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ประกาศรายช่ือนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 
ประจำปี 2020 ณ เมืองออร์ฮูส ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

ระหว่างวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2564 
 

ตามที่สหพันธ์แบดมินตันโลก (Badminton World Federation : BWF) กำหนดจัดการแข่งขัน
แบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลก โธมัส & อูเบอร์คัพ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2020  (Thomas & Uber 
Cup Finals 2020) ณ เมืองออร์ฮูส ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2564 โดยที่นักกีฬา
แบดมินตันทีมชาติไทยผ่านการคัดเลือกร่วมการแข่งขันทั้งในรายการโธมัสคัพ และอูเบอร์คัพ ประกอบด้วย 
นักกีฬาชาย จำนวน 12 คน และนักกีฬาหญิง จำนวน 12 คน 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความ  
เป็นเลิศ ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตัน ซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ 
และ อูเบอร์คัพ 2020” โดยอัตโนมัติ ดังนี้ 

นักกีฬาชาย 
1. นายกันตภณ หวังเจริญ 
2. นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์ 
3. นายเดชาพล พัววรานุเคราะห์ 
4. นายกิตตินุพงษ์ เกตุเรน 
5. นายสุภัค จอมเกาะ 
6. นายตนุภัทร วิริยางกูร 
7. นายณัฐพัฒน์ ตฤณขจี 

 

นักกีฬาหญิง  
1. นางสาวรัชนก อินทนนท์ 
2. นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ 
3. นางสาวบุศนันทน์ อ๊ึงบำรุงพันธุ์ 
4. นางสาวพิทยาภรณ์ ไชยวรรณ 
5. นางสาวรวินดา ประจงใจ 
6. นางสาวจงกลพรรณ กิติธรากุล 
7. นางสาวทรัพย์สิรี แต้รัตนะชัย 
8. นางสาวพุธิตา ศุภจิรกุล 
9. นางสาวนันทน์กาญจน์ เอ่ียมสอาด 
10. นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสอาด 

11. นางสาวศุภิสรา เพียวสามพราน 

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะทำการคัดเลือกกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเพ่ิมเติม ในประเภทชายเดี่ยว 

จำนวน 3 คน ประเภทหญิงเดี่ยว จำนวน 1 คน และประเภทชายคู่ จำนวน 1 คู่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

“โธมัสคัพ และ อูเบอร์คัพ 2020” โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ดังนี้ 
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ประเภทชายเดี่ยว ประกอบด้วย 

1. นายสิทธิคมน์  ธรรมศิลป์  (WR 25) 

 2. นายโฆษิต  เพชรประดับ  (WR 37) 

 3. นายทนงศักดิ์  แสนสมบูรณ์สุข  (WR 43) 

 4. นายกิตติพงศ์  อิ่มนาค  (TR 1) 

 5. นายอดุลย์รัชต์  นามกูล  (TR 2) 

 6. นายธีรภัทร  เขียวหวาน  (TR 3) 

 7. นายสุรสิทธิ์  อริยะบารนีกุล  (TR 4) 

 8. นายศรันย์  แจ่มศรี  (TR 5) 

สำรอง 

 1. นายสัพพัญญู  อวิหิงสานนท์  (WR 52) 

 2. นายวรท  อุไรวงศ์  (TR 6) 

 3. นายวรภพ  ชื่นค้า  (TR 7) 

 4. นายภากร  โชติพินิจ  (TR 8) 

 5. นายพณิชยพล  ธีระรัตน์สกุล  (TR 9) 

ประเภทหญิงเดี่ยว ประกอบด้วย 

1. นางสาวณิชชาอร จินดาพล  (WR 25) 

2. นางสาวศุภนิดา  เกตุทอง  (WR 33) 

3. นางสาวพรทิพย์  บูรณะประเสริฐสุข  (WR 45) 

4. นางสาวอทิตยา  โปวานนท์  (TR 1) 

5. นางสาวนันทกาญจน์  เอี่ยมสอาด  (TR 2) 

6. นางสาวณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์  (TR 3) 

7. นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสอาด  (TR 4) 

8. นางสาวลักษิกา  กัลละหะ  (TR 6) 

สำรอง 

1. นางสาวชนัญชิดา  จูเจริญ  (WR 104) 

2. นางสาวพรพิชา  เชยกีวงศ์  (TR 7) 

3. นางสาวสรัลพร  พรพัฒนามงคล  (TR 8) 

4. นาวสาวพิชฌามลณ์  โอภาสนิพัทธ์ (TR 9) 

5. นางสาวศิรดา  รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์  (WR 198) 
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ประเภทชายคู่ ประกอบด้วย 

 1. นายบดินทร์  อิสสระ + นายมณีพงษ์  จงจิตร  (WR 45) 

 2. นายเฉลิมพล  เจริญกิจอมร + นายกิตติศักดิ์  นามเดช  (WR 97) 

 3. นายติณณ์  อิสรยะเนตร + นายกิตติศักดิ์  นามเดช  (WR 107) 

 4. นายสมัชชา  โตวรรณเกษม  (TR 3) 

 5. นายนันทกานต์  ยอดไพสง  (TR 4) 

 6. นายเฉลิมพล  เจริญกิจอมร  (TR 4) 

 7. นายวงศธร  ทองคำ  (TR 6) 

 8. นายวรพล  ทองสง่า  (TR 7) 

สำรอง  

 1. นายรุษฐนภัค  อูปทอง + นายนันทกานต์  ยอดไพสง  (WR 160) 

2. นายธนาวัสน์  อุดมสีห์ภรกุล  (TR 7) 

 3. นายรัชพล  มรรคศศิธร  (TR 9) 

 4. นายพงศกร  ทองคำ  (TR 10) 

 5. นายวีรภัทร  ภาคจรุง  (TR 11) 

 6. นายวชิรวิทย์  โสทน  (TR 12) 

ทั้งนี้ นักกีฬาประเภทชายคู่ที่มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกจาก World Ranking สามารถเปลี่ยนคู่ได้ แต่ต้อง

ได้รับการยินยอมจากคู่ของตนเอง โดยต้องแจ้งชื่อคู่ท่ีจะเข้าคัดเลือกมาพร้อมกับการยืนยันสิทธิ์ ซึ่งคู่ของตนเอง

ที่สละสิทธิ์ จะไม่สามารถไปจับคู่กับนักกีฬาคนอื่นได้อีก ยกเว้นมีสิทธิ์เข้าคัดเลือกจาก World Ranking และ/

หรือ Thai Ranking ในลำดับถัดมา สำหรับนักกีฬาประเภทชายคู่ท่ีมีสิทธิ์เข้าคัดเลือกจาก Thai Ranking ต้อง

แจ้งชื่อคูท่ี่จะเข้าคัดเลือกมาพร้อมกับการยืนยันสิทธิ์ด้วยเช่นกัน  

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ขอให้นักกีฬาแบดมินตันที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทำการยืนยันสิทธิ์ 

เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ และ อูเบอร์คัพ 2020” โดยอัตโนมัติ  และสิทธิ์ใน 

การคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ และ อูเบอร์คัพ 2020” เพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ 

คุณธนัช  อัศวนภากาศ ที ่ปรึกษาฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โทรศัพท์ 0945199365 อีเมล์ 

wichitassa@yahoo.co.th และสำเนาถึง entryonline.bat@gmail.com  ภายในวันเสาร์ที ่ 4 กันยายน 

2564 เวลา 18.00 น. โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะทำการประชุมผู้จัดการทีมและนักกีฬาแบดมินตัน 

ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ทางออนไลน์ พร้อมทำการจับสลาก

แบ่งสายการแข่งขัน และกำหนดเวลาเริ่มทำการแข่งขัน 

 

mailto:wichitassa@yahoo.co.th
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สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ และ  

อูเบอร์คัพ 2020” เพิ่มเติม ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ณ สนามกีฬาแบดมินตัน  

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ถนนวิทยุ-สารสิน สวนลุมพินี ทั้งนี ้ เนื ่องจากการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน 

ทีมชาติไทย “โธมัสคัพ และ อูเบอร์คัพ 2020” ในครั้งนี้ จัดภายใต้มาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าชมการคัดเลือกในครั้งนี้  จะอนุญาตเฉพาะผู้ฝึกสอน

และนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเท่านั้น  

 

 

            ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
  

  
  

 (นายธนัช  อัศวนภากาศ) 
ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


