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ประกาศรายช่ือนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 
รายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2017 
ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2560 

 
ตามที่สหพันธ์แบดมินตันเอเชีย (Badminton Asia) ก าหนดจัดการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชน 

ชิงแชมป์เอเชีย 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (Badminton Asia Junior U15 & U17 
Championships 2017) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2560 โดยให้สิทธิ์แต่ละ
ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรุ่น คือ ประเภทชายเดี่ยว จ านวน 6 คน ประเภทหญิงเดี่ยว จ านวน 
6 คน ประเภทชายคู่ จ านวน 3 คู่ ประเภทหญิงคู่ จ านวน 3 คู่ และประเภทคู่ผสม จ านวน 3 คู่ นั้น 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะส่ง
นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน โดยอัตโนมัติ 
และสมาคมฯ จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันทั้งหมด ไดย้ืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
 

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ประเภทชายเดี่ยว 1. ภูริธัช อารีย์   ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

2. ธัชพล จ านงค์   รองชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ประเภทหญิงเดี่ยว 1. พรพิชชา เชยกีวงศ์  ชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

2. กฤตพร เจียรธเนศ  รองชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ประเภทชายคู่  1. ภูริธัช อารีย์   ชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

    พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ 
2. วิชญะ จินตมุทธา  รองชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    วิสา ศรีสุริยะ 

ประเภทหญิงคู่  1. กฤตพร เจียรธเนศ  ชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร 
2. เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ รองชนะเลิศหญิงคู ่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    กัญญาณัฐ สุดเชยชม 

ประเภทคู่ผสม  1. วิสา ศรีสุริยะ   ชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    พรณิชา สุวัฒโนดม 
2. ธัชพล จ านงค์   รองชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
    ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร 
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รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
ประเภทชายเดี่ยว 1. กุลวุฒิ วิทิตศานต์  ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 

2. เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
3. เหนือดวง มังกรลอย  รองชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

ประเภทหญิงเดี่ยว 1. ภัทรสุดา ไชยวรรณ  ชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
2. เบญญาภา เอี่ยมสอาด  รองชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

ประเภทชายคู่  1. เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร ชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
   ศุภชัย ไชยศิลป ์
2. ณฐกร จันทร์ขุน  รองชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
   รัชพล มรรคศศิธร 

ประเภทหญิงคู่  1. พีรยา คันธารวงสกุล  ชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
   เบญญาภา เอี่ยมสอาด 

ประเภทคู่ผสม  1. ศุภชัย ไชยศิลป์  รองชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 
   เมษนี ลุก 

 

ทั้งนี้ มีนักกีฬาที่ประสงค์จะไปแข่งขัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันเองทั้งหมด ตามสิทธิ์
ที่เหลือที่ประเทศไทยได้รับในแต่ละประเภท ทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี สมัครเพ่ือเข้าร่วม
คัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรายการดังกล่าว และมีอันดับมือดีที่สุด 8 อันดับในแต่ละประเภท ในทั้งสองรุ่นอายุ 
(ตามการจัดอันดับคะแนนสะสมเยาวชนประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560) ดังนี้ 
 

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

ประเภทชายเดี่ยว คัดเลือกนักกีฬาประเภทชายเดี่ยวเพ่ิมเติม จ านวน 4 คน 
   1. จักรพรรดิ์ หน่อขัติ  53,340 คะแนน 

2. วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล 49,560 คะแนน 
3. ธนโชติ ลาภบ ารุงวงศ์  49,140 คะแนน 
4. วิสา ศรีสุริยะ   43,540 คะแนน 
5. ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ  39,270 คะแนน 
6. กฤตนัย จันทระ  34,940 คะแนน 
7. ธีรเมธ กอบประเสริฐกุล 32,970 คะแนน 
8. พณิชพล ธีระรัตน์สกุล  31,920 คะแนน 

ประเภทหญิงเดี่ยว คัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวเพ่ิมเติม จ านวน 4 คน  
   1. ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร  56,900 คะแนน 

2. พุธิตา พันธุ์ทุ้ย   55,810 คะแนน 
3. กัญญาณัฐ สุดเชยชม  47,740 คะแนน 
4. บุณณดา ฉัตรทอง  46,000 คะแนน 
5. นุชญาดา ฟักสุวรรณ  38,980 คะแนน 
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6. สุธินี ด่านสุนทรวงศ์  37,870 คะแนน 
7. ณิศรา บุญพรหม  32,160 คะแนน 
8. เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ 29,190 คะแนน 

ประเภทชายคู่  คัดเลือกนักกีฬาประเภทชายคู่เพ่ิมเติม จ านวน 1 คู่ 
   1. จักรพรรดิ์ หน่อขัติ  44,870 + 44,870 = 89,740 คะแนน 

   ธีรเมธ กอบประเสริฐกุล 
2. ธนโชติ ลาภบ ารุงวงศ์  36,820 + 42,000 = 78,820 คะแนน 
   ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ 
3. ณัฐพีร์ ศรีอรุณลักษณ์  31,360 + 45,780 = 77,140 คะแนน 
   พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์ 
4. วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล 31,920 + 35,630 = 67,550 คะแนน 
   นฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ 
5. พณิชพล ธีระรัตน์สกุล  31,920 + 31,920 = 63,840 คะแนน 
   พรรคพล ธีระรัตน์สกุล 
6. สหภาพ เนื้อนาบุญ  21,210 + 21,210 = 42,420 คะแนน 
   รชต ภวัตนิธิกร 
7. ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล 34,300 + 6,160 = 40,460 คะแนน 
   ธนกร อภิวัชรกุล 

ประเภทหญิงคู่  คัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงคูเ่พ่ิมเติม จ านวน 1 คู่ 
   1. พรพิชชา เชยกีวงศ์  54,460 + 46,602 = 101,062 คะแนน 

   พรณิชา สุวัฒโนดม 
2. รสิตา รีนะยงคชัย  45,260 + 34,090 = 79,350 คะแนน 
   สิรินาถ ภิระบรรณ 
3. พิชญาภา ภูยาดาว  33,940 + 44,090 = 78,030 คะแนน 
   สุชัญญา พัววรานุเคราะห์ 
4. นรีรัตน์ หงสา   36,190 + 38,450 = 74,640 คะแนน 
   อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ 
5. ณัฐณิชา จตุพนาพร  25,060 + 17,360 = 42,420 คะแนน 
   ชุติมณฑน์ ธีรกุลวิจารณ์ 

ประเภทคู่ผสม  คัดเลือกนักกีฬาประเภทคูผ่สมเพ่ิมเติม จ านวน 1 คู่ 
   1. พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์  11,200 + 11,200 = 22,400 คะแนน 

   อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ 
2. พณิชพล ธีระรัตน์สกุล  8,400 + 8,400 = 16,800 คะแนน 
   ณัฐณิชา จตุพนาพร 
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3. ธีรเมธ กอบประเสริฐกุล 8,400 + 8,400 = 16,800 คะแนน 
   โชติรส ละเลิศ 
4. พรรคพล ธีระรัตน์สกุล  8,400 + 5,600 = 14,000 คะแนน 
   ณัฐณิชา ลิขิตศานย์ 
5. รชต ภวัตนธิิกร  7,000 + 7,000 = 14,000 คะแนน 
   พนิตพิชชา ภวัตนิธิกร 
6. สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์  5,600 + 0 = 5,600 คะแนน 
   ธัญพร กิจพัฒนาศิลป์ 
7. สหภาพ เนื้อนาบุญ  0 + 0 = 0 คะแนน 
   สรัลพร สมบัติวัฒนานุกูล 

 

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

ประเภทชายเดี่ยว คัดเลือกนักกีฬาประเภทชายเดี่ยวเพ่ิมเติม จ านวน 3 คน 
   1. รัชพล มรรคศศิธร  64,863 คะแนน 

2. อานันท์ชัย รัตนชัยนนท์ 39,760 คะแนน 
3. ธนนนท์ จิตใจภูร ี  35,680 คะแนน 
4. ณภัทรวงศ์ สวัสดิวาณิชชากร 34,060 คะแนน 
5. สกายเพชร สะอ้ิงทอง  31,522 คะแนน 
6. ภาณุกร นิมิตพรชัย  28,260 คะแนน 
7. ศุภชัย ไชยศิลป์  22,160 คะแนน 

ประเภทหญิงเดี่ยว คัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวเพ่ิมเติม จ านวน 4 คน 
   1. ภัควดี สุขใจ   82,807 คะแนน 

2. อทิตยา โปวานนท์  49,040 คะแนน 
3. ส้ม สว่างศรี   40,002 คะแนน 
4. พีรยา คันธารวงสกุล  36,320 คะแนน 
นักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวทัง้ 4 คนได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันโดยไม่ต้องคัดเลือก 

ประเภทชายคู่  คัดเลือกนักกีฬาประเภทชายคู่เพ่ิมเติม จ านวน 1 คู่ 
   1. ตฤษนันท์ เดชคงทน  41,920 + 43,490 = 85,410 คะแนน 

   สกายเพชร สะอ้ิงทอง 
2. ธนดล พันธ์พานิช  39,360 + 39}360 = 78,720 คะแนน 
   สิรวชิญ์ โสทน 
3. ธนวรรธ เพียรประเมษฐ์ 40,850 + 19,120 = 59,970 คะแนน 
   ฐิติศักดิ์ อัครเสถียรวงศ์ 
4. ภาคภูมิ เพชรักษ์  25,120 + 34,220 = 59,340 คะแนน 
   ธนวินท์ มาด ี
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5. สิรภพ ก๋งอุบล   26,800 + 26,800 = 53,600 คะแนน 
   ปารเมศ พรหมศริน 
6. ณภัทร พ่วงภักดี  13,600 + 6,720 = 20,320 คะแนน 
   ภาณุกร นิมิตรพรชัย 

ประเภทหญิงคู่  คัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงคูเ่พ่ิมเติม จ านวน 2 คู่ 
   1. บุณยาพร ด ารงธรรมวุฒิ 38,180 + 36,400 = 74,580 คะแนน 

   ปณัฐชา งามประดิษฐ์ 
2. พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน 30,240 + 30,240 = 60,480 คะแนน 
   เมธินี คุณาอนุวิทย์ 
3. พิมพ์มาดา คุณากร  54,680 + 0 = 54,680 คะแนน 
   เมษนี ลุก 

ประเภทคู่ผสม  คัดเลือกนักกีฬาประเภทคูผ่สมเพ่ิมเติม จ านวน 2 คู่ 
   1. สกายเพชร สอิ้งทอง  12,000 + 19,560 = 31,560 คะแนน 

   สุวิชญา เชยกลิ่นเทศ 
2. กุลวุฒิ วิทิตศานต์  0 + 16,000 = 16,000 คะแนน 
   ภัทรสุดา ไชยวรรณ 
3. ตฤษนันท์ เดชคงทน  0 + 12,000 = 12,000 คะแนน 
   พีรยา คันธารวงสกุล 

สมาคมฯ จะด าเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ส าหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์
เอเชีย 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในวันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 
ณ สนามกีฬาแบดมินตันศิริกาญจนา โดยให้นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560  
เวลา 09.00 น. เพ่ือประชุมจับสลากสายการแข่งขัน และจะเริ่มท าการแข่งขัน เวลา 10.00 น. 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 

 

 
        นาวาอากาศเอก 

(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย) 
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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