแก้ไขปัญหาทียั่งไม่ได้รบัการแก้ไข ท้ังด้านงบประมาณ ด้านกฎหมาย การขาดการ 
บรูณาการ และสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนให้เพิม่มากยิง่ขึน้ 

จะเห็นได้ว่า หญิงแกร่งผูน้ีพ้ยายามทีจ่ะด�าเนนิการการปฏิรปูดงักล่าวให้เหน็ผลภายใน
ระยะเวลา 2 ปีข้างหน้านี ้ทีจ่ะท�าให้เหน็ผลเป็นรปูธรรมอย่างชดัเจนมากขึน้ โดยให้หลกั
ประกนัความมัน่คงในอาชพีของนกักีฬาหรอืนกักฬีาอาชพีตัง้แต่วยัเรยีน จนถงึสงูวยั  
เป็นต้น คงจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นก�าลังใจให้กับคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  
ผูเ้ป็นเสาหลักแห่งวงการกฬีาไทย ได้มกี�าลงัใจในการปฏริปูประเทศให้ส�าเรจ็ มคีวามก้าวหน้า 
และเกดิประโยชน์กบัประเทศชาตแิละประชาชนในวงการกฬีาโดยส่วนรวมตลอดไป

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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I feel proud of and impressed by 
KhunyingPatama Leeswadtrakul 
who is a tough woman of the sport 
domain. She always works confidently and wholeheartedly by 
devoting herself for Thailand as her priority. I am also impressed 
by her words that “Thailand cannot recede anymore”. Finally, 
she can overcome everything though it is arduous or weary. 
The fighting spirit is always in her mind; therefore, such a great 
tournament succeeds fabulously, resulting that the world accepts 
our potentials. My sincerest appreciation goes to her. 

ประทับใจคณุหญิงปัทมา ลสีวัสดิต์ระกลูทีส่ดุ ภูมใิจทีท่่านเป็นหญงิแกร่ง 
ของวงการกีฬา มีความเชื่อมั่นในการท�าการทุกสิ่งด้วยใจ ท่ีคิดถึง
แต่ชาติเป็นล�าดับแรก ประทับใจค�าพูดของท่าน มาถึงตรงน้ี... 
ไทยถอยไม่ได้อีกแล้ว และในที่สุดท่านก็ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่าง  
แม้จะยากล�าบาก ความทีเ่ป็นเลอืดนกัสู ้จนท�าให้งานกฬีาทีย่ิง่ใหญ่นี ้
ประสบความส�าเร็จอย่างสูง จนท�าให้ทั่วโลกยอมรับในศักยภาพ 
ของประเทศไทย ขอบคณุจากใจจรงิค่ะ

Daonoi Suttiniphapun:  
Secretary of the 
Sanate Committee on Sports
ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์: เลขานุการ
คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

Kobkul Abhakara: 
Member of the Senate 
Committee on Sports
กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา:
กรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

Thailand could make it in organizing the 
international badminton tournament under 
the horrendous situation of the COVID-19. 
Though the global sport competition is  
apparently interrupted, Thailand can 

organize the world’s prime badminton tournaments excellently,  
showcasing the competency of Thai people, especially for,  
KhunyingPatama Leeswadtrakul who is a fighter, a coordinator, and an 
energetic leader, including every agency who has united and thrived 
for success wholeheartedly.

ประเทศไทยท�าได้ การจดัการแข่งขนัแบดมนิตนันานาชาต ิในสถานการณ์
ที่ทั่วโลกสะพรึงกลัวกับโควิด-19 การแข่งขันกีฬาท่ัวโลกหยุดชะงัก  
แต่ประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขนัแบดมนิตนัรายการส�าคญัระดบัโลก 
ได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นความสามารถของคนไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู ทีเ่ป็นนกัสู ้นกัประสาน เป็นผูน้�าทีท่รงพลงั
อย่างแท้จรงิ รวมทัง้ความสามคัคขีองทกุหน่วยงานทีมุ่ง่มัน่สร้างความส�าเรจ็ 
ครัง้นีด้้วยหวัใจ

Gen. Ronnachai Munchusoontornkul: 
Deputy Secretary General of National Olympic Committee of Thailand 
Under the Royal Patronage of His Majesty the King
พล.อ. รณชัย มัญชุสุนทรกุล: รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

I would like to admire everybody who helps organizing these 3 prime badminton tournaments under the COVID-19 
pandemic until it greatly succeeds. A bunch of compliments come from all over the world, expanding Thailand’s 
reputation especially for the Badminton Association of Thailand.

ขอแสดงความช่ืนชม กับทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดแข่งขันแบดมินตันทั้ง 3 รายการใหญ่ในครั้งนี้ได้อย่างดียิ่ง  
ภายใต้สถานการณ์โควดิ-19 จนประสบความส�าเรจ็ เป็นท่ีชืน่ชมไปทัว่โลก สร้างช่ือเสยีง ให้กบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ
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Hosting the threeconsecutive grandbadminton 
tournaments can be considered our first world’s  
tournament during the challenging period of the 
COVID-19 pandemic. The Badminton Association  

of Thailand has thrived to organize it effectively under the governmental rules to 
ensure the safety to everyone for the whole period of events. We can observe all 
renowned athletes from every corner of the world performing their highest potentials. 
Simultaneously, our gracious cultures have been disseminated through various 
channels such as the Wai greeting expressed by athletes and judges, Thai classical 
music tuned along the intermission, or even ladies in Thai costumes bringing medal 
awards. Therefore, it can be said that Thailand has showcased our competencies 
to the world in every aspect to organize such 3tournaments successfully.

การแข่งขันแบดมินตันทั้ง 3 รายการถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันในเวทีระดับโลก 
ที่ไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรก ซ่ึงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก
เป็นรายการที่เกิดขึ้นในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ทางสมาคมฯ 
ก็สามารถด�าเนินการตามมาตรการของรัฐได้อย่างเป็นที่เรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่น 
ได้ตลอดการแข่งขัน โดยเราได้เห็นนักแบดมินตันมือระดับโลกเดินทางมาเข้าร่วม 
การแข่งขนัของเรา และแสดงศกัยภาพทางกฬีากนัได้อย่างเตม็ที ่ขณะเดยีวกนัระหว่าง 
การแข่งขันก็มีการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ทักทาย 
ทีน่กักฬีาและคณะกรรมการจากประเทศต่าง ๆ  กท็�าได้อย่างงดงาม การใช้เพลงไทยบรรเลง 
คัน่เวลาการแข่งขนั หรอืการเชญิเหรยีญรางวลัด้วยผูอ้ญัเชญิในชดุไทย ถอืได้ว่าการแข่งขนั 
แบดมินตนัทัง้สามรายการได้พสิจูน์ศกัยภาพทางการกฬีาแบดมนิตนัของไทยสูส่ายตาชาวโลก 
ได้อย่างงดงาม

Siriwan Sukorndhaman: 
Deputy Secretary - General 
National Security Council
ศิริวรรณ สุคนธมาน: รองเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ

Another spectacular sport history to be 
 recorded when Thailand hosts the 3 prime  
badminton tounaments consecutively.  
It, significantly, provides Thai athletes 
with the perfect opportunity to promote  
themselves to thebetter ranking after these matches. Morever, feedbacks 
come from athletes and various people in every domain on the distinctive 
measures of the COVID-19 prevention, creating deep impression and 
sending messages of appreciation to the Thai  Government, the Badminton 
Association of Thailand,  and the Badminton World Federation (BWF) for 
setting the strict rules and regulations for everyone to follow to secure all 
participants from the disease. 

It reflects that Thailand owns a real potential to favorably organize  
the world’s sport amidst the COVID-19 pandemic. Even the President of 
the International Olympic Committee (IOC) expresses his appreciation to 
the Thai Government by uplifting this event organizing as the model of the 
effective sport organizing during the global pandemic. Significantly, he also 
requests Thailand to provide the Olympic Co-ordinating Committee Tokyo 
with such template of holding the badminton tournaments, especially for 
the measures in taking care of all participants with the confidence of the 
benefits to the Tokyo Games during this July. 

Therefore, I feel appreciate all parties concerned to make these events 
successful and accepted. I am truly proud of all members in the  
organizing team.

นบัเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทีม่กีารจดัการแข่งขนัแบดมนิตนั 3 รายการใหญ่ 
ต่อเนือ่งกนั และครัง้นีเ้ป็นการสร้างโอกาสให้นกักีฬาแบดมนิตนัไทย ได้เลือ่นสู ่
อนัดบัทีด่ขีึน้ หลงัจบการแข่งขนัด้วย อีกทัง้ยงัได้รบัเสยีงสะท้อนจากนกักฬีา
และบุคคลจากวงการต่าง ๆ  ถึงการจัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ยอดเยี่ยม  
ท�าให้เกิดความประทับใจ และกล่าวขอบคุณไปยังรัฐบาลไทย สมาคมกีฬา 
แบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และสหพันธ์แบดมินตันโลก ท่ีมีมาตรการ 
มกีฏระเบยีบในการปฏบิตัติวัในขณะแข่งขนัอย่างเข้มงวด ท�าให้ผูร่้วมแข่งขัน 
รูส้กึมัน่ใจปลอดภยั สะท้อนให้เห็นว่า ไทยมศีกัยภาพในการจดัการแข่งขนักฬีาระดับโลก 
ในสภาวะท่ีโลกก�าลงัเผชิญกบัวกิฤตการณ์ ระบาดของโควดิ-19 แม้กระทัง่ประธาน
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ยงัได้แสดงความช่ืนชมมายงัรฐับาลไทย  
ชกูารจดัการแข่งขนัของไทยเป็นต้นแบบการจัดแข่งขันกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในช่วงทีย่งัมกีารระบาดของโรคโควดิ-19 ทัว่โลก พร้อมขอให้ประเทศไทยช่วยส่ง 
ต้นแบบของการจดัแข่งขันแบดมินตนั โดยเฉพาะรายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการ 
ดแูลผูเ้ข้าร่วมแข่งขนัให้กบัคณะกรรมการประสานงานโอลมิปิกโตเกยีว โดยเชือ่มัน่ว่า 
จะมีประโยชน์อย่างมากกับโตเกียวเกมส์ที่ก�าลังจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้  
นับเป็นเรื่องดี ๆ ที่ขอชื่นชมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีท�าให้การแข่งขันคร้ังนี้ 
ประสบความส�าเร็จและได้รับการยอมรับ อยากจะบอกว่ารู ้สึกภาคภูมิใจ 
ในคณะผูจ้ดัการแข่งขนัทกุท่านค่ะ

Pichaya Muangnao:
Deputy Director-General of 
Government Public Relations 
Department
พิชญา เมืองเนาว์:
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

I am proud to be a part of an execution in driving 
any sports to move forward during the pandemic of 
the COVID-19. Additionally, the great appreciation 
goes to the cooperation and unity of all sectors in 
the team of the Organization Quarantine. 

ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการท�างาน เพื่อให้การกีฬาได้เดินต่อได้ในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และขอขอบคณุความร่วมมอืร่วมใจของทุกภาคส่วนในทีมงาน 
ของ Organization Quarantine ค่ะ

Daranee Likhitworasak: 
Deputy Permanent Secretary, 
Ministry of Tourism and Sports
ดารณี ลิขิตวรศักดิ์:
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS

I would like to thank all relevant 
bodies in cooperatively making 
such a difficult and challenging  
event happen fantastical ly.  
Everyone can passthrough the 

unprecedented experience that no one has before until it is 
successfully done. Though various challenges await us daily, we 
can overcome them at any time.Consequently, this event comes 
to an end with the greatest pride. 

ผมขอขอบคณุผูเ้กีย่วข้องทกุท่านท่ีกรณุาร่วมแรง ร่วมใจกนั ท�าสิง่ทีย่าก 
ให้เกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นน้ันผ่านเส้นทางที่ไม่เคยมีผู ้ท�าไว้ก่อน 
จนประสบผลส�าเร็จ เรียบร้อย รวมถึงทุกวันทุกคืนของทุกคน 
มสีถานการณ์ทีท้่าทายอยูข้่างหน้า ให้ฝ่าฟันไปข้างหน้าอยูต่ลอดเวลา 
และบดันีภ้ารกจินัน้จบลงแล้วอย่างน่าภาคภูมิใจครบั

Lt.Col. Ruj Saeng-Udom:
Deputy Governor, 
Sports Authority of Thailand
พ.ท. รุจ แสงอุดม: รองผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

Visanu Laichapit: Deputy Governor, 
Sports Authority of Thailand
วิษณุ ไล่ชะพิษ: รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

I wish to appreciate and congratulate the Badminton 
Association of Thailand and all bodies concerned in 
cooperatively working at their best and devoting their 
time to organize such a marvelous event under the strict 
measures of public health during the crisis. It not only 
assures all participants to join the tournaments safely but 
also creates our reputation to the world.

ขอแสดงความช่ืนชมและยนิดกีบัสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ และผู้เกีย่วข้อง 
ทุกฝ่ายทีร่่วมท�างานอย่างเตม็ท่ีและทุม่เทเพือ่ด�าเนนิการจดัการแข่งขนัจนประสบความส�าเรจ็  
ภายใต้การด�าเนนิการตามมาตรการทางสาธารณสขุอย่างเคร่งครดัในช่วงวิกฤต ท�าให้เกิด
ความเชือ่มัน่ให้กบัผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั และสร้างชือ่เสยีงให้แก่ประเทศ

Unprecedentedly, 2020 has marked the year of Thailand hosting the 3 world’s 
badminton tournaments. It is a prominent chance of Thailand to showcase our 
potential in organizing the world’s sport competition, which is the most challenging  
job to do during the period of the epidemic of the COVID -19 in every corner 
of the world. The golden chance comes together with the immense challenge. 
Finally, Thailand receives the great praise from various countries in creating  
the new dimension of organizing the sport events under the strict measures of 
controlling such disease. In my opinion, this success truly comes from the effective 
administration and the synergistic team between the government sector and the 
private sector. It can be a template to organize other types of the sport under the 
New Normal Way of Life: the Bubble Quarantine.

I would like to thank KhunyingPatama Leeswadtrakul, President of the Badminton 
Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King and Vice 
President of the Badminton World Federation, who realizes an importance of the 
measures to watch for and control such disease spreading. Also, many thanks go to 
General Nattapol Nakpanit, the Secretary-General of the National Security Council 
as a Director of the Operations Center, Centre for COVID-19 Situation Administration  
(CCSA), and His Excellency, Prime Minister General Prayut Chan-o-cha as a  
Director of CCSA, which is a special agency set up to integrate all tasks from every 
sector gearing to the same goal and direction for the people’s benefits and safety.

Dr.Taweesin  Visanuyothin, M.D.: Inspector General
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน: ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2564 เป็นปีทีป่ระเทศไทยได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพ
จดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบัโลกถงึ 3 รายการ 
ซึ่งยังไม่เคยมีประเทศใดได้รับเกียรติเช่นนี้มาก่อน  
ถอืเป็นโอกาสส�าคญัท่ีประเทศไทยจะได้แสดงศกัยภาพ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก แต่ความท้าทาย
ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นการจัดการแข่งขันท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีท่ัว่โลกรวมถงึประเทศไทย
ก�าลงัเผชิญอยู ่โอกาสทองท่ีได้มาพร้อมกบัความท้าทายทีใ่หญ่ยิง่เช่นนี ้สดุท้ายประเทศไทย
ก็ได้รับเสียงช่ืนชมจากนานาประเทศ สร้างมิติใหม่ของการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้
มาตรการการควบคมุโรคท่ีเคร่งครดั  ผมคดิว่าการประสบความส�าเรจ็นีเ้กิดจากการบริหาร
จดัการทีดี่ การท�างานร่วมกนัเป็นทมีระหว่างภาครฐัและเอกชน  และยงัสามารถเป็นต้นแบบ
ในการจดัการแข่งขนักีฬาแบบ New Normal (Bubble Quarantine) ในกฬีาประเภทอืน่ ๆ  ได้

ผมขอขอบคณุ คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู นายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ท่ีตระหนักถึงมาตรการ 
เฝ้าระวงัและควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-19

พล.อ.ณฐัพล นาคพาณชิย์ เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) ในฐานะประธาน 
ศนูย์ปฏบิตักิาร ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
และท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีจ่ดัตัง้หน่วยงานพเิศษนีข้ึน้มา 
เพือ่ปฏบิตัหิน้าท่ีบรูณาการการท�างานร่วมกนัและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนัจากทุกภาคส่วน
เพือ่ประโยชน์และความปลอดภยัของประชาชนเป็นส�าคญั
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With great cooperation between the Government 
and the private sector including numerous agencies, 
the 3 prime badminton tournaments in the sporting 

history being held within 3 successive weeks at the IMPACT Arena, 
Muang Thong Thani were successfully achieved. The tournaments  
proceeded under the unyielding Bubble Quarantined Measure leading to wide 
acceptance and adoption as a model for other international sporting 
events. It was not an easily accomplished task to bring athletes from 22  
countries to join the competitions during the outbreak of COVID-19 pandemic. 
I wish to thank the Organizing Committee for providing an opportunity to the Faculty 
of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University to take part in the COVID-19  
examination by using the standard rt-PCR technic during the quarantine and the 
competition periods together with the Department of Medical Science, Ministry 
of Public Health.

Particularly, I would like to express my profound appreciation to  
KhunyingPatama Leeswadtrakul, Member of the International Olympic  
Committee (IOC), Deputy President of the Badminton World Federation (BWF), 
and President of the Badminton Association of Thailand under the Royal 
Patronage of His Majesty the King (BAT), for her great role as an excellent  
coordinator working with all relevant agencies to make these badminton  
tournaments a success. Consequently, Thailand’s capability to host the sporting  
competition amidst the COVID-19 pandemic was showcased to the world and 
received lots of compliments from worldwide participating athletes. Significantly, 
Thai athletes won three mixed-doubles champions from these three prime  
badminton tournaments, bringing great pleasure to the Thai badminton  
community and prestige to Thailand.

 

Professor Piyamitr Sritara, M.D., FRCP, FACP: 
Dean, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา: คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS

ตามท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตัน 3 รายการใหญ่ระดับโลก 
ครัง้ประวตัศิาสตร์ของไทยติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี  
ซึง่ได้ด�าเนนิการแข่งขนัส�าเร็จไปเป็นทีเ่รยีบร้อย ภายใต้มาตรการ Bubble Quarantine  
ป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล และเอกชน  
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดีจนได้รับการยอมรับและยึดเป็นต้นแบบนั้น  
ซึง่ไม่ง่ายเลยทีจ่ะน�านกักฬีาชาตต่ิาง ๆ  รวมประเทศไทยม ี22 ประเทศ มาเข้าร่วมแข่งขนั
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ความส�าเร็จในครั้งนี้ขอขอบคุณ 
ทางคณกรรมการจดังานฯ ทีเ่ปิดโอกาสให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี  
มหาวทิยาลยัมหดิล มีส่วนร่วมในการให้การตรวจวนิจิฉยั โควดิ-19 ระหว่างท่ีท�าการแข่งขนั 
และการกกัตวันกักฬีาโดยใช้เทคนคิ rt-PCR มาตรฐานร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสขุ 

ผมขอชื่นชมและปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 
คณะกรรมการโอลมิปิกสากล รองประธานสหพนัธ์แบดมนิตนัโลก และนายกสมาคม
กฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน 
กบัองค์กรทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องต่อการจดัการแข่งขนัแบดมนิตนั จนท�าให้การแข่งขนัครัง้นี ้
ประสบความส�าเรจ็ และแสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ
จดัการแข่งขนักฬีาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เป็นอย่างดียิง่ 
จนได้รับค�าชื่นชมและความประทับใจจากนักกีฬาทั่วโลกท่ีเข้ารับการแข่งขัน และ
การแข่งขันแบดมินตัน 3 รายการนี้ นักกีฬาไทยยังได้รับแชมป์ประเภทคู่ผสม 
ท้ัง  3 รายการ ซึง่เป็นเรือ่งน่ายนิดท่ีีเกดิขึน้ในวงการแบดมนิตนัของไทยและสร้างชือ่เสยีง 
ให้กบัประเทศไทยอกีด้วย
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Assoc.Prof. Bavornrit Chuckpaiwong, M.D.: 
Dean of the College of Sports Science 
and Technology, Mahidol University
รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์:
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Rattapong  Burivong, M.D.;
Medical Physician, Professional
Level Division of Disease Control
in Emergency situation
Department  of Disease Control
นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์: รองผู้อำานวยการ
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

The Badminton Association of Thailand under 
the Patronage of His Majesty the King (BAT) has 
always placed high importance to the application of 

sports science principles to the athletes’ training and development of physical 
competency. Therefore, badminton spectators witnessed the development 
of athletes’ skill in the YONEX Thailand Open (Super1000), the TOYOTA 
Thailand Open (Super1000), and the HSBC BWF World Tour Finals 2020. The 
Thai women-doubles team took the runner-up title in the YONEX Thailand 
Open while the Thai mixed-doubles team crowned champions in all three 
tournaments. Based on these achievements, the College of Sports Science  
sincerely applauded the athletes’ capability, diligence, and patience in  
strenuous training. Moreover, the commendations went to the BAT  
administrators for emphasizing the importance and the firmed promotion of 
the principles of sports science until their success was recognized worldwide. 

The administrators, personnel and students of the College of Sports Science 
would like to take this opportunity to congratulate athletes and the BAT 
administrators on the success of these events. Furthermore, the College 
of Sports Science is pleased to provide full support to the co-operation on 
sports science with the BAT in the future occasions.

ตามทีส่มาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ ได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัในการน�า
หลักวิทยาศาสตร์การกฬีามาประยกุต์ใช้ในการฝึกซ้อมและพฒันาสมรรถนะทางกาย
ของนักกีฬาแบดมินตันอย่างต่อเนื่องซึ่งท�าให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนยิ่ง 
ในสายตาผู้ชมกีฬาแบดมินตันถึงพัฒนาการทางด้านทักษะของนักกีฬาในการ
แข่งขันรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open 
(Super1000) และรายการ HSBC BWF World Tour Finals จนท�าให้ได้รบัรางวลั
รองชนะเลศิ ในรายการที ่1 ประเภท หญงิคู ่และรางวลัชนะเลศิในรายการที ่1 - 3 
ในประเภทคูผ่สม จากผลงานของนกักฬีาแบดมนิตนั ท�าให้วทิยาลยัฯ รูส้กึชืน่ชม 
ในความสามารถ ความขยนั และอดทนในการฝึกซ้อม ตลอดจนการทีผู่บ้รหิารสมาคมฯ  
ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและการส่งเสริมนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
อย่างเคร่งครดั จนท�าให้ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์แก่สายตาผูช้มทัว่โลก

ในโอกาสนี้ทางทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ขอร่วมแสดง
ความยินดี และชื่นชมในความส�าเร็จของนักกีฬาและผู้บริหารสมาคมฯ ในคร้ังน้ี 
พร้อมกันนี้ทางวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกฬีากบัทางสมาคมฯ ในโอกาสต่อ ๆ ไป

When mentioning about our perseverance at 
this moment, the only one word that should 
be reminded is “challenging”. As a person working amidst any catastrophe for 
half of my life, I believe that the way to survive is equipping with effective and 
flexible knowledge and skill. In organizing this tournament, we adopt both as 
high as we did when leading the medics escaping from bombs and bullets in 
several past situations.

To organize the sport competition amidst the threatening pandemic needs to 
wisely balance between sport and national security. I notice that many insist 
“to do” rather than care for the health safety; therefore, one small team must 
take actions in balancing both.

It can be claimed with pride that our end-result is a “successful story”. It 
is not easy to reach at this point, taking a 3.5-month   preparation with an  
unprecedentedly strict and amazing implementation. However, it is worthwhile 
since it is our invaluable lesson and admirable success.

เกีย่วกบัความพยายามของเราในครัง้นี ้ค�าเดยีวทีอ่ธบิายจดุเริม่ต้น คอื ความท้าทาย 
ในฐานะคนท�างานภัยพิบัติมาครึ่งชีวิต สิ่งท่ีผมเชื่อว่าจะน�าพาเราไปสู่ทางรอด คือ
ความรู ้ทกัษะ ทีถ่กูใช้งานอย่างมศีลิปะและความยืดหยุน่ การจดัการแข่งขนัในครัง้นี้  
ใช้สิง่นีส้งูมากพอ ๆ  กับตอนพาทมีแพทย์เข้าไปหลบลกูปืนในหลายสถานการณ์ในอดีต  
การจัดการแข่งขันในสถานการณ์การระบาด จ�าเป็นต้องมีสองด้านคือ ด้านกีฬา  
ท่ีรกัษาสมดลุกบัความมัน่คงของชาต ิบังเอญิผมเหน็ผู้ให้ความเหน็ด้าน “จะท�า” มากแล้ว  
แต่กลบัผูใ้ห้ความเหน็ว่าด้านความปลอดภยัต่อสขุภาพไม่มากนกั จงึได้มีคนกลุม่เลก็ ๆ   
พยายามรกัษาสมดลุนี้ไว้

ผลลพัธ์ทีเ่ราได้ อาจจะเรยีกได้ว่า success story ได้เตม็ปาก การจะได้มาถงึค�าส้ัน ๆ  นี ้
ไม่ง่ายเลย ผ่านการเตรยีมการยาวนาน 3 เดอืนครึง่ บวกกบัการด�าเนนิการทีอ่าจจะ 
ดูเข้มงวดจนผู้ไม่เคยเห็น ไม่เคยท�า ถึงกับตกตะลึง ผลลัพธ์ที่เราได้มาด้วยกัน  
มนัคุม้ครบั เพราะมนัคอืบทเรยีนทีม่ค่ีา แถมด้วยความส�าเรจ็ทีน่่าชืน่ชม

ขอบคณุส�าหรบัความพยายามของทุก ๆ  คนครบั ยนิดทีีไ่ด้ร่วมทุกข์ร่วมสขุด้วยกนัครบั

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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It is such a great opportunity of Thailand to 
synergicallycooperate to reach this moment 
when the world realizes that Thailand can 
make it. Many thanks go to all governmental 
agencies, every sector, and everyone behind 
the scenes for their energetic commitments. 

และนี่คือโอกาสของประเทศไทย เราได้ช่วยกัน 
ท�าให้สามารถก้าวเดนิมาจนถงึจดุน้ี จดุทีผู่ค้นทัง้โลก
ได้ประจกัษ์ว่าประเทศไทยท�าได้ ขอบคณุภาครฐั
และทุกภาคส่วน ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลัง
การท�างานด้วยความมุง่มัน่เตม็พลงั

The success in organizing these 
3 world-class tournaments of 
badminton must be engraved 
in the world sporting history  
since it is the first time to  
compete during the midst of the pandemic of the COVID-19.  
It can be considered our pride of Thailand and our national dignity. 

ความส�าเรจ็ในการจดัการแข่งขนัแบดมินตนัระดบัโลก 3 รายการครัง้นี้  
เป็นการจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของโลก เป็นครั้งแรก 
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นบัเป็นความภาคภูมใิจ 
ของคนไทย และเกยีรตภิมูขิองชาติ

I feel proud to participate in organizing the world-class  
tournaments ofbadminton and glad that such events earn the 
great success perfectly, bringing fame to the BAT and Thailand. 

ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการจัดงานการแข่งขันแบดมินตันระดับโลก 
ดีใจที่งานประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง สมบูรณ์แบบ สร้างชื่อเสียง 
ให้สมาคมกฬีาแบดมนิตนัฯ และประเทศไทยครบั

ACM Dejudom Kongsri:
Vice President, BAT

พล.อ.อ. เดชอุดม คงศรี: อุปนายก
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

Thaweesin Panupattanapong:
Committee, BAT

ทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์: กรรมการ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

AM Assoc.Prof. Nigon Chumnankul: Secretary, BAT
พล.อ.ท.รศ. นิกร ชำานาญกุล: เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
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Once again in my life, it is my great honor to take part in organizing the 3 world-class 
tournaments of badminton. Though, in the future, there might be other countries to 
host them like this, I, to date, take a pride that Thailand can make it. 

นับเป็นเกียรติยศของชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ท่ีได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการจดัการแข่งขนักฬีาแบดมนิตนัระดบัโลกถงึ 3 รายการ 
ในครัง้น้ี ในวนัข้างหน้าจากนี ้อาจจะมอีกีหลายประเทศสามารถ 
ท�าได้ แต่ส�าหรบัในวนันี ้ผมภมูใิจทีป่ระเทศไทยได้ท�าส�าเรจ็แล้ว

ACM Montol Suchookorn:
Vice President, BAT
พล.อ.อ. มณฑล สัชฌุกร:
อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

Paisan Rangsikitpho: 
Vice President, BAT
ไพศาล รังษีกิจโพธิ์: อุปนายก
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

I feel deeply impressed by the close 
cooperation of every governmental 
agency including all athletes from 22 
countries for their strict complying  
to all designated measures in public 
health. I wish to extend my appreciation  
to everyone rendering his/her effort 
to the success of this competition. 

รู ้สึกประทับใจในการให้ความร่วมมือ
จากองค์กรภาครัฐทุกภาคส่วน อีก
ทั้งนักกีฬาจาก 22 ประเทศ ทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขท่ีได้
ก�าหนดไว้ การแข่งขันครัง้นีท้กุฝ่ายได้ท�า 
สดุความสามารถ ขอบคณุทกุคน
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I feel proud to partake 
in organizing the 3  
world-class tournaments  
of badminton. It is 
considered the new 
facet of the history in the badminton domain.  
It proves that with the perseverance and  
commitment, nothing is impossible. Any obstacles 
or challenges are not invincible. 

ภาคภูมิใจที่ได ้มีส ่วนร่วมกับการจัดการแข่งขัน 
ท้ัง 3 รายการ ซ่ึงถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าส�าคัญ 
ของวงการกีฬาแบดมินตันโลก เป็นการพิสูจน์ว่า  
หากมุง่มัน่ทุม่เท ตัง้ใจจรงิ ไม่มอีะไรทีจ่ะเป็นไปไม่ได้ 
ไม่มอีปุสรรคหรอืความท้าทายใด ๆ  ทีจ่ะเอาชนะไม่ได้

Feel impressed by integrating our beautiful Thainess 
to the competition through the symbol of the shirt, 
the Wai greeting, and the music.

ประทบัใจการน�าความเป็นไทยเข้ามาสอดคล้องสวยงาม 
ทัง้สญัลกัษณ์ของเสือ้ การไหว้ และเพลง

It is my great pride to be a part of a new Thai history,  
marking the success of Thailand hosting 3 
world-class Badminton Tournamentswithin a  
month amidst the Covid-19 pandemic, led by  
KhunyingPatama Leesawadtrakul and the helping 
hands of several governmentsectors.

ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ประวัติศาสตร์ชาติไทย สามารถจารึกการแข่งขัน
แบดมนิตนั 3 รายการยิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลกในเดอืนเดยีว ในภาวะโควดิ-19 ทีร่ะบาดอยู่ ภายใต้
การน�าของคณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู และองค์การภาครฐัทกุส่วน จนส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้

I can observe the synergistic cooperation among 
various governmental and private agencies in 
managing all matters relevant to the tournament 
organizing. The unforgettable event is that the 
success of Thai athletes for their performances 
in all 3 tournaments particularly the mixed-doubles.

ได้เหน็ความร่วมมอืของหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการบรหิารจดัการ
ในด้านต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัแข่งขนั และสิง่ทีจ่ะลมืไม่ได้คอื ความส�าเรจ็ของ
นกักฬีาไทยทีส่ร้างผลงานได้ดทีัง้ 3 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเภทคูผ่สม

Gen. Raksak Rojphimphun:
Committee, BAT
พล.อ. รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธ์ุ:
กรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทยฯ

Vichai Kijchanuthiphong:
Advisor, BAT

วิชัย กิจจานุถิตต์พงษ์:
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

AVM Jackkrit Thammavichai:
Advisor, BAT

พล.อ.ต. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย:
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ

Gen. Napadol Khantayaporn:
Advisor, BAT

พล.อ. นภดล ขันตยาภรณ์:
ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ 

AM Suwat Suwanroporn: Advisor, BAT
พล.อ.ท. สุวัฒน์ สุวโรพร:

ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

I am really impressed by all personnel staying in the controlled area of OQ. 
It needs the highest sacrifice to live in the strictly limited field for the whole 
period of such tournaments. Furthermore, I feel impressed by the close 
cooperation of all agencies and organizations to make the greatest success 
of those 3 tournaments. 

ผมประทับใจในบุคลากรที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ควบคุม OQ นั้นมีความเสียสละ 
เป็นอย่างสงู ท่ีต้องใช้ชีวิตท่ีถกูจ�ากดัพืน้ทีต่ลอดระยะเวลาการแข่งขนั และประทบัใจ 

ในความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงาน  
ทุกองค์กรท่ีท�าให้การแข่งขันระดับโลกทั้ง 3  
รายการประสบความส�าเรจ็
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Dr.Vichya Krea-ngam: Committee, BAT
ดร.วิชญะ เครืองาม:
กรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

Nahathai Sornprachum: Advisor, BAT
ณหทัย ศรประชุม: ที่ปรึกษา
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

Thakul Jintanarumitr: Committee, BAT
ฐากูร จินตะนฤมิตร: กรรมการ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

Pol.Col. Pongchak Preechakarunpong:
Superintendent, of Pak Kret Police Station
พ.ต.อ. พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์:
ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรปากเกร็ด

I am proud that Thailand has set the new standard  
of organizing the world’s sport successfully.  
It proves our potentiality in thinking-out-of-the-box 
distinctively. We can achieve the goal with safety. 
Importantly, let the world be impressed by the unity 
of Thai people and win the world’s mind. 

ภมูิใจทีป่ระเทศไทยได้สร้างมาตรฐานใหม่ของการจดักฬีาระดบัโลกได้ส�าเรจ็ 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการเรื่องนอกต�าราได้อย่างยอดเยี่ยม  
เราท�าได้ส�าเร็จ ปลอดภัย และประทับใจด้วยความสามัคคีของคนไทยและ
หวัใจของคนทัง้โลก

There are considerable drawbacks and hindrances; however, I fully 
realize and take responsibility not to let our country involve in any 
disaster or disturbance for the whole period of the competition. 

ปัญหา อปุสรรคมมีากมาย แต่มส่ิีงหนึง่ท่ีผมตระหนกัและต้องท�าหน้าท่ี 
คอื จะไม่ยอมให้ประเทศได้รบัความเสยีหาย ตลอดการจดัการแข่งขนั

My impression is that to observe the 
tight cooperation and unity of every 
sector especially the medical team 
from the Division of Disease Control 
to actively work with all people in 
the bubble including the BWF, the 
Security Team, the IMPACT Team, 
Liaison, police, the RTAF Inspec-
tor General, the Sport Authority of  
Thailand, and the National Sport Development Fund, and all sponsors. 

ความประทบัใจครัง้นี ้คอื ได้เหน็ความร่วมมอื ร่วมใจของทกุฝ่าย โดยเฉพาะ
ทมีแพทย์จากกองควบคุมโรค ทีทุ่ม่เทท�างานร่วมกบัผู้ทีอ่ยูใ่น bubble ทกุคน  
รวมถึง BWF ทีมรักษาความปลอดภัย ทีมอิมแพ็ค Liaison ทีมต�ารวจ  
สารวัตรทหาร  การกีฬาแห่งประเทศไทย  และกองทนุพฒันาการกฬีาแห่งชาติ  
รวมทัง้ผูส้นบัสนนุทกุแห่งด้วยค่ะ

Nothing is too trivial to learn, and nothing is too huge to try. 
Many thanks go to all incidents, all drawbacks, tears, and 
smiling for the whole month of January 2021. Once again, I 
wish to thank the opportunity to allow me as a part of the gears 
to record this history. Let’s make history together. 

ไม่มสีิง่ใดเลก็เกนิไปทีจ่ะเรยีนรู้ และไม่มสีิง่ใดใหญ่เกินไปท่ีจะพยายามขอบคณุทุกเหตกุารณ์ ทุกอปุสรรค
ปัญหา น�้าตา และรอยย้ิม ท่ีผ่านเข้ามาตลอดเดือนมกราคม 2564 นี้ ขอบคุณอีกครั้งส�าหรับโอกาส 
ที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึง่ของฟันเฟืองทีข่บัเคลือ่นประวตัศิาสตร์ครัง้นี ้Let’s make history together

Pol.Maj.Gen. Paisarn Wongwatcharamongkol:
Commander of Nonthaburi 
Provincial Police
พล.ต.ต. ไพศาล วงศ์วัชรมงคล:
ผู้บังคับการตำารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี

I am honored to be a part in holding 
these tournaments and sincerely 
praise all officials concerned. 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็น
ส่วนหนึง่ของการจัดการแข่งขนัในครัง้นี ้ผมจงึขอชืน่ชมเจ้าหน้าทีท่กุท่าน 
ด้วยความจรงิใจครบั
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Nach Attasopakul: 
Liaison Manager
นัจ อรรถโสภากุล: 
ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ประสานงาน

It is our invaluable challenge and experience. To meet and 
work with good and effective people is our greatest award. 

เป็นความท้าทาย และเป็นประสบการณ์ท่ีหาซ้ือด้วยเงินไม่ได้  
การได้เจอคนด ีๆ  ทีเ่ราไม่เคยเจอ 
กันมาก่อน ได้ท�างานร่วมกัน  
สิง่นัน้คอืรางวลัทีส่�าคญัทีส่ดุ
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Gp.Capt. Pantipa Wiwattanakajornsuk: Director of Preventive 
Medicine Division / Directorate of Medical Services, Internal 
Control Physician of Organizational Quarantine
น.อ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข: ผู้อำานวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน 
กรมแพทย์ทหารอากาศ / แพทย์ควบคุมภายใน
Organizational Quarantine (OQ)

Wg.Cdr. Piyachat Wisetsiri: An officer of Educational service / 
Department of Medical Education Bhumibol Adulyadej Hospital 
/ Royal Thai Air Force Medical Department Infection Prevention 
Nurse of Organizational Quarantine
น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ: นายทหารบริการการศึกษา กองแพทยศาสตร์
ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ / พยาบาลควบคุมการติด
เชื้อ ภายใน Organizational Quarantine (OQ)

Many thanks go to everyone on our cooperation, 
and I am proud to assume my role of a nurse 
to prevent infection in these tournaments until it 
succeeds and everybody returns home safely.

ขอบคณุความร่วมมอืของทกุ ๆ คน และภมูิใจที่ได้
ท�าหนา้ทีพ่ยาบาลควบคมุการติดเชือ้ในการแขง่ขัน
ครัง้น้ี จนส�าเรจ็และทกุคนกลบับ้านอย่างปลอดภยัค่ะ

In our Thai sport domain, it is the first time that the sport in the bubble 
is organized to boost our economy during the period of the COVID-19 
pandemic. I am really delighted and proud to be a part of the Government  
and all agencies to help support until it succeeds well. Everyone receives 
the experience in disease surveillance that can be applied to our daily 
lives of ourselves, our family, and our companion to 

be safe from the COVID-19. I am glad to work with all hospitable  
colleagues and every agency. We are tired altogether through our 
extensive efforts and intention. Kindly accept my sincere respect.

เป็นครั้งแรกในวงการกีฬาไทยที่มีการจัดบับเบิลทางด้านกีฬา ซึ่งจะช่วย
กระตุน้เศรษฐกจิในห้วงเวลาของการระบาดของโรคโควดิ-19 นี ้หมอรูส้กึยนิดี 
และภมูิใจที่ได้เป็นส่วนหนึง่ของรฐับาลไทย และทุกหน่วยงานท่ีได้สนบัสนนุ

งานนี้จนส�าเร็จลุล่วงไปได้นะคะ ทุกคน 
ทีเ่ข้ามาร่วมงานกันคงได้รบัประสบการณ์ 
ในการท�างานร่วมกันเพือ่เฝ้าระวังป้องกันโรค  
และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของตนเอง 
ครอบครัว และคนรอบข้างให้ปลอดภัย 
หมอดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่น้องที่น่ารัก 
และมีน�้าใจจากทุกหน่วยงาน เราเหนื่อย
ด้วยกนั แต่ทกุคนตัง้ใจทุม่เทกบังานทีไ่ด้รบั  
หมอขอแสดงความนับถือทุกท ่ าน 
ด้วยใจจรงิค่ะ

I am delighted to be a small part in helping develop 
these 3 badminton tournaments. Everyone does not feel 
discouraged but does at his/her best. We are a single 
family to help each other. 

รู ้ สึกดี ใจที่ ได ้ เป ็นส ่วนหนึ่ง 
ในการขบัเคลือ่นงานแบดมนิตนั 
ทั้ง 3 รายการ ทุกคนสู ้และ 
ท�าเตม็ทีท่ีส่ดุ เราทกุคนอยูก่นั 
แบบครอบครัว ช ่วยเหลือ 
ซึง่กนัและกนั

Suvijak Tama:
Liaison Co-ordinator

สุวิจักขณ์ ตามา: 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Dr.Walairat Chaifoo, M.D.: Member of 
Sub-Committee of Organizational 
Quarantine Operation
พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู: 
กรรมการคณะอนุกรรมการดำาเนินการสถานที่กักกัน

I appreciated the highest commitment of various  
teamwork in the bubble and all relevant bodies in trying 
their best to the success of the tournament. 

ซาบซึ้ง ที่ได้เห็นความตั้งใจของทีมงานหลายส่วน ทั้งทีมที่อยู่ในบับเบิลและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทกุคนทุม่เทและตัง้ใจ ท�างานจนส�าเรจ็

Wg.Cdr. Wachiraporn Plasal: Chief of Health Promotion Department 
Preventive Medicine Division, Royal Thai Air Force Medical Department / 

Infection Prevention Nurse of Organizational Quarantine
น.ท.หญิง วชิราภรณ์ ปลาศาล: หัวหน้าแผนกส่งเสริมสุขภาพกองเวชศาสตร์ป้องกัน 

กรมแพทย์ทหารอากาศ / พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ ภายใน Organizational Quarantine (OQ)

This event succeeds due to our synergistic cooperation  
though facing with various daily problems. With our skills and  
experience, such drawbacks are solved under the Measures of the 
COVID-19 Prevention and Control. I wish to extend my appreciation 
to everyone who works together with his/her extensive capability. 
Success is ours.

งานนีส้�าเรจ็ได้ เพราะทกุคนร่วมมอืร่วมใจกนัปฏบิตังิาน ถงึแม้จะมปัีญหา
เฉพาะหน้ารายวัน แต่ด้วยความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละท่าน  
ปัญหาทุกอย่างจึงถูกแก้ไขภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุม 
โรคโควิด-19 ดฉินัขอขอบคณุทกุท่านทีไ่ด้ท�างานร่วมกนัอย่างเตม็ความสามารถ  
ความส�าเรจ็เป็นของทกุคนค่ะ
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I am truly delighted to be a part in organizing such a historical event like 
the 3 prime world-class Badminton Tournaments in Thailand. 

ดีใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานประวัติศาสตร์
ครั้งยิ่งใหญ่ในการแข่งขันแบดมินตันระดับโลก 
ทัง้ 3 รายการในประเทศไทยค่ะ

Kreingkarn Kanjanapokin: 
Co-Chief Executive Officer
of Index Creative Village PLC.
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน: 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำากัด (มหาชน)

Nathawan Nakpragad: Project Manager 
of Index Creative Village PLC.
ณัฐวรรณ นาคประกาศ: ผู้จัดการโครงการ 
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำากัด (มหาชน)

Natapol Kanjanapokin: Project 
Director of Index Creative Village PLC. 
ณฐพล กาญจนะโภคิน: ผู้อำานวยการโครงการ
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำากัด (มหาชน)

Even though the organizing of the 3 prime badminton tournaments 
at the same time is quite challenging, the New Normal Way of Life 
makes it much more difficult to do so...

แม ้การจัดการแข ่งขันที่ ยิ่ ง ใหญ ่ 3 รายการ 
ในคราวเดียวกันจะท้าทายแล้ว มาตรฐานใหม่  
(New Normal) ท�าให้การจดังานนัน้ท้าทายยิง่กว่า

It is our extreme challenge. Normally, we apply our knowledge, capability, creativity,  
and experience gained in organizing events for 30 years to organize the event. 
However, this time, we must begin everything from the zero base by working closely 
with expert physicians in epidemiology with the ultimate target of the zero case. We 
must thoroughly understand this unprecedented event without any event references 
to study. What an impressive event it is!

ทีส่ดุของความท้าทาย ประสบการณ์จากการท�า Event มา ทัง้ในและต่างประเทศ ตลอด 30 ปี  
ปกติก็ใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน แต่คราวนี้ต้องมา 
เริม่ต้นใหม่กบัการร่วมงานกบั แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญระบาดวิทยา เพือ่ให้การแข่งขนัแบดมนิตนั
ในคราวนี้ ต้องเป็น Zero Case ต้องท�าความเข้าใจกับเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนในโลก  
ไม่ม ีEvent ให้อ้างองิ ให้ศกึษา เป็นเรือ่งทีน่่าประทบัใจสดุ ๆ

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS

Though these tournaments are  
challenging, unlike the past ones,  
everything achieves well under the 
synergetic cooperation among various 
sectors. It will be recorded as our great 
history and everlasting memory. 

เป็นการจัดการแข่งขันที่ท้าทายไม่เหมือนการจัดการแข่งขันครั้งท่ีผ่านมา 
แต่ทกุอย่างกส็ามารถผ่านไปได้ด้วยดจีากความร่วมมอื ร่วมใจของทุกฝ่าย  
ครัง้นีจ้ะเป็นประวตัศิาสตร์และอยู่ในความทรงจ�าทกุคนตลอดไป

Once in my life, I feel proud to participate 
in this event. 

รู้สึกภูมิใจ ที่ในครั้งหนึ่งได้มาปฏิบัติงาน
ในครัง้นี้

These tournaments are successfully 
organized because the governmental 
sector and every part cooperate and  
coordinate effectively. These tournaments 
are successfully organized because the 
governmental sector and every part cooperate and coordinate effectively. 

การแข่งขนัของเรานีจ้ะเกดิขึน้ได้ ต้องได้รบัความร่วมมอืจากภาครฐั รวมถงึทกุภาคส่วน 
ประสานในการปฏบิตัิให้ภารกจินีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี

Flg.Off. Pobwichachai Muadkongsietorn: RTAF Military Police 
Regiment, Office of Don Mueang RTAF Base Commander
ร.ท. ภพวิชาชัย หมวดคงสีห์ธร: กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ 
สำานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

LAC Peerapol Ternhit: RTAF Military 
Police Regiment, Office of Don Mueang 

RTAF Base Commander
จ.ต. พีรพล เถินหิตย์: 

กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ 
สำานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

Pornpawee Anantakitpaisal: 
Championships Office Assistant
พรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล: 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการจัดการแข่งขัน
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I am glad and proud to be a part of the 3 simultaneous Badminton Tournaments 
in Thailand. I would like to express my sincere gratitude  
and appreciation to The Badminton Association of 
Thailand on rendering an excellent opportunity to hold 
its events at the IMPACT Arena. 

รูส้กึดีใจ และภมูิใจมากค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึง่ในการจดังาน
แข่งขันแบดมินตัน 3 รายการ พร้อมกันในประเทศไทย
ในครั้งนี้ ท่ีส�าคัญขอขอบคุณสมาคมกีฬาแบดมินตัน 
แห่งประเทศไทยฯ ทีเ่ลอืกใช้บรกิาร Impact ของเราค่ะ

Sarunya Pheangrat: 
Assistant Sales Manager, IMPACT
Exhibition Management Co., Ltd.
สรัลยา เพ็งรัตน์: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.

CCTV Control Room Operator
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (CCTV)

Kunyanat Agarwal: Assistant 
Director of Sales, IMPACT
Exhibition Management Co., Ltd.
กัญญาณัท อาการ์วาล: ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายขาย IMPACT Exhibition
Management Co., Ltd.

Tanya Vongnark:
Sports Event Director
Tero Entertainment PLC.
ธัญญะ วงศ์นาค: ผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรมกีฬา
บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

This event comes from the brevity of the Badminton Association of 
Thailand and all relevant teams to help engrave the history. I am 
really proud to organize this event. 

งานนี้เกิดขึ้นจากความกล้าหาญของสมาคม
กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และทีมงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ 
ภมูิใจที่ได้มส่ีวนร่วมในการจดังานครัง้นีค่้ะ

I am impressed by everyone in all teams, 
and my responsibility works well. 

ประทับใจ ทีมงานทุก ๆ คนที่ร่วมงานค่ะ  
งานทีร่บัผดิชอบเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

Thailand has been honoured to host the 3 successive badminton tournaments: the 
YONEX Thailand Open and the TOYOTA Thailand Open followed by the HSBC BWF 
World Tour Finals 2020. It is another great history of the sport in Thailand. More 
importantly, it not only provides trust to the world in organizing the sport competition 
during the pandemic period, but also it can be a template to organize other sport 
events in the future. 

I wish to extend my sincere thanks and appreciation to all relevant bodies, which are 
the Thai Government, Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Public Health, and 
the Badminton Association of Thailand to make this tournament succeed well. 

TERO Entertainment Plc. is a trivial gear to help disseminate all information and 
create public acceptance. Lastly, in the future, we look forward to co-ordinating with 
the Badminton Association of Thailand to organize the next world’s tournament once 
again for our beloved country.

จากการทีป่ระเทศไทยได้รบัหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัแบดมนิตนัระดบัโลก ถงึ  3 รายการ 
ตดิต่อกนั ได้แก่ การแข่งขนัรายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand 
Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 

ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึง่หน้าประวตัศิาสตร์ในวงการกฬีาของประเทศไทย และเป็นการสร้างความ
เชือ่มัน่ออกสูส่ายตาทัว่โลกในการจดัการแข่งขนักีฬาในช่วงวิกฤตโรคระบาด และถือว่าเป็น
โมเดลตวัอย่างให้แก่การจดัแข่งขนักฬีาชนดิอืน่ ๆ ในอนาคตอกีด้วย ซึง่กต้็องขอบคณุ และ
ช่ืนชมไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีรบัผดิชอบกบัการจดัการแข่งขนัครัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นรฐับาลไทย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง สมาคมกีฬาแบดมินตัน 
แห่งประเทศไทยฯ ซึง่ทางบรษัิท เทโร เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) ถอืว่าเป็นฟันเฟืองเลก็ ๆ   
ท่ีมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู ้ของการแข่งขันครั้งนี้ สุดท้ายนี้ 
เรากห็วังเป็นอย่างยิง่ว่า ในอนาคตข้างหน้าจะมโีอกาสได้ร่วมงานกับทางสมาคมกีฬาแบดมนิตนั 
แห่งประเทศไทยฯ อีกครัง้ ในการจดัการแข่งขนัระดบัโลก เพือ่สร้างชือ่เสยีงให้แก่ประเทศไทย 
ในโอกาสต่อไป

I feel very delighted and proud 
of myself to be a part of this 
tournament. I believe that this 
competition will last in the 
memories of all people in the 
domain of the badminton world.

รูส้กึภาคภมูใิจและดใีจทีไ่ด้มาอยูใ่นการแข่งขนัประวตัศิาสตร์ครัง้นี้  
เชื่อว่าการแข่งขันนี้จะอยู่ในความทรงจ�าของผู้คนในวงการ
แบดมนิตนัโลกตลอดไป

Nipaporn Chuabsamai:
Media officer

นิภาพร จวบสมัย:
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน
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Friendship among liaisons 
from dif ferent l ines and 
among athletes is the best. 

ทุกคนในสายงานต่าง ๆ ใน 
Liaison ด้วยกัน ทุกคนได้มา
รูจ้กักนั และในระหว่างนกักฬีา
ด้วยกันเอง เป็นมิตรภาพท่ีดี 
ต่อกนัและกนั

Piromsiri Tregasornnoppamas: 
Liaison Officer
ภิรมย์สิริ ตรีเกสรนพมาศ:
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Nannathorn Thunyacharoen: 
Liaison Officer

นัณณธร ธัญญเจริญ:
เจ้าหน้าที่ประสานงาน Patipan Piangjun: Liaison Officer

ปฏิภาณ เพี้ยงจันทร์: 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

I am impressed by every LO I work with. Every encouragement and 
cooperation  drives me to wake up with smiles to all and to be ready 

to learn new experience at any time. 

ประทับใจที่สุดก็คือเพื่อน LO ทุกคน 
ทีท่�างานด้วยกนั ก�าลงัใจและความร่วมมอื 
จากทุก ๆ คน ท�าให้พร้อมท่ีจะตื่นเช้า
มายิ้มให้กับทุกคนและเริ่มต้นสิ่งใหม่
ตลอดเวลา

A variety of cultures among athletes 
from each country does not obstruct us 
from any communication and joining 
 hands to overcome everything. 

ความแตกต่างทางวฒันธรรมของนกักีฬา
แต่ละประเทศ แต่เราก็สื่อสารและสามารถท�าให้งานมันออกมา 
และผ่านไปได้ด้วยดี

I  am happy 
to work with 
the kind and 
pleasing LO 
team through 
their coaching 
me to do all jobs. Especially, all athletes 
are really friendly. 

การได้มาท�างานกบัทีมงาน LO ทกุคนน่ารกั 
และดีกับผมมาก ๆ ช่วยสอนงานต่าง ๆ 
ส่วนนกักฬีากเ็ป็นกนัเองมาก ๆ ครบั

Wutiporn Tipian: Liaison Officer
วุฒิพร ติเพียร: เจ้าหน้าท่ีประสานงาน

Chayanit Tongmungkorn:
Liaison Officer

ชญานิศร์ ทองมังกร:
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

I feel impressed to work among liaisons 
since they help each other to overcome 
all drawbacks. 

ประทบัใจทีไ่ด้ท�างานร่วมกบั Liaison ด้วยกนัเอง  
ไม่ว่าจะมีปัญหามากขนาดไหน ทุกคนพร้อม
จะช่วยเหลอืกนั

I am greatly proud of these world-class events because of 
working under mutual understanding and caring. 

น่าภาคภูมิใจงานระดับโลกขนาดนี้ การท�างานที่มีความเข้าใจ 
และเอือ้อาทรต่อกนัและกนั

Venus Sorojchana: Covid-19 Manager
วีนัส โสรจชนะ: ผู้จัดการควบคุมโควิด-19
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Kultida Sukapornchai: Covid-19 Manager Novotel
กุลธิดา สุคพรชัย: ผู้จัดการควบคุมโควิด-19 โรงแรมโนโวเทล

I am truly proud of myself and my functions while there 
are a lot of hindrances to overcome, and I am glad  
that these events are held in Thailand. Significantly, 
all athletes are pleased to follow all rules as informed. 
I have a lot of fun. 

ภมิูใจในตวัเอง และภูมิใจในหน้าท่ีของตัวเอง การจะผ่าน
งานนี้ไปได้อปุสรรคมนัค่อนข้างมาก ดีใจมาก ๆ  ทีง่านนี ้
ได้เกิดขึน้ในประเทศไทย สิง่ท่ีส�าคญัคอื เม่ือเราบอกนกักีฬา  
เขาท�าด้วยความยนิด ีสนกุมากค่ะ

Normally, it is quite impossible that this 
event will occur, but we can make it. 

ในสถานการณ์แบบนีจ้รงิ ๆ  แล้ว ยากมาก
ทีจ่ะท�าให้เกดิขึน้ได้ แต่มนักเ็กดิขึน้แล้ว

Krittiya  Kongsab:
Duty Manager
กฤติยา คงทรัพย์:

ผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้า
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My unforgettable impression is that I have  
opportunities to check the temperatures of all real 
athletes in the field not in the television as usual. 

ภาพจรงิ ในสนามจรงิ ไม่ได้เหน็ภาพแค่ในจอนักกฬีา
ทีเ่หน็เป็นตวัจรงิ ๆ และผ่านการตรวจอณุหภมูจิาก
เราด้วย เป็นความประทบัใจที่ไม่มีวันลมืค่ะ

Pailin Munwichachai: 
Screening Staff

ไพลิน มั่นวิชาชาย: เจ้าหน้าที่คัดกรอง

Nongnuch Kamlert: Cleaner
น้องนุช คำาเลิศ: 
เจ้าหน้าที่ทำาความสะอาด

Truly proud to work in this  
historical event. 

มคีวามภาคภมูใิจ กบัการท�างาน
ในครัง้ประวัตศิาสตร์นี้

Mai Panya:
Cleaner
ใหม่ ปัญญา:
เจ้าหน้าที่ทำาความสะอาด

Once in my life, glad to 
be a part of this event. 

ดใีจท่ีได้มีส่วนร่วม ครัง้หนึง่ 
ในชวีติ

I feel proud and honored to serve all athletes for 
our good image, and significantly, I am able to 
stay close to those sport celebrities. 

รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ เป็นหน้าตาของประเทศ 
และทีส่�าคญัได้มโีอกาสใกล้ชดินกักฬีาตวัจรงิ ๆ

Police in the Leading the Motor Cars
เจ้าหน้าที่ตำารวจรถนำา

Security Officers
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

I feel good and proud that all 3 badminton  
tournaments are held in Thailand. I offer the 
traffic convenience around the areas of entrance 
and exit. Additionally,I can see all Thai athletes 
on the coach and cheer up them. 

รูส้กึดี และภมูิใจทีก่ารแข่งขนัแบดมินตนัทัง้ 3 รายการ มาจดัท่ีประเทศไทย 
ซึ่งผมอ�านวยความสะดวกการจราจร บริเวณพื้นเข้า-ออก และได้เห็น
นกักฬีาไทยบนรถบสั กเ็ป็นก�าลงัใจให้นกักฬีาไทยเรา

I feel proud to participate in these historical  
tournaments. Everybody entering the restricted 
zone is highly cooperative. 

ภาคภมูใิจทีม่ส่ีวนร่วมในการแข่งขนัครัง้ประวตัศิาสตร์นี้  
ทกุคนทีเ่ข้าพืน้ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี

Screening Staff
เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง

I feel good and glad to learn that 
everyone appreciates my work, 
cleanliness, and safety. I am really 
happy to serve them. 

รู้สึกดี ดีใจ ทุกคนให้ความชื่นชม 
ในการท�างาน ความสะอาด ปลอดภัย 
เราเองกม็คีวามสขุแล้วค่ะ

Cleaner
เจ้าหน้าที่ทำาความสะอาด

I feel greatly proud to be a trivial  
part of the team. It is my 
first time to drive a coach for  
everyone in this most important  
event, and I wish everyone 
to visit Thailand once again. 

เป็นความภาคภูมิใจท่ีสุด ท่ีเราได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
เป็นครัง้แรกตัง้แต่ขับรถมาได้บริการงานใหญ่ระดบันี ้อยากให้ 
มาเทีย่วกนัมาก ๆ อกีครัง้

Sutat Prayameng: 
Coach Driver
สุทัศน์ พยาเม้ง: 
พนักงานขับรถบัส

Patcharin Chaiyachet: Head of Cleaning Team
พัชรินทร์ ไชยเชษฐ์:

หัวหน้าคนทำาความสะอาด

My impression is to 
receive information 
including how to pre-
vent myself from the 
COVID-19, and I can 
get good friendship from all smiling athletes. 

ประทับใจ คือ การได้รับท้ังความรู้และการป้องกนัตวัเองจาก 
โควดิ-19 และได้รบัมติรภาพด ีๆ จากนกักฬีาทีย่ิม้แย้มกับเรา
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Darren Parks: BWF Events Director
ดาร์เรน พาร์คส์: 
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการแข่งขันสหพันธ์แบดมินตันโลก

These tournaments are really splendid. Every member of the 
organizing team cooperates with each other synergic ally 
to achieve the goal, creating my great impression and good 
memory. 

การจัดการแข่งขนัในครัง้นีเ้ป็นอะไรทีย่อดเยีย่มมาก ทีมงานทุกคนให้ความช่วยเหลอืกนั 
อย่างดเียีย่ม เพือ่ให้งานนีส้�าเรจ็ และผ่านไปได้ด้วยด ีทัง้หมดนีค้อืความประทบัใจ 
และความทรงจ�าทีด่ขีองผม

I would like to thank you and share my respect to your well organized and 
streamed events of best badminton lately in last months. So good to see 
our great sport to be played again in such a great event with so much work 
behind the scenes. You definitely show the world that NOTHING IS IMPOSSIBLE, and I thank 
you for that on behalf of Czech badminton fans and myself. 

ผมขอขอบคุณและแสดงความนับถือ ที่ท่านที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันอย่างต่อเนื่องกัน 
เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้อย่างที่ดีที่สุด เป็นสิ่งดีมาก ๆ ที่ได้เห็นว่ามีการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง  
ซึง่เกดิจากการท�างานเบือ้งหลงัอย่างมากมาย ท่านได้แสดงให้โลกได้เห็นว่า ไม่มสีิง่ใดจะเป็นไปไม่ได้  
ผมขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้

Brian Lee: Broadcaster Manager
ไบรอัน ลี: ผู้จัดการฝ่ายการถ่ายทอดสด

Many thanks go to the BWF, and I wish to  
extend my great appreciat ion to the  
Badminton Association of Thailand and every 
member in the working team to organize  
these 3 memorable tournaments. I wish  
everyone to realize that everybody in the 
bubble is in the same family.

ขอบคณุ  BWF และทีอ่ยากจะขอบคณุมาก ๆ  คอื 
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ 

ทีมงานทุกคน ท่ีสามารถ
จั ด  3  ร า ยกา ร แข ่ ง ขั น 
แห ่งความทรงจ�านี้ขึ้นมา 
ผมอยากให ้ทุกคนรู ้ ไว ้ว ่า  
ทุก ๆ คนที่อยู ่ ในบับเบิล 
เราคอืครอบครวัเดยีวกนั

Jamie Parsons: Chief Executive Officer
Badminton Australia
เจมมี่ พาร์สันส์: นายกสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศออสเตรเลีย

Petr Koukal: President of 
Czech Badminton Federation
พีธ โคคัล: นายกสมาคม
กีฬาแบดมินตันแห่งสาธารณรัฐเชค

We are very appreciative of the outstanding work of you and your team. To 
run successful competitions for people around the world was wonderful. Our 
players had a positive experience despite all of the challenges. Our players 
arrived back in Australia safe and sound. Thank you for looking after them.

เรารู้สึกปลาบปลื้มกับการจัดการแข่งขันที่ดีมากในครั้งนี้ รวมถึงทีมงานจัดการ
แข่งขันทั้งหมด ที่แสดงให้ผู ้คนทั่วโลกได้เห็นถึง 
ความส�าเรจ็ และเรยีบร้อยเป็นอย่างด ีนกักฬีาของเรา 
ได้รบัประสบการณ์ทีย่อดเยีย่มกบัสิง่ท้าทายทีม่อียูม่ากมาย  
และทุกคนกลับถึงออสเตรเลียอย่างปลอดภัยและ
สขุภาพด ีขอขอบคณุทีด่แูลพวกเราเป็นอย่างดี

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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Congratulations once 
again for successfully 

hosting the YONEX Thailand Open, TOYOTA 
Thailand Open, and HSBC BWF World Tour Finals. 
Your team set a very high benchmark which we 
can all strive to achieve. Thank you for making it 
all possible. 

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันรายการ YONEX Thailand Open รายการ  
TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF 
World Tour Finals 2020 ซึ่งประสบความส�าเร็จ 
เป็นอย่างด ีทีมงานของท่านได้ก�าหนดมาตรฐานการจดังาน 
ไว้สูงยิ่ง เราครอบครัวกีฬาแบดมินตันโลก ต้องทุ่มเท 
ทกุประการเพือ่ให้บรรลผุลส�าเรจ็ให้ได้เช่นกนั ขอขอบคณุ 
ทีท่�าให้ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไปได้

We congratulate you for conducting the three major events 
during this last January and we appreciate 
your efforts taken towards the betterment 
of the Badminton even during this critical 
pandemic situation. 

เราขอแสดงความยินดีในการจัดการแข่งขัน
แบดมินตันรายการใหญ่ในเดอืนมกราคมทีผ่่านมา  
และขอชื่นชมในความมานะพยายามของท่าน 
เพื่อยกระดับกีฬาแบดมินตันในช่วงเวลาแห่ง
สถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงนี้

We have heard many wonderful things about your 
successful tournaments recently in Thailand.

เราได้รบัทราบถงึสิง่น่าอศัจรรย์เกีย่วกับการจดัการแข่งขนั
ทีป่ระสบผลส�าเรจ็อย่างดีในประเทศไทย

We congratulate you for conducting the three 
major events during this last January and 
we appreciate your efforts taken towards the 

betterment of the Badminton even during this critical pandemic situation. 

ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ผู้จัดการ
แข่งขนัแบดมนิตนัทัง้  3 รายการ ได้ทุม่เทและพยายามอย่างมาก เพือ่ให้สามารถ
จัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกได้จนประสบความส�าเร็จ ซึ่งเป็นการจุดประกาย
การพัฒนากีฬาแบดมินตันในเอเชียได้อีกทางหนึ่ง เป็นรูปแบบการแข่งขัน 
ที่น่าอัศจรรย์ ท�าให้นักกีฬาสามารถแสดงฝีมือ รวมถึงสร้างปรากฎการณ ์
ความส�าเรจ็เรือ่งการกฬีา ท่ามกลางโรคระบาดทัว่โลก

Nir Sadeh: Chairman of Israel 
Badminton Association
เนอร์ ซาเดะห์: นายกสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศอิสราเอล

Kenneth Wong: Chairman of USA Badminton
เคนเนธ หว่อง: นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งสหรัฐอเมริกา

Chipo Zumburani:
BWF Council Member 
/ President of the Badminton 
Association of Zimbabwe
ชิปโป ซัมบูรานี: กรรมการสภาสหพันธ์ 
แบดมินตันโลก / นายกสมาคม
กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศซิมบับเว

Rohan De Silva: President of Sri Lanka Badminton Association
โรฮัน เดอ ซิลวา: นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศศรีลังกา

Kabir K. Jurazoda: President of 
Tajikistan Badminton Federation /  
BA Executive Committee Member
คาเบอร์ เค ชูราโซดา: นายกสมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน / 
กรรมการบริหารแบดมินตันเอเชีย

I wish you great success in all your initiatives to create world class 
activity for the world of Badminton in such difficult times. I also admire 
your positive approach and your know-how to execute your projects 
with big success and a smile. The world of Badminton needs your 
involvement and your action!! 

ผมขออวยพรให้ท่านด�าเนินทุกกิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างการแข่งขันกีฬา
แบดมนิตันในระดบัโลก ท่ามกลางห้วงเวลาวิกฤตนี้ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี  
และขอยกย ่องการท�างาน และการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในการแข่งขันให้เกิดความ
ส�าเรจ็อย่างยิง่ใหญ่ และสร้างรอยยิม้ แน่นอน
ว่ากีฬาแบดมินตันจ�าเป็นต้องอาศัยความ
ทุม่เท และความจรงิจงัในการด�าเนนิงานของ
ท่านอย่างมากเช่นกนั



181

Nipitphon Phuangphuapet : Thailand
นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร : ประเทศไทย

Rawinda Prajongjai: Thailand
รวินดา ประจงใจ: ประเทศไทย

Ratchanok Intanon: Thailand
รัชนก อินทนนท์: ประเทศไทย

Dechapol Puavaranukroh /
Sapsiree Taerattanachai: Thailand
เดชาพล พัววรานุเคราะห์ / 
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย: ประเทศไทย

I feel safe from COVID-19 because all  
officials strictly apply the safety protocols and 
measurement. I also am proud to be able to 
compete in BWF World Tour Super 1000 in 
my home country.

รู ้สึกปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 เพราะ 
เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องมาตรการอย่างดี และภูมิใจ
ที่ได้แข่งในประเทศ ซึ่งเป็นรายการใหญ่ระดับ 
Super 1000

I am impressed by all safety practices beginning with the PCR-Test prior entering  
the bubble, 3 meals were provided, the daily practice schedule, and the 
shuttle bus that were done neatly under the social distancing standard 
to minimize the risk of being exposed to COVID-19 for all athletes.

รู้สึกประทับใจกับการจัดการในทุกเรื่องตั้งแต่การตรวจ SWAB ก่อนเข้า
บบัเบลิ จนไปถงึการจดัการเรือ่งอาหารการกนิทีม่ใีห้ครบ 3 มือ้ และเรือ่งของ
ตารางเวลาซ้อม และการรบัส่งนกักฬีา ทีม่คีวามเป็นระเบยีบและยังรกัษา
ระยะห่าง เพือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้โควดิของนกักฬีาแต่ละประเทศ

We would like to express our gratitude 
toward all parties involved in organizing 
these tournaments letting us, Thai 
athletes, to compete in 3 BWF World 
Tour Super 1000 tournaments.

อยากจะขอบคณุทกุภาคส่วนทีไ่ด้ร่วมกนั 
จดัการแข่งขนัในครัง้นีข้ึน้มา ท�าให้พวกเรา 
และนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนได้มีโอกาสแข่งขัน 
ในรายการ Super 1000 ทัง้ 3 รายการในครัง้นี้

It is my sincere gratitude for organizing 
these 3 tournaments. I believe that there 
is no other country but Thailand who 
could host such tournaments. Thanks 
to all parties who had given Thai and 
international athletes the opportunity to 
be a part of these 3 major tournaments.

ขอขอบคณุจากใจทีท่�าให้การแข่งขนัทัง้ 3 
รายการนีเ้กดิขึน้มา เชือ่เลยว่าประเทศไหนที่ไม่สามารถจดัการแข่งขัน
แบบนี้ได้ แต่ประเทศไทยสามารถจดัได้แน่นอน ขอขอบคณุผูใ้หญ่ใจดี
ทกุท่านทีส่ามารถท�าให้นกักฬีาแบดมนิตนัไทย และนกักฬีาแบดมนิตนั
ต่างชาตไิด้มโีอกาสเข้าร่วมการแข่งขนัรายการใหญ่ทัง้ 3 รายการนี้

Jongkolphan Kititharakul: Thailand
จงกลพรรณ กิติธรากุล: ประเทศไทย

I am impressed by all working staffs who put their best efforts in keeping 
all athletes and team officials in the bubble safe from COVID-19.

ประทบัใจในตวัพ่ี ๆ ทมีงานทกุ ๆ คนทีเ่สยีสละแรงกายแรงใจ ในการดูแล 
ความสะอาดนกักีฬาและทมีงานสตาฟโค้ชทกุ ๆ  คน  
ให้รู ้สึกปลอดภัย ปลอดเชื้อ และหมดกังวล 
ในเรือ่งโควิด-19

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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Jhenicha Sudjaipraparat: Thailand
เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์: ประเทศไทย

Tanupat Viriyangkura: Thailand
ตนุภัทร วิริยางกูร: ประเทศไทย

Chasinee Korepap: Thailand
ชาสินี โกรีภาพ: ประเทศไทย

Supanida Katethong: Thailand
ศุภนิดา เกตุทอง: ประเทศไทย

Busanan Ongbamrungphan: Thailand
บุศนันทน์ อึ๊งบำารุงพันธุ์: ประเทศไทย

Being a part in these tournaments, I am impressed by 
how well it had been organized; the PCR-Test, food, 
transportation, and the safety standard in our hotel 
and competition venue.

การได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รู ้สึกประทับใจกับการ
จดัการในทุก ๆ  ด้าน เช่น การ Swab Test อาหาร การรับส่ง  
และความปลอดภยัภายในทีพ่กัและสนามแข่ง

This ‘New Normal’ competitions 
was a great experience to me. 
I believe that these tournaments 
would set a new standard to other 
countries and sports to host an 
event under a safe environment.

การแข่งขนัแบบ New Normal ครัง้นี ้
เป็นประสบการณ์ทีดี่มาก ๆ  เลยค่ะ เชือ่ว่าการแข่งขัน 
ครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบให้กับประเทศอ่ืน ๆ รวมถึง
กฬีาชนดิอืน่ ๆ ด้วยค่ะ

I am impressed by how the events were organized under  
the safety protocols for COVID-19. The training schedules were done 
with social distancing standard that avoid the contact between countries 
and minimize the risk of infection.

รู้สึกประทับใจกับการจัดการและมาตรการเรื่องโควิด เรื่องการจัดตาราง 
การซ้อมท่ีรักษาระยะห่างไม่ให้นักกีฬาแต่ละประเทศต้องเจอกัน เพื่อลด
ความเสีย่งในการตดิเชือ้ค่ะ

I am proud of myself for being a part of 
these 3 events organized in Thailand. 
It was the first time Thailand host BWF 
World Tour Super 1000 as it is the first 
time for me competing in one.

รู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่ได้เข้าร่วมรายการ 
3 รายการที่ไทยจัด เพราะเป็นครั้งแรก
ที่ไทยได้จัด และเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกัน 
ที่ได้แข่งรายการ Super1000

It was delightful to be one of the Thai national 
team joining these historical events. The event 
was done under the ‘New Normal’ concept 
where it was safe to everyone on and off the 
courts. These legendary events were epic and 
worth the wait.

รูส้กึดใีจทีเ่ป็นนกักีฬาทมีชาตไิทยท่ีได้เข้าร่วมการแข่งขนัประวติัศาสตร์คร้ังนี้  
เป็นการแข่งขันท่ีเป็นความแปลกใหม่แบบ New Normal ทั้งในสนาม 
และนอกสนาม ทีจ่ดัได้ยิง่ใหญ่ ปลอดภยั สมการรอคอยค่ะ
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I am delighted to be a part of these 
 historical events and impressed by safety 
measures from the government which were 
done nicely for the safety.

รู ้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน 
ครั้งประวัติศาสตร ์ครั้งนี้  และประทับใจ 
มาตรการการดแูลของรฐับาลทีม่กีารป้องกันทีด่ี 
และปลอดภยัค่ะ

Nuntakarn Aimsaard: Thailand
นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสะอาด: ประเทศไทย

Kantaphon Wangcharoen: Thailand
กันตภณ หวังเจริญ: ประเทศไทย

Sitthikom Thammasin: Thailand
สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์: ประเทศไทย

Suppanyu Avihingsanon:
Thailand
สัพพัญญู อวิหิงสานนท์:
ประเทศไทย

Khosit Phetpradap: Thailand
โฆษิต เพชรประดับ: ประเทศไทย

Many thanks go to everyone who 
makes these three tournaments  
happen. Wi th my h ighest  
appreciation once again. 

ขอบคณุทกุคนทีท่�าให้เกิด 3 แมทช์
นีค้รบั ขอบคณุจรงิ ๆ ครบั

I am impressed by the sacrifice and 
commitment from all staffs in the working 
parties to make these tournaments a great 

success.

ประทับใจในความเสียสละ และ
ทุ่มเทของเจ้าหน้าท่ีทุกคน ท่ีตัง้ใจ 
ช่วยกันท�าให้รายการแข่งครั้งนี้
ประสบความส�าเรจ็ครบั

It feels to me that it is safer in the bubble  
than anywhere else. I am thrilled to have 
this opportunity to compete in these 3 
major events, especially when Thailand 
was the host.

รู ้สึกว ่าปลอดภัยกว ่าอยู ่ข ้างนอกอีก  
ส่วนเรือ่งการแข่งขันกร็ูส้กึดใีจมาก ๆ  ทีไ่ด้แข่ง  
3 รายการนี ้เพราะเป็นรายการใหญ่มาก ๆ 
และประเทศไทยกเ็ป็นเจ้าภาพอกีด้วย

The tournaments under the ‘New Normal’ concept were an amazing  
experience to me. It showed in the world stage that Thailand can 
handle the COVID-19 efficiently. Every inch of the bubble was 
taken care of to ensure the safety of everyone in the bubble.

การแข่งขนัแบบ New Normal ครัง้นีเ้ป็นประสบการณ์ทีด่มีาก ๆ  ครบั  
ที่ได้เห็นว่าประเทศไทยสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้อย่างดี  
เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และทุกพ้ืนที่ในบับเบ้ิลได้รับการดูแล 
ให้ปลอดภยัต่อทกุชวีติในบบัเบลิครบั

Benyapa Aimsaard: Thailand
เบญญาภา เอี่ยมสะอาด: ประเทศไทย

These prime tournaments are a great opportunity for 
me and for the country. I am overjoyed to be a part of 
it, even more so when I was against the number one 
player in the tournament. It was my favourite match in 
my career as an athlete. I look forward to competing 
against her again.

รายการนีเ้ป็นรายการใหญ่มาก ๆ ส�าหรับหนแูล้วกส็�าหรบั
ประเทศ ซึง่หนลูงตกีต็ืน่เต้นมาก ๆ  ย่ิงเจอกบัมอืวางอนัดบัหน่ึง 
ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีก แต่แมทช์น้ันก็เป็นเเมทช์ท่ีชอบท่ีสุด
แล้วกค็งหวงัว่าจะมโีอกาสได้ตกีบัมอื 1 ของโลกอกีค่ะ

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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I am impressed by everything that was neatly done 
in the bubble such as the safety, the venue, and 
my working team. It was exciting to me as it was 
the first-ever tournament under the ‘New Normal’ 
concept.

รูส้กึประทบัใจในทกุ ๆ เรือ่ง เช่น ความปลอดภยัในการทีต้่องอยู่ในบบัเบลิ สถานที่  
เพื่อนร่วมงาน และอีกหลายต่อหลายอย่าง บางครั้งก็มีความตื่นเต้นท้าทาย  
เพราะเป็นการจดัการแข่งขนักฬีาแบบ New Normal ซ่ึงยงัไม่เคยมีใครท�ามาก่อนค่ะ

I would like to commend  
every working team, 
inside and outside 
of the bubble, who 
had worked so hard for the success of these event.  
My greatest appreciation to all. 

ชื่นชมทุก ๆ คนที่ท�างาน ทั้งภายในและภายนอกบับเบิล  
ทกุคนท�างานหนกัมาก เพือ่ให้งานออกมาประสบความส�าเรจ็  
ขอบคณุมากจรงิ ๆ

Sumala Banchamat: 
Physiotherapist - Thailand
สุมาลา บรรจมาตย์: 
นักกายภาพบำาบัด ทีมชาติไทย

Sittichai Viboonsin: Coach - Thailand
สิทธิชัย วิบูลย์สินธุ์: ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย

Saralee Thoungthongkam: 
Coach - Thailand
สราลีย์ ทุ่งทองคำา: ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย

Patiphat Chalardchalaem: 
Coach - Thailand
ปฏิพัทธ์ ฉลาดแฉลม: 
ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย

Kittiphat Krittaphol: 
Sports Scientist - Thailand
กิตติพัฒน์ กฤตผล: 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ทีมชาติไทย

It was impressive to be a part of these 3 legendary 
events under the trying time. I believe there is no 
other host willing to go beyond to organize these 
3 grand events.

ประทบัใจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของ  3 รายการ ในช่วงสถานการณ์
ท่ีล�าบาก และคงไม่มีใครที่สามารถจัด 3 รายการที่ย่ิงใหญ ่
และดขีนาดนี้

I am pleased that the events were hosted 
in my homeland. It was comfortable and 
safe, ensuring that we are going to make 
it through as I believe that the organizing 
teams were strictly enforced with the maximum safety. 

ความรูส้กึ ดใีจทีจ่ดัในบ้านเรา รูส้กึอบอุน่ ปลอดภัย คดิว่าเราต้องรอดแน่นอน  
เพราะมีความเชื่อมั่นว่า ทางทีมงานจะต้องมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
ทีป่ลอดภยัขัน้สงูสดุ

I am impressed by how the tournaments were organized. The safety 
and comfort were provided to athletes and team officials at the fullest. 
I am proud to be a part of these auspicious events. 

รู ้สึกประทับใจในการจัดการทุกขั้นตอนของฝ่ายจัด 
การแข่งขัน ท�าให้นักกฬีาและเจ้าหน้าท่ี มีความปลอดภยั 
และสะดวกสบาย ภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด 
การแข่งขนัทีย่ิง่ใหญ่ครัง้นีค้รบั
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Thank every member in the team to assist me 
well in every way, especially for the cleaning team 
who work hard in the warm uniform or clothing.  
I deeply understand that everybody is really tired 
and wish that everything succeeds. 

ขอบคณุทมีงานทุกคน ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืฉนัเป็นอย่างดี  
รวมถึงทีมท�าความสะอาดที่ต้องท�างานอย่างหนัก  
อยู่ในชุดที่ร้อน ฉันเข้าใจดีเลยว่าทุกคนเหนื่อยและ
อยากให้ทกุอย่างประสบความส�าเร็จ

I have no concern because the bubble 
management will not allow any outsiders 
to trespass this competition at all.

ผมไม่มีความกังวลเลย เพราะการจัดการ
แบบบับเบิลที่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามา
ภายในการจดัการแข่งขนัในครัง้นี้ได้

I feel really safe. Whenever I see officials and 
the working team wearing the PPE suits strictly, 
I realize at once that they work hard for us with 
the hope that these 3 tournaments will finish 
successfully.

ฉันรู ้สึกปลอดภัยมาก ย่ิงเจ้าหน้าท่ี และทีมงาน 
ต้องใส่ชดุป้องกนัทีห่นาแน่น ท�าให้ฉันเข้าใจในทนัที

เลยว่า ทมีงานทกุคนน้ันท�างานกนัอย่างหนกัมาก เพือ่ท่ีจะให้ 
การแข่งขนัทัง้ 3 รายการนีส้�าเรจ็ลงได้

The strict rules and regulations in the bubble make me 
feel safe. I wish to thank everyone who makes these 
tournaments completely succeed.

กฎ และระเบียบในการอยู ่ในบับเบิลนั้นเข้มงวดมาก  
ท�าให้ผมรู้สึกปลอดภัย ผมขอบคุณทุก ๆ คนที่ท�าให้ 
การแข่งขนัทัง้ 3 รายการนีส้�าเรจ็อย่างสมบรูณ์

Wang Chi-Lin :
I feel comfortable and safe in the bubble. These 3 prime 
tournaments in Thailand are, once, my best memories.

ผมมคีวามรู้สกึสะดวกสบายในการใช้ชวิีตช่วงท่ีอยู่ในบับเบิลนี้  
รู ้สึกปลอดภัย การแข่งขันใน 3 รายการยักษ์ ใหญ่ใน
ประเทศไทยนี ้เป็นความทรงจ�าทีดี่ท่ีสดุครัง้หนึง่ของผม

Lee Yang :
I feel relaxed and safe without worrying about the 
COVID-19. My impression is that I can focus on the 

competition without any concerns at all.

ผมรูส้กึสบายใจ และปลอดภยั ไม่ต้องกังวล 
เรื่องโควิด-19 สามารถโฟกัสในเกมส ์
การแข่งขันโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลย 
และนีค่อืสิง่ทีผ่มประทบัใจ

I am very happy from the first till the last 
day and wish to extend my appreciation 
to the Organizing Team of the BAT for 
its greatest execution.

ตั้ งแต ่ วันแรกจนถึ งวันสุดท ้ ายผมม ี
ความสขุมาก และขอบคณุทมีผูจ้ดัการแข่งขนั 
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห ่งประเทศไทยฯ  
ทีจ่ดัการแข่งขนัทัง้ 3 รายการออกมาได้ดเียีย่ม

Michelle Li: Canada
มิเชล ลี: แคนาดา

Tai Tzu Ying: Chinese Taipei
ไท่ จื่อ อิง: จีนไทเป

Chou Tien Chen: Chinese Taipei
โจว เทียน เฉิน: จีนไทเป

Viktor Axelsen: Denmark
วิกเตอร์ แอ็กเซลเซน: เดนมาร์ก

Wang Tzu Wei: Chinese Taipei
หวัง จื่อ เหว่ย: จีนไทเป

Lee Yang / Wang Chi-Lin: 
Chinese Taipei
ลี หยาง / หวัง ฉี หลิน: จีนไทเป

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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Many thanks go to the BAT and the Thai 
Government to offer me and all athletes 
opportunities to play badminton, which we 
love, once again.

ขอบคณุสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ  
และรัฐบาลไทย ท่ีท�าให้ผม และนักกีฬา
แบดมนิตนัทกุคน ได้กลบัมาเล่นกีฬาท่ีพวกเรา 
รกัอกีครัง้

Anders Antonsen: Denmark
แอนเดอร์ส แอนทอนเซน: เดนมาร์ก

An Se Young: Korea
อัน เซ ยัง: สาธารณรัฐเกาหลี

Ben Lane / Sean Vendy: England
เบน เลน / ฌอน เวนดี้: อังกฤษ

Thom Gicquel / 
Delphine Delrue: France
ธอม จีเคล / เดลฟีน เดลรู: 

ฝรั่งเศส

Mohammad Ahsan / 
Hendra Setiawan:
Indonesia
โมฮัมหมัด อาซาน /
เฮนดรา เซตเตียวาน: 
อินโดนีเซีย

Kim So Yeong / 
Kong Hee Yong: Korea
คิม โซ ยอน / กอง ฮี ยอง: 
สาธารณรัฐเกาหลี

Lee So Hee / Shin Seung Chan: Korea
ลี โซ ฮี / ชิน ซึง ชาน: สาธารณรัฐเกาหลี

I will memorize all happenings here. Everybody works  
cooperatively to let us play our favorite sport once again. 

ผมจะเกบ็ความทรงจ�าทุกเรือ่งท่ีเกดิขึน้ท่ีนี ้ทกุคนร่วมมอืกนัท�างานกนั 
เป็นอย่างด ีท�าให้พวกเราได้เล่นกฬีาทีพ่วกเราชอบอกีครัง้

Thom Gicquel :
I feel safe wherever we go. Surprisingly, there is 
a police patrol car leading our way, making me 
warm and impressed. For me, food is perfect.

ผมรูส้กึว่าปลอดภยัในทกุ ๆ  การเดนิทาง ทีเ่ซอร์ไพรส์มาก 
คือ มีต�ารวจน�าขบวนของเรา ท�าให้ผมรู้สึกอุ่นใจ 

ประทบัใจมาก และอาหารการกนิกด็มีากส�าหรบัผม

Delphine Delrue :
Many thanks go to the Organizing Team for its excellent 
 preparation. I am impressed by all management.

ขอบคุณทีมงานจัดการแข่งขันท่ีทีการเตรียมพร้อม 
เป็นอย่างด ีประทบัใจมากกบัการจดัการทกุอย่าง

From my view, it is not easy to assure 
both of us to compete in all 3 tournaments.

ส�าหรับผมมองว่ามันไม่ใช ่ 
เรือ่งง่าย ทีท่�าให้พวกผมทัง้   2   คน  
มคีวามมัน่ใจ กล้าทีจ่ะเล่นเกมส์ 
การแข่งขนัทัง้  3 รายการ

We realize that all work hard for us to return to play badminton. 
Thanks everyone for his/her assistance and long support. 

พวกเรารู้เลยว่าทุกคนในท่ีนี้ 
ท�างานอย่างหนกัเพ่ือพวกเรา 
ได้กลบัมาแข่งขนัอีกครัง้ และ 
กข็อบคณุทกุ ๆ  คนทีค่อยช่วยเหลอื  
และคอยให้ก�าลังใจพวกเรา
มาตลอด

I think that I am safe from such virus and receive all available 
comforts. Thank you to organize these tournaments. 

ฉนัคดิว่าฉนัได้อยูใ่นทีท่ีป่ลอดภยัจากไวรสั และมคีวามสะดวกสบาย 
ในทกุ ๆ อย่าง ขอขอบคณุทีท่�าให้มกีารแข่งขนัครัง้นีข้ึน้มา

We wish to thank every member of the team in working hard 
to organize these 3 tournaments. We hope to come back to 
Thailand again.

ขอขอบคณุทีมงานทกุ ๆ  คน ทีท่�างานอย่างหนกัเพือ่ให้เกดิการแข่งขนั 
ทัง้  3 รายการในครัง้นี ้พวกเราหวังว่าโอกาสหน้าจะกลบัมาแข่ง 
ทีป่ระเทศไทยอกีคร้ังหนึง่
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What has really impressed me 
most in these 3 tournaments 
is the strict sop in place. We 
felt safe throughout the whole 
duration we are here, and a big 
part of it is all the diligent support 
staff that are involved.

ส่ิ ง ที่ ป ร ะทั บ ใ จผมมากที่ สุ ด 
ในการแข่งขนัทัง้ 3 รายการ กค็อื  
กระบวนการด�าเนินงานที่เป ็น
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ เรารู ้สึกปลอดภัย 
ตลอดระยะเวลาการแข่งขนัทีน่ี ่ สิง่ทีย่ิง่ใหญ่ 
กค็อื ทมีงานทีเ่กีย่วข้อง ต่างท�างานกนัอย่าง
ขยนัขนัแขง็ The BAT has done an excellent job to keep all the players, officials, 

staff, and everyone safe. It is really an eye-opener to see that 
they set a real high standard for this whole bubble system.

สมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ ท�างานได้อย่างยอดเยีย่ม
เพื่อให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ทีมงาน และทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความ
ปลอดภัย และสามารถสร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระบบ
บบัเบิล้ไว้สงูมาก

We feel impressed with everything available in these  
tournaments such as staff, competition courts, environment, 
atmosphere, food, coach, and measures to prevent the 
COVID-19, creating the effective success of the competition.

พวกเราประทับใจหมดทุกอย่างที่อยู ่ในการแข่งขันในครั้งนี้  
เรือ่งของทีมงาน ทีพั่ก สนามแข่งขนั สภาพแวดล้อม บรรยากาศ 
อาหารการกิน รถโดยสาร มาตรการการป้องกันโควิด-19  
และทีส่�าคญัการด�าเนนิการแข่งสามารถด�าเนนิผ่านไปได้ด้วยดี

I appreciate the Badminton Association of Thailand for 
giving me the opportunity to play the sport I love most 
despite the impact of the pandemic. Their hospitality 
to athletes, their passion and support for badminton 
has allowed me to continue my journey to become the 
best player I can be.

ขอแสดงความชืน่ชมสมาคมกฬีาแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ฯ  
ที่ได้เปิดโอกาสให้ฉันได้เล่นกีฬาที่รักมากที่สุด แม้ว่าจะมี
ผลกระทบจากแพร่ระบาดของโควิด-19 กต็าม ความมนี�า้ใจ 
รวมถงึไมตรขีองทกุคนทีมี่ให้กบันกักฬีา การสนบัสนนุต่าง ๆ   
ช่วยให้ฉันได้ท�าตามความฝันที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุด 
เท่าทีจ่ะท�าได้

We all feel impressed with transportation system, 
rehearsal courts, and fitness center that are all 
clearly separated, making us safe at any time. It is 
a splendid organizing.

พวกเรารูส้กึประทบัใจ ทัง้เรือ่งระบบการขนส่ง สนามซ้อม  
รวมไปถึงห้องฟิตเนส ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่าง
ชดัเจน ท�าให้รูส้กึปลอดภยั นีเ่ป็นการจดัทีด่มีากจรงิ ๆ

I am pleased to thank the BAT 
to organize all 3 tournaments. 
Every operation is perfect for 
the present world situation.

อยากจะขอขอบคุณสมาคมกีฬา
แบดมนิตนัแห่งประเทศไทยฯ ทีไ่ด้ 

จัดการแข่งท้ัง 3 รายการน้ีขึ้นมา ทุกอย่าง 
ที่ด� า เนินการนั้นออกมาสมบูรณ ์แบบมาก 
ในสถานการณ์โลกทีเ่ป็นแบบนี้

We appreciate them hosting the tournament  
during these circumstances. Our liaison, 
was very helpful during our time there and 
all the volunteers were friendly and always 
assisted when asked. 

เราขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันในช่วงเวลาเช่นนี้ รวมถึง 
เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน ที่ให้ความดแูล เอาใจใส่ ตลอดระยะเวลา
การแข่งขนั อกีท้ังอาสาสมคัรทกุ ๆ  ท่าน ทีใ่ห้การช่วยเหลอืทกุครัง้

Ong Yew Sin / Teo Ee Yi: Malaysia
อ่อง อิว ซิน / เตียว อี่ ยี่: มาเลเซีย

Tan Wee Kiong: 
Malaysia
ตัน วี เคือง: 
มาเลเซีย

Carolina Marin: Spain
แคโรลินา มาริน: สเปน

Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean: Malaysia
เจา เหม่ย กวน / ลี เมง เยียน: มาเลเซีย

Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie: Malaysia
โก๊ะ ซุน ฮวด / ไล่ ชีวอน เจมี: มาเลเซีย

Ryan & Philip Chew: USA
ไรอัน ชิว / ฟิลิป ชิว: สหรัฐอเมริกา

Iris Wang: USA
ไอริส หวัง: สหรัฐอเมริกา

CHERISHING OUR MEMORABLE SUCCESS
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Organizing Committee on International Badminton Tournaments
YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ
รายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020

Sub-committee on Budgeting 
คณะอนุกรรมการดานการงบประมาณ

Sub-committee on Organizational
Quarantine Operation 

คณะอนุกรรมการดําเนินการ
สถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร

Sub-committee on Facilitating the Arrival to 
and Departure from the Kingdom 

คณะอนุกรรมการดานการอํานวยความสะดวก
ในการเขา - ออกราชอาณาจักร

Sub-committee on
Security and Traffic 

คณะอนุกรรมการ
รักษาความปลอดภัยและการจราจร

Sub-committee on Privilege 

คณะอนุกรรมการดานสิทธิประโยชน

Chairperson: Lt.Col. Ruj Saeng-Udom 
Deputy Governor, Sports Authority of Thailand 

ประธาน: พันโท รุจ แสงอุดม
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

Secretary: Mr. Tanukiat Junchum
Director of Professional Sports and Boxing Department 

เลขานุการ: นายทนุเกียรติ จันทรชุม
ผู้อำานวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

Chairperson: Miss Daranee Likhitworasak 
Deputy Permanent Secretary,

Ministry of Tourism and Sports 

ประธาน: นางสาวดารณี ลิขิตวรศักด์ิ 
รองปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
Secretary: Mr. Vissanu Laichapis 

Deputy Governor, Sports Authority of Thailand 

เลขานุการ: นายวิษณุ ไล่ชะพิษ
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

Chairperson: Miss Daranee Likhitworasak 
Deputy Permanent Secretary,

Ministry of Tourism and Sports 
ประธาน: นางสาวดารณี ลิขิตวรศักด์ิ 

รองปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

Secretary: Director of National Sports 
Policy Committee of Thailand Division 
เลขานุการ: ผู้อำานวยการกองงานคณะ
กรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

Chairperson: Mr. Chatri Archjananun
Director-General, Department of Consular Affairs

ประธาน: นายชาตรี อรรจนานันท 
อธิบดีกรมการกงสุล  

Secretary: Mr. Naruechai Ninnart
Director of Protection of Thai Nationals Abroad

Division, Department of Consular Affairs 

เลขานุการ: นายนฤชัย นินนาท
ผู้อำานวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย

ในต่างประเทศ กรมการกงสุล

Chairperson: Commissioner of Provincial 
Police Region 1 

ประธาน: ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 1 
 

Secretary: Superintendent of  
Pak Kret Police Station 

เลขานุการ: ผู้กำากับสถานีตำารวจภูธรปากเกร็ด

Chairperson: KhunyingPatama Leeswadtrakul 

President of the Badminton Association  

of Thailand Under the Royal Patronage  

of His Majesty the King (BAT) 

ประธาน: คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 
นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

Secretary: Mrs. Sutthiluck Sa-Ngarmangkang 

เลขานุการ: นางสุทธิลักษณ สง่าม่ังค่ัง

Sub-committee on Organizing 
International Badminton Tournaments 

คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ

Chairperson: Mr. Phiphat Ratchakitprakarn
Minister of Tourism and Sports 

ประธาน: นายพิพัฒน รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

Secretary: Lt.Col. Ruj Saeng-Udom
Deputy Governor, Sports Authority of Thailand

เลขานุการ: พันโท รุจ แสงอุดม
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ
รายการ YONEX Thailand Open รายการ TOYOTA Thailand Open และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020

Organizing Committee on International Badminton Tournaments
YONEX Thailand Open, TOYOTA Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020

1. President of National Olympic Committee of 
Thailand under the Royal Patronage of 
His Majesty the King

Advisor ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ

ทีป่รกึษา

2. Maj. Gen. Charouck Arirachakaran Advisor พลตรี จารึก อารีราชการัณย ทีป่รกึษา
3. Minister of Tourism and Sports Chairperson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการ
4. Permanent Secretary of Ministry of Tourism

and Sports
Vice-Chairperson ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานกรรมการ 

5. KhunyingPatama Leeswadtrakul Vice-Chairperson คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  รองประธานกรรมการ 
6. Governor of Sports Authority of Thailand Vice-Chairperson ผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ 
7. Vice Minister for Tourism and Sports Member ผูช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ
8. Advisor to Minister of Tourism and Sports Member ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ
9. Secretary to Minister of Tourism and Sports Member เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรรมการ
10. Permanent Secretary of Ministry of  

Public Health 
Member ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

11. Deputy Permanent Secretary of Ministry of 
Tourism and Sports

Member รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

12. Deputy Governor of Sports Authority of Thailand  
for Professional Sports and Privileges

Member รองผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน 

กรรมการ

13. Deputy Governor of Sports Authority of Thailand
for Administration

Member รองผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร กรรมการ

14. Deputy Governor of Sports Authority of Thailand 
for Sports Promotion

Member รองผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กรรมการ

15. Representative of Office of the Prime Minister Member ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
16. Representative of Ministry of Defence Member ผูแทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ
17. Representative of Ministry of Foreign Affairs Member ผูแทนกระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ
18. Representative of Ministry of Interior Member ผูแทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
19. Representative of Ministry of Culture Member ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
20. Representative of Budget Bureau Member ผูแทนสํานักงบประมาณ กรรมการ
21. Representative of Government Public Relations 

Department
Member ผูแทนกรมประชาสัมพันธ  กรรมการ

22. Representative of Department of Physical  
Education

Member ผูแทนกรมพลศึกษา กรรมการ

23. Representative of Royal Thai Police Member ผูแทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรรมการ
24. Metropolitan Police Commissioner Member ผูบัญชาการตํารวจนครบาล กรรมการ
25. Immigration Bureau Commissioner Member ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรรมการ
26. Tourist Police Commissioner Member ผูบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว  กรรมการ
27. Highway Police Commander Member ผูบังคับการตํารวจทางหลวง  กรรมการ
28. Traffic Police Commander Member ผูบังคับการตํารวจจราจร กรรมการ
29. General Manager Director of Suvarnabhumi Airport Member ผูอํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรรมการ
30. General Manager Director of Don Mueang 

International Airport
Member ผูอํานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กรรมการ

31. Representative of Tourism Authority of Thailand Member ผูแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ
32. Representative of Bangkok Metropolitan  

Administration
Member ผูแทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ



191

คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ

1. Governor of Sports Authority of Thailand Advisor ผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทีป่รกึษา

2. Director-General of Department of Physical  
Education 

Advisor อธิบดีกรมพลศึกษา ทีป่รกึษา

3. President of Badminton Association of Thailand
Under Royal Patronage of His Majesty the King

Advisor นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ
ทีป่รกึษา

4. Director-General of Department of  
Disease Control

Advisor อธิบดีกรมควบคุมโรค ทีป่รกึษา

5. Director-General of Department of Health Advisor อธิบดีกรมอนามัย ทีป่รกึษา
6. Lt.Col. Ruj Saeng-Udom Chairperson พันโท รุจ แสงอุดม ประธานอนกุรรมการ 
7. Vice-President of Badminton Association of 

Thailand Under Royal Patronage of His Majesty 
the King as Assigned

Vice-Chairperson อุปนายกสมาคมที่ไดรับมอบหมาย รองประธานอนกุรรมการ 

8. Mr. Ratt Aksaranukroh Vice-Chairperson นายรัฏ อักษรานุเคราะห รองประธานอนกุรรมการ 
9. Director of National Sports Policy Committee  

of Thailand Division
Member ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ อนกุรรมการ

10. Representative of Bangkok Metropolitan  
Administration

Member ผูแทนกรุงเทพมหานคร อนกุรรมการ

11. Representative of Metropolitan Police Bureau Member ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล อนกุรรมการ
12. Mr. Tanukiat Junchum Member and Secretary นายทนุเกียรติ จันทรชุม อนกุรรมการและเลขานกุาร 
13. Mr. Tatchanart Tongprakob Member and Assistant Secretary นายธัชนาถ ทองประกอบ อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 
14. Mr. Dome Phumidit Member and Assistant Secretary นายโดม ภูมิดิษฐ อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 
15. Mr. Yuthaya Cheenheet Member and Assistant Secretary นายยุธยา จีนหีต  อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

33. Representative of National Olympic Committee 
of Thailand under the Royal Patronage of  
His Majesty the King

Member ผูแทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

กรรมการ

34. ACM Montol Suchookorn Member พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร กรรมการ
35. Gen. Raksak Rojphimphun Member พลเอก รักศักดิ์ โรจนพิมพพันธุ กรรมการ
36. AVM Jakkrit Thammavichai Member พลอากาศตรี จักรกฤษณ ธรรมวิชัย  กรรมการ
37. Mr. Vichya Krea-ngam Member นายวิชญะ เครืองาม กรรมการ
38. Mr. Pisit Panjakunaporn Member นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ กรรมการ
39. Deputy Governor of Sports Authority of Thailand

for Elite Sports and Sports Science
Member and Secretary รองผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและ

วิทยาศาสตรการกีฬา 
กรรมการและเลขานกุาร

40. Mrs. Sutthiluck Sa-Ngarmangkang Member and Assistant Secretary นางสุทธิลักษณ สง่ามั่งคั่ง กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
41. Mr. Tanukiat Junchum Member and Assistant Secretary นายทนุเกียรติ จันทรชุม กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
42. Mrs. Proadpran Samarnmit Member and Assistant Secretary นางโปรดปราน สมานมิตร  กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
43. Mr. Tatchanart Tongprakob Member and Assistant Secretary นายธัชนาถ ทองประกอบ กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

Sub-Organizing Committee on International Badminton Tournaments
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1. Director-General of Department of Consular 
Affairs

Chairperson อธิบดีกรมการกงสุล  ประธานอนกุรรมการ 

2. Gen. Raksak Rojphimphun
Advisor to Badminton Association of Thailand
Under Royal Patronage of His Majesty the King

Vice-Chairperson พลเอก รักศักดิ์ โรจนพิมพพันธุ 

ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ

รองประธานอนกุรรมการ 

3. Immigration Bureau Commissioner Member ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง อนกุรรมการ

4. President of Airports of Thailand PLC. Member กรรมการผูอํานวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด อนกุรรมการ
5. Director-General of Civil Aviation Authority  

of Thailand
Member ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อนกุรรมการ

6. Director-General of Department of Disease 
Control

Member อธิบดีกรมควบคุมโรค อนกุรรมการ

7. Representative of Ministry of Tourism and Sports Member ผูแทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนกุรรมการ
8. Director of Protection of Thai Nationals Abroad 

Division, Department of Consular Affairs
Member and Secretary ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย 

ในต่างประเทศ กรมการกงสุล
อนกุรรมการและเลขานกุาร 

9. Representative of Badminton Association of 
Thailand Under Royal Patronage of His Majesty 
the King

 Member and Assistant Secretary ผูแทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

1. Commissioner of Provincial Police Region 1 Chairperson ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 ประธานอนกุรรมการ 

2. Metropolitan Police Commissioner Vice-Chairperson ผูบัญชาการตํารวจนครบาล รองประธานอนกุรรมการ 
3. Immigration Bureau Commissioner Vice-Chairperson ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง รองประธานอนกุรรมการ 
4. Commander of Nonthaburi Provincial Police Member ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อนกุรรมการ
5. Representative of Ministry of Tourism and Sports Member ผูแทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อนกุรรมการ
6. Representative of Badminton Association of 

Thailand Under Royal Patronage of His Majesty 
the King

Member ผูแทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ
อนกุรรมการ

7. Deputy Governor of Nonthaburi Member ปลัดจังหวัดนนทบุรี  อนกุรรมการ
8. District Chief Officer of Pak Kret Member นายอําเภอปากเกร็ด  อนกุรรมการ
9. Superintendent of Pak Kret Police Station Member and Secretary ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรปากเกร็ด อนกุรรมการและเลขานกุาร 
10. Representative of Sports Authority of Thailand Member and Assistant Secretary ผูแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

คณะอนุกรรมการดานการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

คณะอนุกรรมการดานการอํานวยความสะดวกในการเขา - ออกราชอาณาจักร

Sub-Committee on Security and Traffic

Sub-Committee on Entry and Exit Facilitation
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1. Deputy Permanent Secretary of Ministry of  
Tourism and Sports as Assigned

Chairperson รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ไดรับมอบหมาย ประธานอนกุรรมการ 

2. Secretary-General of Badminton Association of 
Thailand Under Royal Patronage of His Majesty 
the King

Vice-Chairperson เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานอนกุรรมการ 

3. Representative of Budget Bureau Member ผูแทนสํานักงบประมาณ อนกุรรมการ
4. Chief of the Finance Sub-Division, 

Office of the Permanent Secretary of Ministry  
of Tourism and Sports

Member หัวหนากลุ่มการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา 
อนกุรรมการ

5. Treasurer of Badminton Association of Thailand
Under Royal Patronage of His Majesty the King

Member เหรัญญิกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ
อนกุรรมการ

6. Deputy Governor of Sports Authority of Thailand
for Administration

Member and Secretary รองผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร อนกุรรมการและเลขานกุาร

7. Director of Policy and Planning Department,
Sports Authority of Thailand

Member and Assistant Secretary ผูอํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

8. Director of Finance Department, 
Sports Authority of Thailand

Member and Assistant Secretary ผูอํานวยการฝ่ายการคลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

1. KhunyingPatama Leeswadtrakul Chairperson คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานอนกุรรมการ 

2. Mr. Pisit Panjakunaporn Member นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ อนกุรรมการ
3. Mr. Vichya Krea-ngam Member นายวิชญะ เครืองาม อนกุรรมการ
4. AVM Jakkrit Thammavichai Member พลอากาศตรี จักรกฤษณ ธรรมวิชัย อนกุรรมการ
5. Mrs. Sutthiluck Sa-Ngarmangkang Member and Secretary นางสุทธิลักษณ สง่ามั่งคั่ง อนกุรรมการและเลขานกุาร

1. Miss Daranee Likhitworasak
Deputy Permanent Secretary of Ministry of 
Tourism and Sports

Chairperson นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ 

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานอนกุรรมการ 

2. Commissioner of Provincial Police Region 1 Vice-Chairperson ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 รองประธานอนกุรรมการ 
3. Director of Directorate of Medical Services,

Royal Thai Air Force
Vice-Chairperson เจากรมแพทยทหารอากาศ รองประธานอนกุรรมการ 

4. Vice Governor of Nonthaburi Vice-Chairperson รองผูว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองประธานอนกุรรมการ 
5. Dr. Weerawat Manosuthi, M.D.

Department of Disease Control 
Vice-Chairperson นายแพทยวีรวัฒน มโนสุทธิ ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รองประธานอนกุรรมการ 

6. Deputy Governor of Sports Authority of Thailand
for Elite Sports and Sports Science

Vice-Chairperson รองผูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและ

วิทยาศาสตรการกีฬา
รองประธานอนกุรรมการ 

7. Dr. Chakarat Pittayawonganon, M.D.
Department of Disease Control

Member นายแพทยจักรรัฐ พิทยาวงศอานนท กรมควบคุมโรค อนกุรรมการ

8. Dr. Walairat Chaifoo, M.D.
Department of Disease Control 

Member แพทยหญิงวลัยรัตน ไชยฟู กรมควบคุมโรค อนกุรรมการ

คณะอนุกรรมการดานงบประมาณ

คณะอนุกรรมการดานสิทธิประโยชน

คณะอนุกรรมการดําเนินการสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองคกร

Sub-Committee on Budgeting

Sub-Committee on Privilege

Sub-Committee on Organizational Quarantine Operation
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1. Air Chief Marshal Chalit Pukbhasuk Hon. Chairperson พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานคณะทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
2. Mr. Wirat Chinwinigkul  Hon.Advisor นายวิรัช ชินวินิจกุล ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
3. Air Chief Marshal Johm Rungswang Hon.Advisor พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
4. Mr. Anutin Charnvirakul Hon.Advisor นายอนุทิน ชาญวีรกูล ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
5. Mr. Don Pramudwinai Hon.Advisor นายดอน ปรมัตถวินัย ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
6. Admiral Surasak Rounroengrom Hon.Advisor พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
7. General Udomdej Sitabutr  Hon.Advisor พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
8. Air Chief Marshal Treetod Sonjance Hon.Advisor พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
9. Air Chief Marshal Wattana Maneenai Hon.Advisor พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
10. General Natt Intracharoen Hon.Advisor พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
11. Mr. Manupharn Yostasaen Hon.Advisor นายมนูภาน  ยศธแสนย ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
12. Dr. Kittipong Kittayarak Hon.Advisor ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
13. Mr. Thanapich Mulapruk Hon.Advisor นายธนพิชญ มูลพฤกษ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
14. Mr. Banthoon Lamsam Hon.Advisor นายบัณฑูร ลํ่าซํา ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์

9. Representative of Centre for COVID-19 Situation 
Administration (CCSA)

Member ผูแทนศูนยปฏิบัติการ ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 อนกุรรมการ

10. Chief of Nonthaburi Provincial Public Health 
Office

Member นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อนกุรรมการ

11. Representative of Tourist Police Bureau Member ผูแทนกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว อนกุรรมการ
12. Representative of Immigration Bureau Member ผูแทนสํานักงานตรวจคนเขาเมือง อนกุรรมการ
13. Representative of Ministry of Foreign Affairs Member ผูแทนกระทรวงการต่างประเทศ อนกุรรมการ
14. Representative of IMPACT Exhibition 

Management Co.,Ltd.
Member ผูแทนบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด  อนกุรรมการ

15. Representative of Novotel Bangkok IMPACT Member ผูแทนโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค  อนกุรรมการ
16. Representative of Ibis Bangkok IMPACT Member ผูแทนโรงแรม ไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  อนกุรรมการ
17. Representative of Thonburi Bamrungmuang 

Hospital
Member ผูแทนโรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง  อนกุรรมการ

18. Representative of Badminton Association of 
Thailand Under Royal Patronage of His Majesty 
the King

Member ผูแทนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
อนกุรรมการ

19. Commander of Nonthaburi Provincial Police Member ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  อนกุรรมการ
20. Director of National Sports Policy Committee 

of Thailand Division, Office of the Permanent 
Secretary of Ministry of Tourism and Sports

Member and Secretary ผูอํานวยการกองงาน คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อนกุรรมการและเลขานกุาร

21. Dr. Ratapong Buriwong, M.D.
Deputy Director of Division of Disease Control
in Emergency Situation

Member and Assistant Secretary นายแพทยรัฐพงษ บุรีวงษ รองผูอํานวยการกองควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

22. Chief of the Mobilization of the Committee 
for National Sports Policy Sub-Division, under 
National Sports Policy Committee of Thailand 
Division, Office of the Permanent Secretary of 
Ministry of Tourism and Sports  

Member and Assistant Secretary หัวหนากลุ่มขับเคลื่อนงาน คณะกรรมการนโยบายการกีฬา

แห่งชาติ กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

23. Ms. Waraporn Thianthong 
Registered Nurse, Senior Professional Level,
Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute

Member and Assistant Secretary นางวราภรณ เทียนทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มภารกิจดานแผนปฏิบัติการชาติ การป้องกัน และควบคุม

โรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสถาบันบําราศนราดูร

อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

24. Dr. Meechai Inwood, M.D. Member and Assistant Secretary นายมีชัย อินวูด อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

Executive Board of the Badminton Association of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King
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15. Mr. Takorn Tantasith Hon.Advisor นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
16. Dr. Sorajak Kasemsuwan Hon.Advisor ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
17. Mr. Tirachai Wuthitham Hon.Advisor นายถิรชัย วุฒิธรรม ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
18. Air Chief Marshal Thaworn Sirisamphan Advisor พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
19. General Napadol Khantayaporn Advisor พลเอก นภดล ขันตยาภรณ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
20. General Kumchai Kumbungton Advisor พลเอก กําชัย กําบังตน ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
21. Air Marshal Suwat Suwanroporn Advisor พลอากาศโท สุวัฒน สุวโรพร ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
22. Major General Thitiphan Phuttabucha Advisor พลตรี ธิติพันธุ  พุทธบูชา ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
23. Air Vice Marshal Somporn Taepanich Advisor พลอากาศตรี สมพร แตพานิช ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
24. Air Vice Marshal Jackkrit Thammavichai Advisor พลอากาศตรี จักรกฤษณ ธรรมวิชัย ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
25. Group Captain Suphakorn Apichaijaroen Advisor นาวาอากาศเอก ศุภกร อภิชัยเจริญ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
26. Group Captain Autthayothin Wannachodok Advisor นาวาอากาศเอก อรรถโยธิน วรรณโชดก ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
27. Wing Commander Chatchai Boonmee Advisor นาวาอากาศโท ฉัตรชัย บุญมี ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
28. Mrs. Nahathai Sornprachum Advisor นางณหทัย ศรประชุม ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
29. Mr. Chaisak Onpradit Advisor นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
30. Mr. Chanitr Charnchainarong Advisor นายชนิตร ชาญชัยณรงค ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
31. Mr. Vichai Kijchanuthiphong Advisor นายวิชัย กิจจานุถิตตพงษ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
32. Mr. Sompol Kookasemkit Advisor นายสมพล คูเกษมกิจ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ
33. KhunyingPatama Leeswadtrakul President คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคม
34. Air Chief Marshal Montol Suchookorn Vice President พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร อปุนายกสมาคม คนที ่1
35. Air Chief Marshal Dejudom Kongsri Vice President พลอากาศเอก เดชอุดม  คงศรี อปุนายกสมาคม คนที ่2 
36. Police General Visanu Prasatthongosoth Vice President พลตํารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ อปุนายกสมาคม คนที ่3
37. Mr. Paisan Rangsikitpho Vice President นายไพศาล รังษีกิจโพธิ์ อปุนายกสมาคม คนที ่4
38. Mr. Pisit Pujakunaporn Committee and Treasurer นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ กรรมการ - เหรญัญกิ
39. Mr. Thaweesin Panupattanapong Committee and Hospitality นายทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ กรรมการ - ปฏคิม
40. Mr. Tassana Phuksapaisalsilp Committee and Registrar นายทัศนะ พฤกษาไพศาลศิลป์ กรรมการ - นายทะเบยีน
41. Dr. Vichya Krea-ngam Committee and Public Relations ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการ - ประชาสมัพนัธ์
42. Air Marshal Assoc. Prof. Nigon Chumnankul Secretary General พลอากาศโท รศ. นิกร ชํานาญกุล เลขาธกิาร
43. Mr. Thanach Assawanapakas Committee and Assistant  

Secretary General
นายธนัช อัศวนภากาศ กรรมการและรองเลขาธกิาร

44. General Raksak Rojphimphun Committee พลเอก รักศักดิ์ โรจนพิมพพันธุ กรรมการ
45. General Thammanoon Withee Committee พลเอก ธรรมนูญ วิถี กรรมการ
46. Miss Kamala Tongkorn Committee นางสาวกมลา ทองกร กรรมการ
47. Colonel Chinakarn Kovindha Committee พันเอก ชินกานต โฆวินทะ กรรมการ
48. Lieutenant Junior Grade Boonsak Ponsana Committee เรือโท บุญศักดิ์ พลสนะ กรรมการ
49. Miss Ladawan Mulasartsatorn Committee นาวสาวลดาวัลย มูลศาสตรสาทร กรรมการ
50. Mr. Thakul Jintanarumitr Committee นายฐากูร จินตะนฤมิตร กรรมการ



196

HONORABLE COMMEMORATIVE MEDALS
เหรียญที่ระลึกเกียรติยศ

The Badminton World Federation (BWF) created honorable commemorative  

medals especially for the Thai dignitaries in recognition of their significant 

contributions to the success of the HSBC BWF World Tour Finals 2020  

being held from 27th to 31st January 2021 amidst the critical situation of the 

COVID-19 pandemic. The medals were graciously presented to the dignitaries 

as follows:

1. General Prayut Chan-o-cha (Ret.), Prime Minister

2. General Prawit Wongsuwon (Ret.), Deputy Prime Minister

3. Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, Minister of Tourism and Sports

4. KhunyingPatama Leeswadtrakul, President of the Badminton Association  

 of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King. 

สหพนัธ์แบดมนิตันโลก (BWF) ได้จดัทำาเหรยีญทีร่ะลึกเกยีรตยิศ เพ่ือมอบให้แก่บคุคลสำาคญั

ทีม่ส่ีวนทำาให้การแข่งขนักฬีาแบดมนิตนั HSBC BWF World Tour Finals 2020 บงัเกดิ

ขึน้ได้ ท่ามกลางสภาวะวกิฤตของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ระหว่างวนัท่ี 27-31 มกราคม 2564 

ประกอบด้วย

1. พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

2. พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี

3. นายพพิฒัน์ รัชกจิประการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา

4. คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู นายกสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชปูถมัภ์
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The Prime Minister of Thailand 
The Prime Minister’s Office 
Government House  
Pissanulok Road 
Dusit Bangkok 10300      
 
 
4 February 2021 

 

Badminton World Federation Tournaments – Asian Leg - (12 – 31 January 2021) 
 
Your Excellency General Prayut Chan-o-cha, 
 
The Council and membership of the Badminton World Federation (BWF) would like to express its 
deepest gratitude to the Royal Thai Government for the significant opportunity given to the 
sport of Badminton through the hosting of the Asian Leg tournaments in (YONEX Thailand Open, 
Toyota Thailand Open and HSBC BWF World Tour Finals 2020) which took place in Bangkok in 
January. 
 
Even before the signing ceremony which took place on 29 October 2020, we acknowledge the 
many discussions and decisions that had to be taken within the various ministries within the 
Thai Government in order to extend the very gracious offer to host these world-ranking 
badminton events in Bangkok at a time when most governments would have shied away from 
such a mammoth undertaking under the current global COVID-19 pandemic. 
 
Since that announcement, we are deeply grateful for every effort that was made and detailed 
attention that was given to ensure the success of the three tournaments under strict health and 
safety protocols. We would also like to take this opportunity to say a heart-felt “Thank You” on 
behalf of the badminton athletes who have missed playing, as well as the 600 million badminton 
fans who have missed watching their favourite sport. 
 
We wish to acknowledge and recognise the strong commitment from the different Government 
ministries and authorities which have played an extremely important role and led to the success 
of the Asian Leg Tournaments. These include the Ministry of Foreign Affairs and Immigration of 
Thailand which granted visa exemptions and extensions for the athletes and entourage, the 
Ministry of Health and Centre for Disease Control Thailand for the strict health and safety 
protocols, the Airport authorities for the smooth arrival processes, the Ministry of Tourism and 
Sports, the Sports Authority of Thailand and the National Sports Development Fund for their 
financial support, the Royal Thai Police and the Royal Thai Army as well as the various corporate 
sponsors. 
 
The successful hosting of the Asian Leg tournaments is no doubt a message of hope in a very 
bleak situation that it is possible to provide a sense of normalcy in an unpredictable world with 
the collaboration of different partners working towards a common goal. 
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The international broadcast to hundreds of millions of households has certainly placed Bangkok 
and Thailand in a very positive light in these Covid-19 times. A positive advertisement on the 
capacity of the Thai government and its people in welcoming the world and delivering world 
class sport. 
 
It was indeed a very special highlight of the tournament when the mixed doubles pair from 
Thailand, D. Puavaranukroh and S. Taerattanachai won the gold medal at the HSBC BWF World 
Tour Finals 2020.  
 
We hope that the legacy of the tournaments would inspire many children in Thailand to take up 
badminton and to follow in the footsteps of the Thai players who did so well last month. 
 
Once again, on behalf of the BWF Council and membership, we would like to express our sincere 
and utmost gratitude to the Royal Thai Government for its partnership with the Badminton 
World Federation. 
 
 

 

 

 

Yours sincerely 

 

 

 

 

 
Poul-Erik Høyer OLY 

President   
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SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS
ขอบพระคุณ

General Prayut Chan-o-cha (Ret.)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
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General Prawit Wongsuwon (Ret.)
Deputy Prime Minister 
President of National Olympic Committee of Thailand  
Under the Royal Patronage of His Majesty the King

SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS
ขอบพระคุณ
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Don Pramudwinai
Deputy Prime Minister
Minister of Foreign Affairs

SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS
ขอบพระคุณ

Dr.Wissanu Krea-ngam
Deputy Prime Minister
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Anutin Charnvirakul
Deputy Prime Minister 
Minister of Public Health

SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS
ขอบพระคุณ

Phiphat Ratchakitprakarn
Minister of Tourism and Sports 
Chairperson of the Organizing Committee of  
International Badminton Tournaments
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SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS
ขอบพระคุณ

Itthiphol Kunplome
Minister of Culture

Dr.Somsak Leeswadtrakul
Advisor to the President of National Olympic Committee of Thailand (NOCT)
Advisor to the President of Olympic Council of Asia (OCA) 
Advisor to the President of Alliance of Independent 
recognised Members of Sport (AIMS)

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 
Hospital for Tropical Diseases, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
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SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS
ขอบพระคุณ

Anucha Burapachaisri
Government Spokesman

Air Chief Marshal Airbull Suttiwan Commander-in-Chief, RTAF

Air Chief Marshal Alongkorn Vannarot Senior RTAF Expert 

Air Marshal Thanavit Sakulsaengparpha Director of  Medical Services, RTAF

Air Vice Marshal Worrakit Muksri Commander of Don Muang Air Military Police, RTAF
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Dr.Gongsak Yodmani Governor of Sports Authority of Thailand 

Dr.Pornpitak Panlar DVM.,M.PH Director of Strategy and Planning Division, Department of Disease Control

SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS
ขอบพระคุณ

Prof.Dr.Suttipong Wacharasindhu, M.D.
Dean of Faculty of Medicine, Chulalongkorn University and 
Director of King Chulalongkorn Memorial Hospital

General Vitch Devahasdin
Executive Board of Sports Authority of Thailand 
Executive Board of National Sports Development Fund
Assistant Treasurer, National Olympic Committee of Thailand
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Assoc.Prof.Kamthorn Malatham, M.D.
President of Infectious Disease Association of Thailand 
ผศ.นพ.กำ�ธร ม�ล�ธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

Chutinant Bhirombhakdi
น�ยจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

Dr.Boon Vanasin, M.D.
Chairman of Thonburi Healthcare Group Public Company Limited 
นพ.บุญ วน�สิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

Suphachai Chearavanont
Chairman of the Board of Directors, True Corporation Public Company Limited
น�ยศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

Dr.Somporn Suebthawilkul
ดร.สมพร สืบถวิลกุล

General Somsak Rungsita 
Former Secretary-General of the National Security Council
พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิต� อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Prof.Dr. Suchatvee Suwansawat
President of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Ongard Prapakamol 
Chief Media Officer, True Corporation Public Company Limited
น�ยองอ�จ ประภ�กมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

Auttapol Rerkpiboon
น�ยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

Atcharin Pattanapanchai
Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society
น�งส�วอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

National Security Council
สภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติ

Ministry of Defence
กระทรวงกล�โหม

Royal Thai Army 
กองทัพบก

Department of Consular Affairs
กรมก�รกงสุล

Nonthaburi Province
จังหวัดนนทบุรี

Pathumthani Province
จังหวัดปทุมธ�นี

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
สถ�บันเทคโนโลยีเจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

Pakkred Provincial Police Station 
สถ�นีตำ�รวจภูธรป�กเกร็ด

Thai Airways International Public Company Limited
บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)

Airports of Thailand Public Company Limited
บริษัท ท่�อ�ก�ศย�นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

ล�ยไทยสร้�งสรรค์ผลง�นโดย
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำ�ปี 2554

Thai Pattern Designed by 
Master Chalermchai Kositpiphat, 

National Artist on Visual Arts (Painting) in 2011

SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS
ขอบพระคุณ
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