การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
เยาวชนชายเดีย
่ วอายุไม่เกิน 10 ปี
1 ธนกร จันทะมล

5 กุมภาพันธ์ 2559

PG : 9

cc4 gym

ธนกร จันทะมล

2 BYE
3 BYE
4 ณั ฐภัค สงค์ธนาพิทักษ์

ITC GROUP

6 นนทพัทธ์ แสงเงิน

HIGH-COOK

อิมพีเรียลสาโรง

9 เข็มทิศ ดุลยางกูร

NSM

(3:0)(4,2,2)

180
59
1020

7 BYE
8 วินท์ลภัส ชัยลา้เลิศ

ธนกร จันทะมล

ณั ฐภัค สงค์ธนาพิทักษ์

สาธิต มศว ประสานมิตร

5 ธีทัต เตชะอัครเกษม

124
1400

ธนกร จันทะมล

1540 (3:0)(7,4,2)
ธีทัต เตชะอัครเกษม
(3:2)(-10,4,7,-3,10)
125

(3:2)(-9,9,8,-8,10)

1400

วินท์ลภัส ชัยลา้เลิศ

วินท์ลภัส ชัยลา้เลิศ

เข็มทิศ ดุลยางกูร

10 BYE
11 BYE

126

เข็มทิศ ดุลยางกูร

1400

(3:0)(6,8,4)

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

พีรวัส วิไลลักษณ์
181

13 ภาสพงษ์ จันทร์ประทีป

สาธิต มศว ประสานมิตร

14 ธนกฤต สงวนแสงชัยกุล

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

1540 (3:1)(-8,8,6,6)
ภาสพงษ์ จันทร์ประทีป
(3:1)(8,2,-9,6)

12 พีรวัส วิไลลักษณ์

60
1020

127
1400

15 BYE
16 เสฎฐวุฒ ิ สัญญะโม

โรงเรียนวัดมะลิ

17 สุทธิราช ลาพวัน

สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู

-

20 พสุ ปุณณรุจารุวงษ์

สาธิต มศว ประสานมิตร

21 ภามพริษฐ์ พิมพ์ทนต์

บานอิม
่ อุน
่

22 สิระกฤต รัตนไชย

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

เทศบาล๕ นครปฐม

25 ธนโชติ โชคธนสุขสิร ิ

เทศบาล๕ นครปฐม

128
1400
60/1
1040

61
1040

27 ณั ฐนนท์ เมนะสินธุ์
28 ธีธัช ธนบุญสมบัต ิ

พิจต
ิ ร

29 กษิดเิ์ ดช นิตบ
ิ วรกุล

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

30 ปถรัฐ พรสวรรค์วงศ์

สาธิต มศว ประสานมิตร

31 BYE
32 ปูญวัฒน์ กาวหนาขัยมงคล

HIGH COOK

(3:0)(14,7,6)
เสฎฐวุฒ ิ สัญญะโม

พสุ ปุณณรุจารุวงษ์
(3:0)(6,5,7)

(w/o)
พสุ ปุณณรุจารุวงษ์
182

พสุ ปุณณรุจารุวงษ์

1540 (3:0)(6,4,10)
ภามพริษฐ์ พิมพ์ทนต์

กลุม
่ 3

(3:1)(7,-9,11,9)
129
1400

(3:2)(-12,-12,6,7,9)
กิตติพงษ์ โลหะพันธุ์

กิตติพงษ์ โลหะพันธุ์

ธนโชติ โชคธนสุขสิร ิ

26 BYE
สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ

กลุม
่ 2

สุทธิราช ลาพวัน

23 BYE
24 กิตติพงษ์ โลหะพันธุ์

เข็มทิศ ดุลยางกูร

เสฎฐวุฒ ิ สัญญะโม

18 BYE
19 วชิรวิชญ์ สุขโพธารมณ์

กลุม
่ 1

62
1040

63
1040

130
ณั ฐนนท์ เมนะสินธุ์
1400 (3:1)(8,-5,11,8)
(3:0)(5,3,3)
ณั ฐนนท์ เมนะสินธุ์
183
ณั ฐนนท์ เมนะสินธุ์
1540 (3:0)(6,8,7)
ปถรัฐ พรสวรรค์วงศ์
(w/o)
131
(w/o)
1400 ปถรัฐ พรสวรรค์วงศ์
ปูญวัฒน์ กาวหนาขัยมงคล

กลุม
่ 4

การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
เยาวชนชายเดีย
่ วอายุไม่เกิน 10 ปี
33 ธนเดช เกศมณีโชติ

5 กุมภาพันธ์ 2559

PG : 10

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

ธนเดช เกศมณีโชติ

34 BYE
35 คิธนิน คมสัน

-

36 วทัญญู ไชหาบุตร

โรงเรียนวัดดวงแข

37 ชวิศ พิพัฒนาทรคุณ

บานอิม
่ อุน
่

38 ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจ ิ

สาธิต มศว ประสานมิตร

64

ปิ งปองสไมล์

41 ภีมภพ ศรีถาวร

ไทยรุง่

(3:0)(11,3,4)

วทัญญู ไชหาบุตร

65
1040

1540
ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจ ิ
(3:0)(4,4,4)

184

เมืองทอง

44 ธีเดช กิจจารุวรรณกุล

Piboonbumpen

้ สุวรรณ
45 ปริวรรต เชือ

พิจต
ิ ร

46 ภีมภาภพ สุวพ
ิ ร

สาธิต มศว ประสานมิตร

133

(3;0)(8,2,5)
ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจ ิ

ปิ งปองสไมล์

49 วีระศักดิ์ สาคาภี

ไทยรุง่

66
1040

67
1040

CORNER SPINS

52 อิทธิพัทธ์ ตันโยประการ

โรงเรียนวัดดวงแข

53 ณั ฐชภัทร์ ชัชวาลกาธร

ราชบุรป
ี ิ งปองคลับ

54 Shin Fukuda

sornanan

สาธิต มศว ประสานมิตร

57 ซีตัน เจริญวงศ์ฤกษ์

สาธิต มศว ประสานมิตร

ราชบุรป
ี ิ งปองคลับ

60 ชลสิร ิ ค้าคูณ

ปิ งปองแบริง่ 30

61 กิจจภัทร หงษ์เหิรสถิตย์

บางมด

62 สุขกรี ขาวิลัย

เทศบาล๕ นครปฐม

63 BYE
cc4 gym

(3:1)(9,9,-6,7)

กลุม
่ 6

(3:2)(-5,-8,12,10,14)
เอกภพ คงศักดิศ
์ รีสกุล

วีระศักดิ์ สาคาภี
136
1420
68
1040

69
1040

วีระศักดิ์ สาคาภี
(3:0)(10,8,10)

(w/o)
วรภพ พุฒทองคา
186
1540
Shin Fukuda

Shin Fukuda
(3:0)(14,8,7)

กลุม
่ 7

(3:0)(9,4,3)
137
1420

(3:0)(7,3,6)
Shin Fukuda

เสกข์ รัชต์บริรักษ์

ซีตน
ั เจริญวงศ์ฤกษ์

58 BYE
59 วรเศรษฐ์ บวรธรรมรัตน์

1540
้ สุวรรณ
ปริวรรต เชือ
(3:1)(7,-8,6,4)

เอกภพ คงศักดิศ
์ รีสกุล

55 BYE
56 เสกข์ รัชต์บริรักษ์

ภีมภพ ศรีถาวร

1420 (3:0)(7,5,6)
(3:1)(10,-7,9,9)
อิศราวุฒ ิ ธนนันท์พงศ์
185
ภีมภพ ศรีถาวร

135
1420

50 BYE
51 วรภพ พุฒทองคา

กลุม
่ 5

ภีมภพ ศรีถาวร

47 BYE
48 เอกภพ คงศักดิศ
์ รีสกุล

(3:0)(4,8,7)

1420

134

43 อิศราวุฒ ิ ธนนั นท์พงศ์

ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจ ิ

ศุภฤกษ์ ปฐพีจารัสวงศ์

42 BYE

64 พงศพัฒน์ แยมลีบล
ู

ธนเดช เกศมณีโชติ

1040

39 BYE
40 ศุภฤกษ์ ปฐพีจารัสวงศ์

132
1420
(w/o)

70
1040

71
1040

138
ซีตน
ั เจริญวงศ์ฤกษ์
1420 (3:1)(10,-6,6,5)
(3:2)(-10,-7,8,5,5)
ชลสิร ิ ค้าคูณ
187
พงศพัฒน์ แยมลีบล
ู
1540 (3:0)(4,15,5)
สุขกรี ขาวิลัย
(3:1)(3,-5,8,1)
139
(3:0)(2,1,2)
1420 พงศพัฒน์ แยมลีบล
ู
พงศพัฒน์ แยมลีบล
ู

กลุม
่ 8

การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
เยาวชนชายเดีย
่ วอายุไม่เกิน 10 ปี
PG : 11

รอบสอง
5 กุมภาพันธ์ 2559

1 ชยานั นต์ การถาง

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

2 Shin Fukuda

sornanan

3 พงศพัฒน์ แยมลีบล
ู

cc4 gym

4 กันต์พช
ิ ชา เทีย
่ งทอง

สโมสรสายทิพย์ 9

5 ณั ฐบดินทร์ อ่วมสอาด

พิจต
ิ ร

6 เข็มทิศ ดุลยางกูร

NSM

7 ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจ ิ

สาธิต มศว ประสานมิตร

8 ตรีชาติ เวชวินจ
ิ

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียน
ลาซาลกรุงเทพ

9 รัชพล รัศมีปลัง่

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

10 ภีมภพ ศรีถาวร

ไทยรุง่

11 พสุ ปุณณรุจารุวงษ์

สาธิต มศว ประสานมิตร

12 ธนั ชพร ภูเ่ สม

พิจต
ิ ร

13 ธนวิชญ์ ผลิตนนท์เกียรติ

ITC GROUP

14 ธนกร จันทะมล

cc4 gym

15 ณั ฐนนท์ เมนะสินธุ์

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียน
ลาซาลกรุงเทพ

16 ภูเดช ปานเฟื อง

พิจต
ิ ร

8 กุมภาพันธ์ 2559

236

ชยานันต์ การถาง

1715

(3:1)(8,-6,6,10)
17
ชยานั นต์ การถาง
1000 (3:0) 7,6,11

237
1715

(3:0)(4,4,7)
กันต์พช
ิ ชา เที(SF)
ย
่ งทอง
41
1130

ชยานันต์ การถาง
(3:1) -9,2,9,5

238

ณั ฐบดินทร์ อ่วมสอาด

1715

(3:2)(-7,2,-9,6,7)

239

18
(3:0) 6,6,5
1000 ณั ฐบดินทร์ อ่วมสอาด
(3:0)(6,7,8)

1715

ตรีชาติ เวชวินจ
ิ
( FINAL )

240
1740

241
1740

242
1740

54
1330

ภูเดช ปานเฟื อง
(3:2) -10,10,-8,5,6

รัชพล รัศมีปลั่ง
(3,2)(-5,4,-5,8,5)
19
รัชพล รัศมีปลั่ง
1000 (3:0) 9,9,8
(3:0)(9,9,7)
ธนัชพร ภูเ่ สม (SF)
42

(3:2) 10,9,-6,-7,11

1130 ภูเดช
ธนวิชญ์ ผลิตนนท์เกียรติ
(3:1)(-9,7,4,4)
20
(3:2) 9,-7,7,-3,7

243

1000 ภูเดช ปานเฟื อง
(3:0)(8,5,4)

1740

ภูเดช ปานเฟื อง

ปานเฟื อง

