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ประกาศคัดเลือกนักกีฬาเพื่อแข่งขัน 
รายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 รุ่นอายุต่่ากว่า 15 ปี และ รุ่นอายุต่่ากว่า 17 ปี 

Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2018 
ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561 

ตามท่ีสหพันธ์แบดมินตันเอเชีย (Badminton Asia) ก าหนดจัดการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชน 
ชิงแชมป์เอเชีย 2018 รุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี และ รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี (Badminton Asia Junior U15 & U17 
Championships 2018) ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561 โดยให้สิทธิ์ 
แต่ละประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรุ่น คือ ประเภทชายเดี่ยว จ านวน 6 คน ประเภทหญิง
เดี่ยว จ านวน 6 คน ประเภทชายคู่ จ านวน 3 คู่ ประเภทหญิงคู่ จ านวน 3 คู่ และคู่ผสม จ านวน 3 คู่ นั้น 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
จะส่งนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  
โดยอัตโนมัติ และสมาคมฯ จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

รุ่นอายุต่่ากว่า 15 ปี 
1. เป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนอายุต่ ากว่า 15 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2004 เป็นต้นไป) 
2. เป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 (แต่ละประเภท) 

ในรายการ SCG Junior Badminton Championships 2018 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย  
รุ่นอายตุ่ ากว่า 15 ปี หรือ สูงกว่า 

รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ รุ่นอายุต่่ากว่า 15 ปี 
ประเภทชายเดี่ยว 1. ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี 
 2. ชยากร กิตติคุณ รองชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ประเภทหญิงเดี่ยว 1. ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร ชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี 
 2. พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ รองชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ประเภทชายคู ่ 1. ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล ชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายตุ่ ากว่า 15 ปี 
  ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ 
 2. สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์ รองชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายตุ่ ากว่า 15 ปี 
  ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล 
ประเภทหญิงคู ่ 1. พุธิตา พันธุ์ทุ้ย ชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายตุ่ ากว่า 15 ปี 
  ปวันรัตน์ ศรีขาว 
 2. ธิดาพร กลีบยี่สุ่น รองชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายตุ่ ากว่า 15 ปี 
  ณัฐชนก ไล้สวน 
ประเภทคู่ผสม 1. ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ ชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายตุ่ ากว่า 15 ปี 
  ณัฐชนก ไล้สวน 
 2. พีรัชชัย สุขพันธ์ รองชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายตุ่ ากว่า 15 ปี 
  พชรภรณ์ ปั้นทอง 
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รุ่นอายุต่่ากว่า 17 ปี 
1. เป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนอายุต่ ากว่า 17 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2002 เป็นต้นไป) 
2. เป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 (แต่ละประเภท) 

ในรายการ SCG Junior Badminton Championships 2018 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย  
รุ่นอายตุ่ ากว่า 17 ปี หรือ สูงกว่า 

รายช่ือนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ รุ่นอายุต่่ากว่า 17 ปี 
ประเภทชายเดี่ยว 1. เหนือดวง มังกรลอย ชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี 
 2. วรภพ ชื่นค้า รองชนะเลิศชายเดี่ยว รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ป ี
ประเภทหญิงเดี่ยว 1. เบญญาภา เอี่ยมสอาด ชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี 
 2. กฤตพร เจียรธเนศ รองชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี 
ประเภทชายคู่ 1. ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์ ชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายตุ่ ากว่า 17 ปี 
  นรุตม์ แสงข า 
 2. ธัชพล จ านง รองชนะเลิศชายคู่ รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี 
  จักรพรรดิ์ หน่อขัติ 
ประเภทหญิงคู่ 1. พีรยา คันธารวงสกุล ชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี 
  เบญญาภา เอี่ยมสอาด 
 2. กัญญาณัฐ สุดเชยชม รองชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี 
  กฤตพร เจียรธเนศ 
ประเภทคู่ผสม 1. สิรวิชญ์ โสทน ชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี 
  พรณิชา สุวัฒโนดม 
 2. จักรพรรดิ์ หน่อขัติ รองชนะเลิศคู่ผสม รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี 
  พิชญานิน อังคะ 

ทั้งนี้ หากมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่ประสงค์จะไปแข่งขัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปแข่งขันเองทั้งหมด ตามสิทธิ์ที่เหลือที่ประเทศไทยได้รับในแต่ละประเภท ทั้งในรุ่นอายุต่ ากว่า 15 ปี และใน
รุ่นอายุต่ ากว่า 17 ปี สมาคมฯ เปิดโอกาสให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนไป
แข่งขันในรายการดังกล่าวได้ โดยสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีอันดับมือดีที่สุด 8 อันดับในแต่ละ
ประเภท ในทั้งสองรุ่นอายุ (ตามการจัดอันดับมือเยาวชนไทย ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561) เพ่ือมาท า
การคัดเลือกต่อไป หากมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกในแต่ละประเภท ในทั้งสองรุ่นอายุ 
น้อยกว่าสิทธิ์ที่เหลือที่ประเทศไทยได้รับ นักกีฬาจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันโดยไม่ต้องมีการคัดเลือก 

สมาคมฯ ขอให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่ได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันโดยอัตโนมัติ ท่าการยืนยันรายชื่อ 
เพื่อรับสิทธิ์ไปแข่งขันในรายการดังกล่าว และขอให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในรายการดังกล่าวโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สมัครเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก ผ่านทางอีเมล์
ของคุณธนัช อัศวนภากาศ กรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ อีเมล wichitassa@yahoo.co.th 
โทร.0945199365 ภายในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. โดยสมาคมฯ จะประกาศรายช่ือ
นักกีฬาที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 
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ทั้งนี้ สมาคมฯ จะด่าเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ส่าหรับการ
แข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 รุ่นอายุต่่ากว่า 15 ปี และรุ่นอายุต่่ากว่า 17 ปี ในวัน
อาทิตย์ที่ 19 และวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาแบดมินตันภายในอาคารสมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทย ถนนวิทยุ-สารสิน สวนลุมพินี โดยให้นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวัน
อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เพื่อประชุมจับสลากสายการแข่งขัน และจะเริ่มท่าการ
แข่งขัน เวลา 10.00 น. 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 

 

 

นาวาอากาศเอก 

(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย) 
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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