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ประกาศรายช่ือนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 
รายการ แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 

Total BWF World Junior Championships 2017 
ณ เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2560 
 

ตามท่ี สหพันธ์แบดมินตันโลก (Badminton World Federation : BWF) ก าหนดจัดการแข่งขันแบดมินตัน 
รายการเยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 (Total BWF World Junior Championships 2017) ณ เมืองยอร์กยาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2560 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภททีมผสม  สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาไดสู้งสุด จ านวน 15 คน 
ประเภทบุคคล  สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทชายเดี่ยว จ านวน 4 คน 

ประเภทหญิงเดี่ยว จ านวน 4 คน ประเภทชายคู ่จ านวน 3 คู ่
ประเภทหญิงคู่ จ านวน 3 คู่ และประเภทคู่ผสม จ านวน 4 คู ่

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
จะส่งนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม 
การแข่งขันโดยอัตโนมัติ ตามประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 
ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

ประเภทชายเดี่ยว 1. กุลวุฒิ วิทิตศานต์  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 2 
ชนะเลิศชายเดี่ยวเยาวชน SCG U19 2017 

2. รุษฐนภัค อูปทอง  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 9 
3. พชรพล นิพรรัมย์  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 15 
4. ศรัณย์ แจ่มศรี   อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 18 

ประเภทหญิงเดี่ยว 1. นันทน์กาญจน์ เอ่ียมสอาด ชนะเลิศหญิงเดี่ยวเยาวชน SCG U19 2017 
2. ภัทรสุดา ไชยวรรณ  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 3 
3. ชาสินี โกรีภาพ  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 9 
4. ชนัญชิดา จูเจริญ  อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 14 

ประเภทชายคู่  1. ณัฐพัฒน์ ตฤณขจ ี  ชนะเลิศชายคู่เยาวชน SCG U19 2017 
   วชิรวิทย์ โสทน 

ประเภทหญิงคู่  1. ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ ชนะเลิศหญิงคู่เยาวชน SCG U19 2017 
    ศุภิสรา เพียวสามพราน 

ประเภทคู่ผสม  1. ณัฐพัฒน์ ตฤณขจ ี  ชนะเลิศคู่ผสมเยาวชน SCG U19 2017 
   ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์ 
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และมีนักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 
รายการเยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก ดังนี้ 

ประเภทชายเดี่ยว ไม่มีการคัดเลือกนักกีฬาประเภทชายเดี่ยวเพ่ิมเติม 
ประเภทหญิงเดี่ยว ไม่มีการคัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวเพ่ิมเติม 

ประเภทชายคู่  คัดเลือกนักกีฬาประเภทชายคู่เพ่ิมเติม จ านวน 2 คู่ 
(มีนักกีฬายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือก จ านวน 8 คู่) 

1. ปัณฑ์ธร แสงวนิช + วีรภัทร ภาคจรุง คะแนนรวม 99,334 คะแนน 
2. อัยการ โพธิ์พืช + ภาภูมิ พึ่งโพธิ์ คะแนนรวม 91,870 คะแนน 
3. พชรพล นิพรรัมย์ + วริทธ์ สารพัฒน์ คะแนนรวม 90,970 คะแนน 
4. ภากร โชติพินิจ + ธีรภัทร เขียวหวาน คะแนนรวม 84,422 คะแนน 
5. ทรงภพ วิทยาวุฒิไกร + นาถวิช สาระจันทร์ คะแนนรวม 80,642 คะแนน 
6. ภูชิชญ์ อโนทัยสถาพร + คุณานนท์ พรหมเชียรรัตน์ คะแนนรวม 77,520 คะแนน 
7. ยศชนินทร์ อารีราษฎร์ + ทศพร อ้ึงพลาชัย  คะแนนรวม 77,404 คะแนน 
8. วิภู อินทร์แก้ว + กิตติธัช เชยกลิ่นเทศ ชนะเลิศชายคู่กีฬาเยาวชนแห่งขาติ 

ประเภทหญิงคู่  คัดเลือกนักกีฬาประเภทหญิงคู่เพ่ิมเติม จ านวน 2 คู่ 
(มีนักกีฬายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือก จ านวน 8 คู่) 

1. นันทน์กาญจน์ เอ่ียมสอาด + เบญญาภา เอ่ียมสะอาด อันดับมือเยาวชนโลก อันดับที่ 78 
2. ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา + ธัญญธร ธรรมนพเก้า คะแนนรวม 98,284 คะแนน 
3. ปภาวรินทร์ จตุพนาพร + สรวงสุภา ศุภสังข์ คะแนนรวม 91,288 คะแนน 
4. กรรวี ประสมทรัพย์ + ปวีณ์ธิดา หาอุประ คะแนนรวม 85,604 คะแนน 
5. ยมลภัทร ธเนศอนุกูล + ณัฐธิดา มูลอนันต์ คะแนนรวม 84,840 คะแนน 
6. กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์ + ภาสิณี สุขสวัสดิ์ คะแนนรวม 66,804 คะแนน 
7. สรัลชนา ชัยกิตติวัฒน์ + ธนัชพร ด ารงธรรมวุฒิ ชนะเลิศหญิงคู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

 คะแนนรวม 93,284 คะแนน 
8. ธนพิม กวีนันทวงศ์ + ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ รองชนะเลิศหญิงคู่เยาวชน SCG U19 2017 
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สมาคมฯ จะด าเนินการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ส าหรับการแข่งขันแบดมินตัน
เยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 ในวันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาแบดมินตัน 
ศิริกาญจนา โดยให้นักกีฬามาพร้อมที่สนามแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เพ่ือประชุม
จับสลากสายการแข่งขัน และจะเริ่มท าการแข่งขัน เวลา 10.00 น. 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 

 

 

        นาวาอากาศเอก 

(จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย) 
รักษาการประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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