ประกาศการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน เพื่อร่วมโครงการเตรียมพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2561
สาหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่ การกีฬาแห่ งประเทศไทยได้ ให้ ก ารสนับสนุน สมาคมกีฬ าแบดมินตัน แห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูป ถัมภ์ ในการเตรี ย มพัฒ นานั กกีฬาแบดมินตัน ประจาปี พ.ศ.2561 ส าหรับ การแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์ ครั้ งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 32 ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยกาหนดจานวนนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย จานวน 30 คน นั้น
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ได้ดาเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย เสร็จสิ้นแล้ว จานวน
21 คน ประกอบด้วย นักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์ เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์
ครัง้ ที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติและที่ผ่านการคัดเลือก จานวน 20 คน
และ สาวิตรี อมิตรพ่าย อันดับมือ 20 ของโลกในประเภทคู่ผสม (อ้างอิงอันดับมือโลก BWF World Ranking
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560) รายละเอียด ดังนี้
ประเภทชายเดี่ยว จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข
2. กันตภณ หวังเจริญ
3. โฆษิต เพชรประดับ
4. สัพพัญญู อวิหิงสานนท์
ประเภทหญิงดี่ยว จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. รัชนก อินทนนท์
2. บุศนันทน์ อึ๊งบารุงพันธุ์
3. ณิชชาอร จินดาพล
4. พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์
ประเภทชายคู่ จานวน 3 คู่ ประกอบด้วย
1. บดินทร์ อิสสระ + นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร
2. เดชาพล พัววรานุเคราะห์ + กิตตินุพงษ์ เกตุเรน
3. ติณณ์ อิสริยะเนตร + กิตติศักดิ์ นามเดช
ประเภทหญิงคู่ จานวน 3 คู่ ประกอบด้วย
1. ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย + พุธิตา สุภจิรกุล
2. จงกลพรรณ กิติธรากุล + รวินดา ประจงใจ
3. ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม + ผไทมาส เหมือนวงศ์
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ประเภทคู่ผสม จานวน 2 คู่ (ไม่มีการคัดเลือก) ประกอบด้วย
1. เดชาพล พัววรานุเคราะห์ + ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
2. บดินทร์ อิสสระ + สาวิตรี อมิตรพ่าย
จึงยังเหลือนักกีฬาแบดมินตันที่ต้ องพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักกี ฬาแบดมินตันเป้าหมายเพิ่มเติม จานวน
9 คน ได้แก่ นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว จานวน 3 คน นักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว จานวน
2 คน (จะทาการคัดเลือก จานวน 3 คน กรณี สาวิตรี อมิตรพ่าย ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
ประเภทหญิงคู่) นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ จานวน 2 คน (1 คู่) และนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่
จานวน 2 คน (1 คู่)
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะทาการคั ดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมายเพิ่มเติมตามจานวนข้างต้น
โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ จากอันดับมือโลก อันดับ
มือประเทศไทย ผลการแข่งขัน SCG All Thailand Badminton Championships 2017 นักกีฬาแบดมินตัน
ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด นักกีฬาแบดมินตันที่ชนะเลิศการแข่งขัน Badminton Academy
Challenge (U23 Thai League 2017) รอบชิงชนะเลิศ นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
จากการแข่งขัน SCG Junior Badminton Championships 2017 รอบชิงชนะเลิศ และฟอร์มการเล่นของ
นักกีฬาแบดมินตันในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเชิญผู้ฝึกสอนจากสโมสรสมาชิกซึ่งมีนักกีฬาแบดมินตันที่ อยู่ ใน
เกณฑ์การพิจารณาที่กาหนด เข้าร่วมประชุมในการกาหนดและรับรองรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้า
ร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
มีรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีม่ ีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกในแต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทชายเดี่ยว จานวน 8 คน (คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย จานวน 3 คน) ประกอบด้วย
1. ปัณณวิชญ์ ทองน่วม
2. อดุลรัชต์ นามกูล
3. กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร
4. เมฆ ณรงค์ฤทธิ์
5. พีรณัฐ บุญทัน
6. สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์
7. กุลวุฒิ วิทิตศานต์
8. กรกฤต เหล่าตระกูล
สารอง จานวน 2 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. นพนัย สิงห์เรือง
2. รุษฐนภัค อูปทอง
ประเภทหญิงเดี่ยว จานวน 12 คน (คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย จานวน 2 คน สาหรับกรณี
สาวิตรี อมิตรพ่าย ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่ จะทาการคัดเลือก จานวน 3 คน)
ประกอบด้วย
1. พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข
2. ภัทรสุดา ไชยวรรณ
3. สริตา สุวรรณกิจบริหาร
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4. อรณิชา จงสถาพรพันธุ์
5. ศุภนิดา เกตุทอง
6. กุลจิรา คงดี
7. มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์
8. ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์
9. นันทกาญจน์ เอี่ยมสอาด
10. ชาสินี โกรีภาพ
11. ชนัญชิดา จูเจริญ
12. ภิรมณ จาแนกทาน
สารอง จานวน 2 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. ทิพธิดา คงสอน
2. อทิตยา โปวานนท์
ประเภทชายคู่ จานวน 8 คู่ (คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย จานวน 1 คู่) ประกอบด้วย
1. สุภัค จอมเกาะ+ ภาคิณ คุณาอนุวิทย์
2. ธีรศักดิ์ กลีบยี่สุ่น + บุญยกร ธรรมพานิชวงศ์
3. ตนุภัทร วิริยางกูร + อิงครัตน์ อภิสุข
4. เฉลิมพล เจริญกิจอมร + เมฆ ณรงค์ฤทธิ์
5. ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี+ วชิรวิทย์ โสทน
6. มณีพงศ์ จงจิตร + นันทกานต์ ยอดไพสง
7. ปริญญวัฒน์ ทองน่วม + ณัฐชนนท์ ตุลาโมกข์
8. วีรภัทร ภาคจรุง + ปัณฑ์ธร แสงวณิช
สารอง จานวน 2 คู่ ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. วริทธ์ สารพัฒน์ + พชรพล นิพรรัมย์
2. ทักษ์ดนัย วงศ์เศรษฐกุล + ณัฐสิทธิ์ รอดจันทร์
ประเภทหญิงคู่ จานวน 8 คู่ (คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย จานวน 1 คู่) ประกอบด้วย
1. ฤทัยชนก ไล้สวน + ศุภมาศ มิ่งเชื้อ
2. ณัชปภา จตุพรกาญจนา+ ศนิชา ชานิบรรณาการ
3. สาวิตรี อมิตรพ่าย + พชรพรรณ ช่อชูวงศ์
4. กิตติภัค ดับทุกข์ + ณัชชา แสงโชติ
5. ธัญสุดา วงศ์ยา + ภัทรนันท์ จาแนกทาน
6. ศุภนิดา เกตุทอง + รวิมน เอี่ยมรัตนเมธีกุล
7. สุชัญญา กาญจนสาขา+ กรกมล สุขกลัด
8. ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ + ศุภิสรา เพียวสามพราน
สารอง จานวน 2 คู่ ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. ธนพิม กวีนันทวงศ์ + ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ
2. ธัญญธร ธรรมนพเก้า + ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
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สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ขอให้นักกีฬาแบดมินตันที่มีรายชื่อดัง กล่าวข้างต้น ทาการยืนยันรายชื่อ
เพื่ อ ยื น ยั น สิ ทธิ์ เ ข้ าร่ ว มการคั ดเลื อกเป็ น นั กกี ฬาแบดมิ นตั น เป้ าหมายเพิ่ ม เติ ม กั บ คุ ณธนั ช อั ศวนภากาศ
กรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ฯ อีเมล wichitassa@yahoo.co.th โทร. 0945199365 ภายใน
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมายเพิ่มเติม ในวันพุธที่ 13
- วั น ศุ ก ร์ ที่ 15 ธั น วาคม 2560 ณ สนามกี ฬ าแบดมิ น ตั น สมาคมกี ฬ าแบดมิ น ตั น ฯ (ถนนวิ ท ยุ - สารสิ น
สวนลุมพินี) โดยในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นการแข่งขันในรอบแรกของประเภทชายเดี่ยวและหญิงคู่
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นการแข่งขันในรอบแรกของประเภทหญิงเดี่ยวและชายคู่ และวันศุกร์ที่
15 ธันวาคม 2560 เป็นการแข่งขันในรอบแรก (ต่อ) รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศของทุกประเภท
โดยให้นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวและหญิงคู่ มาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
เวลา 09.30 น. และนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวและชายคู่ มาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่
14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. เพื่อประชุมจับสลากสายการแข่งขัน และทุกวันจะเริ่มทาการแข่งขัน เวลา
10.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
นาวาอากาศเอก
(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย)
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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