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ประกาศคัดเลือกนักกีฬาเพื่อแข่งขัน 
รายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2017 
ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2560 

 
ตามที่สหพันธ์แบดมินตันเอเชีย (Badminton Asia) ก าหนดจัดการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชน 

ชิงแชมป์เอเชีย 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (Badminton Asia Junior U15 & U17 
Championships 2017) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2560 โดยให้สิทธิ์แต่ละ
ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรุ่น คือ ประเภทชายเดี่ยว จ านวน 6 คน ประเภทหญิงเดี่ยว จ านวน 
6 คน ประเภทชายคู่ จ านวน 3 คู่ ประเภทหญิงคู ่จ านวน 3 คู่ และประเภทคู่ผสม จ านวน 3 คู่ นั้น 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
จะส่งนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  
โดยอัตโนมัติ และสมาคมฯ จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
 1. เป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี (เกิดหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2002) 
 2. เป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 (แต่ละประเภท) ในรายการ 
SCG Junior Badminton Championships 2017 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หรือ
สูงกว่า  

รายช่ือนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ประเภทชายเดี่ยว 1.  ภูริธชั อารีย์   ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

2.  ธัชพล จ านงค์  รองชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ประเภทหญิงเดี่ยว 1.  พรพิชชา เชยกีวงศ์  ชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

2.  กฤตพร เจียรธเนศ  รองชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ประเภทชายคู่  1.  ภูริธชั อารีย์   ชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

    พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ 
2.  วิชญะ จินตมุทธา  รองชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    วิสา ศรีสุริยะ 

ประเภทหญิงคู่  1.  กฤตพร เจียรธเนศ  ชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร 
2.  เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ รองชนะเลิศหญิงคู ่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    กัญญาณัฐ สุดเชยชม 
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ประเภทคู่ผสม  1.  วิสา ศรีสุริยะ   ชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    พรณิชา สุวัฒโนดม 
2.  ธัชพล จ านงค์  รองชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร 

 

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
 1. เป็นนักกีฬาแบดมินตันที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี (เกิดหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2000) 
 2. เป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 (แต่ละประเภท) รายการ SCG 
Junior Badminton Championships 2017 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หรือสูงกว่า 

รายช่ือนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
ประเภทชายเดี่ยว 1.  กุลวุฒิ วิทิตศานต์  ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 

2.  เสฏฐนันท์ ปิยวชัรวิจิตร ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
3.  เหนือดวง มังกรลอย  รองชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

ประเภทหญิงเดี่ยว 1.  ภัทรสุดา ไชยวรรณ  ชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
2.  เบญญาภา เอี่ยมสอาด  รองชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

ประเภทชายคู่  1.  เสฏฐนันท์ ปิยวชัรวิจิตร ชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
    ศุภชัย ไชยศิลป ์
2.  ณฐกร จันทร์ขุน  รองชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
    รัชพล มรรคศศิธร 

ประเภทหญิงคู่  1.  พีรยา คันธารวงสกุล  ชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
    เบญญาภา เอี่ยมสอาด 
2.  ภัทรสุดา ไชยวรรณ  รองชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
    พิมพ์มาดา คุณากร 

ประเภทคู่ผสม  1.  เสฏฐนันท์ ปิยวชัรวิจิตร ชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
    ภัทรสุดา ไชยวรรณ 
2.  ศุภชัย ไชยศิลป์  รองชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
    เมษนี ลุก 

ทั้งนี้ หากมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่ประสงค์จะไปแข่งขัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
แข่งขันเองทั้งหมด ตามสิทธิ์ที่เหลือที่ประเทศไทยได้รับในแต่ละประเภท ทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่
เกิน 17 ปี สมาคมฯ เปิดโอกาสให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันใน
รายการดังกล่าวได้ โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีอันดับมือดีที่สุด 8 อันดับในแต่ละประเภท ในทั้ง
สองรุ่นอายุ (ตามการจัดอันดับมือเยาวชนไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560) เพ่ือมาท าการคัดเลือกต่อไป 
หากมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกในแต่ละประเภท ในทั้งสองรุ่นอายุ น้อยกว่าสิทธิ์ที่เหลือที่
ประเทศไทยได้รับ นักกีฬาจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันโดยไม่ต้องมีการคัดเลือก 
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สมาคมฯ ขอให้นักกีฬาแบดมินตันที่ได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันโดยอัตโนมัติ ท าการยืนยันรายชื่อ เพ่ือรับสิทธิ์ในการ
ไปแข่งขันรายการดังกล่าว และขอให้นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรายการดังกล่าวโดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สมัครเพ่ือเข้าร่วมคัดเลือก ผ่านทางอีเมล์ของ คุณธนัช อัศวนภากาศ กรรมการฝ่ายพัฒนา
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ อีเมล wichitassa@yahoo.co.th โทร. 0945199365 ภายในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 
เวลา 18.00 น. โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 
2560 

ทั้งนี้  สมาคมฯ จะด าเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ส าหรับการแข่งขัน
แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในวันจันทร์ที่ 21 และ 
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาแบดมินตันศิริกาญจนา โดยให้นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวัน
จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เพ่ือประชุมจับสลากสายการแข่งขัน และจะเริ่มท าการแข่งขัน เวลา 
10.00 น. 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 

 

 
นาวาอากาศเอก 

(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย) 
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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