ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุด
“โธมัสคัพ และ อูเบอร์คัพ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565” ณ ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2565
และ “กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2565
ตามที่สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) กำหนดจัดการแข่งขันแบดมินตันประเภททีม ชายและ
ที ม หญิ ง ชิ ง แชมป์ โ ลก โธมั ส คั พ และอู เบอร์ คั พ รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ประจำปี 2565 (TotalEnergies BWF
Thomas and Uber Cup Finals 2022) ระหว่างวันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง
ธานี ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2565
ฝ่ายพั ฒ นานั กกีฬ าสู่ ความเป็ นเลิ ศ สมาคมกีฬ าแบดมิน ตันแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุด “โธมัสคัพ และอูเบอร์คัพ รอบชิงชนะเลิศ
ประจำปี 2565” และ “กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31” ที่ติดทีมชาติโดยอัตโนมัติ ดังรายชื่อต่อไปนี้
นักกีฬาชาย
1. นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์
2. นายกันตภณ หวังเจริญ
3. นายเดชาพล พัววรานุเคราะห์
4. นายสุภัค จอมเกาะ
5. นายกิตตินุพงษ์ เกตุเรน

นักกีฬาหญิง
1. นางสาวรัชนก อินทนนท์
2. นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์
3. นางสาวบุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์
4. นางสาวพิทยาภรณ์ ไชยวรรณ
5. นางสาวจงกลพรรณ กิติธรากุล
6. นางสาวรวินดา ประจงใจ
7. นางสาวทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
8. นางสาวพุธิตา สุภจิรกุล
9. นางสาวนันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด
10. นางสาวเบญญาภา เอี่ยมสอาด

โดยสมาคมฯ จะทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเพิ่มเติม และมีการจัดอันดับ
มือวาง เพื่อติดทีมชาติไทยชุด “โธมัสคัพ และอูเบอร์คัพ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565” และ “กีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 31” ดังรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิเข้าคัดเลือกแต่ละประเภท ดังนี้

หน้า 1 / 3 โธมัสคัพ และอูเบอร์คพั 2565

ประเภทชายเดี่ยว (MS) จำนวน 8 คน
1. นายสิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ (WR 31)
2. นายโฆษิต เพชรประดับ (WR 42)
3. นายกิตติพงศ์ อิ่มนาค (TR 1)
4. นายอดุลย์รัชต์ นามกูล (TR 2)
5. นายพณิชพล ธีระรัตน์สกุล (TR 3)
6. นายสุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล (TR 4)
7. นายธีรภัทร เขียวหวาน (TR 5)
8. นายวรภพ ชื่นค้า (TR 6)
สำรอง ประเภทชายเดี่ยว (MS) จำนวน 2 คน
1. นายศรันย์ แจ่มศรี (TR 7)
2. นายกรกฤต เหล่าตระกูล (TR 8)
ประเภทชายคู่ (MD) จำนวน 8 คู่
1. นายธนาวัสน์ อุดมสีห์ภรกุล (TR 1) + นายพงศกร ทองคำ (TR 13)
2. นายวรพล ทองสง่า (TR 1) + นายภรัณยู ขาวสำอาง (TR 26)
3. นายพรรคพล ธีระรัตน์สกุล (TR 5) + นายพีรัชชัย สุขพันธ์ (TR 5)
4. นายนันทกานต์ ยอดไพสง (TR 7) + นายเฉลิมพล เจริญกิจอมร (TR 7)
5. นายสมัชชา โตวรรณเกษม (TR 9) + นายสิรวิชญ์ สุหฤทดำรง
6. นายวงศธร ทองคำ (TR 10) + นายวีรภัทร ภาคจรุง (TR 12)
7. นายวชิรวิทย์ โสทน (TR 11) + นายธนดล พันธ์พานิช (TR 15)
8. นายอาย์กรณิศ ทับทิมดง (TR 16) + นายทศพล ถาวรวงษ์ (TR 61)
สำรอง ประเภทชายคู่ (MD) จำนวน 2 คู่
1. นายรัชพล มรรคศศิธร (TR 17) + นายธนวินท์ มาดี (TR 27)
2. นายแอนดรูว์ปีเตอร์ นิวแมน (TR 18) + นายฐิติ โกกิละวาที (TR 24)
ประเภทหญิงเดี่ยว (WS) จำนวน 8 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น.ส.ศุภนิดา เกตุทอง (WR 29)
น.ส.ชนัญชิดา จูเจริญ (WR 129)
น.ส.ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ (TR 1)
น.ส.พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (TR 2)
น.ส.พรพิชชา เชยกีวงศ์ (TR 4)
น.ส.เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ (TR 6)
น.ส.สรัลพร พรพัฒนามงคล (TR 7)
น.ส.ปานชีวา ทรัพย์กาญจนา (TR 12)
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สำรอง ประเภทหญิงเดี่ยว (WS) จำนวน 8 คน
1. น.ส.บงกช กันทะเสน (TR 13)
2. น.ส.ฐิติพร กล่อมยงค์ (TR 15)
ประเภทหญิงคู่ (WD) จำนวน 8 (คู่)
1. น.ส.ชาสินี โกรีภาพ (WR 58) + น.ส.เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ (WR 58)
2. น.ส.นัทธมน ไล้สวน (WR 90) + น.ส.ศุภมาศ มิ่งเชื้อ (WR 90)
3. น.ส.อทิตยา โปวานนท์ (TR 1) + น.ส.อรณิชา จงสถาพรพันธุ์
4. น.ส.ลักษิกา กัลละหะ (TR 1) + น.ส.ผไทมาศ เหมือนวงศ์ (TR 3)
5. น.ส.นันท์นภัส สุขกลัด (TR 7) + น.ส.พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน (TR 9)
6. น.ส.กัญญาณัฐ สุดเชยชม (TR 10) + น.ส.สุธินี ด่านสุนทรวงศ์ (TR 42)
7. น.ส.กิตติภัค ดับทุกข์ (TR 11) + น.ส.ธนพิม กวีนันทวงศ์ (TR 17)
8. น.ส.ชุติปภา สมคุณ (TR 14) + น.ส.พชรภรณ์ ปั้นทอง
ทั้งนี้สมาคมฯ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อข้างต้นทำการยืนยันสิทธิ เข้าร่วม ในการคัดเลือกเป็น
นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ผ่านทาง น.ส.ลดาวัลย์ มูลศาสตร์สาทร กรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็น
เลิ ศ อี เมล ladawanmul@yahoo.com โทรศัพ ท์ 06 3949 6565 ภายในวัน พุ ธ ที่ 16 กุ มภาพั น ธ์ 2565
หากไม่ยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการคัดเลือกฯ
จากนั้ น จะมี ก ารประชุ ม ผู้ จั ด การที ม และนั ก กี ฬ าที่ จ ะมาคั ด เลื อ ก ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565 ทางออนไลน์ (Zoom Meeting) เวลา 12.00 น. พร้อมทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
คัดตัวนักกีฬาทีมชาติ และกำหนดช่วงเวลาทำการแข่งขัน ตามที่สมาคมมีกำหนดการคัดเลือกฯ ในวันพุธที่ 23
- ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามแบดมินตัน ศิริกาญจนา (เขี้ยวลากดิน ) แขวงบางพรม เขตตลิ่ งชัน
กรุงเทพมหานคร ซึง่ จะมีกำหนดการแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

(นายฐากูร จินตะนฤมิตร)
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ การแข่งขันคัดเลือกในครั้งนี้ จัดภายใต้ มาตรการป้องกันและควบคุม โควิด-19 ของรัฐบาล ดังนั้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะอนุญาตเฉพาะผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าชมการคัดเลือก และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย)
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