
ประกาศ การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน (เพิ่มเติม) 
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน WTT Thailand 2022 

ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 25665 

เพื่อให้การเตรียมตัวของนักกีฬาในการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงขอประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักกีฬา ซึ่งระเบียบการแข่งขันกำหนดให้เจ้าภาพสมัครแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน 6 
คน ประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน 11, 13, 15, 17 และ 19 ปี นักกีฬาสามารถลงทำการแข่งขันได้คนละ 2 รุ่น และเมื่อ
ได้เช็ครายชื่อนักกีฬาแล้วทำให้ทราบจำนวนนักกีฬาที่มีและที่ยังขาดอยู่ในแต่ละรุ่น ดังนี้

	 1. นักกีฬารุ่น 15 ปีและรุ่น 19 ปี ใช้นักกีฬาเยาวชนทีมชาติประจำปี 2565 มีนักกีฬาครบตามจำนวน

	 2. นักกีฬารุ่น 17 ปี ขาดนักกีฬาชาย 3 คนและนักกีฬาหญิง 3 คน

	 3. นักกีฬารุ่น 13 ปี ขาดนักกีฬาชาย 5 คนและนักกีฬาหญิง 4 คน

	 4. นักกีฬารุ่น 11 ปี ขาดนักกีฬาชาย 6 คนและนักกีฬาหญิง 6 คน


	 ดังนั้น จึงต้องมีการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขันตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ โดยกำหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตัว ดังนี้


	 1. เป็นนักกีฬาที่มีคะแนนสะสม (Ranking) ในอันดับจำนวนมากเป็น 2 เท่า ของจำนวนนักกีฬาที่
ต้องการในแต่ละรุ่น โดยใช้คะแนนอันดับสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

	 	 1.1 นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ให้สิทธิ์นักกีฬาที่มีคะแนนสะสม (Ranking) อันดับ 1-12 เพื่อ
แข่งขันคัดเลือกให้ได้นักกีฬาชาย 6 คนและนักกีฬาหญิง 6 คน

	 	 1.2 นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ให้สิทธิ์นักกีฬาที่มีคะแนนสะสม (Ranking) นักกีฬาชายอันดับ 
1-10 เพื่อแข่งขันคัดเลือกให้ได้นักกีฬา 5 คน และนักกีฬาหญิงอันดับ 1-8 เพื่อแข่งขันคัดเลือกให้ได้นักกีฬา 4 
คน

	 	 1.3 นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ให้สิทธิ์นักกีฬาชายและหญิงที่มีคะแนนสะสม (Ranking) 
อันดับ 1-6 เพื่อแข่งขันคัดเลือกให้ได้นักกีฬาชาย 3 คนและนักกีฬาหญิง 3 คน

	 

	 2. เป็นนักกีฬาที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11, 13, และ 17 ปี รายการต่างๆ ดังนี้

	 	 2.1 รายการ All Thailand จ. เชียงใหม่ วันที่ 6-9 มกราคม 2565

	 	 2.2 รายการ All Thailand ณ แฟชั่นไอแลนด์ วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565

	 	 2.3 รายการ All Thailand จ. ยะลา วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565

	 	 2.4 รายการ BBG วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2565


	 3. กำหนดการคัดเลือกตัว วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565***

	 	 

รายชื่อนักกีฬาแต่ละรุ่น มีดังนี้ 

นักกีฬารุ่น  19 ปี ชาย นักกีฬารุ่น 19 ปี หญิง
1. ภูริพงษ์ แซ่ลี้ 1. วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน

2. ณภัทร ธรรมาธิคม 2. ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล

3. สิทธิศักดิ์ นุชชาติ 3. วิรากานต์ ทายะพิทักษ์

4. เทียนชัย แซ่อู่ 4. ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์

5. ปัณณฑัต ตั้งบวรพิเชฐ 5. ผกาวรรณ การถาง

6. ธีรวัฒน์ บุญมี 6. ศุภมาศ ปานเขาย้อย



นักกีฬารุ่น 17 ปี ชาย นักกีฬารุ่น 17 ปี หญิง
1. ธีรวัฒน์ บุญมี (รับสิทธิ์ลง 2 รุ่น 17 และ 19 ปี) 1. วิรากานต์ ทายะพิทักษ์ (รับสิทธิ์ลง 2 รุ่น 17 และ 19 ปี)

2. ขันติ ซอโสติถิกุล (เยาวชนทีมชาติ 19 ปี ชุด B) 2. ศุภมาศ ปานเขาย้อย (รับสิทธิ์ลง 2 รุ่น 17 และ 19 ปี)

3. ภูเดช  ปานเฟือง (เยาวชนทีมชาติ 19 ปี ชุด B) 3. ธัญวรัตน์ จันทะนะ (เยาวชนทีมชาติ 19 ปี ชุด B)

4. คัดเลือก 4. คัดเลือก

5. คัดเลือก 5. คัดเลือก

6. คัดเลือก 6. คัดเลือก

นักกีฬารุ่น 15 ปี ชาย นักกีฬารุ่น 15 ปี หญิง
1. วศพล ยะทวานนท์ 1. เขมิสรา ดีรุจิเจริญ

2. สิทธิพล อรรฆเดชชัยกุล 2. กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล

3. นิมิตร สร้อยพวง 3. ภัตศราภรณ์ วงละคร

4. ญาณเมธี วีระสุวรรณ 4. วิรัญชนา ศรีจักร

5. เอกภพ คงศักดิ์ศรีสกุล 5. พชรพร ชาญวานิชบริการ

6. ปภินวิช กิตติรักษ์วรกุล 6. กุลชา อภินันรุ่งเรือง

นักกีฬารุ่น 13 ปี ชาย นักกีฬารุ่น 13 ปี หญิง
1. นิมิตร สร้อยพวง (รับสิทธิ์ลง 2 รุ่น 13 และ 15 ปี) 1. กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล (รับสิทธิ์ลง 2 รุ่น 13 และ15 ปี)

2. คัดเลือก 2. ชิสา คชมิตร (เยาวชนทีมชาติ 15 ปี ชุด B)

3. คัดเลือก 3. คัดเลือก

4. คัดเลือก 4. คัดเลือก

5. คัดเลือก 5. คัดเลือก

6. คัดเลือก 6. คัดเลือก

นักกีฬารุ่น 11 ปี ชาย นักกีฬารุ่น 11 ปี หญิง
1. คัดเลือก 1. คัดเลือก

2. คัดเลือก 2. คัดเลือก

3. คัดเลือก 3. คัดเลือก

4. คัดเลือก 4. คัดเลือก

5. คัดเลือก 5. คัดเลือก

6. คัดเลือก 6. คัดเลือก


