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ประกาศคัดเลือกนักกีฬา 
เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2561 
 

ตามที่จะมีการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ณ เมืองบินทาโร ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2561 นั้น สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะท าการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเพ่ือส่งเข้าร่วม 
การแข่งขัน รายละเอียด ดังนี้ 

ประเภททีม สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาสูงสุด เป็นนักกีฬาชาย จ านวน 8 คน และนักกีฬาหญิง จ านวน 8 คน 
ประเภทบุคคล สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทเดี่ยว จ านวน 4 คน ประเภทคู่ จ านวน 3 คู่ และ 

ประเภทคู่ผสม จ านวน 4 คู่ 
ในการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาฯ จะท าการคัดเลือกในส่วนของ

นักกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ (ไม่มีการคัดเลือกนักกีฬาในประเภทคู่ผสม) โดยนักกีฬาต้องเป็นผู้ที่เกิด
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2000 - 31 ธันวาคม 2004 (ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันของแบดมินตันเอเชีย) และ
ส าหรับในการแข่งขันประเภทบุคคล นักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันได้สูงสุดเพียง 2 ประเภท เท่านั้น 
 

การคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 
ในการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 

2018 ฝ่ายพัฒนาฯ จะยึดถือเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติส ารอง นักกีฬาเยาวชน 
ทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน การทดสอบและการประเมิน พุทธศักราช 2557 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 
พุทธศักราช 2560) หมวดที่ 1 ข้อ 8 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ 

จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะมีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้า
ร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 โดย
อัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเพ่ือเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยใน 
การแข่งขนัแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 รายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทชายเดี่ยว  มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติ
ไทย โดยอัตโนมัติ จ านวน 2 คน (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561)  

1. กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 1 
 ชนะเลิศเยาวชนชายเดี่ยว SCG U19 2017 

2. รุษฐนภัค อูปทอง อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 9 
ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาประเภทชายเดี่ยว เพ่ิมเติม จ านวน 2 คน 
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ประเภทหญิงเดี่ยว  มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน 
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จ านวน 2 คน (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561) 

1. พิทยาภรณ ์ไชยวรรณ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 1 
2. ชาสินี โกรีภาพ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 7 
ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว เพ่ิมเติม จ านวน 2 คน 

ประเภทชายคู่   มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนชายที่มีสิทธิ์ เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเย าวชน 
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ จ านวน 1 คู่ (อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561) 

1. ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี + วชิรวิทย์ โสทน อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 3 และอันดับที่ 10 
 ชนะเลิศเยาวชนชายคู่ SCG U19 2017 

ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาประเภทชายคู่ เพ่ิมเติม จ านวน 2 คู่ 

ประเภทหญิงคู่ ไม่มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนหญิงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน 
ทีมชาติไทย โดยอัตโนมัติ ต้องท าการคัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงคู่ เพ่ิมเติม จ านวน 3 คู่ 

ประเภทคู่ผสม  มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย  
โดยอัตโนมัติ จ านวน 1 คู ่(อ้างอิงจากอันดับมือเยาวชนโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561) 

1. รุษฐนภัค อูปทอง + ชาสินี โกรีภาพ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 13 และ 8 

ฝ่ายพัฒนาฯ จะท าการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเพ่ิมเติมตามจ านวนข้างต้น (ประเภท
ชายเดี่ยว จ านวน 2 คน ประเภทหญิงเดี่ยว จ านวน 2 คน ประเภทชายคู่ จ านวน 2 คู่ และประเภทหญิงคู่ จ านวน 
3 คู่) โดยมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย 
ส าหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ดังนี้ 

ประเภทชายเดี่ยว รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จ านวน 8 คน คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนทีมชาติไทย จ านวน 2 คน (ใช้อันดับมือเยาวชนโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อันดับที่ 21 - 
100 และอันดับมือเยาวชนไทย ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศกีฬา
เยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และ รองชนะเลิศเยาวชน SCG U19 2017) 

1. ศรัณย์ แจ่มศรี อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 26 
2. เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 65 
3. ภาณุวัฒน์ ศรีมันตะ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 69 
4. วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 1 
5. ธีรภัทร เขียวหวาน อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
6. วุฒชัย พจนเมธา อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
7. รัชพล มรรคศศิธร อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
8. วีรภัทร ภาคจรุง อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5 
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ส ารอง จ านวน 3 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาส ารองขึ้นมาแทน 
ตามล าดับ 

1. วรภพ ชื่นค้า อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 
2. พีรวิชญ์ ปานอ าพล อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 7 
3. คณินพงศ์ โยกาศ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 8 

ประเภทหญิงเดี่ยว  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จ านวน 8 คน คัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เยาวชนทีมชาติไทย จ านวน 2 คน (ใช้อันดับมือเยาวชนโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อันดับที่ 21 - 
100 และอันดับมือเยาวชนไทย ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศกีฬา
เยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และ รองชนะเลิศเยาวชน SCG U19 2017) 

1. เบญญาภา เอี่ยมสอาด อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 36 
2. พรพิชชา เชยกีวงศ์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 72 
3. อทิตยา โปวานนท์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 1 
4. ภิรมณ จ าแนกทาน อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
5. ภควดี สุขใจ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
6. กฤตพร เจียรธเนศ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
7. ทิพธิดา คงสอน อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5 
8. ธัญญาลักษณ์ ใจอารีย์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 
ส ารอง จ านวน 2 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาส ารองขึ้นมาแทน 

ตามล าดับ 
1. ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 7 
2. ลฏาภา สิงห์แก้ว อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 8 

ประเภทชายคู่ ฝ่ายพัฒนาฯ ให้สิทธิ์แก่นักกีฬาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จ านวน 8 คน สามารถแจ้ง
ความจ านงเลือกคู่ของตน เพ่ือคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย จ านวน 2 คู่ (ใช้อันดับมือ
เยาวชนโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อันดับที่ 21 - 100 และอันดับมือเยาวชนไทย ณ วันพฤหัสบดีที่ 
31 พฤษภาคม 2561 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และ รองชนะเลิศเยาวชน 
SCG U19 2017) 

1. วีรภัทร ภาคจรุง อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 30 
2. กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 70 
3. วงศธร ทองค า อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 1 
4. พงศกร ทองค า อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
5. อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
6. รัชพล มรรคศศิธร อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
7. ภูชิชฎ์ อโนทัยสถาพร อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5 
8. ปัณฑ์ธร แสงวณิช ชนะเลิศชายคู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 34 น่านเกมส์ 
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ส ารอง จ านวน 3 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาส ารองขึ้นมาแทน 
ตามล าดับ 

1. ธนดล พันธ์พานิช อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 
2. ธีรภัทร เขียวหวาน อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 7 
3. วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 8 

ประเภทหญิงคู่ ฝ่ายพัฒนาฯ ให้สิทธิ์แก่นักกีฬาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกฯ จ านวน 8 คน สามารถแจ้ง
ความจ านงเลือกคู่ของตน เพ่ือคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย จ านวน 3 คู่ (ใช้อันดับมือ
เยาวชนโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อันดับที่ 21 - 100 และอันดับมือเยาวชนไทย ณ วันพฤหัสบดีที่ 
31 พฤษภาคม 2561 อันดับที่ 1 - 8 รวมทั้งผู้ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด และ รองชนะเลิศเยาวชน 
SCG U19 2017) 

1. เบญญาภา เอี่ยมสอาด อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 53 
2. พรพิชชา เชยกีวงศ์ อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 75 
3. พรณิชา สุวัฒโนดม อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 75 
4. ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 1 
5. ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 2 
6. สรวงสุภา ศุภสังข์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 3 
7. ณัฐธิดา มูลอนันต์ ชนะเลิศหญิงคู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 34 น่านเกมส์ 
8. ยมลภัทร ธเนศอนุกุล ชนะเลิศหญิงคู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 34 น่านเกมส์ 
ส ารอง จ านวน 4 คน ในกรณีที่นักกีฬาซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกสละสิทธิ์ จะเลื่อนนักกีฬาส ารองขึ้นมาแทน 

ตามล าดับ 
1. กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 4 
2. วนิดา บัวภา อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 5 
3. มนัสศิริ บวรวิชญ์ธนกุล อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 6 
4. กฤตพร เจียรธเนศ อันดับมือเยาวชนไทย อันดับที่ 8 

 

รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ซึ่งฝ่ายพัฒนาฯ ประกาศในครั้งนี้ หากผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬา มีข้อสงสัย 
หรือข้อโต้แย้งประการใด ขอให้ติดต่อ คุณธนัช อัศวนภากาศ โทร.094-519-9365 ภายในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 
2561 เวลา 18.00 น. ก่อนที่จะประกาศรายชื่อเป็นครั้งสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 รวมทั้งขอให้
นักกีฬาท าการยืนยันสิทธิ์ในการเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ส าหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์
เอเชีย 2018 โดยอัตโนมัติ และสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกฯ ตลอดจนแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ต้องการเลือกเป็นคู่ 
ส าหรับการคัดเลือกนักกีฬาในประเภทชายคู่และหญิงคู่ ภายในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. โดย
อีเมล์ wichitassa@yahoo.co.th 
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หนา้ 5 | 5 เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2561 
 

 

ทั้งนี้  สมาคมฯ จะด าเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ส าหรับการแข่งขัน
แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ในวันเสาร์ที่ 9 และ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬา
แบดมินตัน ภายในอาคารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ถนนวิทยุ-สารสิน สวนลุมพินี โดยให้นักกีฬา
มาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

 
 

นาวาอากาศเอก 
(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย) 

รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ 
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