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่ วอายุไม่เกิน 15 ปี
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1 วัฒนชัย สำรำญวงศ์

ม.ธนบุร ี

2 BYE

76

3 สันติภำพ เตศรีบรู พกุล

ประเสริฐปิ งปอง

4 ณชนน ปิ นตำนำ

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

5 สุรศักดิ์ นุยภูเขียว

Idea Table Tennis

6 วุฒน
ิ ั นท์ วรำดิเรก

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

7 นทีธร สุดน ้อย

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลำซำลกรุงเทพ

8 ณภัทร ฉั นทนำโชติ

Ratchaburi sunny club

9 พชร จันทนกำญจน์

โอสถสภำ

1
0900

ITTI Thailand

12 เมธำ มณีรัตน์

Idea Tabletennis

13 จุลกร ปั ญจศรีรัตน์

ปิ งปองแบริง่ 30

14 ศุภกร อมรวิวัฒน์

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

15 สิทธ์ รัชต์บริรักษ์

สำธิต มศว ประสำนมิตร

16 กฤด วีระเศรษฐกุล

ม.ธนบุร ี

17 อนุวัฒน์ สังข์ด ้วง

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

2
0900

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม

20 ณั ฐนนท์ อภิชพ
ู งษ์

พิจต
ิ ร

21 อัครชัย อุดมกิจโชติ

ปิ งปองแบริง่ 30

22 จิรพนธ์ นิคมรัฐ

ฟ้ ำภิญโญ ชุมพร

23 ภูเบศ อำภำสัตย์

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

24 ชัชวัสส์ ไกวัลนุกล
ู

บำงมด

25 สิทธิศักดิ์ นุชชำติ

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

3
0900

28 เตชิต ชินะชัชวำรัตน์

เซนต์คำเบรียล

29 ภำณุพรำหมณ์ อภิลักโตยำนั นท์

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลำซำลกรุงเทพ

30 พิรย
ิ กร วีรศุทธำกร

ปิ งปองบุรรี มย์

31 ณฐกฤต รัตนไชย

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

32 สิรภัทร จิรนนทสิร ิ

ITC GROUP

วัฒนชัย สำรำญวงศ์
(3:0)(10,5,7)

กลุม
่ 1

วุฒน
ิ ั นท์ วรำดิเรก
(3:2)(-12,8,-9,8,7)
(3:1)(12,-8,6,3)
ณภัทร ฉั นทนำโชติ

(3:0)(1,6,4)
ณภัทร ฉั นทนำโชติ

4
0900

5
0900

6
0900

78
พชร จันทนกำญจน์
1100
(3:0)(5,5,6)
(w/o)
เมธำ มณีรัตน์
157
พชร จันทนกำญจน์
1500
(3:1)(9,-9,4,9)
ศุภกร อมรวิวฒ
ั น์
(3:0)(3,6,9)
79
(3:2)(7,-9,-7,5,5)
1100
กฤด วีระเศรษฐกุล
(3:0)(3,7,1)
กฤด วีระเศรษฐกุล

กลุม
่ 2

อนุวฒ
ั น์ สังข์ด ้วง

7
0900

8
0900

9
0900

80
อนุวฒ
ั น์ สังข์ด ้วง
1100
(3:0)(4,6,3)
(w/o)
ณั ฐนนท์ อภิชพ
ู งษ์
158
ภูเบศ อำภำสัตย์
1500
(3:1)(7,-8,8,8)
อัครชัย อุดมกิจโชติ
(3:1)(13,-9,7,11)
81
(3:0)(2,9,5)
1100
ภูเบศ อำภำสัตย์
(3:1)(9,-8,12,6)
ภูเบศ อำภำสัตย์

กลุม
่ 3

ั ดิ์ นุชชำติ
สิทธิศก
82

รำชบุรป
ี ิ งปองคลับ

(3:0)(4,4,10)

พชร จันทนกำญจน์

26 BYE
27 ณั ฐชนั นท์ ชัชวำลกำธร

วัฒนชัย สำรำญวงศ์

สันติภำพ เตศรีบรู พกุล
156

77
1100

18 BYE
19 กำย กำญจนพิบล
ู ย์

1100
(w/o)

1500

10 BYE
11 สุกฤฏิ์ จึงสมำน

PG: 1

วัฒนชัย สำรำญวงศ์

10
0900

11
0900

12
0900

ั ดิ์ นุชชำติ
สิทธิศก

1100
(w/o)
(3:0)(8,7,4)
เตชิต ชินะชัชวำรัตน์
ั ดิ์ นุชชำติ
159
สิทธิศก
1500
(3:0)(2,7,4)
ภำณุ พรำหมณ์ อภิลก
ั โตยำนันท์
(3:0)(5,3,11)
83
(3:2)(-9,7,8,-8,3)
1100
ภำณุ พรำหมณ์ อภิลก
ั โตยำนันท์
(3:1)(-8,3,6,7)
สิรภัทร จิรนนทสิร ิ

กลุม
่ 4
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33 รัชพงษ์ คชเวก

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

34 BYE

84

35 รังสิมันต์ พิพัฒนกุล

FSS

36 เบญญ์ ว่องวัฒนกุล

บ ้ำนอิม
่ อุน
่

37 สุพศ ขำวคม

-

38 สิรวิชญ์ อิสสระวิทย์

CORNER SPINS

39 นำภูม ิ เลิศพิทักษ์ ธรรม

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

40 ศกรรจ์ อำภำสัตย์

ปิ งปองแบริง่ 30

41 เจริญชัย เตศรีบรู พกุล

ประเสริฐปิ งปอง

13
0920

ACTIVE

44 สุรชัจ จอมแก ้ว

VDOMAX

45 ภูตะวัน วังสุวรรณ

Ratchaburi sunny club

46 โดม วรำสุทธิ์

สมำคมกีฬำกรุงเก่ำ

47 จำรุเดช กันประเสริฐ

โรงเรียนวัดมะลิ

48 ชัยธัช ป้ อมแก ้ว

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

49 ภรภัทร ธรรมำธิคม

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

14
0920

โรงเรียนกีฬำ อบจ พิษณุโลก

52 กษิณภณ เตมีศักด์

ช่องฟ้ ำซินเซิง

53 กฤติน กิจจำรุวรรณกุล

Piboonbumpen

54 ชำนนท์ พลับจีน

Idea Table Tennis

55 ภูพริ ัช วิไลลักษณ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลัย

56 ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์

สำธิต มศว ประสำนมิตร

57 คณกฤต ศิรไิ พพรรณ

ไทยรุง่

15
0920

60 เจนวิทย์ มหำสินเวโรจน์

ม.ธนบุร ี

61 ภีมพล วัชรพลำกร

Piboonbumpen

62 ชัยวุฒ ิ นิมต
ิ รปั ญญำ

ศูนย์กฬ
ี ำเฉลิมพระเกียรติบำงมด

63 ณั ฐพนธ์ อยูย
่ น
ื ยง

โรงเรียนวัดมะลิ

64 ปั ณณทัต ตัง้ บวรพิเชฐ

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

ศกรรจ์ อำภำสัตย์
(3:0)(7,7,8)

กลุม
่ 5

สุพศ ขำวคม
(w/o)
(3:0)(1,2,1)
ศกรรจ์ อำภำสัตย์

(3:0)(9,9,5)
ศกรรจ์ อำภำสัตย์

16
0920

17
0920

18
0920

86
เจริญชัย เตศรีบรู พกุล
1120
(3:0)(3,5,3)
(3:0)(8,3,5)
ปวริศ พันธ์อำรมย์
161
เจริญชัย เตศรีบรู พกุล
1500
(3:0)(8,1,11)
ภูตะวัน วังสุวรรณ
(3:0)(9,6,6)
87
(3:2)(-10,5,-9,5,10)
1120
ภูตะวัน วังสุวรรณ
(w/o)
จำรุเดช กันประเสริฐ

กลุม
่ 6

[--qa
ภรภัทร ธรรมำธิคม

19
0920

20
0920

21
0920

88
ภรภัทร ธรรมำธิคม
1120
(3:0)(5,6,5)
(w/o)
พงศ์กรณ์ คงเพชรศักดิ์
162
ภรภัทร ธรรมำธิคม
1500
(3:0)(8,4,12)
กฤติน กิจจำรุวรรณกุล
(3:0)(7,10,5)
89
(3:0)(2,6,6)
1120
ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์
(4,4,3)
ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์

กลุม
่ 7

คณกฤต ศิรไิ พพรรณ
90

ปิ งปองแบริง่ 30

(3:0)(5,6,4)

เจริญชัย เตศรีบรู พกุล

58 BYE
59 พัชรพล ศรีอรุ พ
ุ งศ์

รัชพงษ์ คชเวก

รังสิมันต์ พิพัฒนกุล
160

85
1120

50 BYE
51 พงศ์กรณ์ คงเพชรศักดิ์

1120
(w/o)

1500

42 BYE
43 ปวริศ พันธ์อำรมย์

PG: 2

รัชพงษ์ คชเวก

22
0920

23
0920

24
0920

คณกฤต ศิรไิ พพรรณ

1120
(3:1)(7,5,-7,6)
(3:0)(6,3,8)
เจนวิทย์ มหำสินเวโรจน์
163
ชัยวุฒ ิ นิมต
ิ รปั ญญำ
1500
(3:1)(6,9,-13,9)
ชัยวุฒ ิ นิมต
ิ รปั ญญำ
(3:0)(6,7,5)
91
(3:0)(9,6,11)
1120
ชัยวุฒ ิ นิมต
ิ รปั ญญำ
(3:1)(3,7,-6,7)
ปั ณณทัต ตัง้ บวรพิเชฐ

กลุม
่ 8
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65 นิธก
ิ ร คงคล ้ำย

สโมสรกีฬำธำรสุวรรณ

66 BYE
67 มำวิน โกศัยสุนทร
68 กฤตเมธ เพียวอยู่

92

FSS

69 กุลชลำกร เกลีย
้ งเกลำ

PINGPONG EXTREAM

70 กิตน
ิ ั นท์ เทียบเพชร

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

71 ประภำกร บุตรโยจันโท

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลำซำลกรุงเทพ

72 ปั ณณรุจน์ หิรัณย์วรำโชติ

อัสสัมชัญธนบุร ี

73 วีรภัทร ภูเ่ สม

พิจต
ิ ร

25
0940

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลำซำลกรุงเทพ

76 ณั ฐพงค์ มำนตรี

-

77 อำจอง งำมมีศรี

VDOMAX

78 พีรวิชญ์ พำพรหม

นนทบุร ี

79 นั ธทวัฒน์ ชุตธิ รรมวัฒน์

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

80 พงศกร จิวำนนท์

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

81 พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด

ม.ธนบุร ี

26
0940

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

84 วำตะ นุ่มมีศรี

โรงเรียนกีฬำ อบจ พิษณุโลก

85 ธนโชติ มัน
่ คง

Piboonbumpen

86 พสิษฐ์ ญำณสมบูรณ์

สำธิต มศว ประสำนมิตร

87 ธนดล กมลมำศเมธำกุล

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม

88 ธวัชชัย ทับทิม

สพล.ชัยภูม ิ

89 ณั ฐกร ศรีคำมูล

ปิ งปองแบริง่ 30

90 ศุภมิตร ศศิวม
ิ ล

-

91 ณั ฐดนั ย องค์ภักดี

เมืองทอง

92 ปิ่ นพงษ์ พืน
้ ผำ

ปิ งปองสตำร์คลับ

93 วัชรพงษ์ กำ่ สีดำ

นครปฐม

94 ธนภัทร ธรรมำธิคม

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

95 ลำภิศ ไพรวงษ์

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลำซำลกรุงเทพ

96 ณั ฐวัชร์ อ่วมสอำด

พิจต
ิ ร

มำวิน โกศัยสุนทร
164

27
0940

นิธก
ิ ร คงคล ้ำย
(3:0)(6,6,9)

กลุม
่ 9

กิตน
ิ ั นท์ เทียบเพชร
(3:0)(7,9,5)
93
1120

(3:1)(6,-8,9,10)
ปั ณณรุจน์ หิรัณย์วรำโชติ

(3:0)(6,6,8)
ปั ณณรุจน์ หิรัณย์วรำโชติ

วีรภัทร ภูเ่ สม

28
0940

29
0940

30
0940

94
วีรภัทร ภูเ่ สม
1120
(3:0)(2,8,3)
(w/o)
รัตน์ น ้อยประไพ
165
วีรภัทร ภูเ่ สม
1500
(3:1)(-5,6,4,9)
พีรวิชญ์ พำพรหม
(3:2)(-10,2,9,-3,8)
95
(3:1)(8,-5,3,6)
1120
พงศกร จิวำนนท์
(w/o)
พงศกร จิวำนนท์

กลุม
่ 10

พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด

82 BYE
83 ณภัทร ธรรมำธิคม

นิธก
ิ ร คงคล ้ำย

1120
(3:1)(6,-9.6,7)
(3:1)(4,4,-6,6)

1500

74 BYE
75 รัตน์ น ้อยประไพ

PG: 3

นิธก
ิ ร คงคล ้ำย

31
0940

32
0940

33
0940

33/1
0940

34
0940

35
0940

36
0940

96
ณภัทร ธรรมำธิคม
1140
(3:0)(4,4,9)
(3:1)(-8,4,5,6)
ณภัทร ธรรมำธิคม
166
ณภัทร ธรรมำธิคม
1500
(3:0)(5,7,7)
พสิษฐ์ ญำณสมบูรณ์
(3:1)(8,3,-10,8)
97
(3:1)(9,6,-9,2)
1140
ธวัชชัย ทับทิม
(3:1)(2,-6,8,6)
ธวัชชัย ทับทิม

กลุม
่ 11

ณั ฐกร ศรีคำมูล
(w/o)
98
ณั ฐกร ศรีคำมูล
1140
(3:0)(12,7,6)
(3:0)(4,4,5)
ปิ่ นพงษ์ พืน
้ ผำ
167
ณั ฐกร ศรีคำมูล
1500
(3:1)(12,-6,8,7)
วัชรพงษ์ กำ่ สีดำ
(3:2)(5,8,-6,-11,8)
99
(3:1)(10,-4,4,9)
1140
ณั ฐวัชร์ อ่วมสอำด
(w/o)
ณั ฐวัชร์ อ่วมสอำด

กลุม
่ 12
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97 ฤทธิดล โสภณปำล

สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ

98 ปณิพน คล ้ำยเอีย
่ ม

-

99 นนทไชย แขนงแก ้ว

สมำคมกีฬำกรุงเก่ำ

100 ธีระเจษ พงศ์ธนกิตติ

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลำซำลกรุงเทพ

101 ปุญชรัสมิ์ อุดมกำรัณยภำส

รำชบุรป
ี ิ งปองคลับ

102 ศำศวัต ตรีวต
ุ ธิ รรม

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

103 ณภัทร สุขจิตสำรำญ

อัสสัมชัญธนบุร ี

104 เมธัส มหรรณพำกร

FSS

105 ธนำดล ปำวะศรี

FSS

106 สุทธิพงษ์ สมตระกูล

sornanan

107 สรวิชญ์ แม ้นดินแดง

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

108 จิรเดช ศรีสด
ุ สะอำด

โรงเรียนกีฬำ อบจ พิษณุโลก

109 สิรวิชญ์ จิมำกร

ITTI Thailand

110 ไวทิน สุวรรณดำลัด

สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ

111 อัครเดช ประเสริฐสังข์

PINGPONG EXTREAM

112 มัณฑณศิลป์ กมลวำรินทร์

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

113 พันธ์กำนต์ ภูวดิน

เมืองทอง

114 ปฐมวิษณุ์ เผ่ำปฏิมำกร

อัสสัมชัญธนบุร ี

115 ชัชพงศ์ วิญญำสุข

สพล.ชัยภูม ิ

116 ชญำนนท์ กุลวิภัชวัฒนำ

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

117 พีรวุฒ ิ พำพรหม

นนทบุร ี

118 ปฎิภำณ ใจสว่ำง

โรงเรียนกีฬำกรุงเทพฯ

119 ปฏิภำณ สง่ำเรืองฤทธิ์

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

120 พงศ์ภรี ะ วิทยำ

PHRAE

121 จักรพรรณ์ กุมพล

พิจต
ิ ร

122 อรรถศำสตร์ แดงเอีย
่ ม

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

123 วศิน โตเหมือน

โรงเรียนกีฬำกรุงเทพฯ

124 พันปพล แสนเขือ
่ น

ปิ งปองสไมล์

125 ธีธัช ฉั ตรศุภกุล

สำธิต มศว ประสำนมิตร

126 ภำณุพงศ์ ศำลำ

โรงเรียนวัดมะลิ

127 ชัชนั นท์ จำลอง

รำชบุรป
ี ิ งปองคลับ

128 พรพิพัฒน์ ศรีอรุ พ
ุ งศ์

ปิ งปองแบริง่ 30

36/1

PG: 4

ไม่มผ
ี ู ้ชนะ

1000
100
37
1000

1140
(3:0)(2,5,5)

ธีระเจษ พงศ์ธนกิตติ
(w/o)

ธีระเจษ พงศ์ธนกิตติ
168
1520

38
1000

(3;0)(1,4,7)

(3:1)(-6,11,9,9)
เมธัส มหรรณพำกร

(3:0)(3,10,11)
เมธัส มหรรณพำกร

43
1000

ธนำดล ปำวะศรี
(3:0)(9,5,6)
102
จิรเดช ศรีสด
ุ สะอำด
1140
(3:0)(8,4,8)
(3:1)(-8,8,6,10)
จิรเดช ศรีสด
ุ สะอำด
169
ไวทิน สุวรรณดำลัด
1520
(3:0)(5,6,9)
ไวทิน สุวรรณดำลัด
(3:2)(-11,-10,8,9,6)
103
(3:1)(-5,8,11,5)
1140
ไวทิน สุวรรณดำลัด
(3:0)(6,13,7)
มัณฑณศิลป์ กมลวำรินทร์

44
1000

ปฐมวิษณุ์ เผ่ำปฏิมำกร
(3:1)(10,5,-5,10)

40
1000

41
1000

42
1000

45
1000

46
1000

47
1000

48
1000

49
1020

50
1020

51
1020

กลุม
่ 13

ปุญชรัสมิ์ อุดมกำรัณยภำส
(3:0)(8,8,5)
101
1140

39
1000

เมธัส มหรรณพำกร

104
ชญำนนท์ กุลวิภัชวัฒนำ
1140
(3:1)(9,6,-7,9)
(3:1)(-5,7,8,5)
ชญำนนท์ กุลวิภัชวัฒนำ
170
ปฏิภำณ สง่ำเรืองฤทธิ์
1520
(3:1)(9,9,-8,4)
ปฎิภำณ ใจสว่ำง
(3:2)(-3,-7,8,5,5)
105
(3:1)(5,-8,8,3)
1140
ปฏิภำณ สง่ำเรืองฤทธิ์
(w/o)
ปฏิภำณ สง่ำเรืองฤทธิ์

กลุม
่ 14

กลุม
่ 15

จักรพรรณ์ กุมพล
(w/o)
106
จักรพรรณ์ กุมพล
1140
(3:1)(-5,3,10,3)
(3:0)(8,8,2)
พันปพล แสนเขือ
่ น
171
ภำณุ พงศ์ ศำลำ
1520
(3:1)(-7,4,4,4,9)
ภำณุ พงศ์ ศำลำ
(3:2)(8,-11,-2,6,9)
107
(3:1)(13,-7,8,8)
1140
ภำณุ พงศ์ ศำลำ
พรพิพัฒน์ ศรีอรุ พ
ุ งศ์

กลุม
่ 16

การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
เยาวชนชายเดีย
่ วอายุไม่เกิน 15 ปี

PG: 5
รอบสอง
5 กุมภำพันธ์ 2559 8 กุมภำพันธ์ 2559

1 ญำณพงศ์ พนำกิจกุล

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

2 ไวทิน สุวรรณดำลัด

สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ

3 ชัยวุฒ ิ นิมต
ิ รปั ญญำ

ศูนย์กฬ
ี ำเฉลิมพระเกียรติบำงมด

4 สมชัย พุทธมำตร์

โรงเรียนกีฬำกรุงเทพฯ

5 ปั ญญปรำชญ์ อรรจน์สำธิต

สโมสรกีฬำธำรสุวรรณ

6 ปฏิภำณ สง่ำเรืองฤทธิ์

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

7 วีรภัทร ภูเ่ สม

พิจต
ิ ร

8 วันชำติ พิทักษ์ กล
ุ สิร ิ

ม.ธนบุร ี

9 นำวิน เมฆอัมพร

เมืองทอง

10 พชร จันทนกำญจน์

โอสถสภำ

11 เมธัส มหรรณพำกร

FSS

12 พุฒพ
ิ งศ์ สุรเกษมสวัสดิ์

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

13 พิจักษณ์ มำยะกำร

ม.ธนบุร ี

14 ศกรรจ์ อำภำสัตย์

ปิ งปองแบริง่ 30

15 ภรภัทร ธรรมำธิคม

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

16 ธำม แสงเลิศศิลปชัย

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

17 วีรภัทร พุฒค
ิ ณ
ุ เกษม

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

18 นิธก
ิ ร คงคล ้ำย

สโมสรกีฬำธำรสุวรรณ

19 ณั ฐกร ศรีคำมูล

ปิ งปองแบริง่ 30

20 สิรภัทร วงศ์ทศรัตน์

สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ

21 ชญำนนท์ ลือชำพุฒพ
ิ ร

ไทยรุง่

22 ณภัทร ธรรมำธิคม

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

23 วัฒนชัย สำรำญวงศ์

ม.ธนบุร ี

24 วทันย์ วัฒนำรักษ์

เมืองทอง

25 เจตธนบดี จันทร์เพ็ญ

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

26 ภำณุพงศ์ ศำลำ

โรงเรียนวัดมะลิ

27 สิทธิศักดิ์ นุชชำติ

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้ำนปู

28 ขวัญดนั ย พิทักษ์ ไตรรงค์

ม.ธนบุร ี

29 วีรภัทร บุญหนุน

เมืองทอง

30 เจริญชัย เตศรีบรู พกุล

ประเสริฐปิ งปอง

31 ภูเบศ อำภำสัตย์

สโมสรกีฬำเซ็นทรัล

32 ศุภกร ปำนเขำย ้อย

สโมสรกีฬำธำรสุวรรณ

212

ญำณพงศ์ พนำกิจกุล

1625

(3:0)(5,2,5)
268
1830

ญำณพงศ์ พนำกิจกุล
(3:0)(17,4,4)

213

(3:2)(10,8,-10,-10,6)

1625

ชัยวุฒ ิ นิมต
ิ รปั ญญำ
1
0900

214
1625

ปั ญญปรำชญ์ อรรจน์สำธิต
(3:0)(5,5,8)
269

215
1625

216
1650

217
1650

218
1650

219
1650

ญำณพงศ์ พนำกิจกุล
(3:0) 8,7,6

(3:0)(9,9,11)

1830
ปั ญญปรำชญ์ อรรจน์สำธิต
(3:0)(2,2,7)
วันชำติ พิทักษ์กล
ุ สิร ิ
( SF )
33
ญำณพงศ์ พนำกิจกุล
1100
(3:0) 4,5,8
พชร จันทนกำญจน์
(3:2)(-7,8,7,-6,6)
270
เมธัส มหรรณพำกร
1830
(3:0)(7,9,10)
(3:1)(9,-9,6,10)
เมธัส มหรรณพำกร
2
(3:0) 8,9,4
0900
ภรภัทร ธรรมำธิคม
ศกรรจ์ อำภำสัตย์
(3:1)(7,7,-7,7)
271
(3:0)(3,9,5)
1830
ภรภัทร ธรรมำธิคม
(3:2)(10,-3,10,-9,4)
ภรภัทร ธรรมำธิคม
( FINAL )

220
1650

221
1650

222
1650

223
1650

225
1650

226
1650

227
1650

ญำณพงศ์ พนำกิจกุล
(3:2) -7,-9,3,5,6

วีรภัทร พุฒค
ิ ณ
ุ เกษม
(3:0)(5,10,7)
272
วีรภัทร พุฒค
ิ ณ
ุ เกษม
1830
(3:1)(7,-9,3,6)
(3:1)(6,3,-6,7)
สิรภัทร วงศ์ทศรัตน์
3
วีรภัทร พุฒค
ิ ณ
ุ เกษม
0900
(3:1) 6,9,-14,4
ชญำนนท์ ลือชำพุฒพ
ิ ร
(3:0)(6,4,8)
273
(3:1)(9,-8,8,9)
1830
ชญำนนท์ ลือชำพุฒพ
ิ ร
(3:1)(4,5,-4,1)
วัฒนชัย สำรำญวงศ์
( SF )

224
1650

52
1330

34
1100

(3:0) 8,8,6

ศุภกร ปำนเขำย ้อย

เจตธนบดี จันทร์เพ็ญ
(3:0)(6,5,7)
ั ดิ์ นุชชำติ
274
สิทธิศก
1830
(3:1)(9,-6,5,9)
(3:0)(10,8,4)
ั ดิ์ นุชชำติ
สิทธิศก
4
(3:0) 4,5,4
0900
ศุภกร ปำนเขำย ้อย
วีรภัทร บุญหนุน
(3:1)(-8,1,5,5)
275
(3:1)(5,6,-9,5)
1830
ศุภกร ปำนเขำย ้อย
(3:0)(5,7,7)
ศุภกร ปำนเขำย ้อย

