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ประกาศฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ที่ 1240 / 2563 

เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2020 
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 

ระหว่างวันที่  11 - 24  มกราคม  2564 

ตามท่ีจะมีการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศนิวซีแลนด์  ระหว่างวันที่  
11-24  มกราคม  2564 นั้น สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนา
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันใน
ครั้งนี้ รายละเอียด ดังนี้ 
 ประเภททีม สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาสูงสุด เป็นนักกีฬาชาย จำนวน 8 คน และนักกีฬาหญิง 
จำนวน 7 คน 
 ประเภทบุคคล สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทเดี่ยว จำนวน 4 คน ประเภทคู่ จำนวน 3 คู่ 
และประเภทคู่ผสม จำนวน 4 คู ่
 ในการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนา ฯ จะทำการคัดเลือกในส่วน
ของนักกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู ่ตามจำนวน และประเภทคู่ผสม จำนวน 2 คู ่

การคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2020  
 ในการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์
โลก 2020 ฝ่ายพัฒนาฯ จะยึดถือเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสำรอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย 
ผู้ฝึกสอน การทดสอบและการประเมิน พุทธศักราข 2527 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560) 
หมวดที่ 1 ข้อ 8 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 
 จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะมีนักกีฬาแบดมินตันที่มี
สิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2020 
โดยอัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเพ่ือเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติ
ไทย ในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก รายละเอียด ดังนี้ 

 ประเภทชายเดี ่ยว มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จำนวน 2 คน (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking 
เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563) ประกอบด้วย 

1. นายวรภพ  ชื่นค้า อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่  15 
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2. นายสุรสิทธิ์  อริยะบารนีกุล ชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ปี 2563  ประเภทชายเดี่ยว รุ่น U19 

 ต้องทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทชายเดี่ยว เพ่ิมเติม จำนวน 2 คน 

ประเภทหญิงเดี่ยว มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จำนวน 2 คน (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking 
เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563) ประกอบด้วย 

1. นางสาวเบญญาภา  เอ่ียมสะอาด ชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ปี 2563  ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่น U19 /อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 2 

2. นางสาวพรพิชชา  เชยกีวงศ์   อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 9 
 ต้องทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทหญิงเดี่ยว เพ่ิมเติม จำนวน 2 คน 

ประเภทชายคู่ มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีม
ชาติไทย โดยอัตโนมัติ จำนวน 1 คู ่ได้แก่   

1. นายสิริวิชญ์  โสทน และ นายธนดล  พันธ์พานิช ชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ปี 2563  ประเภทชายคู ่รุ่น U19 

  ต้องทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทชายคู่ เพ่ิมเติม จำนวน 2 คู ่

 ประเภทหญิงคู่ มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จำนวน 1 คู ่ได้แก่ 

1. นางสาวเบญญาภา  เอี่ยมสะอาด และ นางสาวพรณิชา  สุวัฒโนดม ชนะเลิศรายการโตโยต้า 
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563  ประเภทหญิงคู ่รุ่น U19  

 ต้องทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทหญิงคู่ เพ่ิมเติม จำนวน 2 คู ่

 ประเภทคู่ผสม  มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีม
ชาติไทย โดยอัตโนมัติ จำนวน 1 คู ่ได้แก่ 

1. นายสิริวิชญ์  โสทน และ นางสาวพรณิชา สุวัฒโนดม ชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชน 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563  ประเภทคู่ผสม รุ่น U19 

 ต้องทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทคู่ผสม เพิ่มเติม จำนวน 1 คู ่

 ฝ่ายพัฒนา ฯ จะทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย เพิ่มเติมตามจำนวน
ข้างต้น (ประเภทชายเดี่ยว จำนวน 2 คน ประเภทหญิงเดี่ยว จำนวน 2 คน ประเภทชายคู่ จำนวน 2 คู่ 
ประเภทหญิงคู่ จำนวน 2 คู่ และประเภทคู่ผสมจำนวน 1 คู่) โดยมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้า
ร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์
โลก 2020 ดังนี้ 
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ประเภทชายเดี่ยว รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 8 คน คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 2 คน (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อวันอังคารที่ 
18 สิงหาคม 2563) อันดับที่ 21 – 100 และอันดับมือเยาวชนไทย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี เมื่อวันอังคารที่  
18 สิงหาคม 2563 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และรองชนะเลิศรายการ
โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563  รุ่น U19 

1. นายวรท  อุไรวงศ ์อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 45 / ชนะเลิศรายการเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด   
2. นายเหนือดวง  มังกรลอย อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 49 
3. นายภูริธัช  อารีย์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 56 
4. นายอานิก  พลังวิชา  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 79 
5. นายพิชยะ  วงษ์นรินทร์  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
6. นายธีรเมธ  กอบประเสริฐกุล อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
7. นายสุกฤษฎิ์  เสริมวิลาศกุล  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5 
8. นายพณิชพล  ธีระรัตน์สกุล  รองชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ปี 2563  ประเภทชายเดี่ยว รุ่น U19 
 สำรอง 2 คน ตามลำดับ ในกรณีที่มีนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสำรอ ง
ขึ้นมาแทน  

1. นายธนนนท์  จิตใจภูรี  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 81 
2. นายปุญญพัฒน์  ทิพย์ทวีชาญ   อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 7 

ประเภทหญิงเดี ่ยว รายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 8 คน คัดเลือกเป็นนักกีฬา
แบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 2 คน (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อ 
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563) อันดับที่ 21 – 100 และอันดับมือเยาวชนไทย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี เมื่อวัน
อังคารที่ 18 สิงหาคม 2563  อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู ้ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และรอง
ชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563  รุ่น U19 

1. นางสาวกฤตพร  เจียรธเนศ  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 46  
2. นางสาวปาณิศา พวงสวัสดิ์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 58 
3. นางสาวพิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 62 
4. นางสาวณัชนันพร  รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 63 
5. นางสาวบุณยาพร  ดำรงธรรมวุฒิ  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
6. นางสาวฐิติพร  กล่อมยงค์  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
7. นางสาวธิดาพร  กลีบยี่สุ่น   อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
8. นางสาวปานชีวา  ทรัพย์กาญจนา อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5  
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สำรอง 2 คน ตามลำดับ ในกรณีที่มีนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสำรอง
ขึ้นมาแทน  

1. นางสาวธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 85 
2. นางสาวชุติมณฑน์ ธีรกุลวิจารณ์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 

ประเภทชายคู่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 8 คน (โดยให้สิทธิ์นักกีฬาที่มีรายชื่อ
เลือกคนที่จะจับคู่ด้วยได้) คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 2  คู่ (อ้างอิงจาก
อันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563) อันดับที่ 21 – 100 และ
อันดับมือเยาวชนไทย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม2563 อันดับที่ 1 – 8 รวมทั้ง 
ผู้ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และรองชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ปี 2563  รุ่น U19 

1. นายนรุตน์  แสงขำ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 54 
2. นายปัณวัตน์  ธีระพานิชพันธ์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 54 
3. นายวรภพ  ชื่นค้า อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 74 
4. นายสุรสิทธิ์  อริยะบารนีกุล  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 74 
5. นายภูริวัจน์  วัฒนพลไพศาล อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
6. นายปุณณภพ  เกียรติกังวาฬไกล อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
7. นายสิริภพ  ก๋งอุบล อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
8. นายพีรดนย์  เติมธนศักดิ์ และ นายปารเมศ  พรหมศริน  รองชนะเลิศรายการโตโยต้า

เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563 ประเภทชายคู่ รุ่น U19 
สำรอง 4 คน ตามลำดับ ในกรณีที่มีนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสำรอง

ขึ้นมาแทน  
1. นายนฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5 
2. นายสุรภัสร์  กิจพัฒนาศิลป์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 
3. นายอภิรักษ์  เกตุระหงษ์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 7 
4. นายพีรัชชัย  สุขพันธ์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 8 

ประเภทหญิงคู ่รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 8 คน (โดยให้สิทธิ์นักกีฬาที่มีรายชื่อ
เลือกคนที่จะจับคู่ด้วยได้) คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 2 คู่ (ใช้อ้างอิงจาก
อันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563) อันดับที่ 21 – 100 และ
อันดับมือเยาวชนไทย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้ง 
ผู้ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และรองชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ปี 2563 รุ่น U19 

1. นางสาวพิชญานิน  อังคะ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 51 
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2. นางสาวกัญญาณัฐ  สุดเชยชม อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 59 
3. นางสาวพิมพ์นารา  วงศ์ภัทรไพบูลย์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 1 
4. นางสาววิชญาภา  พันธ์อินทร์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
5. นางสาวชุติปภา  สมคุณ  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
6. นางสาวปภาวรินท์  แตงหอม อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
7. นางสาวอรณิชา  ศิริวัฒนกุล อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5 
8. นางสาวพรพิชชา  เชยกีวงศ์ และ นางสาวศศิกานต์  ปิยวัชรวิจิตร รองชนะเลิศรายการโตโยต้า 

เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563  ประเภหญิงคู่ รุ่น U19 
สำรอง 3 คน ตามลำดับ ในกรณีที่มีนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสำรอง

ขึ้นมาแทน 
1. นางสาวสุธินี  ด่านสุนทรวงศ์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 
2. นางสาวพุธิตา  พันธุ์ทุ้ย อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 7 
3. นางสาวณัฐณิชา  จตุพนาพร อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 8 

ประเภทคู่ผสม  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก ฯ จำนวน 8 คน (โดยให้สิทธิ์นักกีฬาที่มีรายชื่อ
เลือกคนที่จะจับคู่ด้วยได้) คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 1 คู ่(อ้างอิงจากอันดับ
มือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563) อันดับที่ 21 – 100 และอันดับ
มือเยาวชนไทย รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และรองชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ปี 2563  รุ่น U19 

1. นายสุรสิทธิ์  อริยะบารนีกุล อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 29 
2. นายปัณณวัฒน์  ธีระพานิชนันต์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 54 
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สุดเชยชม  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 63 
4. นางสาวพีรยา  คันธารวงสกุล อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 80 
5. นางสาวชุติปภา  สมคุณ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 1 
6. นางสาวพิมพ์นารา  วงศ์ภัทรไพบูลย์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
7. นายวิชญะ  จินตมุทธา อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
8. นายณฐกร จันทร์ขุน และ นางสาวนรีรัตน์  หงษา รองชนะเลิศรายการโตโยต้า เยาวชน 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2563 ประเภทคู่ผสม รุ่น U19 

สำรอง 3 คน ตามลำดับ ในกรณีท่ีมีนักกีฬาที่มีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาสำรองขึ้นมา 
1. นางสาวปาณิศา พวงสวัสดิ์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 81 
2. นางสาววิชญาภา พันธ์อินทร์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
3. นายพีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 8 



หน้า 6 | 6 เยาวชนชิงแชมป์โลก 2564 

 

 รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ซึ่งฝ่ายพัฒนาฯ ประกาศในครั้งนี้ หากผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬา 
มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งประการใด ขอให้ติดต่อ คุณธนัช  อัศวนภากาศ โทร.094-519-9365 ภายในวันที่  
16 กันยายน 2563 ก่อนที่จะประกาศรายชื่อเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 19 กันยายน  2563 รวมทั้งขอให้นักกีฬา
ทำการย ืนย ันส ิทธิ์ ในการเป ็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย สำหร ับการแข่งข ันแบดมินตันเยาวชน 
ชิงแชมป์โลก 2020 โดยอัตโนมัติ และยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือก ฯ รวมถึงนักกีฬาที่มีรายชื่อสำรอง 
ภายในวันที่ 15  กันยายน 2563 โดยอีเมล์ wichitassa@yahoo.co.th และ entryonline.bat@gmail.com 

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขัน
แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2020 ในวันเสาร ์ที่ 26 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. และวัน
อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาแบดมินตันสมาคมกีฬาแบดมินตัน  
สวนลุมพีนี โดยจะมีการประชุมผู้เข้าแข่งขันคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 12.30 น.  
ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 

 

 
(นายธนัช  อัศวนภากาศ) 

รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศสมาคม
กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 


