การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
ชายเดีย
่ วอายุ 40-49 ปี
1 เมธา สุภากร

7 กุมภาพันธ์ 2559

PG : 43

ม.ธนบุร ี

เมธา สุภากร

2 BYE

41
1000

3 BYE
่ ขึง่
4 ปรเมษฐ์ ซือ

่ ขึง่
ปรเมษฐ์ ซือ

ไทยปิ งปอง

5 ประกิจ มีแสง

ปิ งปองบุรรี มย์

6 กิตติภาค ชัยมีแรง

การบินไทย

88
1120
1
0900

7 BYE
8 กิตภ
ิ ัค กุลเกียรติศริ ส
ิ ข
ุ

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

9 อิสสระ เมืองสุข

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

ปิ งปองสไมล์

ไทยปิ งปอง

ั ดิ์ ทองสกุล
17 ศิรศ
ิ ก

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

2
0900

-

20 ณั ฐกิตติ์ กิง่ กาญจน์วัฒนา

ปิ งปองแบริง่ 30

21 กรกฤษ คุณภักดี

ITC GROUP

22 อภิชาต สุมโนมหาอุดม

ซูมาโน่

HENSHIN

ั ดิ์ เพ็ชรสันทัด
25 พงษ์ ศก

dr.neubauer-sanwei

28 ลภนภัส เพียรสุขประเสริฐ
29 พิพัฒน์ สินประสงค์

VBAC

30 ปริยะ มงคลศิร ิ

เซนต์คาเบรียล

31 BYE
32 มณเฑียร มีรัตน์

กองทัพอากาศ

w/o

กิตพ
ิ ันธุ์ โรจน์สมสกุล

3
0900

ั ดิ์ ทองสกุล
45
ศิรศ
ิ ก
1000
(3:0) 6,5,9
(3:1) -6,6,6,9
วรเวทย์ สวัสดินาค
90
1120

4
0900

ศิรศ
ิ ักดิ์ ทองสกุล
(3:0) 7,6,8

กลุม
่ 3

กรกฤษ คุณภักดี
(3:1) 7,7,-8,6
46
1000

(3:0) 8,4,7

กรกฤษ คุณภักดี

วรเทพ กมลวารินทร์

ั ดิ์ เพ็ชรสันทัด
พงษ์ศก
47

BANANA SPEED

กลุม
่ 2

ั ดิ์ ทองสกุล
ศิรศ
ิ ก

26 BYE
กองทัพภาคที1
่

อิสสระ เมืองสุข
(3:0) 3,6,2

กิตพ
ิ ันธุ์ โรจน์สมสกุล

23 BYE
24 วรเทพ กมลวารินทร์

อิสสระ เมืองสุข
(3:0) 4,3,8

ไม่มผ
ี ู ้ชนะ
44
1000

18 BYE
19 วรเวทย์ สวัสดินาค

ประกิจ มีแสง

89
1120

15 BYE
16 กิตพ
ิ ันธุ์ โรจน์สมสกุล

(3:0) 13,3,8

พิสฐิ พงศ์ พิลาชัย

ITC GROUP

14 เอกภพ ศรีชานาญ

27 พินจ
ิ พงษ์ เครือโสม

(3:0) 4,7,6
42
1000

อิสสระ เมืองสุข

11 BYE

high energy

กลุม
่ 1

ประกิจ มีแสง

43
1000

13 วรวุฒ ิ นิมมานศิรก
ิ ล
ุ

เมธา สุภากร
(3:1) 9,7,-6,10

กิตภ
ิ ัค กุลเกียรติศริ ส
ิ ข
ุ

10 BYE

12 พิสฐิ พงศ์ พิลาชัย

เมธา สุภากร
(3:1) 8,-8,6,9

5
0900

1000
w/o

ั ดิ์ เพ็ชรสันทัด
พงษ์ศก
(3:2) -7,-7,7,9,7

พินจ
ิ พงษ์ เครือโสม
91
1120

6
0900

ั ดิ์ เพ็ชรสันทัด
พงษ์ศก
(3:1) 11,-6,11,7 กลุม
่ 4

พิพัฒน์ สินประสงค์
w/o
48
1000

(3:0) 6,5,6

มณเฑียร มีรัตน์

มณเฑียร มีรัตน์

การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
ชายเดีย
่ วอายุ 40-49 ปี
33 อังกูร วาณิชยพงษ์

7 กุมภาพันธ์ 2559

PG : 44

ITC GROUP

อังกูร วาณิชยพงษ์

34 BYE
35 เรืองชัย พรสวรรค์วงศ์
36 สมบูรณ์ แซ่ล ี้

สาธิต มศว ประสานมิตร
ปิ งปองแบริง่ 30

37 พรพรหม อิม
่ ตระกูลชัย

high energy

38 Steve Wets

x-tabletennis

49
1020
7
0900

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

41 ยอดเพชร กลัน
่ จัตรุ ัส

ปิ งปองบุรรี มย์

92
8
0900

VBAC

44 ธรรมรัตน์ พลเหมือน

ศูนย์กฬ
ี ารามอินทรา

45 สันติ เหลืองสุธพ
ิ รรณ

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

46 พจน์ เจริญผลดี

x-tabletennis

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

49 สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร

ชมรมเทเบิลเทนนิสจังหวัดปั ตตานี

9
0900

ศูนย์กฬ
ี ารามอินทรา

52 ธานี การสมชิต

x-tabletennis

53 ภักดี สุวรรณศรี
ั ก์ จิรชาญชัย
54 อนันต์สก

กฟผ.
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

10
0900

dr.neubauer-sanwei

57 เปรม ภิญโญไพศาล

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

60 โชคชัย รัตนสโนบล

Kid-De-Property

62 Andy Grill

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ
Austria

63 BYE
64 ภาคภูม ิ รัตนพันธ์

x-tabletennis

ยอดเพชร กลัน
่ จัตรุ ัส
(3:1) 3,9,-9,5

ั ดิ์ สายพิณ
ณรงค์ศก
ยอดเพชร กลัน
่ จัตรุ ัส
(3:0) 5,9,3

กลุม
่ 6

พจน์ เจริญผลดี
(3:2) -4,3,-8,6,10
52
(3:1) 7,-9,6,6
1020
พจน์ เจริญผลดี

11
0900

53
สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
1020
(3:0) 7,3,8
(3:1) 2,6,-4,9

ชยพล พงศ์ประสิทธิ์
94
1120

12
0900

ภักดี สุวรรณศรี
(3:2) -9,-8,9,2,8 กลุม
่ 7

ภักดี สุวรรณศรี
(3:0) 8,8,3
54
1020

(3:2) -7,-10,2,5,7

ภักดี สุวรรณศรี

สุรสิทธิ์ พลพันธ์

เปรม ภิญโญไพศาล
55

ITTI Thailand

61 โสภณวิชญ์ เศรษฐเสถียรกุล

51
1020
w/o

สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร

58 BYE
ิ ฏ์ นามเมืองแซง
59 วิศษ

w/o

พรพรหม อิม
่ ตระกูลชัย

ภาณุพงศ์ ยอดดี

55 BYE
56 สุรสิทธิ์ พลพันธ์

w/o
50
1020

93
1120

50 BYE
51 ชยพล พงศ์ประสิทธิ์

กลุม
่ 5

พรพรหม อิม
่ ตระกูลชัย

ยอดเพชร กลัน
่ จัตรุ ัส

47 BYE
48 ภาณุพงศ์ ยอดดี

อังกูร วาณิชยพงษ์
(3:1) 5,5,-3,3

จิตติ เอกธรรมจิต

42 BYE
ั ดิ์ สายพิณ
43 ณรงค์ศก

w/o

สมบูรณ์ แซ่ล ี้
1120

39 BYE
40 จิตติ เอกธรรมจิต

อังกูร วาณิชยพงษ์
(3:0) 5,7,19

เปรม ภิญโญไพศาล

1020

w/o

13
0920

ไม่มผ
ี ู ้ชนะ
95
1120

14
0920

เปรม ภิญโญไพศาล
(3:2) 7,-4,-4,3,7 กลุม
่ 8

Andy Grill
(3:0) 5,6,8
56
1020

(3:1) 9,-9,7,10

ภาคภูม ิ รัตนพันธ์

ภาคภูม ิ รัตนพันธ์

การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
ชายเดีย
่ วอายุ 40-49 ปี
PG : 45

รอบสอง
7 กุมภาพันธ์ 2559
1 ธัชพล มงคลเกิดกิจ
2 อังกรู วาณิชยพงศ์

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล
ITC GROUP

ั ดิ์ ทองสกุล
3 ศิรศ
ิ ก

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

4 ปริญญา นนท์สาเกตุ

กองทัพภาคที1
่

5 บุญเดช หงษ์ หยก

NSM

ั ดิ์ เพ็ชรสันทัด
6 พงษ์ ศก

dr.neubauer-sanwei

7 ยอดเพชร กลัน
่ จัตรุ ัส

ปิ งปองบุรรี มย์

8 ศรัณย์ บริรักษ์ สราวุธ

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

9 สันติสข
ุ บุสบงค์

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

10 เปรม ภิญโญไพศาล

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

11 อิสสระ เมืองสุข

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

12 เจริญรุง่ เรืองแจ ้งแข

ราชาสายเม็ด

13 ปั ญญา เฉลิมวงศ์ไพศาล

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

14 ภักดี สุวรรณศรี

กฟผ.

15 เมธา สุภากร

ม.ธนบุร ี

16 สมศักดิ์ การถาง

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

216

อังกรู วาณิชยพงศ์

1645

(3:0)8,9,4
252

217
1645

อังกรู วาณิชยพงศ์

1800
(3:2)-6,9,9,-10,8
(3:1)10,-7,5,7
ปริญญา นนท์สาเกตุ
(SF)
268
1900

218
1645

219
1645

220
1645

221
1645

222
1645

223
1645

8 กุมภาพันธ์ 2559

ศรัณย์ บริรักษ์สราวุธ
(3:0) 6,4,10

บุญเดช หงษ์ หยก
(3:0)6,4,2
253
(3:2) -6,-7,8,4,8
1800
ศรัณย์ บริรักษ์สราวุธ
(3:0)5,6,7
ศรัณย์ บริรักษ์ สราวุธ
( FINAL )
45
1300
สันติสข
ุ บุสบงค์
(3:0)5,2,5
254
สันติสข
ุ บุสบงค์
1800
(3:0)5,8,5
(3:2)8,-8,-8,7,3
เจริญรุง่ เรืองแจ ้งแข
(SF)
269
(3:0) 1,6,9
1900 สันติสข
ุ บุสบงค์
ปั ญญา เฉลิมวงศ์ไพศาล
w/o
255
(3:0)5,9,11
1800
ปั ญญา เฉลิมวงศ์ไพศาล
(3:0)7,7,5
สมศักดิ์ การถาง

ศรัณย์ บริรักษ์ สราวุธ
(3:1) -8,7,8,8

