ประกาศคัดเลือกนัก กีฬา
เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์ เอเชีย 2017 ณ ประเทศอินโดนิเซีย
ระหว่างวันที่ 22 - 30 กรกฎาคม 2560
ตามที่จ ะมีการแข่งขั นแบดมินตัน เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 ณ ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่ างวัน ที่
22 - 30 กรกฎาคม 2560 นั้น สมาคมกีฬ าแบดมินตัน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถั มภ์ โดยฝ่ายพัฒนา
นัก กีฬ าสู่ ความเป็น เลิ ศ จะท าการคัด เลื อกนัก กีฬ าแบดมิน ตัน เยาวชนทีมชาติไทยเพื่อ ส่ง เข้า ร่ว มการแข่ งขั น
รายละเอียด ดังนี้
ประเภทที ม สามารถส่ งรายชื่ อนั ก กีฬ าสูง สุ ด เป็ น นัก กี ฬาชาย จ านวน 8 คน และนั ก กีฬ าหญิ ง
จานวน 8 คน
ประเภทบุคคล สามารถส่งรายชื่อนั กกีฬาประเภทเดี่ยว จานวน 4 คน ประเภทคู่ จ านวน 3 คู่ และ
ประเภทคู่ผสม จานวน 4 คู่
ในการคัดเลือ กนักกีฬาเพื่ อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ฝ่ายพั ฒนาฯ จะท าการคัดเลือ กในส่วนของ
นักกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ (ไม่มีการคัดเลือกในประเภทคู่ผสม)
การคัดเลือกนักกีฬาแบดมิน ตัน เยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017
ในการคัดเลือ กนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมิน ตันเยาวชนชิ งแชมป์เอเชี ย
2017 ฝ่ ายพั ฒ นาฯ จะยึ ด ถื อเกณฑ์ การคั ดเลือ กนั ก กีฬ าฯ ตามระเบี ย บสมาคมกี ฬ าแบดมิ น ตั นฯ ว่า ด้ ว ย
หลั กเกณฑ์ก ารคั ดเลื อกตั วนั กกี ฬาทีมชาติ นั กกี ฬาทีมชาติ สารอง นั ก กีฬ าเยาวชนที มชาติ ผู้ ฝึก สอน ผู้ช่ ว ย
ผู้ฝึ กสอน การทดสอบและการประเมิ น พุท ธศั ก ราข 2527 (ฉบั บแก้ ไขเพิ่มเติ มครั้ง ที่ 2 พุ ทธศัก ราช 2560)
หมวดที่ 1 ข้อ 8 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบีย บสมาคมกีฬ าแบดมินตั นฯ จะมีนัก กีฬาแบดมิ นตันที่ มีสิท ธิ์
เข้าร่วมเป็น นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติ ไทย ในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์ เอเชีย 2017 โดย
อัตโนมัติ และนักกีฬ าแบดมินตั นที่มีสิทธิ์ เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นนั กกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ใน
การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 รายละเอียด ดังนี้
ประเภทชายเดี่ยว มีนั กกีฬ าแบดมิน ตันเยาวชนชายที่ มีสิท ธิ์เข้ าร่วมเป็น นักกี ฬาแบดมินตั นเยาวชน
ที มชาติ ไทย โดยอั ต โนมั ติ จ านวน 2 คน (อ้ า งอิ งจากอั น ดั บ มื อ เยาวชน โลก BWF World Ranking เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560) ประกอบด้วย
.
1. กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 3 / ชนะเลิศเยาวชนชายเดี่ยว SCG U19 2017
2. พชรพล นิพรรัมย์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 7
ต้องทาการคัดเลือกนักกีฬาประเภทชายเดี่ยว เพิ่มเติม จานวน 2 คน
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ประเภทหญิ งเดี่ยว มีนักกี ฬาแบดมิน ตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เ ข้าร่วมเป็นนั กกีฬาแบดมิ นตันเยาวชน
ที มชาติ ไทย โดยอั ต โนมั ติ จ านวน 4 คน (อ้ า งอิ งจากอั น ดั บ มื อ เยาวชน โลก BWF World Ranking เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560) ประกอบด้วย
1. นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด ชนะเลิศเยาวชนหญิงเดี่ยว SCG U19 2017
2. ภัทรสุดา ไชยวรรณ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 4
3. ชนัญชิดา จูเจริญ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 11
4. ชาสินี โกรีภาพ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 12
ได้นักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวครบจานวน ไม่มีการคัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว เพิ่มเติม
ประเภทชายคู่ มี นั กกี ฬ าแบดมิ น ตัน เยาวชนชายที่มีสิ ท ธิ์เข้ า ร่ว มเป็ นนั ก กีฬ าแบดมิ นตั น เยาวชน
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จานวน 1 คู่
1. ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี + วชิรวิทย์ โสทน ชนะเลิศเยาวชนชายคู่ SCG U19 2017
ต้องทาการคัดเลือกนักกีฬาประเภทชายคู่ เพิ่มเติม จานวน 2 คู่
ประเภทหญิ งคู่ มี นั กกี ฬาแบดมิน ตัน เยาวชนหญิง ที่มีสิ ทธิ์ เข้ าร่ว มเป็น นั กกี ฬ าแบดมิน ตัน เยาวชน
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จานวน 1 คู่
1. ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ + ศุภิสรา เพียวสามพราน ชนะเลิศเยาวชนหญิงคู่ SCG U19 2017
ต้องทาการคัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงคู่ เพิ่มเติม จานวน 2 คู่
ประเภทคู่ ผ สม มี นั ก กี ฬ าแบดมิ น ตั น เยาวชน ที่ มีสิ ท ธิ์ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น นั ก กี ฬ าแบดมิ น ตั น เยาวชน
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จานวน 1 คู่
1. ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี + ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ ชนะเลิศเยาวชนคู่ผสม SCG U19 2017
ฝ่ายพัฒนาฯ จะท าการคัด เลือ กนัก กีฬ าแบดมิน ตัน เยาวชนทีมชาติไ ทย เพิ่มเติมตามจ านวนข้ างต้ น
(ประเภทชายเดี่ย ว จานวน 2 คน ประเภทชายคู่ จ านวน 2 คู่ และประเภทหญิงคู่ จ านวน 2 คู)่ โดยมี นักกีฬ า
แบดมิ นตันเยาวชนที่มีสิท ธิ์เข้า ร่วมการคัดเลือกเป็ นนัก กีฬาแบดมิน ตันเยาวชนทีมชาติไทย สาหรั บการแข่งขั น
แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 ดังนี้
ประเภทชายเดี่ยว รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จานวน 8 คน คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนที มชาติ ไ ทย จ าน วน 2 คน (ใช้ อั น ดั บ มื อ เยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
8 มิถุนายน 2560 อันดับที่ 21 - 100 และอันดับมือ เยาวชนไทย เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เฉพาะ
นักกี ฬาแบดมิ นตั นทีม่ ี อายุ 17 - 18 ปี อั นดับ ที่ 1 - 8 รวมทั้ งผู้ช นะเลิ ศกีฬ าเยาวชนแห่งชาติค รั้งล่ าสุด และ
รองชนะเลิศเยาวชน SCG U19 2017)
1. ศรัณย์ แจ่มศรี อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 21
2. รุษฐนภัค อูปทอง อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 24
3. เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 37
4. อัยการ โพธิ์พืช อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2
5 ธีรภัทร เขียวหวาน อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3
6. ศรัณย์ นพเก้า อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4
7. ยศกร นวลหนูปล้อง ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด
8. กานดิศ วรรณอรุณ รองชนะเลิศเยาวชนชายเดี่ยว SCG U19 2017
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สารอง จ านวน 2 คน ในกรณีที่นักกีฬ าซึ่งมีสิท ธิ์คัดเลือ กสละสิท ธิ์ จะเลื่อ นนักกีฬ าสารองขึ้ นมาแทน
ตามลาดับ
1. ภาณุวัฒน์ ศรีมันตะ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 56
2. ธนภัทร กิตติเนาวรัตน์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6
ประเภทชายคู่ รายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ์เ ข้าร่ วมการคัด เลื อกฯ จ านวน 8 คู่ คัด เลือ กเป็ นนั กกี ฬาแบดมิ นตั น
เยาวชนที มชาติ ไ ทย จ านวน 2 คู่ (ใช้ อั น ดั บ มื อ เยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
8 มิถุนายน 2560 อันดับที่ 21 - 100 และอันดับมือ เยาวชนไทย เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เฉพาะ
นัก กี ฬาแบดมิ นตั น ทีม่ ี อ ายุ 17 - 18 ปี อัน ดั บที่ 1 - 8 โดยน าคะแนนของนั กกี ฬ าแต่ ละคนที่ ลงแข่ง ขัน ใน
ประเภทคู่ร่วมกันมาบวกกันและใช้เป็นฐานคะแนนในการจัดอัน ดับ )
1. กฤษดา โกหลา + คณินพงศ์ โยกาศ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 81
2. ปัณฑ์ธร แสงวนณิช + วีรภัทร ภาคจรุง คะแนนรวม 141,414 คะแนน
3. วริทธิ์ สารพัฒน์ + วรทัต เจียรพิพัฒน์กุล คะแนนรวม 125,610 คะแนน
4. กิตติธัช เชยกลิ่นเทศ + ปิยพัฒน์ วรรณลี คะแนนรวม 94,816 คะแนน
5. ชญานิน สุสะสินธุ์ + นครินทร์ บ่อคา คะแนนรวม 89,484 คะแนน
6. ภูชิชญ์ อโนทัยสถาพร + วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ คะแนนรวม 80,448 คะแนน
7 ภากร โชติพินิจ + ธีรภัทร เขียวหวาน คะแนนรวม 80,014 คะแนน
8. กุลวุฒิ วิทิตศานต์ + พชรพล นิพรรัมย์ รองชนะเลิศเยาวชนชายคู่ SCG U19 2017
สารอง จานวน 1 คู่ ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. รัชพล ผูกพัน + เชาวลิต คารักษ์ คะแนนรวม 73,330 คะแนน
ประเภทหญิ งคู่ รายชื่อ ผู้มีสิ ทธิ์ เข้าร่ วมการคัดเลือกฯ จานวน 8 คู่ คัดเลือกเป็น นัก กีฬ าแบดมิ นตั น
เยาวชนที ม ชาติ ไ ทย จ า นวน 2 คู่ (ใช้ อั น ดั บ มื อ เยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
8 มิถุนายน 2560 อันดับที่ 21 - 100 และอันดับมือ เยาวชนไทย เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เฉพาะ
นัก กี ฬาแบดมิ นตั น ทีม่ ี อ ายุ 17 - 18 ปี อัน ดั บที่ 1 - 8 โดยน าคะแนนของนั กกี ฬ าแต่ ละคนที่ ลงแข่ง ขัน ใน
ประเภทคู่ร่วมกันมาบวกกันและใช้เป็นฐานคะแนนในการจัดอัน ดับ )
1. นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด + เบญญาภา เอี่ยมสอาด อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 89
2. ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา + ธัญญธร ธรรมนพเก้า คะแนนรวม 89,148 คะแนน
3. ยมลภัทร ธเนศอนุกูล + ปภาวรินทร์ จตุพนาพร คะแนนรวม 78,250 คะแนน
4. ณัฐธิดา มูลอนันต์ + สรวงสุภา ศุภสังข์ คะแนนรวม 66,088 คะแนน
5. ณัฐชา ฉัตรภัทริน + รุจนบดี ศรีไพบูลย์ คะแนนรวม 47,556 คะแนน
6. กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์ + ภาสิณี สุขสวัสดิ์ คะแนนรวม 46,436 คะแนน
7. สรั ล ชนา ชั ยกิ ต ติ วัฒ น์ + ธนั ช พร ดารงธรรมวุฒิ ชนะเลิ ศกี ฬ าเยาวชนแห่ งขาติค รั้ งล่ า สุด /
คะแนนรวม 111,156 คะแนน
8. ธนพิม กวีนันทวงศ์ + ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ รองชนะเลิศเยาวชนหญิงคู่ SCG U19 2017
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รายชื่ อนั ก กีฬ าแบดมิ น ตัน เยาวชน ซึ่ง ฝ่า ยพัฒ นาฯ ประกาศในครั้ งนี้ หากผู้ ฝึ กสอนหรือ นั กกี ฬ า
มีข้ อสงสัย หรือ ข้อ โต้ แ ย้ง ประการใด ขอให้ติ ด ต่อ คุ ณธนั ช อั ศวนภากาศ โทร.094-519-9365 ภายในวั น ที่
14 มิ ถุน ายน 2560 เวลา 18.00 น. ก่ อนที่ จะประกาศรายชื่ อ เป็ นครั้ งสุ ดท้ า ยในวั น ที่ 15 มิ ถุน ายน 2560
รวมทั้งขอให้ นัก กีฬาทาการยืนยั นสิ ทธิ์ใ นการเป็ นนัก กีฬ าเยาวชนที มชาติไทย ส าหรั บการแข่งขั นแบดมิ นตั น
เยาวชนชิงแชมป์ เอเชีย 2017 โดยอัต โนมั ติ และสิ ทธิ์ ในการเข้ าร่ วมการคั ดเลื อกฯ ภายในวัน ที่ 16 มิถุน ายน
2560 เวลา 18.00 น. โดยอีเมล์ wichitassa@yahoo.co.th
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตัน ฯ จะดาเนินการคัดเลือกนั กกีฬาแบดมินตัน เยาวชนที มชาติไทย สาหรั บ
การแข่ งขั น แบดมิ น ตัน เยาวชนชิ งแชมป์ เ อเชีย 2017 ในวั น เสาร ์ที่ 17 - วั นอาทิ ตย์ ที่ 18 มิถุ น ายน 2560
ณ สนามกีฬาแบดมินตั นภายในบริเ วณสโมสรสานั กงานทรั พย์สิ นส่ วนพระมหากษัตริ ย์ (สี่ เสาเทเวศร์) โดยให้
นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

นาวาอากาศเอก
(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย)
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้า 4 | 4 เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2560

