ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ และการคัดตัวนักกีฬาแบดมินตันเพิ่มเติม
เพื่อร่วมโครงการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2562
ตามโครงการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2562 สาหรับ
สมาคมกีฬาแบดมิน ตัน แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถั มภ์ เพื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง
การเตรียมนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Badminton Asia Mixed Team Championships
2019 (Tong Yun Kai Cup 2019) ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2562 และการแข่งขัน
Total BWF Sudirman Cup 2019 ณ เมืองหนานหนิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2562
โดยกาหนดจานวนนักกีฬาแบดมินตันเป้าหมาย จานวน 20 คน เป็นทีมชาย จานวน 10 คน (ชายเดี่ยว จานวน
4 คน และชายคู่/คู่ผสม จานวน 6 คน) และทีมหญิง จานวน 10 คน (หญิงเดี่ยว จานวน 4 คน และหญิงคู่/คู่ผสม
จานวน 6 คน) นั้น
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ และรายชื่อ
นักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ โดยยึดถือเกณฑ์
การคัดเลือกนักกีฬาฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ
นั ก กี ฬ าที ม ชาติ ส ารอง นั ก กี ฬ าเยาวชนที ม ชาติ ผู้ ฝึ ก สอน ผู้ ช่ ว ยผู้ ฝึ ก สอน การทดสอบและการประเมิน
พุทธศักราข 2557 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560) หมวดที่ 1 ข้อ 7 ทั้งนี้ ในการพิจารณา
นักกีฬาแบดมิน ตัน เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในนามทีมชาติไทย ประจาปี พ.ศ.2562 สมาคมกีฬา
แบดมินตันฯ จะพิจารณาจากนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ เป็นลาดับแรก
จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะมีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์
เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ โดยอัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการ
คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ เพิ่มเติม รายละเอียด ดังนี้
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ประเภทชายเดี่ยว มีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ
โดยอัตโนมัติ จานวน 4 คน (อ้างอิงอันดับมือโลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561)
ประกอบด้วย
.
1. สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ ชนะเลิศรายการ SCG All Thailand 2018
2. โฆษิต เพชรประดับ อันดับมือ 16 ของโลก
3. กันตภณ หวังเจริญ อันดับมือ 17 ของโลก
4. สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ อันดับมือ 20 ของโลก
ได้นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครบจานวน จะทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน ประเภท
ชายเดี่ยว เป็นสารอง เพิ่มเติม อีกจานวน 2 คน
ประเภทชายคู่ มีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ โดย
อัตโนมัติ จ านวน 1 คู่ (อ้างอิง อัน ดับ มือ โลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหั ส บดีที่ 6 ธันวาคม 2561)
ประกอบด้วย
.
1. เดชาพล พัววรานุเคราะห์ + กิตตินุพงษ์ เกตุเรน ชนะเลิศรายการ SCG All Thailand 2018
ต้องทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ เพิ่มเติม จานวน 1 คู่ และจะทาการคัดเลือก
นักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่ เป็นสารอง เพิ่มเติม อีกจานวน 1 คู่
ประเภทหญิงเดี่ยว มีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ
โดยอัตโนมัติ จานวน 3 คน (อ้างอิงอันดับมือโลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561)
ประกอบด้วย
.
1. พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ชนะเลิศรายการ SCG All Thailand 2018
2. รัชนก อินทนนท์ อันดับมือ 8 ของโลก
3. ณิชาอร จินดาพล อันดับมือ 13 ของโลก
ต้องทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว เพิ่มเติม จานวน 1 คน และจะทาการ
คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว เป็นสารอง เพิ่มเติม อีกจานวน 2 คน
ประเภทหญิงคู่ มีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็น นักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒ นาฯ
โดยอัตโนมัติ จานวน 1 คู่ (อ้างอิงอันดับมือโลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561)
ประกอบด้วย
.
1. รวินดา ประจงใจ + จงกลพรรณ กิติธรากุล ชนะเลิศรายการ SCG All Thailand 2018 / อันดับ
มือ 8 ของโลก
ต้องทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่ เพิ่มเติม จานวน 1 คู่ และจะทาการคัดเลือก
นักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่ เป็นสารอง เพิ่มเติม อีกจานวน 1 คู่
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ประเภทคู่ผสม มีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็น นักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒ นาฯ
โดยอัตโนมัติ จานวน 2 คู่ (อ้างอิงอันดับมือโลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561)
ประกอบด้วย
.
1. นิพิธพนธ์ พวงพั่วเพชร + สาวิตรี อมิตรพ่าย ชนะเลิศรายการ SCG All Thailand 2018
2. เดชาพล พัววรานุเคระห์ + ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย อันดับมือ 7 ของโลก
ไม่มีการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสม เพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาฯ จะทาการคัดเลื อกนักกีฬาแบดมินตัน เพิ่มเติมตามจานวนข้างต้น (ประเภทชายคู่
จานวน 1 คู่, ประเภทหญิงเดี่ยว จานวน 1 คน และประเภทหญิงคู่ จานวน 1 คู่ สารอง ประเภทชายเดี่ยว
จานวน 2 คน, ประเภทชายคู่ จานวน 1 คู,่ ประเภทหญิงเดี่ยว จานวน 2 คน และประเภทหญิงคู่ จานวน 1 คู)่
โดยมีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ ดังนี้
ประเภทชายเดี่ ย ว รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ร่ ว มการคั ด เลื อ กฯ จ านวน 8 คน คั ด เลื อ กเป็ น นั ก กี ฬ า
แบดมิน ตัน ตามโครงการพัฒ นาฯ ส ารอง จานวน 2 คน (อ้างอิง อันดับมือ โลก BWF World Ranking เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 อันดับที่ 21 - 200 และอันดับมือไทยเฉพาะนักกีฬาที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวในกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด
และรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รายการ SCG All Thailand 2018)
1. ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข อันดับมือ 54 ของโลก
2. ปัณณวิชญ์ ทองน่วม อันดับมือ 105 ของโลก
3. อดุลรัชต์ นามกูล อันดับมือ 136 ของโลก
4. กุลวุฒิ วุฒิสาสน์ อันดับมือ 157 ของโลก / ชนะเลิศ World Junior Championships 2018
(แทนรองชนะเลิศ รายการ SCG All Thailand 2018)
5. กิตติพงศ์ อิ่มนาค อันดับมือ 1 ของไทย
6. ชัชฤทธิ์ เยาวนิช อันดับมือ 2 ของไทย
7. กานต์ภพ อรรถวิโรจน์ อันดับมือ 3 ของไทย
8. เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด
สารอง จานวน 5 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร อันดับมือ 164 ของโลก
2. ถิรวัฒน์ อินทจักร อันดับมือ 4 ของไทย
3. ปริญญวัฒน์ ทองน่วม อันดับมือ 5 ของไทย
4. พีรณัฐ บุญทัน อันดับมือ 6 ของไทย
5. นนท์ปกรณ์ นันทธีโร อันดับมือ 7 ของไทย
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ประเภทชายคู่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการค์ดเลือกฯ จานวน 8 คู/่ คน คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
ตามโครงการพัฒ นาฯ จ านวน 1 คู่ ส ารอง จานวน 1 คู่ (อ้างอิงอันดับมือ โลก BWF World Ranking เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 อันดับที่ 21 - 200 และอันดับมือไทยเฉพาะนักกีฬาที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศประเภทชายคู่ในกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด และ
รองชนะเลิศประเภทชายคู่ รายการ SCG All Thailand 2018) โดยฝ่ายพัฒนาฯ ให้สิทธิ์แก่นักกีฬาแบดมินตัน
ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ สามารถแจ้งความจานงเลือกคู่ของตนได้ ในกรณีที่คู่บาดเจ็บหรือเปลี่ยนคู่
ทั้งนี้ ไม่สามารถแยกคู่ เพื่อลงคัดเลือกเป็นสองคู่ได้
1. ติณณ์ อิสริยะเนตร + กิตติศักดิ์ นามเดช อันดับมือ 28 ของโลก
2. บดินทร์ อิสสระ + มณีพงศ์ จงจิตร อันดับมือ 32 ของโลก
3. อิงครัตน์ อภิสุข + ตนุภัทร วิริยางกูร อันดับมือ 44 ของโลก
4. ณัชนนท์ ตุลาโมกข์ อันดับมือ 1 ของไทย
5. วริทธ์ สารพัฒน์ อันดับมือ 2 ของไทย
6. วรรณวัฒน์ อาพันสุวรรณ อันดับมือ 3 ของไทย
7. นิพิธพนธ์ พวงพั่วเพชร + อิงครัตน์ อภิสุข รองชนะเลิศรายการ SCG All Thailand 2018
8. บุณยกร ธรรมพาณิชวงศ์ + สมัชชา โตวรรณเกษม ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด
สารอง จานวน 8 คู/่ คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. ภาคิณ คุณาอนุวิทย์ + ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี อันดับมือ 74 ของโลก
2. กานต์ภพ อรรถวิโรจน์ อันดับมือ 4 ของไทย
3. นิพิธพนธ์ พวงพั่วเพชร + นันทกานต์ ยอดไพสง อันดับมือ 79 ของโลก
4. พชรพล นิพรรัมย์ อันดับมือ 5 ของไทย
5. บดินทร์ อิสสระ + นิพิธพนธ์ พวงพั่วเพชร อันดับมือ 91 ของโลก
6. ปริญญวัฒน์ ทองน่วม อันดับมือ 6 ของไทย
7. นพรัตน์ หิริพงศธร อันดับมือ 7 ของไทย
8. เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ อันดับมือ 8 ของไทย
ประเภทหญิ ง เดี่ ย ว รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ร่ ว มการคั ด เลื อ กฯ จ านวน 8 คน คั ด เลื อ กเป็ น นั ก กี ฬ า
แบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ จานวน 1 คน สารอง จานวน 2 คน (อ้างอิงอันดับมือ โลก BWF World
Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 อันดับที่ 21 - 200 และอันดับมือไทยเฉพาะนักกีฬาที่ มี อายุ
19 ปีขึ้นไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวในกีฬา
แห่งชาติครั้งล่าสุด และรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รายการ SCG All Thailand 2018)
1. บุศนันท์ อึ้งบารุงพันธ์ อันดับมือ 29 ของโลก
2. ชนัญชิดา จูเจริญ อันดับมือ 76 ของโลก
3. พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข อันดับมือ 80 ของโลก
หน้า 4/6 โครงการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2562

4. พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ อันดับมือ 83 ของโลก (แทนรองชนะเลิศ รายการ SCG All Thailand
2018)
5. มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ อันดับมือ 1 ของไทย
6. ลักษิกา กัลละหะ อันดับมือ 2 ของไทย
7. กุลจิรา คงดี อันดับมือ 4 ของไทย
8. ศุภนิดา เกตุทอง ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด
สารอง จานวน 8 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ อันดับมือ 121 ของโลก
2. บัณทิตา ขาสายทอง อันดับมือ 6 ของไทย
3. มัณฑนา เหมรัชตานันท์ อันดับมือ 159 ของโลก
4. อรณิชา จงสถาพรพันธ์ อันดับมือ 7 ของไทย
5. นันทกานต์ เอี่ยมสะอาด อันดับมือ 160 ของโลก
6. ธัญสุดา วงค์ยา อันดับมือ 8 ของไทย
7. ชาสิณี โกรีภาพ อันดับมือ 180 ของโลก
8. เบญญาภา เอี่ยมสะอาด อันดับมือ 199 ของโลก
ประเภทหญิงคู่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จานวน 8 คู่/คน คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
ตามโครงการพัฒนาฯ จานวน 1 คู่ สารอง จานวน 1 คู่ (อ้างอิงอันดับมือโลก BWF World Ranking เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 อันดับที่ 21 - 200 และอันดับมือไทยเฉพาะนักกีฬาที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศประเภทชายคู่ในกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด และ
รองชนะเลิศประเภทชายคู่ รายการ SCG All Thailand 2018) โดยฝ่ายพัฒนาฯ ให้สิทธิ์แก่นักกีฬาแบดมินตัน
ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ สามารถแจ้งความจานงเลือกคู่ของตนได้ ในกรณีที่คู่บาดเจ็บหรือเปลี่ยนคู่
ทั้งนี้ ไม่สามารถแยกคู่ เพื่อลงคัดเลือกเป็นสองคู่ได้
1. ผไทมาศ เหมือนวงศ์ + ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม อันดับมือ 21 ของโลก
2. สาวิตรี อมิตรพ่าย + พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ อันดับมือ 46 ของโลก
3. ศุภิศรา เพรียวสามพราน + พุธิตา ศุภจิรกุล อันดับมือ 47 ของโลก
4. กิตติภัค ดับทุกข์ อันดับมือ 1 ของไทย
5. ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ อันดับมือ 2 ของไทย
6. ธนพิม กวีนันท์วงศ์ อันดับมือ 3 ของไทย
7. กิตติภัค ดับทุกข์ + ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม รองชนะเลิศรายการ SCG All Thailand 2018
8. กิตติภัค ดับทุกข์ + ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุด
สารอง จานวน 9 คู/่ คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสารองขึ้นมาแทน
1. ฤทัยชนก ไล้สวน + ศุภมาศ มิ่งเชื้อ อันดับมือ 64 ของโลก
2. นันท์นภัส สุขกลัด อันดับมือ 4 ของไทย
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กิตติภัค ดับทุกข์ + ณัชชา แสงโชติ อันดับมือ 82 ของโลก
ธัญญธร ธรรมนพเก้า อันดับมือ 5 ของไทย
เบญญาภา เอี่ยมสะอาด + นันทกานต์ เอี่ยมสะอาด อันดับมือ 84 ของโลก
ลักษิกา กัลละหะ อันดับมือ 6 ของไทย
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย + พุธิตา ศุภจิรกุล อันดับมือ 87 ของโลก
สุชัญญา กาญจนสาขา อันดับมือ 7 ของไทย
วลัยพรรณ ปติมน อันดับมือ 8 ของไทย

สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ขอให้นักกีฬาแบดมินตันที่มีรายชื่อดัง กล่าวข้างต้น ทาการยืนยันรายชื่อ
เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ โดยอัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันที่มี
สิ ทธิ์เข้าร่ วมการคัดเลื อกเป็ น นั กกี ฬาแบดมิ นตัน ตามโครงการพัฒ นาฯ เพิ่มเติมกับคุณธนัช อัศวนภากาศ
กรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ ความเป็นเลิศ อีเมล wichitassa@yahoo.co.th โทร. 0945199365 ภายใน
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะทาการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันตามโครงการพัฒนาฯ เพิ่มเติม
ในวันศุกร์ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาแบดมินตัน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ถนนวิทยุ-สารสิน สวนลุมพินี) โดยให้นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวัน ศุกร์ที่ 21
ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. เพื่อประชุมจับสลากสายการแข่งขัน และจะเริ่มทาการแข่งขัน เวลา 10.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

นาวาอากาศเอก
(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย)
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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