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ประกาศคัดเลือกนักกีฬา 
เพื่อแข่งขันกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬา Youth Olympic Games Buenos Aires 2018  

ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา 
ระหว่างวันที่  6 – 18  ตุลาคม 2561 

 

 ตามที่จะมีการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬา Youth Olympic Games Buenos Aires 
2018 ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2561 นั้น สมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะท าการคัดเลือก
นักกีฬาแบดมินตันเยาวชน เพ่ือเข้าร่วมโครงการเตรียมนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน  
3rd Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 โดยมีคุณสมบัติของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้า
ร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังนี้ 

1. เป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว 
2. เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2000 – 31 ธันวาคม 2003 
3. จ านวนนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่จะคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ประเภทละ 4 คน 

 

การคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน เข้าร่วมโครงการเตรียมนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 3rd  Youth Olympic Games Buenos Aires 2018   
 ในการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน เข้าร่วมโครงการฯ ฝ่ายพัฒนาฯ จะยึดถือเกณฑ ์
การคัดเลือกนักกีฬาฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ 
นักกีฬาทีมชาติส ารอง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน การทดสอบและการประเมิน  
พุทธศักราข 2527 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560) หมวดที่ 1 ข้อ 8 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 
 จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน
ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยอัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก เพ่ือเข้า
ร่วมโครงการฯ รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ประเภทชายเดี่ยว มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยอัตโนมัติ จ านวน 
2 คน (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 กันยายน 2560) 
ประกอบด้วย 
. 1 กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 1 / ชนะเลิศเยาวชนชายเดี่ยว SCG U19 2017 
 2. รุษฐนภัค อูปทอง อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 7 
 ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ประเภทชายเดี่ยว เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติม 
จ านวน 2 คน 
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 ประเภทหญิงเดี่ยว มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยอัตโนมัติ จ านวน 
2 คน (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560) 
ประกอบด้วย 

1. ภัทรสุดา ไชยวรรณ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 1 
2. ชาสินี โกรีภาพ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 10 

 ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ประเภทหญิงเดี่ยว เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติม 
จ านวน 2 คน 
  

 ฝ่ายพัฒนาฯ จะท าการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติมตามจ านวน
ข้างต้น (ประเภทชายเดี่ยว จ านวน 2 คน และประเภทหญิงเดี่ยว จ านวน 2 คน) โดยมีนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 
 

 ประเภทชายเดี่ยว รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จ านวน  
8 คน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2000 – 31 ธันวาคม 2003) คัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 2 คน 
(ใช้อันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 อันดับที่ 21 – 100 
และอันดับมือเยาวชนไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 อันดับที่ 1 – 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศกีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งล่าสุด และรองชนะเลิศเยาวชนชายเดี่ยว SCG U19 2017)  

1. ศรัณย์ แจ่มศรี  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 22    
2. เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 40  
3. ภาณุวัฒน์ ศรีมันตะ  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่  70 
4.  รัชพล มรรคศศิธร  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 1 
5.  ธีรภัทร เขียวหวาน  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
6.  ศรัณย์ นพเก้า  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
7.  ธัชพล จ านงค์  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4   
8.  พีรวิชญ์ ปานอ าพล  อันดับมือเยาวชนไทย อันดีบที่ 5 
ส ารอง จ านวน 1 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาส ารองขึ้นมาแทน 
1.  เชาวลิต ค ารักษ์  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 

 

 ประเภทหญิงเดี่ยว รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จ านวน  
8 คน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2000 – 31 ธันวาคม 2003) คัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 2 คน 
(ใช้อันดับมือเยาวชนโลก BWF World Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 อันดับที่  21 – 100 
และอันดับมือเยาวชนไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 อันดับที่ 1 – 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศกีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งล่าสุด และรองชนะเลิศเยาวชนหญิงเดี่ยว SCG U19 2017) 

1.  ภควดี สุขใจ  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 1 
2.  พรพิชชา เชยกีวงศ์  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
3.  ภิรมณ จ าแนกทาน  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
4.  ธัญญาลักษณ์ ใจอารีย์  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
5.  อทิตยา โปวานนท์  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5 
6.  ทิพธิดา คงสอน  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 
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7.  วนิดา บัวภา  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 7 
8  กฤตพร เจียรธเนศ  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 8 
ส ารอง จ านวน 1 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาส ารองขึ้นมาแทน 
1. ลฏาภา สิงห์แก้ว  อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 9  
 

รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ซึ่งฝ่ายพัฒนาฯ ประกาศในครั้งนี้ หากผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬา 
มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งประการใด ขอให้ติดต่อ คุณธนัช อัศวนภากาศ กรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ โทร.094-519-9365 รวมทั้งขอให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนท าการยืนยันสิทธิ์ในการเป็นนักกีฬา
แบดมินตันเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ โดยอัตโนมัติ และสิทธิ์ในการเข้าร่วมคัดเลือก เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ 
ภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. โดยอีเมล wichitassa@yahoo.co.th     

  
ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะด าเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน เข้าร่วมโครงการฯ 

ในวันพุธที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาแบดมินตัน อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 
(CU Sport Complex) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวันพุธที่   
20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. เพ่ือประชุมจับสลากสายการแข่งขัน และจะเริ่มท าการแข่งขัน เวลา  
10.00 น. 
 
 
              ประกาศ ณ วันที ่15 กันยายน 2560 

 
 
นาวาอากาศเอก 

                    (จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย) 
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ 
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