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ประกาศรายช่ือนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ “ชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017”  
และการคัดตัวนักกีฬาเพิ่มเติม 

การแข่งขันกีฬาแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
ระหว่างวันที่ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 (Robot Badminton Asia Mixed Team Championships 2017) 
และประกาศคุณสมบัติของนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ไทยในการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 เพ่ิมเติม ในกรณีที่จ านวนนักกีฬามีไม่เพียงพอ หรือมีความจ าเป็น 
เพ่ือประสิทธิภาพของนักกีฬาที่ส่งแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยให้นักกีฬาที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็น
นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 ท าการยืนยันรายชื่อ เพ่ือยืนยันสิทธิในการลง
แข่งขันในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 ภายในวันที่ 11 มกราคม 
2560 นั้น  ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -19 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ใช้ระบบการแข่งขันเหมือนสุธีรมานคัพ กล่าวคือ ท าการ
แข่งขัน จ านวน 5 คู่ ได้แก่ ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และ คู่ผสม โดยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
ชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 จะมีจ านวน 16 คน ประกอบด้วย ชาย 8 คนและหญิง 8 คน  
 

 การประกาศรายชื่อฯ และคุณสมบัติฯ ดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบสมาคม
กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ 
นักกีฬาทีมชาติส ารอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน การทดสอบและการประ เมิน 
พุทธศักราช 2557 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2559) ในหมวดที่ 1 ข้อ 7 ดังนี้  
 คุณสมบัตินักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 
 ข้อ 7 นักกีฬาทีมชาติต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1)  ชนะเลิศรายการ SCG ALL THAILAND 2016 (ชนะเลิศรายการชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุด) 
 (2)  มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 1-20 
 (3)  เป็นผู้ผ่านการคัดตัวจากกลุ่มนักกีฬา ดังนี้ 
  (3.1)  นักกีฬาที่มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 21-50 
  (3.2)  นักกีฬาอันดับมือประเทศไทย 1-8 
  (3.3)  ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติประเภทบุคคลครั้งล่าสุด 
  (3.4)  รองชนะเลิศรายการ SCG ALL THAILAND 2016 (รองชนะเลิศรายการชิงแชมป์ 
           ประเทศไทยครั้งล่าสุด) 
 (4)  ในกรณีที่จ านวนนักกีฬาตาม (1) (2) (3) มีไม่เพียงพอ หรือมีความจ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพของ
นักกีฬาที่ส่งแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ต่อไป 
 (5)  กรณีตาม (1) (2) (3) และ (4) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ลงโทษ 
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 บัดนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ได้รับผลการยืนยันรายชื่อ เพ่ือยืนยันสิทธิในการลงแข่งขันในนาม 
ทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 เรียบร้อยแล้ว สรุปรายชื่อนักกีฬา
แบดมินตันที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 
ดังนี้ 
 

นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 
 

ที ่ ประเภท ชื่อ-นามสกุล คุณสมบัติ1 
1 ชายเดี่ยว2 ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข (1)  ชนะเลิศรายการ SCG ALL 

THAILAND 2016 (ชนะเลิศรายการ 
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุด) 

2 หญิงเดี่ยว3 พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ (1)  ชนะเลิศรายการ SCG ALL 
THAILAND 2016 (ชนะเลิศรายการ 
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุด) 

3 หญิงเดี่ยว3 บุศนันทน์ อ๊ึงบ ารุงพันธุ์ (2)  มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 1-20 
มืออันดับ 13 ของโลก 

4 หญิงเดี่ยว3 ณิชชาอร จินดาพล (2)  มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 1-20 
มืออันดับ 17 ของโลก 

5 ชายคู่ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ 
กิตตินุพงษ์ เกตุเรน 

(1)  ชนะเลิศรายการ SCG ALL 
THAILAND 2016 (ชนะเลิศรายการ 
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุด) 

6 ชายคู่ บดินทร์ อิสสระ 
นิพฐิพนธ์ พวงพั่วเพชร 

(2)  มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 1-20 
คู่มืออันดับ 16 ของโลก 

7 หญิงคู่ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 
พุธิตา สุภจิรกุล 

(1)  ชนะเลิศรายการ SCG ALL 
THAILAND 2016 (ชนะเลิศรายการ 
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุด) 

8 หญิงคู่ รวินดา ประจงใจ 
จงกลพรรณ กิติธรากุล 

(2)  มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 1-20 
คู่มืออันดับ 13ของโลก 

9 คู่ผสม เดชาพล พัววรานุเคราะห์ 
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 

(1)  ชนะเลิศรายการ SCG ALL 
THAILAND 2016 (ชนะเลิศรายการ 
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุด) 

10 คู่ผสม บดินทร์ อิสสระ 
สาวิตรี อมิตรพ่าย 

(2)  มีอันดับมือโลกอยู่ในอันดับที่ 1-20 
คูผ่สมมืออันดับ 10 ของโลก 

 

หมายเหตุ 
 1. อ้างอิงจากอันดับมือ BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 
 2. ขาดนักกีฬาประเภทชายเดี่ยว จ านวน 1 คน ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ต้องท าการคัดเลือกตัว
เพ่ิมเติม  
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 3. ,มีนักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว เกินกว่าจ านวนที่ต้องการ จ านวน 1 คน (ล าดับที่ 2,3 และ 4) ซึ่ง
สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ โดยฝ่ายพัฒนาฯ จะพิจารณาก าหนดรายชื่อนักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว ตามดุลยพินิจ
ของกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ และผู้ฝึกสอนต่อไป 
 

 สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะท าการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 
2017 เพ่ิมเติมตามจ านวนข้างต้น (ประเภทชายเดี่ยว จ านวน 1 คน) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสมาคมกีฬา
แบดมินตันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ ฯ ในหมวดที่ 1 ข้อ 7 
 

 รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
ทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 เพ่ิมเติม  มีดังต่อไปนี้ 
 ประเภทชายเดี่ยว (จ านวน 1 คน) 
  1.  อดุลต์รัชต์ นามกูล    (3.4) รองชนะเลิศรายการ SCG ALL THAILAND 2016 
  2.  ปัณณวิชญ์ ทองน่วม  (3.2) อันดับมือ 3 ประเทศไทย 
  3.  โฆษิต เพชรประดับ  (3.2) อันดับมือ 4 ประเทศไทย 
  4.  สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ (3.2) อันดับมือ 5 ประเทศไทย 
  5.  ปริญญวัฒน์ ทองน่วม  (3.2) อันดับมือ 6 ประเทศไทย 
  6.  กานต์ภพ อรรถวิโรจน์  (3.2) อันดับมือ 7 ประเทศไทย 
  7.  เจนรบ เจนจิตรานนท์  (3.2) อันดับมือ 8 ประเทศไทย 
  8.  นนท์ปกรณ์ นันทธีโร  (3.3) ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ 
หมายเหตุ 
 1. อ้างอิงจากอันดับมือประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 
 

 สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ขอให้นักกีฬาแบดมินตันที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ท าการยืนยันรายชื่อ  
เพ่ือยืนยันสิทธิในการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 เพ่ิมเติม  
ผ่านทางอีเมลของ คุณธนัช อัศวนภากาศ  กรรมการฝ่ ายพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็น เลิศ อี เมล
wichitassa@yahoo.co.th โทร. 0945199365 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 2000 น. หากไม่
ยืนยันรายชื่อตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่านักกีฬาผู้นั้นสละสิทธิในการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
ชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 เพ่ิมเติม 
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