ประกาศคัดเลือกนักกีฬา
เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 ณ ประเทศอินโดนิเซีย
ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2560
ตามที่จะมีการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 ณ ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่
9 – 22 ตุลาคม 2560 นั้น สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒ นา
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันใน
ครั้งนี้ รายละเอียด ดังนี้
ประเภททีม สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาสูงสุด รวมทั้งสิ้น 15 คน
ประเภทบุคคล สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทเดี่ยว จานวน 4 คน ประเภทคู่ จานวน 3 คู่ และ
ประเภทคู่ผสม จานวน 4 คู่
ในการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาฯ จะทาการคัดเลือกในส่วนของ
นักกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ (ไม่มีการคัดเลือกในประเภทคู่ผสม)
การคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2017
ในการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์ โลก
2017 ฝ่ ายพัฒ นาฯ จะยึ ดถือ เกณฑ์การคัดเลื อกนั กกี ฬาฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตัน ฯ ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสารอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน การทดสอบและการประเมิน พุทธศักราข 2527 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560)
หมวดที่ 1 ข้อ 8 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะมีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์
เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 โดย
อัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ใน
การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 รายละเอียด ดังนี้
ประเภทชายเดี่ยว มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน
ที ม ชาติ ไ ทย โดยอั ต โนมั ติ จ านวน 4 คน (อ้ า งอิ ง จากอั น ดั บ มื อ เยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560) ประกอบด้วย
.
1 กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 2 / ชนะเลิศเยาวชนชายเดี่ยว SCG U19 2017
2. รุษฐนภัค อูปทอง อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 9
3. พชรพล นิพรรัมย์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 15
4. ศรัณย์ แจ่มศรี อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 18
ได้นักกีฬาประเภทชายเดี่ยวครบจานวน ไม่มีการคัดเลือกนักกีฬาประเภทชายเดี่ยว เพิ่มเติม
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ประเภทหญิงเดี่ยว มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน
ที ม ชาติ ไ ทย โดยอั ต โนมั ติ จ านวน 4 คน (อ้ า งอิ ง จากอั น ดั บ มื อ เยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560) ประกอบด้วย
1. นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด ชนะเลิศเยาวชนหญิงเดี่ยว SCG U19 2017
2. ภัทรสุดา ไชยวรรณ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 3
3. ชาสินี โกรีภาพ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 9
4. ชนัญชิดา จูเจริญ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 14
ได้นักกีฬาหญิงเดี่ยวครบจานวน จะไม่มีการคัดเลือก ประเภทหญิงเดี่ยว
ประเภทชายคู่ มีนักกีฬาแบดมิน ตันเยาวชนชายที่มีสิ ทธิ์เข้าร่ว มเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จานวน 1 คู่
1. ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี + วชิรวิทย์ โสทน ชนะเลิศเยาวชนชายคู่ SCG U19 2017
ต้องทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทชายคู่ เพิ่มเติม จานวน 2 คู่
ประเภทหญิงคู่ มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จานวน 1 คู่
1. ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ + ศุภิสรา เพียวสามพราน ชนะเลิศเยาวชนหญิงคู่ SCG U19 2017
ต้องทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทหญิงคู่ เพิ่มเติม จานวน 2 คู่
ประเภทคู่ ผ สม มี นั ก กี ฬ าแบดมิ น ตั น เยาวชนที่ มี สิ 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 จะทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน เยาวชนทีมชาติไทย เพิ่มเติมตามจานวนข้างต้น
(ประเภทชายคู่ จานวน 2 คู่ และประเภทหญิงคู่ จานวน 2 คู)่ โดยมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
การคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย สาหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก
2017 ดังนี้
ประเภทชายคู่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จานวน 8 คู่ คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนที ม ชาติ 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
3 สิงหาคม 2560 อันดับที่ 21 – 100 และอันดับมือเยาวชนไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เฉพาะ
นั กกีฬาแบดมินตันที่มีอายุ 17 – 18 ปี อันดับที่ 1 – 8 โดยนาคะแนนของนักกีฬาแต่ล ะคนที่ล งแข่งขันใน
ประเภทคู่ร่วมกันมาบวกกันและใช้เป็นฐานคะแนนในการจัดอันดับ)
1. กฤษดา โกหลา + คณินพงศ์ โยกาศ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 94
2. ปัณฑ์ธร แสงวนณิช + วีรภัทร ภาคจรุง คะแนนรวม 99,334 คะแนน
3. อัยการ โพธิ์พืช + ภาภูมิ พึ่งโพธิ์ คะแนนรวม 91,870 คะแนน
4. ภากร โชติพินิจ + ธีรภัทร เขียวหวาน คะแนนรวม 84,422 คะแนน
5. ทรงภพ วิทยาวุฒิไกร + นาถวิช สาระจันทร์ คะแนนรวม 80,642 คะแนน
6. ภูชิชญ์ อโนทัยสถาพร + คุณานนท์ พรหมเชียรรัตน์ คะแนนรวม 77,520 คะแนน
7. วิภู อินทร์แก้ว + กิตติธัช เชยกลิ่นเทศ ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งขาติ
8. กุลวุฒิ วิทิตศานต์ + พชรพล นิพรรัมย์ รองชนะเลิศเยาวชนชายคู่ SCG U19 2017
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สารอง จานวน 2 คู่ ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. ยศชนินทร์ อารีราษฎร์ + ทศพร อึ้งพลาชัย คะแนนรวม 77,404 คะแนน
2. วริทธ์ สารพัฒน์ + วรทัต เจียรพิพัฒน์กุล คะแนนรวม 77,120 คะแนน
ประเภทหญิงคู่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จานวน 8 คู่ คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนที ม ชาติ 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
3 สิงหาคม 2560 อันดับที่ 21 – 100 และอันดับมือเยาวชนไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เฉพาะ
นั กกีฬาแบดมินตันที่มีอายุ 17 – 18 ปี อันดับที่ 1 – 8 โดยนาคะแนนของนักกีฬาแต่ล ะคนที่ล งแข่งขันใน
ประเภทคู่ร่วมกันมาบวกกันและใช้เป็นฐานคะแนนในการจัดอันดับ)
1. นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด + เบญญาภา เอี่ยมสอาด อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 78
2. ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา + ธัญญธร ธรรมนพเก้า คะแนนรวม 98,284 คะแนน
3. ปภาวรินทร์ จตุพนาพร + สรวงสุภา ศุภสังข์ คะแนนรวม 91,288 คะแนน
4. กรรวี ประสมทรัพย์ + ปวีณ์ธิดา หาอุประ คะแนนรวม 85,604 คะแนน
5. ยมลภัทร ธเนศอนุกูล + ณัฐธิดา มูลอนันต์ คะแนนรวม 84,840 คะแนน
6. กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์ + ภาสิณี สุขสวัสดิ์ คะแนนรวม 66,804 คะแนน
7. สรัลชนา ชัยกิตติวัฒน์ + ธนัชพร ดารงธรรมวุฒิ ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งขาติ
8. ธนพิม กวีนันทวงศ์ + ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ รองชนะเลิศเยาวชนหญิงคู่ SCG U19 2017
รายชื่อนักกีฬาแบดมิน ตัน เยาวชน ซึ่งฝ่ายพัฒนาฯ ประกาศในครั้งนี้ หากผู้ฝึกสอนหรือนัก กี ฬา
มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งประการใด ขอให้ติดต่อ คุณธนัช อัศวนภากาศ กรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ โทร.094-519-9365 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ก่อนที่จะประกาศรายชื่อเป็น
ครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รวมทั้งขอให้นักกีฬาทาการยืนยันสิทธิ์ในการเป็นนักกีฬาเยาวชนทีม
ชาติไทย สาหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์ โลก 2017 โดยอัตโนมัติ และสิทธิ์ในการเข้าร่วมการ
คัดเลือกฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. โดยอีเมล wichitassa@yahoo.co.th
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะดาเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย สาหรับ
การแข่งขัน แบดมิน ตัน เยาวชนชิงแชมป์ โ ลก 2017 ในวัน จันทร์ที่ 21 และวันอั งคารที่ 22 สิ งหาคม 2560
ณ สนามกีฬาแบดมินตันศิริกาญจนา โดยให้นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
เวลา 09.30 น. เพื่อประชุมจับสลากสายการแข่งขัน และจะเริ่มทาการแข่งขัน เวลา 10.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
นาวาอากาศเอก
(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย)
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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