การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
เยาวชนชายเดีย
่ วอายุไม่เกิน 21 ปี
1 เมทนี ตะวัน

5 กุมภาพันธ์ 2559

PG : 13

VDOMAX

เมทนี ตะวัน

2 BYE
3 BYE
4 Li Zhaoyang
5 ภูมภ
ิ เิ ษก กิจเกิดแสง

CORNER SPINS

6 BYE
7 BYE
สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

9 ชัยกมล คุ ้มสีไวย์

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

เมทนี ตะวัน
(3:0)(4,6,1)

141

(3:1)(3,8,-13,4)

1420

ธีรวัฒน์ พิมพ์รัตน์

142

ชัยกมล คุ ้มสีไวย์

1420

(3:1)(9,9,-8,8)

199

15 BYE

17 ก ้องเกียรติ ทรัพย์ศริ อ
ิ ยูค
่ ง

ไทยรุง่

ก ้องเกียรติ ทรัพย์ศริ อ
ิ ยูค
่ ง
144
1440

19 BYE
ม.ธนบุร ี

21 ปฐมพงษ์ ปกป้ อง

ราชบุรป
ี ิ งปองคลับ

22 นฤเมศ ไกลกลาง

Bounce Be Good เด ้งได ้เด ้งดี

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้านปู

25 คารน หิรัณยศิร ิ

ม.ธนบุร ี

71/1

145
1440

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

30 นั ฐดนั ย ร่วมคา

Bounce Be Good เด ้งได ้เด ้งดี

31 BYE
ITC GROUP

(3:1)(-7,6,2,7)

กลุม
่ 3

(3:0)(6,6,5)
วรท โชติเลอศักดิ์

วรท โชติเลอศักดิ์

คารน หิรัณยศิร ิ

27 BYE

29 วศิน ญาณยุทธ

ญัฐพงษ์ หลาบงาม

นฤเมศ ไกลกลาง

146
1440

โอสถสภา

200
1600
1100

26 BYE

28 ปฏิภาณ พูนวัฒนาพงษ์

ญัฐพงษ์ หลาบงาม
(w/o)

ญัฐพงษ์ หลาบงาม

23 BYE
24 วรท โชติเลอศักดิ์

(3:1)(-4,7,9,10)
ธนาคาร เทพพิทักษ์

ธนาคาร เทพพิทักษ์

18 BYE

20 ญัฐพงษ์ หลาบงาม

กลุม
่ 2

กรกฎ นาคจันเสน
143
1420

โอสถสภา

ชัยกมล คุ ้มสีไวย์

1600(3:0)(15,5,10)

พิจต
ิ ร

16 ธนาคาร เทพพิทักษ์

กลุม
่ 1

ภูรต
ิ วีรกุลเทวัญ

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

14 BYE

32 ศักดิก
์ วี มีทอง

198
1600
ภูมภ
ิ เิ ษก กิจเกิดแสง

ชัยกมล คุ ้มสีไวย์

11 BYE

13 กรกฎ นาคจันเสน

(3:1)(10,-11,7,7)

ธีรวัฒน์ พิมพ์รัตน์

10 BYE

12 ภูรต
ิ วีรกุลเทวัญ

เมทนี ตะวัน

Li Zhaoyang

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

8 ธีรวัฒน์ พิมพ์รัตน์

140
1420

71/2
1100

คารน หิรัณยศิร ิ
(3:0)(9,4,5)

ปฏิภาณ พูนวัฒนาพงษ์
201
คารน หิรัณยศิร ิ
1600 (3:1)(-10,7,8,10)
วศิน ญาณยุทธ
(3:0)(6,3,3)
147
(3:2)(-9,-5,14,8,2)
1440
วศิน ญาณยุทธ
ศักดิก
์ วี มีทอง

กลุม
่ 4

การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
เยาวชนชายเดีย
่ วอายุไม่เกิน 21 ปี
33 นภัทร พานิชเจริญ

5 กุมภาพันธ์ 2559

PG : 14

เมืองทอง

นภัทร พานิชเจริญ

34 BYE

148

ไม่มผ
ี ู ้ชนะ

1440

35 BYE
โอสถสภา

ณรงค์กร สิงขรอาจ

37 วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

38 ณั ฐชนน งามประเสริฐ

ปิ งปองแบริง่ 30

1600
ณั ฐชนน งามประเสริฐ
(3:2)(6,-7,-10,1,7)

36 ณรงค์กร สิงขรอาจ

202
72
1100

39 BYE
40 วันเฉลิม เกิดทวี

ม.ธนบุร ี

41 ชวลิต จิวานนท์

ม.ธนบุร ี

(3:1)(4,-11,10,9)
ณั ฐชนน งามประเสริฐ

150

ชวลิต จิวานนท์

46 ปั ญจพล ริมสาอางค์

Nittaku

73
1100

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

49 ปกาสิต แก ้วนิยม

ITTI Thailand

51 BYE

53 ชัชพิมข
ุ จาลอง

ราชบุรป
ี ิ งปองคลับ

54 ปรัตถกร ศรีวล
ิ ัย

โอสถสภา

ปิ งปองแบริง่ 30

57 แม๊กซ์ พวงศรี

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

74

ปรัตถกร ศรีวล
ิ ัย

1100

(w/o)
153
1440

59 BYE

61 ศราวุธ โพยหาญ

ม.ธนบุร ี

62 ศักดิด
์ า บุญชู

PINGPONG EXTREAM

63 BYE
ปิ งปองแบริง่ 30

ศศธร เบญจมาตย์
(w/o)

204

ชนกันต์ ทายะพิทักษ์

1625

(3:0)(12,4,9)

กลุม
่ 7

(3:0)(11,9,15)
ชนกันต์ ทายะพิทักษ์

แม๊กซ์ พวงศรี
154
1440

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(3:1)(1,7,-5,5)
พงศธร จรุงกัณฑ์

ชนกันต์ ทายะพิทักษ์

58 BYE

60 ธนภัทร วัฒนสถิตย์นุกล
ู

กลุม
่ 6

ศศธร เบญจมาตย์

55 BYE
56 ชนกันต์ ทายะพิทักษ์

(3:0)(7,4,10)

ปกาสิต แก ้วนิยม
152
1440

Nittaku

พงศธร จรุงกัณฑ์

ณั ฐดนัย งามประเสริฐ

50 BYE

52 ศศธร เบญจมาตย์

203
1600
พงศธร จรุงกัณฑ์
(3:0)(10,5,8)
151
1440

47 BYE
48 ณั ฐดนั ย งามประเสริฐ

(w/o)

รัฐนันท์ จิรายุวฒ
ั นา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โรงเรียนสารสิทธิพ
์ ท
ิ ยาลัย

กลุม
่ 5

ชวลิต จิวานนท์

43 BYE

64 โอชา อินทร์วเิ ศษ

149
1440

1440

45 พงศธร จรุงกัณฑ์

(w/o)

วันเฉลิม เกิดทวี

42 BYE

44 รัฐนั นท์ จิรายุวฒ
ั นา

ณั ฐชนน งามประเสริฐ

75
1100

แม๊กซ์ พวงศรี
(3:0)(6,9,7)

ธนภัทร วัฒนสถิตย์นุกล
ู
205
แม๊กซ์ พวงศรี
1625 (3:0)(5,4,3)
ศราวุธ โพยหาญ
(3;0)(5,1,5)
155
(3:2)(-6,9,-4,6,6)
1440
ศราวุธ โพยหาญ
โอชา อินทร์วเิ ศษ

กลุม
่ 8

การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
เยาวชนชายเดีย
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PG : 15

รอบสอง
5 กุมภาพันธ์ 2559

1 สุชาติ พิทักษ์ กล
ุ สิร ิ

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

2 คารน หิรัณยศิร ิ

ม.ธนบุร ี

3 ชนกันต์ ทายะพิทักษ์

ปิ งปองแบริง่ 30

4 คมกริช แสงเป๋ า

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้านปู

5 ศรัณย์ ยิง่ ยืนยง

VDOMAX

6 พงศธร จรุงกัณฑ์

โรงเรียนสารสิทธิพ
์ ท
ิ ยาลัย

7 ชัยกมล คุ ้มสีไวย์

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

8 ชัยเดช ม่วงหวาน

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

9 นิธพ
ิ ัฒน์ พิมพ์รัตน์

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

10 เมทนี ตะวัน

VDOMAX

11 แม๊กซ์ พวงศรี

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

12 คชรักษ์ สุขประเสริฐ

โอสถสภา

13 ศตพร เจิมปลัง่

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

14 วรท โชติเลอศักดิ์

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้านปู

15 ณั ฐชนน งามประเสริฐ

ปิ งปองแบริง่ 30

16 ทักษิณ ประชุมฉลาด

VDOMAX

8 กุมภาพันธ์ 2559

252

คารน หิรัณยศิร ิ

1805

(3:1)(4,-3,9,10)
9
คมกริช แสงเป๋ า
0930
(3:1) 4,-9,8,4

253
1805

(3:1)(-9,4,10,6)
คมกริช แสงเป๋ า (SF)
37
1100

คมกริช แสงเป๋ า
(3:1) -7,8,7,5

254

พงศธร จรุงกัณฑ์

1805

(3:2)(-11,-9,8,10,7)

255

10
(3:1) 6,-8,8,6
0930
ชัยกมล คุ ้มสีไวย์
(3:2)(-8,9,-8,10,10

1805

ชัยกมล คุ ้มสีไวย์
( FINAL )

256
1805

257
1805

50
1330

คมกริช แสงเป๋ า
(3:0) 7,9,4

นิธพ
ิ ัฒน์ พิมพ์รัตน์
(3:0)(5,9,6)
11
นิธพ
ิ ัฒน์ พิมพ์รัตน์
0930
(3:1) 10,-11,8,8
(3:2)(8,-11,9,-8,6)
คชรักษ์ สุขประเสริฐ(SF)
38
1100

258

วรท โชติเลอศักดิ์

1805

(3:0)(10,10,9)
12

(3:0) 4,9,9

นิธพ
ิ ัฒน์ พิมพ์รัตน์

w/o

ทักษิณ ประชุมฉลาด

259

0930
(3:0)(3,6,7)

1805

ทักษิณ ประชุมฉลาด

