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ประกาศรายช่ือนักกีฬาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือก 
เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2561 

ตามที่ ฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ประกาศคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน เพ่ือแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018  
ณ เมืองบินทาโร ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2561 โดยให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชน 
ที่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ และได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมการคัดเลือกเพ่ือเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยใน 
การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ยืนยันสิทธิ์ภายในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นั้น 
 

มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ และสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ ดังนี้ 

ประเภทชายเดี่ยว  มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน 
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จ านวน 1 คน 

1. กุลวุฒิ วิทิตศานต์ 
ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาประเภทชายเดี่ยว เพ่ิมเติม จ านวน 3 คน จากนักกีฬาที่ยืนยันสิทธิ์เข้ารับ 

การคัดเลือกฯ จ านวน 7 คน ดังนี้ 
1. ศรัณย์ แจ่มศรี 
2. เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร 
3. ภาณุวัฒน์ ศรีมันตะ 
4. วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ 
5. วุฒชัย พจนเมธา 
6. วรภพ ชื่นค้า 
7. พีรวิชญ์ ปานอ าพล 

 

ประเภทหญิงเดี่ยว  มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน 
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จ านวน 2 คน 

1. พิทยาภรณ ์ไชยวรรณ 
2. ชาสินี โกรีภาพ 
ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว เพ่ิมเติม จ านวน 2 คน จากนักกีฬาที่ยืนยันสิทธิ์เข้ารับ 

การคัดเลือก จ านวน 6 คน ดังนี้ 
1. เบญญาภา เอี่ยมสอาด 
2. พรพิชชา เชยกีวงศ์ 
3. ภิรมณ จ าแนกทาน 
4. กฤตพร เจียรธเนศ 

 



หนา้ 2 | 2 เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2561 
 

 

5. ทิพธิดา คงสอน 
6. ลฏาภา สิงห์แก้ว 

 

ประเภทชายคู่  ไม่มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน 
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาประเภทชายคู่ เพ่ิมเติม จ านวน 3 คู ่จากนักกีฬาที่ยืนยันสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก จ านวน 6 คู่ ดังนี้ 

1. วชิรวิทย์ โสทน + ธนวินท์ มาดี 
2. วีรภัทร ภาคจรุง + รัชพล มรรคศศิธร 
3. กุลวุฒิ วิทิตศานต์ + อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ 
4. พงศกร ทองค า + ปัณฑ์ธร แสงวณิช 
5. ภูชิชฎ์ อโนทัยสถาพร + ณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร 
6. วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ + ศรัณย์ แจ่มศรี 

 

ประเภทหญิงคู่  ไม่มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน 
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงคู่ เพ่ิมเติม จ านวน 3 คู่ จากนักกีฬาที่ยืนยันสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก จ านวน 7 คู่ ดังนี้ 

1. เบญญาภา เอี่ยมสอาด + พีรยา คันธารวงสกุล 
2. พรพิชชา เชยกีวงศ์ + พรณิชา สุวัฒโนดม 
3. ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา + ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ 
4. สรวงสุภา ศุภสังข์ + มนัสศิริ บวรวิชญ์ธนกุล 
5. ณัฐธิดา มูลอนันต์ + ยมลภัทร ธเนศอนุกุล 
6. กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์ + ภาสิณี สุขสวัสดิ์ 
7. กฤตพร เจียรธเนศ + กัญญาณัฐ สุดเชยชม 

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะด าเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ส าหรับการแข่งขันแบดมินตัน
เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ในวันเสาร์ที่ 9 และ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาแบดมินตัน ภายใน
อาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ถนนวิทยุ-สารสิน สวนลุมพินี โดยให้นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน 
ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 

 
 

นาวาอากาศเอก 

(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย) 
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ 
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