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PG: 1
สทิธพิล อรรฆเดชชยักลุ

48 สทิธพิล อรรฆเดชชยักลุ

10:40,T/ (3:0) 8,5,10

1 (3:0) 6,7,6

09:00,T/ โชตนิฏัฐ ์จ านงจติรเจรญิ

151 สทิธพิล อรรฆเดชชยักลุ

17:15,T/ (3:0)5,6,7 กลุม่ 1

2 ปรญัชยั โกมลสงิห์

09:00,T/ (3:0) 5,6,11

49 (3:0) 9,7,9

11:00,T/ ปรญัชยั โกมลสงิห์

กนัตด์นยั ชูราช

ปญูวฒัน ์กา้วหนา้ชยัมงคล

50 ปญูวฒัน ์กา้วหนา้ชยัมงคล

11:00,T/ (3:1) 9,6,-10,4

3 (3:0) 4,5,8

09:00,T/ สธุพิร แสงจนัทร ์

152 วรีภทัร ์เจ็งใจบญุ

17:15,T/ w/o กลุม่ 2

4 วรีภทัร ์เจ็งใจบญุ

09:00,T/ (3:0) 3,6,4

51 (3:2) -5,3,-7,6,6

11:00,T/ วรีภทัร ์เจ็งใจบญุ

ภมูพิฒัน ์ศรวีราสาสน์

วชัรพล ซวน

52 วชัรพล ซวน

11:00,T/ (3:0) 6,7,7

5 (3:2) 5,5,-8,-6,5

09:00,T/ ภทัรดนยั ดนยัพทิกัษ์

153 วชัรพล ซวน

17:15,T/ (3:0),7,10,8 กลุม่ 3

6 คชธร เทีย่งตระกลู

09:00,T/ w/o

53 (3:1) -9,5,8,8

11:00,T/ ฐปกร จนัทรกรานต์

ฐปกร จนัทรกรานต์

ชญานนท ์กลุวภิชัวฒันา

54 ณฐกร แกว้สขุนัธ์

11:00,T/ w/o

7 w/o

09:00,T/ ณฐกร แกว้สขุนัธ์

154 ณฐกร แกว้สขุนัธ์

17:15,T/ (3:2)-8,10,8,-10,10 กลุม่ 4

8 ญาณวฒัน ์หนคูง

09:00,T/ (3:2) -5,-9,7,6,8

55 (3:0) 13,2,5

11:00,T/ ญาณวฒัน ์หนคูง

พารากร ไววรกจิ

SISB

-

30 พชุฌน โพธสิวุรรณชาติ

31 BYE

ปิงปองบรุรีมย์32 พารากร ไววรกจิ

ปิงปองไอยรา

26 BYE

27 พชิยะ พชิยับณัฑติกลุ

Gnine

ปิงปองนครศรธีรรมราช

28 ณฐกร แกว้สขุนัธ์

29 ญาณวฒัน ์หนคูง

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

24 ฐปกร จนัทรกรานต์

25 ชญานนท ์กลุวภิชัวฒันา

-

WT TABLE TENNIS CLUB

20 ไซกนุ ธนไชยรุง่

21 รวภีสั ทรพัยด์ ี

PATTAYA UNITED

-

22 คชธร เทีย่งตระกลู

23 BYE

-

สาธติประสานมติร

18 BYE

19 ภทัรดนยั ดนยัพทิกัษ์

Pin Pingpong Bearing 30

-

14 วรีภทัร ์เจ็งใจบญุ

15 BYE

เซีย่งไฮส้ปอรต์

SISB

16 ภมูพิฒัน ์ศรวีราสาสน์

17 วชัรพล ซวน

PATTAYA UNITED

สาธติประสานมติร

12 ธนภทัร หตูาชยั

13 ฐกติต ินฤปกรณ์

อมิพเีรยีล ส าโรง

High-cook

8 กนัตด์นยั ชูราช

9 ปญูวฒัน ์กา้วหนา้ชยัมงคล

-

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

10 BYE

11 สธุพิร แสงจนัทร ์

SISB

-

6 ไวทยก์ณูฑ ์กวศีกัด ิ์

7 BYE

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

เซีย่งไฮส้ปอรต์3 โชตนิฏัฐ ์จ านงจติรเจรญิ

อมิพเีรยีล ส าโรง

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

4 กติพิฒัน ์กลุเสฏฐศ์ริ ิ

5 ปรญัชยั โกมลสงิห์

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

เมอืงทอง1 สทิธพิล อรรฆเดชชยักลุ

2 BYE -
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รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG: 2
ธนกร จนัทะมล

56 ธนกร จนัทะมล

11:00,T/ (3:0) 6,4,4

9 (3:1) 8,6,-8,8

09:20,T/ ปญุญ ์สธุวีงศ ์

155 ธนกร จนัทะมล

17:15,T/ (3:0)8,15,7 กลุม่ 5

10 วฒุชิยั เฉยดี

09:20,T/ (3:1) 6,-7,7,5

57 (3:0) 9,3,3

11:20,T/ สวติต ์จลุกลัป์

สวติต ์จลุกลัป์

ณฐับดนิทร ์อว่มสอาด

58 ณฐับดนิทร ์อว่มสอาด

11:20,T/ (3:0) 2,6,9

11 (3:1) 7,-4,7,6

09:20,T/ อธปิ องักรุะวานนท์

156 ณฐับดนิทร ์อว่มสอาด

17:15,T/ (3:2)7,-7,10,-7,6 กลุม่ 6

12 หรรษกร ตา่งจติร

09:20,T/ w/o

59 (3:0) 3,6,5

11:20,T/ หรรษกร ตา่งจติร

ปวเรศ ศวิะทรานนท์

เศรษฐสรร พลชยั

60 เศรษฐสรร พลชยั

11:20,T/ (3:0) 8,9,10

13 (3:0) 7,9,6

09:20,T/ รฐัธรรมนญู ฤทธิร์อด

157 วนิทล์ภสั ชยัล า้เลศิ

17:15,T/ (3:0)10,6,8 กลุม่ 7

14 ปณัณ ์สงวนจนิต ์

09:20,T/ w/o

61 (3:1) -5,5,3,5

11:20,T/ วนิทล์ภสั ชยัล า้เลศิ

วนิทล์ภสั ชยัล า้เลศิ

ปภนิวชิ กติตริกัษว์รกลุ

62 พงศภคั สขุแกว้

11:20,T/ w/o

15 (3:0) 2,,5

09:20,T/ พงศภคั สขุแกว้

158 วรเศรษฐ ์บวรธรรมรตัน์

17:15,T/ (3:0)5,6,7 กลุม่ 8

16 ชติพิทัธ ์บางขนั

09:20,T/ (3:0) 9,3,9

63 (3:0) 5,3,4

11:20,T/ วรเศรษฐ ์บวรธรรมรตัน์

วรเศรษฐ ์บวรธรรมรตัน์
64 วรเศรษฐ ์บวรธรรมรตัน์ เซีย่งไฮส้ปอรต์

62 ณฎัฐวิุฒ ิหนอ่แกว้ มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

จ.พจิติร

-63 BYE

59 ธรีภทัร สไุลมาน

58 BYE

เทเบลิเทนนสิจงัหวดัชลบรุ ี

อมิพเีรยีล ส าโรง

61 ชติพิทัธ ์บางขนั

60 พงศภคั สขุแกว้

อมิพเีรยีล ส าโรง

-

57 ปภนิวชิ กติตริกัษว์รกลุ

56 วนิทล์ภสั ชยัล า้เลศิ

-

ชมรมเทเบลิเทนนสินครเชยีงใหม่

53 ธรรม จริะชาญชยัศริ ิ

52 ณฐัดนยั ศรธีรรม

Pin Pingpong Bearing 30

สาธติประสานมติร

55 BYE

54 ปณัณ ์สงวนจนิต ์

-

เมอืงทอง

51 รฐัธรรมนญู ฤทธิร์อด

50 BYE

โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี

บางมด

47 BYE

46 หรรษกร ตา่งจติร

FSS

-

49 เศรษฐสรร พลชยั

48 ปวเรศ ศวิะทรานนท์

เซีย่งไฮส้ปอรต์

ADiSAK CLUB

45 ณฐัภทัร เทพนรประไพ

44 อธปิ องักรุะวานนท์

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

PATTAYA UNITED

41 ณฐับดนิทร ์อว่มสอาด

40 สวติต ์จลุกลัป์

-

Tomza Bangna Club

43 ภทัรช์นน ชยัปรชีาพล

42 BYE

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

Mugen

39 BYE

38 วุฒชิยั เฉยดี

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

-

35 ปญุญ ์สธุวีงศ ์

ADiSAK CLUB

เซีย่งไฮส้ปอรต์

37 ชวนธิ ิ ์หวงัศริเิวช

36 ปรนิทร เฟ่ืองอารมย์

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

33 ธนกร จนัทะมล Tomza Bangna Club

34 -BYE
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รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG: 3
จรีฐัตกิลุ เกษมพงศเ์รอืง

64 จรีฐัตกิลุ เกษมพงศเ์รอืง

11:20,T/ (3:1)7,4,-8,2

17 (3:0) 6,9,6

09:40,T/ เอกรตัน ์ดพีรม

159 จรีฐัตกิลุ เกษมพงศเ์รอืง

17:35,T/ (3:0)6,6,6 กลุม่ 9

18 สนุธิ ิอมรรตันสชุาต ิ

09:40,T/ (3:0) 8,8,9

65 (3:0) 10,10,8

11:40,T/ อทิธพิทัธ ์ธรีโรจนว์ทิย ์

อทิธพิทัธ ์ธรีโรจนว์ทิย ์

นภทัร วสิทุธวาณิช

66 นภทัร วสิทุธวาณิช

11:40,T/ (3:0) 11,6,6

19 (3:0) 6,4,5

09:40,T/ ปวรตุม ์จนัทวรรณ

160 จรีวฒัน ์ประมวลทรงพนัธุ ์

17:35,T/ (3:1)-8,7,7,8 กลุม่ 10

20 ประมกุช ์สายศลิป์

09:40,T/ (3:2) -7,-12,7,6,6

67 (3:2) -10,7,-5,7,8

11:40,T/ จรีวฒัน ์ประมวลทรงพนัธุ ์

จรีวฒัน ์ประมวลทรงพนัธุ ์

ปาราเมศ ใจเย็น

68 อภภิมู ิลกัษณา

11:40,T/ (3:1) -6,7,11,8

21 (3:0) 2,4,4

09:40,T/ อภภิมู ิลกัษณา

161 ภาณรนิทร ์ปตัมพรม

17:35,T/ (3:0)9,8,11 กลุม่ 11

22 พรชยั จ าปาอนิทร ์

09:40,T/ (3:1) 8,4,-6,10

69 (3:1) -13,4,5,8

11:40,T/ ภาณรนิทร ์ปตัมพรม

ภาณรนิทร ์ปตัมพรม

ชนิพฒัน ์ทองอนนัต ์

70 ชนิพฒัน ์ทองอนนัต ์

11:40,T/ (3:2) 10,10,-12,-24,12

23 (3:0) 6,10,8

09:40,T/ ปรนิทร ์ควรบ ารงุ

162 เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

17:35,T/ (3:0)2,7,5 กลุม่ 12

24 เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

09:40,T/ (3:0) 2,2,5

71 (3:1) 9,4,-5,4

11:40,T/ เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

ณรงคส์ทิธิ ์สขุสวา่ง

94

ปรเมษฐ ์นงสนัเทยีะ อมิพเีรยีล ส าโรง

เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ ไทยรุง่93

96

สรวชิญ ์ถมยา จงัหวดัสมทุรสงคราม

BYE -95

ณรงคส์ทิธิ ์สขุสวา่ง เทเบลิเทนนสิจงัหวดัชลบรุ ี

90

ภาณรนิทร ์ปตัมพรม จ.พจิติร

ชนิพฒัน ์ทองอนนัต ์ นนทบรุ ี89

92

BYE -

ปรนิทร ์ควรบ ารุง สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู91

86

Yonghwandong Sae-ma SISB

ภาสพงษ ์จนัทรป์ระทปี สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู85

88

พรชยั จ าปาอนิทร ์ จงัหวดัสมทุรสงคราม

BYE -87

82

จรีวฒัน ์ประมวลทรงพนัธุ ์ มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

ปาราเมศ ใจเย็น Pin Pingpong Bearing 3081

84

BYE -

อภภิมู ิลกัษณา สโมสรเทเบลิเทนนสิโรงเรยีนลาซาลกรงุเทพ83

78

ปวรุตม ์จนัทวรรณ เมอืงทอง

ประมกุช ์สายศลิป์ บางมด77

80

วส ุเลา้ชนิทอง อมิพเีรยีล ส าโรง

BYE -79

74

อทิธพิทัธ ์ธรีโรจนว์ทิย ์ อมิพเีรยีล ส าโรง

นภทัร วสิทุธวาณิช Tomza Bangna Club73

76

BYE -

ศริวิทิย ์ภูพ่จิติร จงัหวดัสมทุรสงคราม75

70

พงศพศั ศริอิ านวยผล ปิงปองนครศรธีรรมราช

สนุธิ ิอมรรตันสชุาต ิ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู69

72

ฐนติ ินฤปกรณ์ สาธติประสานมติร

BYE -71

66 BYE

68

-

เอกรตัน ์ดพีรม เซีย่งไฮส้ปอรต์67

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

จรีฐัตกิลุ เกษมพงศเ์รอืง เมอืงทอง65
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รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG: 4
ภรูภิทัร ดษิฐวบิลูย ์

72 ภรูภิทัร ดษิฐวบิลูย ์

11:40,T/ (3:0) 4,1,4

25 w/o

10:00,T/ พชิา เจษฎาภทัรกลุ

163 ภรูภิทัร ดษิฐวบิลูย ์

17:35,T/ (3:1)9,-9,4,7 กลุม่ 13

26 กฤตนิ กลณูรงค์

10:00,T/ (3:0) 3,4,3

73 (3:0) 2,10,7

12:00,T/ นวมนิทร ์ออมสนิ

27 (3:0) 7,6,9

10:00,T/ นวมนิทร ์ออมสนิ

ณฐัวฒัน ์โพธิน์อก

74 พงศพ์พิฒัน ์ปญัญวรรณศริ ิ

12:00,T/ w/o

28 (3:0) 6,6,3

10:00,T/ พงศพ์พิฒัน ์ปญัญวรรณศริ ิ

164 ธนานพ หลอ่ภมูพินัธ์

17:35,T/ (3:0)7,4,7 กลุม่ 14

29 ชายศรณิ บญุทมิ

10:00,T/ (3:0) 5,5,7

75 (3:0)10,6,6

12:00,T/ ธนานพ หลอ่ภมูพินัธ์

30 (3:0) 9,6,4

10:00,T/ ธนานพ หลอ่ภมูพินัธ์

สขุกร ีข าวลิยั

76 สขุกร ีข าวลิยั

12:00,T/ (3:0) 2,5,2

31 (3:0) 6,11,5

10:00,T/ อภวิชิญ ์นภาโชติ

165 สขุกร ีข าวลิยั

17:35,T/ (3:0)5,4,13 กลุม่ 15

32 ธธีชั จนัทนเ์สนะ

10:00,T/ 10,-10,-9,5,6

77 (3:0) 8,3,5

12:00,T/ ธธีชั จนัทนเ์สนะ

33 (3:1) -9,6,7,4

10:20,T/ ฐรีเมธด ์ศาสตระรจุ ิ

ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ

78 ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ

12:00,T/ (3:0) 5,10,7

34 (3:1) -11,12,5,5

10:20,T/ สปิปภาส บรุณศริ ิ

166 ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ

17:35,T/ (3:0)8,9,8 กลุม่ 16

35 ณฐันนท ์เมนะสนิธุ ์

10:20,T/ (3:0) 5,10,9

79 (3:0) 9,9,8

12:00,T/ ณฐันนท ์เมนะสนิธุ ์

36 w/o

10:20,T/ นธิศิ ปรชีาญาณ

127 ธนกฤต ดลุยกาญจน์ ADiSAK CLUB

128 นธิศิ ปรชีาญาณ Mega Spin

126 ออมทรพัย ์ค าชมภู สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

123 พสษิฐ ์วารุณี อมิพเีรยีล ส าโรง

124 สปิปภาส บรุณศริ ิ PATTAYA UNITED

115 อภวิชิญ ์นภาโชติ อมิพเีรยีล ส าโรง

116 Hayden Low Song Yi SISB

125 ณฐันนท ์เมนะสนิธุ ์ Pin Pingpong Bearing 30

121 ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ Ranong Cadet

122 BYE -

119 ศริปิญัญา ปญัญามี เทเบลิเทนนสิจงัหวดัชลบรุ ี

120 ฐรีเมธด ์ศาสตระรุจ ิ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

117 นนัทพนธ ์พงษอ์มร Pin Pingpong Bearing 30

118 ธธีชั จนัทนเ์สนะ ปิงปองบรุรีมย์

114 BYE -

111 ฐส ุมลีาภอดุมชยั เมอืงทอง

112 ธนานพ หลอ่ภมูพินัธ์ Pin Pingpong Bearing 30

เซีย่งไฮส้ปอรต์110 ธธีชั ธนบญุสมบตั ิ

113 สขุกร ีข าวลิยั เทศบาล5นครปฐม

108 เกยีรตภิมู ิบญุบรรลุ

107 พงศพ์พิฒัน ์ปญัญวรรณศริ ิ

109 ชายศรณิ บญุทมิ

ชมรมเทเบลิเทนนสินครเชยีงใหม่

ปิงปองบรุรีมย์

106 BYE

105 ณฐัวฒัน ์โพธิน์อก

ADiSAK CLUB

-

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

อมิพเีรยีล ส าโรง

102 LI SHEN MO

101 กฤตนิ กลณูรงค์

ADiSAK CLUB

SISB

104 นวมนิทร ์ออมสนิ

103 ปณัณวฒัน ์แสงสวา่ง

ครูทวปี

-

100 พชิา เจษฎาภทัรกลุ

99 ณพล บรูณะผลนิ

เซีย่งไฮส้ปอรต์

Mega Spin

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

97 ภรูภิทัร ดษิฐวบิลูย ์ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

98 BYE



ประเภทเยาวชนชายเดีย่วอายไุมเ่กนิ 15 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG: 5

รอบสอง

183 ปารม ีหยุม่ไธสง

18:40,T/ (3:1)6,-9,10,5

1 ปารม ีหยุม่ไธสง

09:00,T/ (3:2)7,-12,-7,10,6

184 (3:0)8,8,6

18:40,T/ วศพล ยะทวานนท์

25 ปารม ีหยุม่ไธสง

11:00,T/ (3:1)12,-9,13,5

185 มฮุมัมดั ประสงคผ์ล

18:40,T/ (3:2)-8,5,-9,7,6

2 (3:2)5,-9,-5,7,5

09:00,T/ วรีะศกัด ิ ์สาค าภี

186 (3:0)9,8,7

18:40,T/ วรีะศกัด ิ ์สาค าภี

( SF ) 39 ปารม ีหยุม่ไธสง

13:00,T/ (3:2)-6,11,-3,5,12

187 ภเูบศ อาภาสตัย์

18:40,T/ (3:1)5,-10,5,9

3 ภเูบศ อาภาสตัย์

09:00,T/ (3:0)8,8,11

188 (3:0)9,4,2

18:40,T/ เสฎฐวฒุ ิสญัญะโม

26 (3:1)9,10,-8,7

11:00,T/ ภเูบศ อาภาสตัย์

189 ธนชัพร ภูเ่สม

18:40,T/ (3:0)2,5,5

4 (3:2)-4,8,5,-8,13

09:00,T/ อานนท ์ซอโสตถกิลุ

190 (3:1)10,-6,4,9

18:40,T/ อานนท ์ซอโสตถกิลุ

( FINAL ) 48 ปารม ีหยุม่ไธสง

14:00,T/ (3:2)9,-4,-6,11,6

191 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

19:05,T/ (3:0)5,5,6

5 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

09:00,T/ (3:0)9,6,7

192 (3:0)13,7,8

19:05,T/ อศิราวฒุ ิธนนนัทพ์งศ ์

27 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

11:00,T/ (3:2)-10,7,8,-6,11

193 ภมีภพ ศรถีาวร

19:05,T/ (3:2)-10,3,5,-6,7

6 (3:2)-10,3,8,-8,9

09:00,T/ ธรีวฒัน ์บญุมี

194 (3:0)2,5,4

19:05,T/ ธรีวฒัน ์บญุมี

( SF ) 40 (3:0)3,7,9

13:00,T/ จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

195 กษดิ ิเ์ดช นติบิวรกลุ

19:05,T/ (3:2)1,-7,-10,7,8

7 พงศพศั แยม้ลมีลู

09:30,T/ (3:1)-8,8,9,5

196 (3:0)5,8,9

19:05,T/ พงศพศั แยม้ลมีลู

28 (3:0)11,11,8

11:00,T/ รชัพล รศัมปีล ัง่

197 รชัพล รศัมปีล ัง่

19:05,T/ (3:1)4,-9,8,8

8 (3:2)-3,11,12,-6,5

09:30,T/ รชัพล รศัมปีล ัง่

198 (3:0)2,7,6

19:05,T/ ขนัต ิซอโสตถิกิลุ

31 ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ

30

Ranong Cadet

32 ขนัต ิซอโสตถิกิลุ เซ็นทรลั

Tomza Bangna Club

27 วนิทล์ภสั ชยัล า้เลศิ

28 พงศพศั แยม้ลมีลู

เซีย่งไฮส้ปอรต์

เมอืงทอง

29 รชัพล รศัมปีล ัง่

สทิธพิล อรรฆเดชชยักลุ

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

Pin Pingpong Bearing 30

25 กษดิ ิเ์ดช นติบิวรกลุ

26 ธนานพ หลอ่ภมูพินัธ์

อมิพเีรยีล ส าโรง

ไทยรุง่

21 ภมีภพ ศรถีาวร

22 เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

Gnine

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

23 ณฐกร แกว้สขุนัธ์

24 ธรีวฒัน ์บญุมี

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

เมอืงทอง

19 จรีวฒัน ์ประมวลทรงพนัธุ ์

20 อศิราวุฒ ิธนนนัทพ์งศ ์

ADiSAK CLUB

เซ็นทรลั

15 ภรูภิทัร ดษิฐวบิลูย ์

16 อานนท ์ซอโสตถกิลุ

เซีย่งไฮส้ปอรต์

Tomza Bangna Club

17 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

18 ณฐับดนิทร ์อว่มสอาด

จ.พจิติร

อมิพเีรยีล ส าโรง

13 ธนชัพร ภูเ่สม

14 วรีภทัร ์เจ็งใจบญุ

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

เซีย่งไฮส้ปอรต์

9 ภเูบศ อาภาสตัย์

10 วรเศรษฐ ์บวรธรรมรตัน์

SISB

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

11 วชัรพล ซวน

12 เสฎฐวุฒ ิสญัญะโม

เทศบาล5นครปฐม

ไทยรุง่

7 สขุกร ีข าวลิยั

8 วรีะศกัด ิ ์สาค าภี

Pin Pingpong Bearing 30

เซีย่งไฮส้ปอรต์4 วศพล ยะทวานนท์

Ranong Cadet

Tomza Bangna Club

5 มฮุมัมดั ประสงคผ์ล

6 ธนกร จนัทะมล

3

1 ปารม ีหยุม่ไธสง มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

จ.พจิติร2 ภาณรนิทร ์ปตัมพรม

จรีฐัตกิลุ เกษมพงศเ์รอืง เมอืงทอง

13 กนัยายน 2563 14 กนัยายน 2563



ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 15 ปี

PG :
ณวริญิจ ์จนัทรานวุฒันก์ลู

63 ณวริญิจ ์จนัทรานวุฒันก์ลู

13:00,T/ (3:0)10,3,8 กลุม่ 1

ณฐันดิา นามบตุร

วรชัยา ฉตัรชยัอดุมสขุ

64 วรชัยา ฉตัรชยัอดุมสขุ

13:00,T/ (3:0)8,4,3 กลุม่ 2

พมิลภสั เฉยีมวจิติร ์

ชนญัธดิา ภริะบรรณ์

65 ชนญัธดิา ภริะบรรณ์

13:00,T/ (3:1)-7,6,4,3 กลุม่ 3

ธารติา งว่นส าอางค ์

รว ิมลินิทสตู

66 รว ิมลินิทสตู

13:00,T/ (3:0)5,8,6 กลุม่ 4

จรนิทรท์พิย ์วรรณวานชิชยั

บญุฐสิา ตลุละสกลุ

67 บญุฐสิา ตลุละสกลุ

13:00,T/ (3:0)5,10,4 กลุม่ 5

ลกัษณ์นารา ตยิะพบิลูยไ์ชยา

อชริญา รกัษาสริ ิ

68 อชริญา รกัษาสริ ิ

13:00,T/ (3:0)8,5,2 กลุม่ 6

สกลุญา อรยิโชตมิา

มาธว ีตนัตพิทุธ

69 ชยาวด ีดสีนิ

13:00,T/ (3:1)-5,10,4,7 กลุม่ 7

17 (3:0)0,5,1

09:50,T/ ชยาวด ีดสีนิ

สรวยี ์ยุตธิาดา

70 ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์

13:00,T/ (3:1)-9,9,9,8 กลุม่ 8

18 (3:0)7,6,3

09:50,T/ ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์

จ.พจิติร

SISB

31 ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์

32 กรณิศ ชนิะอาคตะกลุ

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

27 ชยาวด ีดสีนิ

28 มนสันนัท ์กระแสแสน

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู29 สรวยี ์ยตุธิาดา

30 BYE

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู25 มาธว ีตนัตพิทุธ

26 BYE

สโมสรธารสวุรรณ

21 อชริญา รกัษาสริ ิ

22 BYE

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

23 BYE

24 สกลุญา อรยิโชตมิา

จงัหวดัสมทุรสงคราม

19 BYE

20 ลกัษณ์นารา ตยิะพบิลูยไ์ชยา

สโมสรธารสวุรรณ

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

15 BYE

16 จรนิทรท์พิย ์วรรณวานชิชยั

อมิพเีรยีล ส าโรง17 บญุฐสิา ตลุละสกลุ

18 BYE

เซีย่งไฮส้ปอรต์13 รว ิมลินิทสตู

14 BYE

9 ชนญัธดิา ภริะบรรณ์

10 BYE

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

11 BYE

12 ธารติา งว่นส าอางค ์

จงัหวดัสมทุรสงคราม

7 BYE

8 พมิลภสั เฉยีมวจิติร ์

สโมสรธารสวุรรณ

BP4 ณฐันดิา นามบตุร

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู5 วรชัยา ฉตัรชยัอดุมสขุ

6 BYE

3

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

13 กนัยายน 2563

1 ณวริญิจ ์จนัทรานวุฒันก์ลู เซีย่งไฮส้ปอรต์

2 BYE

BYE



ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 15 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG :
ชญาภา มะโนดี

71 ชญาภา มะโนดี

13:20,T/ กลุม่ 9

19

09:50,T/ ไมม่ผีูช้นะ

พลอยณภทัร กรรณานวุฒัน์

72 พลอยณภทัร กรรณานวุฒัน์

13:20,T/ (3:1)-8,4,2,9 กลุม่ 10

20 (3:0)4,6,2

09:50,T/ ทพิยาภรณ์ จนิดาอนิทร ์

ธนัยมยั ทองค าพนัธุกลุ

73 ธนัยมยั ทองค าพนัธุกลุ

13:20,T/ (3:1)-8,6,6,3 กลุม่ 11

21 (3:0)8,3,4

09:50,T/ จารภุา สตัถาพร

สกลศภุา อรชร

74 กานตธ์ดิา ศภุมงคลถริธนา

13:20,T/ (3:2)-9,11,-5,5,8 กลุม่ 12

22 (3:0)3,3,6

09:50,T/ กานตธ์ดิา ศภุมงคลถริธนา

องัคณา ค ามี

75 องัคณา ค ามี

13:20,T/ (3:0)8,6,3 กลุม่ 13

23 (3:0)7,9,10

09:50,T/ สริปีราชญ ์พนัธุเ์จรญิ

ปทติตา ปิยมงัคลงักรู

76 จาณิศา โขมพตัร

13:20,T/ (3:0)8,9,9 กลุม่ 14

24 w/o

09:50,T/ จาณิศา โขมพตัร

อนสิรา มณีเนตร

77 อนสิรา มณีเนตร

13:20,T/ (3:0)3,5,3 กลุม่ 15

25 (3:1)6,7,-4,6

10:15,T/ ศริญัญา โหละยะวงศ์

วรีส์ดุา คชเวก

78 วรีส์ดุา คชเวก

13:20,T/ (3:0)9,3,9 กลุม่ 16

26 (3:1)-7,11,8,9

10:15,T/ ชนดิาภา บญุญวงศ์

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู61 วรีส์ดุา คชเวก

60 ศริญัญา โหละยะวงศ์ ราชนิบีรูณะ

64 ชนดิาภา บญุญวงศ์ ปิงปองนครศรธีรรมราช

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี63 พรรณศริ ิแกว้แยม้

62 BYE

เมอืงทอง57 อนสิรา มณีเนตร

56 โชตกิา โกศลัวติร มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

SISB59 รนิรดา จรสัย ิง่ด ารงค ์

58 BYE

53 ปทติตา ปิยมงัคลงักรู สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

52 สริปีราชญ ์พนัธุเ์จรญิ BP

55 จาณิศา โขมพตัร Pin Pingpong Bearing 30

54 BYE

49 องัคณา ค ามี จ.พจิติร

48 ศริสิภุนชิ ชยัถาวร ปิงปองนครศรธีรรมราช

51 ณิชกมล พนัภู่ จงัหวดัสมทุรสงคราม

50 BYE

ศยช.ภเูก็ต45 สกลศภุา อรชร

44 จารุภา สตัถาพร ปิงปองนครศรธีรรมราช

Pin Pingpong Bearing 3047 กานตธ์ดิา ศภุมงคลถริธนา

46 BYE

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี41 ธนัยมยั ทองค าพนัธุกลุ

40 ธนัยพร ศรธีรรม โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี

ปิงปองไอยรา43 นภาดา สงิหโ์พธิ์

42 BYE

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี37 พลอยณภทัร กรรณานวุฒัน์

36 สกณุา วรีะสวุรรณ Ranong Cadet

สโมสรธารสวุรรณ39 ทพิยาภรณ ์จนิดาอนิทร ์

38 BYE

33 ชญาภา มะโนดี สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

34

35 ปภสัรา โพธิท์อง กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สพุรรณบรุ ี

BYE

13 กนัยายน 2563



ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 15 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG :

รอบสอง

111 ศภุมาศ ปานเขายอ้ย

15:10,T/ (3:0)4,8,6

143 ศภุมาศ ปานเขายอ้ย

16:50,T/ (3:0)0,7,10

112 (3:1)12,-3,7,12

15:10,T/ พมิภไิล เสาแกว้

17 ศภุมาศ ปานเขายอ้ย

10:00,T/ (3:0)7,8,6

113 พชรพร ชาญวานชิบรกิาร

15:10,T/ (3:1)1,-4,10,8

144 ((3:1)-5,9,9,5

16:50,T/ สภุสัสร ดรีจุเิจรญิ

114 (3:0)8,6,7

15:10,T/ สภุสัสร ดรีจุเิจรญิ

( SF ) 37 วริญัชนา ศรจีกัร

13:00,T/ (3:1)9,9,-6,7

115 อชริญา รกัษาสริ ิ

15:10,T/ (3:1)9,9,-9,13

145 บญุฐสิา ตลุละสกลุ

16:50,T/ (3:1)8,9,-4,5

116 (3:2)-4,10,11,-6,9

15:10,T/ บญุฐสิา ตลุละสกลุ

18 (3:0)3,4,8

10:00,T/ วริญัชนา ศรจีกัร

117 วริญัชนา ศรจีกัร

15:10,T/ (3:0)5,6,5

146 (3:2)-8,-6,4,8,7

16:50,T/ วริญัชนา ศรจีกัร

118 (3:0)3,10,2

15:10,T/ ภทัรภร ภวูดนิ

( FINAL ) 49

14:30,T/

119 ณฐัสมิา ดแีกง

15:35,T/ (3:0)8,5,1

147 ณฐัสมิา ดแีกง

16:50,T/ (3:0)8,6,6

120 (3:2)6,-6,-12,10,9

15:35,T/ นนัทน์ภสั สขุทวี

19 เขมสิรา ดรีจุเิจรญิ

10:30,T/ (3:0)2,6,11

121 ชสิาพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

15:35,T/ (3:0)5,9,9

148 (3:2)-9,-8,4,6,10

16:50,T/ เขมสิรา ดรีจุเิจรญิ

122 (3:1)9,-2,3,2

15:35,T/ เขมสิรา ดรีจุเิจรญิ

( SF ) 38 (3:0)7,7,6

13:00,T/ ภตัศราภรณ ์วงละคร

123 ปณุยวรี ์สญัญะรืน่

15:35,T/ (3:0)8,4,7

149 ปณุยวรี ์สญัญะรืน่

16:50,T/ (3:0)8,3,12

124 (3:2)11,-4,-7,7,5

15:35,T/ วรชัยา ฉตัรชยัอดุมสขุ

20 (3:1)-10,13,8,8

10:30,T/ ภตัศราภรณ ์วงละคร

125 ปาณิสรา โภชฌงค์

15:35,T/ (3:0)2,4,11

150 (3:0)6,3,6

16:50,T/ ภตัศราภรณ ์วงละคร

126 (3:0)5,6,5

15:35,T/ ภตัศราภรณ ์วงละคร
32

30 กานตธ์ดิา ศภุมงคลถริธนา Pin Pingpong Bearing 30

29 ปาณิสรา โภชฌงค์ เมอืงทอง

ภตัศราภรณ ์วงละคร สโมสรธารสวุรรณ

องัคณา ค ามี จ.พจิติร31

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

Pin Pingpong Bearing 3028 ธญัวรตัน ์จนัทะนะ

27 วรชัยา ฉตัรชยัอดุมสขุ

24 เขมสิรา ดรีุจเิจรญิ

23 รว ิมลินิทสตู

สโมสรธารสวุรรณ

อมิพเีรยีล ส าโรง

26 ธนัยมยั ทองค าพนัธุกลุ

25 ปณุยวรี ์สญัญะรืน่

สโมสรธารสวุรรณ

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

22 จาณิศา โขมพตัร

21 ชสิาพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

เซีย่งไฮส้ปอรต์

Pin Pingpong Bearing 30

18 ชยาวด ีดสีนิ

17 ณฐัสมิา ดแีกง

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

สโมสรธารสวุรรณ

20 นนัทน์ภสั สขุทวี

19 วรีส์ดุา คชเวก

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

เมอืงทอง

16 ภทัรภร ภวูดนิ

15 พลอยณภทัร กรรณานวุฒัน์

Pin Pingpong Bearing 30

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

12 กลุชา อภนินัรุง่เรอืง

11 บญุฐสิา ตลุละสกลุ

Pin Pingpong Bearing 30

ยโสธรพทิยาคม

14 อนสิรา มณีเนตร

13 วริญัชนา ศรจีกัร

Pin Pingpong Bearing 30

อมิพเีรยีล ส าโรง

10 อชริญา รกัษาสริ ิ

9 ชนญัชดิา วรศลิป์ชยั

อมิพเีรยีล ส าโรง

สโมสรธารสวุรรณ

6 ชญาภา มะโนดี

5 พชรพร ชาญวานชิบรกิาร

จ.พจิติร

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

8 สภุสัสร ดรีุจเิจรญิ

7 ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์

สโมสรธารสวุรรณ

เซีย่งไฮส้ปอรต์

4 พมิภไิล เสาแกว้

3 ชนญัธดิา ภริะบรรณ์

สโมสรธารสวุรรณ

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

13 กนัยายน 2563 14 กนัยายน 2563

1 ศภุมาศ ปานเขายอ้ย Pin Pingpong Bearing 30

2 ณวริญิจ ์จนัทรานวุฒันก์ลู



6



7



8

วริญัชนา ศรจีกัร

ภตัศราภรณ ์วงละคร

(3:2)4,-8,-5,7,2

ภตัศราภรณ ์วงละคร



PG : 9

ประเภทเยาวชนชายเดีย่วอายไุมเ่กนิ 8 ปี

ปวรศิร ์ทองหลอ่

80 ปวรศิร ์ทองหลอ่

13:00,T/ (3:0) 0,1,2

ไวษณพ ออ่นโยนชยั

110 ปวรศิร ์ทองหลอ่

14:10,T/ (3:2)-9,8,8,-7,8

37 ระพพีฒัน ์ทรพัยส์นิ

10:20,T/

81 (3:1) -9,2,2,6

13:00,T/ พชิาภพ อนตุรวโิรจนก์ลุ

พชิาภพ อนตุรวโิรจนก์ลุ 13

09:25,T/ วชัรสทิธิ ์คงศกัด ิศ์รสีกลุ

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

พชิญะ คณิตเศรษฐ ์

82 พชิญะ คณิตเศรษฐ ์

13:00,T/ (3:0) 4,3,4

38 (3:0) 9,7,7

10:20,T/ พรีพรรฒ นนทสตู ิ

111 (3:2)8,11,-8,-7,9

14:10,T/ วชัรสทิธิ ์คงศกัด ิศ์รสีกลุ

ปณุยพฒัน ์ชยัสนุทรโยธนิ

83 (3:0) 7,2,7

13:00,T/ วชัรสทิธิ ์คงศกัด ิศ์รสีกลุ

วชัรสทิธิ ์คงศกัด ิศ์รสีกลุ

( FINAL ) 45 ธนกฤต ชมภวูเิศษ

11:10,T/ (3:0)3,5,9

สถติคณุ สขุมุพฒัน์

84 สถติคณุ สขุมุพฒัน์

13:00,T/ (3:0) 9,4,3

ศภุณฐั เตปินใจ

112 สถติคณุ สขุมุพฒัน์

14:35,T/ (3:0)8,8,4

39 วรรษพชัร หรวูรรธนะ

10:20,T/ (3:1) 4,-8,7,5

85 (3:0) 14,4,4

13:00,T/ อทติธรณ์ ธรีกดิากร

อทติธรณ์ ธรีกดิากร

14 (3:1)10,,6,8,9

09:25,T/ ธนกฤต ชมภวูเิศษ

กติตพิงษ ์วงละคร

86 กติตพิงษ ์วงละคร

13:00,T/ (3:0) 4,2,3

40 (3:0) 6,2,0

10:20,T/ อดลุวทิย ์กองแกว้

113 (3:2)9,-4,-9,4,7

14:35,T/ ธนกฤต ชมภวูเิศษ

พมีวชิญ ์ลอยกลุนนัท์

87 (3:0) 6,6,5

13:00,T/ ธนกฤต ชมภวูเิศษ

ธนกฤต ชมภวูเิศษ

2 BYE

ปวรศิร ์ทองหลอ่1 สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

5 ระพพีฒัน ์ทรพัยส์นิ เทศบาล5นครปฐม

โรงเรยีนรตันบณัฑติวทิยา4 ไวษณพ ออ่นโยนชยั

3 BYE

ไทยรุง่8 พชิาภพ อนตุรวโิรจนก์ลุ

7 BYE

6 BYE

11 พรีพรรฒ นนทสตู ิ Mugen

10 BYE

9 พชิญะ คณิตเศรษฐ ์ เซีย่งไฮส้ปอรต์

14 BYE

13 ปณุยพฒัน ์ชยัสนุทรโยธนิ BP

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี12 ชยณฐั สเีลีย้ง

17 สถติคณุ สขุมุพฒัน์ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

ไทยรุง่16 วชัรสทิธิ ์คงศกัด ิศ์รสีกลุ

15 BYE

Pin Pingpong Bearing 3020 ศภุณฐั เตปินใจ

19 BYE

18 BYE

23 BYE

สาธติประสานมติร22 ตณิห ์พทิกัษานรุตัน ์

21 วรรษพชัร หรูวรรธนะ SISB

26 BYE

25 กติตพิงษ ์ว งละคร เทศบาล5นครปฐม

ไทยรุง่24 อทติธรณ ์ธรีกดิากร

29 พมีวชิญ ์ลอยกลุนนัท์ Mugen

เซีย่งไฮส้ปอรต์28 ศภุวรี ์เผา่พงษศ์ลิป์

27 อดลุวทิย ์กองแกว้
สาธติฯบา้นสมเด็จ

เจา้พระยา (ประถม)

BYE

32 ธนกฤต ชมภวูเิศษ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

31

30 BYE



PG: 10

ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 8 ปี

วลัยน์ภสัร ์บญุพนิจิพงษ์

175 วลัยน์ภสัร ์บญุพนิจิพงษ์

17:15,T/ (3:0)5,8,12

พชัรภรณ ์อรุาพร

15 วลัยน์ภสัร ์บญุพนิจิพงษ์

09:25,T/ (3:0)4,8,5

157 ธรรญกร ญาณธรรม

16:15,T/ (3:0)3,3,7

176 (3:2)3,7,-8,-6,8

17:15,T/ เมธาวนิ ีตอ้งรกัชาติ

เมธาวนิ ีตอ้งรกัชาติ

46 จติรณดา อุน่จติร

11:10,T/ (3:1)-5,8,8,3

ธรรญธร มแีกว้

177 ธรรญธร มแีกว้

17:15,T/ (3:0)2,6,2

158 (3:0)2,0,7

16:15,T/ ภรูชิชญา สขุมุพฒัน์

16 (3:0)5,4,4

09:25,T/ จติรณดา อุน่จติร

ปณิชา โอนออ่น

178 (3:0)1,1,3

17:15,T/ จติรณดา อุน่จติร

จติรณดา อุน่จติร

2 BYE

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

จ.พจิติร1 วลัยน์ภสัร ์บญุพนิจิพงษ์

Pin Pingpong Bearing 304 พชัรภรณ ์อรุาพร

3 BYE

เซีย่งไฮส้ปอรต์

ปิงปองบรุรีมย์5 ธรรญกร ญาณธรรม

ปิงปองบรุรีมย์

7

6

8 เมธาวนิ ีตอ้งรกัชาติ

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู9 ธรรญธร มแีกว้

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

BYE

ญาณศิา อทิธภิมูทิกัษา

11

10

กลัยรตัน ์อุน่ศริวิงศ ์

BYE

จ.พจิติร13 ปณชิา โอนออ่น

ชมรมเทเบลิเทนนสิชอ่งฟ้าซนิเซงิวาณิชบ ารงุ12 ภรูชิชญา สขุมุพฒัน์

BYE

15

14

จติรณดา อุน่จติร เซีย่งไฮส้ปอรต์16

BYE



ประเภทเยาวชนชายเดีย่วอายไุมเ่กนิ 18 ปี

PG: 11
จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

187 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

17:35,T/ (3:0)7,12,5

วส ุเลา้ชนิทอง

29 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

10:15,T/ (3:0)6,8,1 กลุม่ 1

118 หรรษกร ตา่งจติร

14:35,T/ (3:0)2,3,4

188 (3:0)6,4,12

17:35,T/ หรรษกร ตา่งจติร

อภชิติ ข าวจิติตราภรณ์

ขนัต ิซอโสตถิกิลุ

189 ขนัต ิซอโสตถิกิลุ

17:35,T/ (3:1)10,-11,5,8

อทิธพิทัธ ์ธรีโรจนว์ทิย ์

30 ขนัต ิซอโสตถิกิลุ

10:15,T/ (3:1)7,5,-14,7 กลุม่ 2

119 ชนิพฒัน ์ทองอนนัต ์

14:35,T/ (3:0)4,2,4

190 (3:0)9,5,9

17:35,T/ จรีฐัตกิลุ เกษมพงศเ์รอืง

จรีฐัตกิลุ เกษมพงศเ์รอืง

ธนชาต ิรตันภริมย์

191 ธนชาต ิรตันภริมย์

17:55,T/ w/o

พงษพ์ชิญ ์บญุสมพงศ์

31 ธนชัพร ภูเ่สม

10:15,T/ (3:2)-7,5,4,-5,10 กลุม่ 3

120 ธนชัพร ภูเ่สม

14:55,T/ (3:0)6,5,4

192 w/o

17:55,T/ ธนชัพร ภูเ่สม

พศัพงศ ์สะทา้นธรนลิ

เมธสั นามทพิย์

193 เมธสั นามทพิย์

17:55,T/ (3:0)2,8,7

สทิธพิร ภริมยห์วาด

32 ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ

10:15,T/ (3:2)-9,9,10,5,10 กลุม่ 4

121 พทุธพิงศ ์สขุวนชิ

14:55,T/ w/o

194 (3:0)6,5,10

17:55,T/ ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ

ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

เซีย่งไฮส้ปอรต์1 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

3 BYE

4 วส ุเลา้ชนิทอง

2 BYE

ศยช.ภเูก็ต

-

5 หรรษกร ตา่งจติร

อมิพเีรยีล ส าโรง

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

เซ็นทรลั

7 BYE

8 อภชิติ ข าวจิติตราภรณ์

อมิพเีรยีล ส าโรง

นนทบรุ ี

11 BYE

12

-

-

10 BYE

15 BYE

-

-

9 ขนัต ิซอโสตถิกิลุ

6 ศภุวชิญ ์อรชร

ปิงปองนครศรธีรรมราช

-

13 ชนิพฒัน ์ทองอนนัต ์

14 นฤเทพ กาญจนรงค์

อทิธพิทัธ ์ธรีโรจนว์ทิย ์

-

-

17 ธนชาต ิรตันภริมย์

18 BYE

เมอืงทอง

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

16 จรีฐัตกิลุ เกษมพงศเ์รอืง

21 พงศพศั ศริอิ านวยผล

22 ธนชัพร ภูเ่สม

สวนกหุลาบวทิยาลยั

ปิงปองนครศรธีรรมราช

19 BYE

20 พงษพ์ชิญ ์บญุสมพงศ์

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

เซีย่งไฮส้ปอรต์

23 BYE

24 พศัพงศ ์สะทา้นธรนลิ

จ.พจิติร

-

27 BYE

28 สทิธพิร ภริมยห์วาด

-

-

25 เมธสั นามทพิย์

26 BYE

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

-

29 พทุธพิงศ ์สขุวนชิ

30 ชญานนท ์กลุวภิชัวฒันา

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

ปิงปองไอยรา

Ranong Cadet

31 BYE

32 ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ
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PG: 12
เจรญิชยั เตศรบีรูพกลุ

195 เจรญิชยั เตศรบีรูพกลุ

17:55,T/ (3:0)7,5,10

ฐปกร จนัทรกรานต์

33 เจรญิชยั เตศรบีรูพกลุ

10:45,T/ (3:2)-4,5,-6,9,9 กลุม่ 5

122 ทรงวฒุ ิไชยภมูสิกลุ

14:55,T/ (3:1)2,7,-7,4

196 (3:1)13,-9,8,6

17:55,T/ พชิญตุม ์สวุรรณรกัษ์

พชิญตุม ์สวุรรณรกัษ์

ปณุณวฒัน ์นนทนาคชวีนิ

197 ปณุณวฒัน ์นนทนาคชวีนิ

17:55,T/ (3:0)0,4,6

ภมูพิฒัน ์ศรวีราสาสน์

34 ปณุณวฒัน ์นนทนาคชวีนิ

10:45,T/ (3:1),10,-9,7,8 กลุม่ 6

123 ภรูภิทัร ดษิฐวบิลูย ์

14:55,T/ (3:1)-9,6,6,11

198 (3:0)6,7,8

17:55,T/ ภรูภิทัร ดษิฐวบิลูย ์

รามลิ จนิดาอนิทร ์

ธนณฐั เกาะสม้

199 ธนณฐั เกาะสม้

18:15,T/ (3:0)3,2,6

Yonghwandong Sae-ma

35 ธนณฐั เกาะสม้

10:45,T/ (3:1)-3,7,6,4 กลุม่ 7

124 สขุกร ีข าวลิยั

14:55,T/ (3:0)4,7,1

200 (3:0)7,6,5

18:15,T/ สขุกร ีข าวลิยั

กวศิวร ์สนัทราย

สทุธพิงษ ์สมตระกลู

201 สทุธพิงษ ์สมตระกลู

18:15,T/ (3:0)7,8,9

นวมนิทร ์ออมสนิ

36 สทุธพิงษ ์สมตระกลู

10:45,T/ (3:2)-7,1,9,-9,7 กลุม่ 8

125 สวติต ์จลุกลัป์

14:55,T/ (3:0)9,11,1

202 (3:0)4,10,4

18:15,T/ เศรษฐสรร พลชยั

เศรษฐสรร พลชยั

13 กนัยายน 256312 กนัยายน 2563

33 เจรญิชยั เตศรบีรูพกลุ DEBSIRIN

BYE -35

36

34 BYE -

เซีย่งไฮส้ปอรต์38 ทรงวุฒ ิไชยภมูสิกลุ

37 วุฒศิกัด ิ ์ศรใีส อมิพเีรยีล ส าโรง

ฐปกร จนัทรกรานต์ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

41 ปณุณวฒัน ์นนทนาคชวีนิ Pin Pingpong Bearing 30

นนทบรุ ี40 พชิญตุม ์สวุรรณรกัษ์

39 BYE -

เซีย่งไฮส้ปอรต์44 ภมูพิฒัน ์ศรวีราสาสน์

43 BYE -

-42 BYE

47 BYE -

Tomza Bangna Club46 ธนกร จนัทะมล

45 ภรูภิทัร ดษิฐวบิลูย ์ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

-50 BYE

49 ธนณฐั เกาะสม้ Tomza Bangna Club

บางมด48 รามลิ จนิดาอนิทร ์

53 สขุกร ีข าวลิยั เทศบาล5นครปฐม

SISB52 Yonghwandong Sae-ma

51 BYE -

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี56 กวศิวร ์สนัทราย

55 BYE -

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู54 สนุธิ ิอมรรตันสชุาต ิ

59 BYE -

-58 BYE

57 สทุธพิงษ ์สมตระกลู Pin Pingpong Bearing 30

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู62 สวติต ์จลุกลัป์

61 วรีภทัร ์เจ็งใจบญุ อมิพเีรยีล ส าโรง

ปิงปองบรุรีมย์60 นวมนิทร ์ออมสนิ

เมอืงทอง64 เศรษฐสรร พลชยั

63 BYE -
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PG: 13
เพิม่บญุ ดวงโสมา

203 เพิม่บญุ ดวงโสมา

18:15,T/ (3:0)9,1,5

ภาสพงษ ์จนัทรป์ระทปี

37 เพิม่บญุ ดวงโสมา

10:45,T/ (3:2)-7,-10,10,5,4 กลุม่ 9

126 ธนานพ หลอ่ภมูพินัธ์

14:55,T/ (3:0)2,7,10

204 (3:2)10,-7,-9,4,4

18:15,T/ ธนานพ หลอ่ภมูพินัธ์

เจษฎาพร วราหลุ

ศภุกร อมรววิฒัน์

205 ศภุกร อมรววิฒัน์

18:15,T/ (3:1)3,-7,9,8

ภาณรนิทร ์ปตัมพรม

38 ศภุกร อมรววิฒัน์

10:45,T/ (3:1)-9,6,2,1 กลุม่ 10

127 กฤตนิ กลณูรงค์

14:55,T/ (3:0)7,6,6

206 (3:0)8,9,5

18:15,T/ มฮุมัมดั ประสงคผ์ล

มฮุมัมดั ประสงคผ์ล

กษดิ ิเ์ดช นติบิวรกลุ

215 กษดิ ิเ์ดช นติบิวรกลุ

18:55,T/ (3:0)8,9,3

ฐรีเมธด ์ศาสตระรจุ ิ

39 กษดิ ิเ์ดช นติบิวรกลุ

10:45,T/ (3:0)10,10,5 กลุม่ 11

128 นธิศิ ปรชีาญาณ

15:15,T/ (3:0)3,4,3

216 (3:0)4,2,8

18:55,T/ วรีภทัร ภูเ่สม

วรีภทัร ภูเ่สม

รชัพล รศัมปีล ัง่

217 รชัพล รศัมปีล ัง่

18:55,T/ w/o

พงศธ์นศริ ิกลา้หาญ

40 รชัพล รศัมปีล ัง่

10:45,T/ (3:2)-8,-4,9,7,9 กลุม่ 12

129 นภทัร วสิทุธวาณิช

15:15,T/ (3:0)9,9,4

218 (3:1)-7,7,8,11

18:55,T/ ปิยงักรู คงชยั

ปิยงักรู คงชยั

13 กนัยายน 256312 กนัยายน 2563

67 BYE

65 เพิม่บญุ ดวงโสมา

เซีย่งไฮส้ปอรต์

Pin Pingpong Bearing 30

68 ภาสพงษ ์จนัทรป์ระทปี

69 เอกรตัน ์ดพีรม

-

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

จ.พจิติร

-66 BYE

72 เจษฎาพร วราหลุ

73 ศภุกร อมรววิฒัน์

-

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

70 ธนานพ หลอ่ภมูพินัธ์

71 BYE

-

จ.พจิติร

74 BYE

75 BYE

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

-

78 กฤตนิ กลณูรงค์

79 BYE

SISB

เซีย่งไฮส้ปอรต์

76 ภาณรนิทร ์ปตัมพรม

77 ไวทยก์ณูฑ ์กวศีกัด ิ์

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

-

80 มฮุมัมดั ประสงคผ์ล

81 กษดิ ิเ์ดช นติบิวรกลุ

-

Ranong Cadet

84 ฐรีเมธด ์ศาสตระรุจ ิ

85 อธปิ องักรุะวานนท์

-

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

82 BYE

83 BYE

-

จ.พจิติร

86 นธิศิ ปรชีาญาณ

87 BYE

เซีย่งไฮส้ปอรต์

Mega Spin

90 BYE

91 BYE

เซีย่งไฮส้ปอรต์

-

88 วรีภทัร ภูเ่สม

89 รชัพล รศัมปีล ัง่

Tomza Bangna Club

อมิพเีรยีล ส าโรง

92 พงศธ์นศริ ิกลา้หาญ

93 นภทัร วสิทุธวาณิช

-

-

96 ปิยงักรู คงชยั

-

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

94 ปรเมษฐ ์นงสนัเทยีะ

95 BYE
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PG: 14
พงศพศั แยม้ลมีลู

219 พงศพศั แยม้ลมีลู

18:55,T/ (3:0)9,2,4

130 (3:0)11,5,11

15:15,T/ กนัตด์นยั ชูราช

41 พงศพศั แยม้ลมีลู

10:45,T/ (3:2)7,-8,-9,7,8 กลุม่ 13

131 วนิทล์ภสั ชยัล า้เลศิ

15:15,T/ (3:0)4,5,10

220 (3:2)-8,7,6,6,10

18:55,T/ เสฎฐวฒุ ิสญัญะโม

เสฎฐวฒุ ิสญัญะโม

ภมีภพ ศรถีาวร

221 ภมีภพ ศรถีาวร

18:55,T/ (3:0)4,10,5

132 (3:0)3,9,5

15:15,T/ สทิธพิล อรรฆเดชชยักลุ

42 ภมีภพ ศรถีาวร

10:45,T/ (3:2)-6,6,-4,9,7 กลุม่ 14

133 ธรรมธร ชยัชนะสทิธกิาร

15:15,T/ (3:0)5,7,7

222 (3:0)7,5,3

18:55,T/ ธนยศ สมวงศ์

ธนยศ สมวงศ์

ธารกร จนัทะมล

223 ธารกร จนัทะมล

19:15,T/ (3:1)9,-8,6,2

134 w/o

15:15,T/ โชตนิฏัฐ ์จ านงจติรเจรญิ

43 ธรีวฒัน ์บญุมี

11:10,T/ (3:0)10,11,4 กลุม่ 15

135 วาคมิ แสงวงศ์

15:15,T/ (3:0)8,6,3

224 (3:0)6,9,6

19:15,T/ ธรีวฒัน ์บญุมี

ธรีวฒัน ์บญุมี

อศิราวฒุ ิธนนนัทพ์งศ ์

225 อศิราวฒุ ิธนนนัทพ์งศ ์

19:15,T/ (3:0)9,9,6

136 (3:0)7,8,7

15:35,T/ ณฐับดนิทร ์อว่มสอาด

44 อศิราวฒุ ิธนนนัทพ์งศ ์

11:10,T/ (3:1)-7,9,10,8 กลุม่ 16

137 วชัรพล ซวน

15:35,T/ (3:1)7,6,-7,7

226 (3:1)5,7,-2,5

19:15,T/ ฉตัรดนยั หนแูกว้

ฉตัรดนยั หนแูกว้

13 กนัยายน 2563

BYE -98

99

12 กนัยายน 2563

97 พงศพศั แยม้ลมีลู Tomza Bangna Club

อมิพเีรยีล ส าโรง101 วนิทล์ภสั ชยัล า้เลศิ

100 กนัตด์นยั ชูราช สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

นาคร แสงอ าไพ บางมด

104 เสฎฐวุฒ ิสญัญะโม มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

-103 BYE

102 ชณิวตัร ทองสกุมาก CT

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี107 ณฐัพนธ ์องักาบ

106 BYE -

ADiSAK CLUB105 ภมีภพ ศรถีาวร

110 ธรรมธร ชยัชนะสทิธกิาร เซีย่งไฮส้ปอรต์

บางมด109 มนสันนัท ์สวุรรณาดสิยั

108 สทิธพิล อรรฆเดชชยักลุ เมอืงทอง

-

112 ธนยศ สมวงศ์ High-cook

113 ธารกร จนัทะมล Tomza Bangna Club

111 BYE

116 กรวทิ นาคแกม skรงัสติยมิปิงปอง

117 วาคมิ แสงวงศ์ -

114 BYE -

115 โชตนิฏัฐ ์จ านงจติรเจรญิ เซีย่งไฮส้ปอรต์

120 ธรีวฒัน ์บญุมี มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

121 อศิราวุฒ ิธนนนัทพ์งศ ์ เมอืงทอง

118 อภวิชิญ ์นภาโชติ อมิพเีรยีล ส าโรง

119 BYE -

124 ปญูวฒัน ์กา้วหนา้ชยัมงคล High-cook

125 วชัรพล ซวน SISB

122 BYE -

123 ณฐับดนิทร ์อว่มสอาด Tomza Bangna Club

126 ญาณวฒัน ์หนคูง ปิงปองนครศรธีรรมราช

127 BYE -

128 ฉตัรดนยั หนแูกว้ เซีย่งไฮส้ปอรต์
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PG: 15

รอบสอง

79 ภรูพิงษ ์แซล่ ี้

13:40,T/ (3:0)6,10,8

127 ภรูพิงษ ์แซล่ ี้

16:00,T/ (3:0)3,7,6

80 (3:2)7,4,-9,-8,5

13:40,T/ ภเูบศ อาภาสตัย์

33 ภรูพิงษ ์แซล่ ี้

11:30,T/ (3:2)-12,4,5,-9,6

81 ไวทนิ สวุรรณดาลดั

13:40,T/ (3:1)8,-9,5,9

128 (3:2)15,-9,4,-4,8

16:00,T/ ธรีวฒัน ์บญุมี

82 w/o

13:40,T/ ธรีวฒัน ์บญุมี

( SF ) 43 ภรูพิงษ ์แซล่ ี้

13:30,T/ (3:2)11,-7,10,-12,8

83 ณภทัร ธรรมาธคิม

13:40,T/ (3:1)9,-9,6,7

129 ณภทัร ธรรมาธคิม

16:00,T/ (3:1)1,3,-10,6

84 (3:0)9,9,9

13:40,T/ ปารม ีหยุม่ไธสง

34 (3:0)9,6,8

11:30,T/ ณภทัร ธรรมาธคิม

85 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

13:40,T/ (3:1)-7,9,14,10

130 (3:1)6,-8,7,4

16:00,T/ จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

86 (3:1)9,-11,5,7

13:40,T/ นาวนิ เมฆอมัพร

( FINAL ) 50 ธนภทัร ธรรมาธคิม

14:30,T/ (3:1)-7,3,7,9

87 ธาม แสงเลศิศลิปชยั

14:00,T/ (3:2)5,8,-4,-6,9

131 ณภทัร ฉนัทนาโชติ

16:00,T/ (3:2)-13,6,-6,7,3

88 (3:0)8,2,5

14:00,T/ ณภทัร ฉนัทนาโชติ

35 ธนภทัร ธรรมาธคิม

11:30,T/ (3:2)16,-9,14,-6,11

89 ธนภทัร ธรรมาธคิม

14:00,T/ (3:1)8,8,-8,10

132 (3:0)6,5,6

16:00,T/ ธนภทัร ธรรมาธคิม

90 (3:2)3,-9,8,-9,8

14:00,T/ วนัชาต ิพทิกัษก์ลุสริ ิ

( SF ) 44 (3:2)8,-7,6,-1,9

13:30,T/ ธนภทัร ธรรมาธคิม

91 ณฐัวชัร ์อว่มสอาด

14:00,T/ (3:0)5,7,7

133 ขวญัดนยั พทิกัษไ์ตรรงค ์

16:00,T/ (3:0)9,7,6

92 (3:1)7,-10,9,7

14:00,T/ ขวญัดนยั พทิกัษไ์ตรรงค ์

36 (3:1)2,-6,4,14

11:30,T/ วฒันชยั ส าราญวงศ์

93 ธนวฒัน ์พรหมสรุนิทร ์

14:00,T/ (3:2)-8,8,-7,6,9

134 (3:0)3,8,10

16:00,T/ วฒันชยั ส าราญวงศ์

94 (3:0)6,10,7

14:00,T/ วฒันชยั ส าราญวงศ์

13 กนัยายน 2563 14 กนัยายน 2563

อศิราวุฒ ิธนนนัทพ์งศ ์ เมอืงทอง

จ.พจิติร

1 ภรูพิงษ ์แซล่ ี้

2

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

5 ไวทนิ สวุรรณดาลดั

6 ธนณฐั เกาะสม้

Pin Pingpong Bearing 30

เซีย่งไฮส้ปอรต์

3 เพิม่บญุ ดวงโสมา

4 ภเูบศ อาภาสตัย์

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

Tomza Bangna Club

7 ธรีวฒัน ์บญุมี

8 อนวุฒัน ์สงัขด์ว้ง

Tomza Bangna Club

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

11 ญาณเมธ ีวรีะสวุรรณ

12 ปารม ีหยุม่ไธสง

Pin Pingpong Bearing 30

Ranong Cadet

9 ณภทัร ธรรมาธคิม

10 ปณุณวฒัน ์นนทนาคชวีนิ

เซีย่งไฮส้ปอรต์

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

13 อานนท ์ซอโสตถกิลุ

14 จริพฒัน ์สธุรรมพรมานพ

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

เซ็นทรลั

17 ธาม แสงเลศิศลิปชยั

18 ขนัต ิซอโสตถิกิลุ

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

15 กษดิ ิเ์ดช นติบิวรกลุ

16 นาวนิ เมฆอมัพร

Pin Pingpong Bearing 30

Tomza Bangna Club

19 พงศพศั แยม้ลมีลู

20 ณภทัร ฉนัทนาโชติ

เซ็นทรลั

Tomza Bangna Club

23 ภมีภพ ศรถีาวร

24 วนัชาต ิพทิกัษก์ลุสริ ิ

เซีย่งไฮส้ปอรต์

ADiSAK CLUB

21 ธนภทัร ธรรมาธคิม

22 รชัพล รศัมปีล ัง่

จ.พจิติร

Pin Pingpong Bearing 30

25 ณฐัวชัร ์อว่มสอาด

26 ธนชัพร ภูเ่สม

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

Tomza Bangna Club

29 ธนวฒัน ์พรหมสรุนิทร ์

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

เซีย่งไฮส้ปอรต์

27 สทุธพิงษ ์สมตระกลู

28 ขวญัดนยั พทิกัษไ์ตรรงค ์

วฒันชยั ส าราญวงศ์ มหาวทิยาลยัธนบรุ ี32

DEBSIRIN31 เจรญิชยั เตศรบีรูพกลุ

30 ศภุกร อมรววิฒัน์ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู



ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 18 ปี

PG : 16
ภตัศราภรณ ์วงละคร

175 ภตัศราภรณ ์วงละคร

18:15,T/ (3:0)3,2,6 กลุม่ 1

96 (3:0)12,10,12

13:45,T/ กานตธ์ดิา ศภุมงคลถริธนา

ปณุยวรี ์สญัญะรืน่

176 ปณุยวรี ์สญัญะรืน่

18:15,T/ (3:1)6,7,-5,3 กลุม่ 2

97 (3:0) 9,9,6

13:45,T/ ธนัยมยั ทองค าพนัธุกลุ

98 กลัยากร อิม่อาดรู

13:45,T/ (3:0) 3,2,8

177 กลัยากร อิม่อาดรู

18:15,T/ (3:1)-9,1,5,10 กลุม่ 3

99 (3:0)8,9,6

13:45,T/ องัคณา ค ามี

100 อรฤด ีอรยิะกอง

13:45,T/ (3:0) 5,45

178 อรฤด ีอรยิะกอง

18:15,T/ (3:1)10,7,-11,5 กลุม่ 4

101 (3:0) 4,4,6

13:45,T/ ชสิาพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

102 เฉลมิขวญั ค ามี

13:45,T/ (3:0)8,4,6

179 ภทัรภร ภวูดนิ

18:15,T/ (3:1)6,-8,12,10 กลุม่ 5

103 (3:0)2,4,5

13:45,T/ ภทัรภร ภวูดนิ

104 อรวด ีทองสง่เสรมิ

14:10,T/ (3:0)4,3,6

180 อรวด ีทองสง่เสรมิ

18:15,T/ (3:0)5,10,9 กลุม่ 6

105 (3:1) 7,4,-9,8

14:10,T/ ชนญัชดิา วรศลิป์ชยั

106 ณวริญิจ ์จนัทรานวุฒันก์ลู

14:10,T/ (3:0)8,9,6

181 ณวริญิจ ์จนัทรานวุฒันก์ลู

18:15,T/ (3:0)9,15,10 กลุม่ 7

107

14:10,T/ อตัตติา ดาวเเกว้

108 สภุสัสร ดรีจุเิจรญิ

14:10,T/ (3:1)9,3,-6,9

182 สภุสัสร ดรีจุเิจรญิ

18:15,T/ (3:2)7,-8,-8,9,9 กลุม่ 8

109 (3:0)10,6,5

14:10,T/ นนัทน์ภสั สขุทวี

2 BYE -

Pin Pingpong Bearing 30

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

สโมสรธารสวุรรณ1 ภตัศราภรณ ์วงละคร

5 ปณุยวรี ์สญัญะรืน่

6 BYE

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

สโมสรธารสวุรรณ

3 กานตธ์ดิา ศภุมงคลถริธนา

4 พลอยณภทัร กรรณานวุฒัน์

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

เทศบาล5นครปฐม

7 ลกัษณ์นารา ตยิะพบิลูยไ์ชยา

8 ธนัยมยั ทองค าพนัธุกลุ

-

จงัหวดัสมทุรสงคราม

11 พรทพิย ์ค าชมภู

12 องัคณา ค ามี

ศยช.ภเูก็ต

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

9 กลัยากร อิม่อาดรู

10 สกลศภุา อรชร

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

ปิงปองนครศรธีรรมราช

13 อรฤด ีอรยิะกอง

14 ศริลิกัษณ ์ไชคนิี

จ.พจิติร

บางมด

17 เฉลมิขวญั ค ามี

18 ธญัวรตัน ์จนัทะนะ

สโมสรธารสวุรรณ

จ.พจิติร

15 จารุภา สตัถาพร

16 ชสิาพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

FSS

19 รนิรดา จรสัย ิง่ด ารงค ์

20 ภทัรภร ภวูดนิ

Pin Pingpong Bearing 30

SISB

ยโสธรพทิยาคม23 กลุชา อภนินัรุง่เรอืง

22 ศริลิกัษณ ์สงิคา สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

21 อรวด ีทองสง่เสรมิ

26 ชนญัธดิา ภริะบรรณ์ สโมสรธารสวุรรณ

24 ชนญัชดิา วรศลิป์ชยั Pin Pingpong Bearing 30

25 ณวริญิจ ์จนัทรานวุฒันก์ลู เซีย่งไฮส้ปอรต์

29 สภุสัสร ดรีุจเิจรญิ อมิพเีรยีล ส าโรง

28 อตัตติา ดาวเเกว้ มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

27 สรวยี ์ยตุธิาดา สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

32 นนัทน์ภสั สขุทวี มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

31 ปภสัสร ปญัญวรรณศริ ิ ADiSAK CLUB

30 รว ิมลินิทสตู เซีย่งไฮส้ปอรต์



ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 18 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG : 17

รอบสอง

207 ปณัฑติา ภญิโญไพศาล

19:55,T/ (3:1)7,-12,5,3

21 ปณัฑติา ภญิโญไพศาล

10:30,T/ (3:1)5,-6,2,6

208 (3:2)-6,-7,4,5,6

19:55,T/ นลนิทพิย ์เมธบีญุวริยิะกลุ

(SF) 41 ปณัฑติา ภญิโญไพศาล

13:00,T/ (3:0)8,8,1

209 อรฤด ีอรยิะกอง

19:55,T/ w/o

22 (3:0)6,10,9

10:30,T/ ศภุมาศ ปานเขายอ้ย

210 (3:2)12,-6,-14,5,7

19:55,T/ ศภุมาศ ปานเขายอ้ย

( FINAL ) 46 ปิยพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

14:00,T/ (3:0)5,9,9

211 ณฐัสมิา ดแีกง

19:55,T/ (3:1)4,-7,6,7

23 ณฐัธยาน ์วนัทนยีกลุ

10:30,T/ (3:2)-6,-7,10,7,13

212 (3:1)7,9,-9,9

19:55,T/ ณฐัธยาน ์วนัทนยีกลุ

(SF) 42 (3:0)5,7,12

13:00,T/ ปิยพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

213 ณฐัชยา สวุรรณสาโรจน์

19:55,T/ (3:0)7,4,10

24 (3:1)-9,8,7,9

10:30,T/ ปิยพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

214 (3:0)3,4,6

19:55,T/ ปิยพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

1 ปณัฑติา ภญิโญไพศาล

2 ปณุยวรี ์สญัญะรืน่

13 กนัยายน 2563 14 กนัยายน 2563

Tomza Bangna Club

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

3 ณวริญิจ ์จนัทรานวุฒันก์ลู

4 นลนิทพิย ์เมธบีญุวริยิะกลุ

สโมสรธารสวุรรณ

เซีย่งไฮส้ปอรต์

7 กลัยากร อิม่อาดรู

8 ศภุมาศ ปานเขายอ้ย

บางมด

เทศบาล5นครปฐม

5 พรรษ ศภุวฒันก์ลุ

6 อรฤด ีอรยิะกอง

สโมสรธารสวุรรณ

อมิพเีรยีล ส าโรง

9 ณฐัสมิา ดแีกง

10 ภตัศราภรณ ์วงละคร

Pin Pingpong Bearing 30

Pin Pingpong Bearing 30

13 ณฐัชยา สวุรรณสาโรจน์

เซีย่งไฮส้ปอรต์

Tomza Bangna Club

11 สภุสัสร ดรีุจเิจรญิ

12 ณฐัธยาน ์วนัทนยีกลุ

สโมสรธารสวุรรณ

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

16 ปิยพชัร ์พไิลแสงสรุยี ์

15 ภทัรภร ภวูดนิ

14 อรวด ีทองสง่เสรมิ FSS



ประเภทเยาวชนชายเดีย่วอายไุมเ่กนิ 10 ปี

PG : 18
141/1 ธนกฤต อึง้มณีประเสรฐิ

15:35,T/ (3:0)5,6,4

179 ธนกฤต อึง้มณีประเสรฐิ

17:15,T/ (3:0)4,11,4 กลุม่ 1

142 (3:0)5,6,4

15:35,T/ จกัรพงศ ์บญุประคอง

143 อรศิ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

15:35,T/ (3:1)6,6,-7,2

180 อรศิ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

17:15,T/ (3:2)2,2,2 กลุม่ 2

144 (3:1)13,6,-7,6

15:55,T/ ปณุณ ์วจิติรภญิโญ

145 ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ

15:55,T/ (3:0)4,6,6

181 ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ

17:15,T/ (3:0)8,8,2 กลุม่ 3

146 (3:0)6,4,3

15:55,T/ อทิธเิชษฐ ์อดุมเจรญิพงศ์

147 ภานภุทัร หรอืโอภาศ

15:55,T/ (3:0)8,1,3

182 ภานภุทัร หรอืโอภาศ

17:15,T/ (3:0)0,3,2 กลุม่ 4

148 (3:1)9,-8,10,5

15:55,T/ ยุทธพร โถวเจรญิ

149 ชนาเมธ สเีลีย้ง

15:55,T/ (3:1)8,13,-7,12

183 ชนาเมธ สเีลีย้ง

17:35,T/ (3:0)9,7,3 กลุม่ 5

150 w/o

15:55,T/ จตุตธิมัม ์โฆษติากาศ

151 ธนกฤต ชมภวูเิศษ

15:55,T/ (3:0)6,9,4

184 ธนกฤต ชมภวูเิศษ

17:35,T/ (3:0)4,3,11 กลุม่ 6

152 (3:0)9,8,6

16:15,T/ ปณัณธร คงสมแสวง

153 เมธาวชิย ์แสนสทิธิ์

16:15,T/ (3:0)5,3,7

185 เมธาวชิย ์แสนสทิธิ์

17:35,T/ (3:0)2,12,4 กลุม่ 7

154 (3:1)6,13,-8,5

16:15,T/ ณฐัสทิธิ ์แกว้สขุนัธ์

155 กติตพิงษ ์วงละคร

16:15,T/ (3:1)-5,7,6,10

186 ณภพ ดรณีรตัน์

17:35,T/ (3:0)8,5,5 กลุม่ 8

156 (3:0)1,2,2

16:15,T/ ณภพ ดรณีรตัน์

2 กติพิงษ ์สรวุฒิ

3

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

12 กนัยายน 2563

1 ธนกฤต อึง้มณีประเสรฐิ ไทยรุง่

เทศบาล5นครปฐม

ไทยรุง่

เทศบาล5นครปฐม

4 จกัรพงศ ์บญุประคอง

5 อรศิ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

ดรณัภพ คลอ่งวชิา สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

8 ปณุณ ์วจิติรภญิโญ

9 ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ

ปิงปองนครศรธีรรมราช

VBAC

6 สรธร คงใจดี

7 พชร คุม้สวน

เซีย่งไฮส้ปอรต์

Pin Pingpong Bearing 30

10 กษดิดิ ิษ์ฐ ์กนัแกว้

11 พชิญะ คณิตเศรษฐ ์

BP

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

14 ปณุยพฒัน ์ชยัสนุทรโยธนิ

15 ยทุธพร โถวเจรญิ

เทศบาล5นครปฐม

BP

12 อทิธเิชษฐ ์อดุมเจรญิพงศ์

13 ภานภุทัร หรอืโอภาศ

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

16 จามร เซีย่งหลวิ

17 ชนาเมธ สเีลีย้ง

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

20 จตุตธิมัม ์โฆษติากาศ

21 ธนกฤต ชมภวูเิศษ

โรงเรยีนเซนตแ์อนโทนี

ปิงปองไอยรา

18 ปวรศิร ์ทองหลอ่

19 กวนิ นาคแกม

23 อดลุวทิย ์กองแกว้ สาธติฯบา้นสมเด็จเจา้พระยา (ประถม)

SISB22 วรรษพชัร หรูวรรธนะ

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

26 สภุทัชพงศ ์แซจ่งั เซีย่งไฮส้ปอรต์

ตน้มะขามเรยีง

25 เมธาวชิย ์แสนสทิธิ์ Pin Pingpong Bearing 30

24 ปณัณธร คงสมแสวง

29 ภาคนิ เดชะพนัธ์ ศยช.ภเูก็ต

28 ณฐัสทิธิ ์แกว้สขุนัธ์ Gnine

27 สถติคณุ สขุมุพฒัน์ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

32 ณภพ ดรณีรตัน์ ไทยรุง่

31 อยัยณพ ออ่นโยนชยั โรงเรยีนรตันบณัฑติวทิยา

30 กติตพิงษ ์วงละคร เทศบาล5นครปฐม



ประเภทเยาวชนชายเดีย่วอายไุมเ่กนิ 10 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG : 19

รอบสอง

207 นมิติร สรอ้ยพวง

18:35,T/ (3:0)1,1,8

227 นมิติร สรอ้ยพวง

19:40,T/ (3:0)5,6,4

208 (3:1)7,-8,6,4

18:35,T/ ทชภณ ชา่งประดษิฐ ์

(SF) 1 นมิติร สรอ้ยพวง

09:00,T/ (3:0)10,5,3

209 สทิธนินท ์สงัขรตัน์

18:35,T/ (3:2)-9,6,-3,5,7

228 (3:2)6,-7,-7,7,9

19:40,T/ สทิธนินท ์สงัขรตัน์

210 (3:0)14,8,4

18:35,T/ ฐติภทัร ปรชีาญาณ

( FINAL ) 27 นมิติร สรอ้ยพวง

10:15,T/ (3:0)7,5,9

211 ธนภทัร หนอ่แกว้

18:35,T/ (3:1)-7,3,6,7

229 ธนภทัร หนอ่แกว้

19:40,T/ (3:1)9,-8,8,9

212 (3:1)-7,12,10,4

18:35,T/ พทัธพล แยม้ลมีลู

(SF) 2 (3:2)6,-8,-9,3,8

09:00,T/ กนัตณฐั เพ็ชรสนัทดั

213 ธนกฤต ชมภวูเิศษ

18:35,T/ (3:1)4,-8,10,12

230 (3:0)2,4,9

19:40,T/ กนัตณฐั เพ็ชรสนัทดั

214 (3:1)8,-9,3,4

18:35,T/ กนัตณฐั เพ็ชรสนัทดั

1 นมิติร สรอ้ยพวง

2 ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

Pin Pingpong Bearing 30

สโมสรเทเบลิเทนนสิโรงเรยีนลาซาลกรงุเทพ

3 ณภพ ดรณีรตัน์

4 ทชภณ ชา่งประดษิฐ ์

BP

ไทยรุง่

7 อรศิ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

8 ฐติภทัร ปรชีาญาณ

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

ไทยรุง่

5 สทิธนินท ์สงัขรตัน์

6 ชนาเมธ สเีลีย้ง

Pin Pingpong Bearing 30

เทศบาล5นครปฐม

9 ธนภทัร หนอ่แกว้

10 เมธาวชิย ์แสนสทิธิ์

Mega Spin

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

13 รวภิาส เจยีมใจ

Tomza Bangna Club

ลาดพรา้ว 80

11 ภานภุทัร หรอืโอภาศ

12 พทัธพล แยม้ลมีลู

Pin Pingpong Bearing 30

ไทยรุง่

16 กนัตณฐั เพ็ชรสนัทดั

15 ธนกฤต อึง้มณีประเสรฐิ

14 ธนกฤต ชมภวูเิศษ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู



PG : 20

ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 10 ปี

กลุภสัสร ์วจิติรวริยิะกลุ

88 กลุภสัสร ์วจิติรวริยิะกลุ

13:25,T/ (3:0) 6,6,3

ธญัญานนัท ์จนัทรประภาพ

114 กลุภสัสร ์วจิติรวริยิะกลุ

14:35,T/ (3:0)6,4,2

41 เมธาวนิ ีตอ้งรกัชาติ

10:40,T/ (3:0) 6,1,2

89 (3:1) 6,11,-10,7

13:25,T/ เมธาวนิ ีตอ้งรกัชาติ

(SF)

ปรญิญาภทัร ดนยัพทิกัษ์ 3

09:00,T/ กลุภสัสร ์วจิติรวริยิะกลุ

(3:0)8,1,4

นศุเราะฮ ์ประสงคผ์ล

90 วลิาวรรณ เข็มกลดัทอง

13:25,T/ (3:1) 8,14,-7,11

42 (3:1) 6,3,-12,10

10:40,T/ วลิาวรรณ เข็มกลดัทอง

115 (3:0)9,10,9

14:35,T/ ปณิตา วจิติรธรรม

43 ธรรญกร ญาณธรรม

10:40,T/ (3:1) 12,-8,4,10

91 (3:0) 8,5,3

13:25,T/ ปณิตา วจิติรธรรม

ปณิตา วจิติรธรรม

( FINAL ) 28 กลุภสัสร ์วจิติรวริยิะกลุ

10:15,T/ (3:0)8,5,10

คณสันนัท ์อุน่ศริวิงศ ์

92 คณสันนัท ์อุน่ศริวิงศ ์

13:25,T/ (3:1) -10,10,7,4

44 (3:0) 1,2,1

10:40,T/ ณฐันชิา แซล่ ี้

116 ญาณิศา พลชยั

14:35,T/ (3:1)8,-12,6,5

45 ธรรญธร มแีกว้

10:40,T/ (3:0) 4,6,6

93 (3:1) -8,7,10,5

13:25,T/ ญาณิศา พลชยั

ญาณิศา พลชยั (SF)

4 (3:1)-4,6,5,2

09:00,T/ ญาณิศา พลชยั

วลัยน์ภสัร ์บญุพนิจิพงษ์

94 จติรณดา อุน่จติร

13:25,T/ (3:0) 1,2,8

46 (3:1) -8,4,9,7

10:40,T/ จติรณดา อุน่จติร

117 (3:0)9,7,9

14:35,T/ จติรณดา อุน่จติร

47 พมิพล์ภชัร ธรีโรจนว์ทิย ์

10:40,T/ (3:2) 11,-4,-9,8,9

95 (3:0) 9,6,8

13:25,T/ ภทัรสดุา วจิติรธรรม

ภทัรสดุา วจิติรธรรม

2 BYE

กลุภสัสร ์วจิติรวริยิะกลุ1 เซีย่งไฮส้ปอรต์

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

5 เมธาวนิ ีตอ้งรกัชาติ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี4 ธญัญานนัท ์จนัทรประภาพ

3 BYE

สาธติประสานมติร8 ปรญิญาภทัร ดนยัพทิกัษ์

7 BYE

FSS6 นาราชา วาดรูป

11 พชัรภรณ ์อรุาพร Pin Pingpong Bearing 30

10 BYE

9 นศุเราะฮ ์ประสงคผ์ล Ranong Cadet

ปิงปองบรุรีมย์14 ธรรญกร ญาณธรรม

13 สพุชิชา เขยีวทอง จ.พจิติร

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี12 วลิาวรรณ เข็มกลดัทอง

17 คณสันนัท ์อุน่ศริวิงศ ์ เซีย่งไฮส้ปอรต์

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู16 ปณิตา วจิติรธรรม

15 BYE

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี20 ณฐันชิา แซล่ ี้

19 ภรูชิชญา สขุมุพฒัน์
ชมรมเทเบลิเทนนสิ

ชอ่งฟ้าซนิเซงิวาณิช

18 BYE

23 BYE

Pin Pingpong Bearing 3022 ภทัรศยา แสงรตันายนต์

21 ธรรญธร มแีกว้ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

26 BYE

25 วลัยน์ภสัร ์บญุพนิจิพงษ์ จ.พจิติร

เมอืงทอง24 ญาณิศา พลชยั

29 จริาภา ชมภมู ิง่ ชมรมเทเบลิเทนนสิชอ่งฟ้าซนิเซงิวาณชิบ ารงุ

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี28 พลอยนภสั อ าไพจนัทรกลุ

27 จติรณดา อุน่จติร เซีย่งไฮส้ปอรต์

BYE

32 ภทัรสดุา วจิติรธรรม สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

31

อมิพเีรยีล ส าโรง30 พมิพล์ภชัร ธรีโรจนว์ทิย ์



ประเภทเยาวชนชายเดีย่วอายไุมเ่กนิ 12 ปี

PG : 21
ธนภทัร สดเอีย่ม

47 ธนภทัร สดเอีย่ม

11:10,T/ (3:2)-9,11,7,-11,5 กลุม่ 1

ปณัณ ์สงวนจนิต ์

ทชภณ ชา่งประดษิฐ ์

48 ทชภณ ชา่งประดษิฐ ์

11:10,T/ (3:0)1,2,7 กลุม่ 2

Hayden Low Song Yi

ปวรตุม ์จนัทวรรณ

49 ปวรตุม ์จนัทวรรณ

11:40,T/ (3:0)3,2,7 กลุม่ 3

จริภทัร คงวตัธนา

คชธร เทีย่งตระกลู

50 คชธร เทีย่งตระกลู

11:40,T/ (3:0)3,5,2 กลุม่ 4

พชร คุม้สวน

ธนภทัร หนอ่แกว้

51 ธนภทัร หนอ่แกว้

11:40,T/ (3:0)10,7,4 กลุม่ 5

ภาคนิ เดชะพนัธ์

ฐติภทัร ปรชีาญาณ

52 ฐติภทัร ปรชีาญาณ

11:40,T/ w/o กลุม่ 6

อลงกรณ ์พวงประเสรฐิ

สทิธนินท ์สงัขรตัน์

53 พสษิฐ ์วารณีุ

11:40,T/ (3:2)10,-3,-16,9,9 กลุม่ 7

พสษิฐ ์วารณีุ

ปรนิทร ์ควรบ ารงุ

54 ปรนิทร ์ควรบ ารงุ

11:40,T/ (3:0)2,9,5 กลุม่ 8

พชร ดลุยกาญจน์

2 BYE

3

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

13 กนัยายน 2563

1 ธนภทัร สดเอีย่ม ไทยรุง่

Pin Pingpong Bearing 30

4 ปณัณ ์สงวนจนิต ์

5 ทชภณ ชา่งประดษิฐ ์

BYE

Pin Pingpong Bearing 30

8 Hayden Low Song Yi

9 ปวรุตม ์จนัทวรรณ

SISB

6 BYE

7 BYE

จงัหวดัสมทุรสงคราม

10 BYE

11 BYE

เมอืงทอง

14 BYE

15 BYE

PATTAYA UNITED

12 จริภทัร คงวตัธนา

13 คชธร เทีย่งตระกลู

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

16 พชร คุม้สวน

17 ธนภทัร หนอ่แกว้

ปิงปองนครศรธีรรมราช

20 ภาคนิ เดชะพนัธ์

21 ฐติภทัร ปรชีาญาณ

ศยช.ภเูก็ต

18 BYE

19 BYE

นนทบรุ ี

22 BYE

23 BYE

Mega Spin

26 BYE

27 BYE

สโมสรเทเบลิเทนนสิโรงเรยีนลาซาลกรงุเทพ

24 อลงกรณ ์พวงประเสรฐิ

25 สทิธนินท ์สงัขรตัน์

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

28 พสษิฐ ์วารุณี

29 ปรนิทร ์ควรบ ารุง

อมิพเีรยีล ส าโรง

32 พชร ดลุยกาญจน์ ADiSAK CLUB

30 BYE

31 BYE



ประเภทเยาวชนชายเดีย่วอายไุมเ่กนิ 12 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG : 22
ภรูปิญัญ ์โพธสิวุรรณชาติ

55 ภรูปิญัญ ์โพธสิวุรรณชาติ

11:40,T/ (3:0)7,11,9 กลุม่ 9

5 w/o

09:00,T/ ปิยงักรู แปงชมภู

ภาสกร ไชยสทิธิ์

56 ณฐัชนน เตปินใจ

11:40,T/ (3:1)-8,6,6,4 กลุม่ 10

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

09:00,T/ ณฐัชนน เตปินใจ

ณฐกร แกว้สขุนัธ์

57 ฐส ุมลีาภอดุมชยั

12:00,T/ (3:1)5,8,-7,5 กลุม่ 11

7 (3:1)9,-8,8,6

09:00,T/ ฐส ุมลีาภอดุมชยั

ธนกฤต อึง้มณีประเสรฐิ

58 ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ

12:00,T/ (3:2)-7,6,-7,6,11 กลุม่ 12

8 (3:0)4,10,5

09:00,T/ ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ

อรศิ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

59 พทัธพล แยม้ลมีลู

12:00,T/ (3:0)6,6,10 กลุม่ 13

9 (3:0)3,3,6

09:25,T/ พทัธพล แยม้ลมีลู

ไซกนุ ธนไชยรุง่

60 ณภพ ดรณีรตัน์

12:00,T/ (3:1)-9,6,9,7 กลุม่ 14

10 (3:0)4,3,4

09:25,T/ ณภพ ดรณีรตัน์

ณฎัฐวิฒุ ิหนอ่แกว้

61 ณฎัฐวิฒุ ิหนอ่แกว้

12:00,T/ (3:2)-10,11,5,-8,2 กลุม่ 15

11 (3:0)6,10,8

09:25,T/ ธรีเดช ศริปิระไพวลัย ์

รวภิาส เจยีมใจ

62 รวภิาส เจยีมใจ

12:00,T/ (3:1)-3,12,4,9 กลุม่ 16

12 w/o

09:25,T/ ศริวิทิย ์ภูพ่จิติร

13 กนัยายน 2563

33 ภรูปิญัญ ์โพธสิวุรรณชาติ SISB

34

35

FSS

Pin Pingpong Bearing 30

37 ภาสกร ไชยสทิธิ์

36 ปิยงักรู แปงชมภู

BYE

การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย

พชิยะ พชิยับณัฑติกลุ ปิงปองไอยรา

Gnine

เมอืงทอง

41 ณฐกร แกว้สขุนัธ์

40 ณฐัสทิธิ ์แกว้สขุนัธ์

Gnine

39 ณฐัชนน เตปินใจ

38 BYE

สาธติประสานมติร

SISB

45 ธนกฤต อึง้มณีประเสรฐิ

44 ฐนติ ินฤปกรณ์

ไทยรุง่

43 ฐส ุมลีาภอดุมชยั

42 BYE

46 BYE

49 อรศิ คงศกัด ิศ์รสีกลุ ไทยรุง่

48 ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ BP

47 LI SHEN MO

52 จามร เซีย่งหลวิ มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

51 พทัธพล แยม้ลมีลู Tomza Bangna Club

50 BYE

55 ณภพ ดรณีรตัน์ ไทยรุง่

54 BYE

53 ไซกนุ ธนไชยรุง่ Pin Pingpong Bearing 30

58 BYE

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี57 ณฎัฐวิุฒ ิหนอ่แกว้

56 ธชัษกร ธนสารโกศล ADiSAK CLUB

ลาดพรา้ว 8061 รวภิาส เจยีมใจ

60 ธรีเดช ศริปิระไพวลัย ์ เมอืงทอง

สโมสรเทเบลิเทนนสิโรงเรยีนลาซาลกรงุเทพ59 ชลพฒัน ์ศรลีะมา้ย

64 จตุตธิมัม ์โฆษติากาศ ปิงปองไอยรา

จงัหวดัสมทุรสงคราม63 ศริวิทิย ์ภูพ่จิติร

62 BYE



ประเภทเยาวชนชายเดีย่วอายไุมเ่กนิ 12 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG : 23

รอบสอง

95 วศพล ยะทวานนท์

14:20,T/ (3:0)3,6,5

135 วศพล ยะทวานนท์

16:25,T/ (3:1)5,-2,7,9

96 (3:0)3,6,6

14:20,T/ กนัตณฐั เพ็ชรสนัทดั

13 วศพล ยะทวานนท์

10:00,T/ (3:1)-2,5,3,3

97 ธธีชั จนัทนเ์สนะ

14:20,T/ (3:1)7,-5,7,11

136 (3:1)-9,10,5,7

16:25,T/ ธธีชั จนัทนเ์สนะ

98 (3:0)7,1,4

14:20,T/ นมิติร สรอ้ยพวง

( SF ) 31 วศพล ยะทวานนท์

11:30,T/ (3:0)7,3,6

99 ปาราเมศ ใจเย็น

14:20,T/ (3:0)7,9,3

137 ปาราเมศ ใจเย็น

16:25,T/ (3:1)6,-4,15,7

100 (3:2)-7,11,-7,4,8

14:20,T/ ภทัรดนยั ดนยัพทิกัษ์

14 w/o

10:00,T/ ปาราเมศ ใจเย็น

101 ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ

14:20,T/ (3:2)-9,-6,8,8,8

138 (3:0)9,5,9

16:25,T/ สราวธุ สงัขรตัน์

102 (3:1)-7,11,6,5

14:20,T/ สราวธุ สงัขรตัน์

( FINAL ) 45 วศพล ยะทวานนท์

13:30,T/ (3:1)9,-6,7,5

103 เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

14:45,T/ (3:0)7,2,1

139 เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

16:25,T/ (3:0)3,2,7

104 (3:2)-4,4,9,-8,7

14:45,T/ นนัทพนธ ์พงษอ์มร

15 เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

10:00,T/ (3:0)3,8,4

105 คชธร เทีย่งตระกลู

14:45,T/ (3:0)9,8,11

140 (3:0)5,8,5

16:25,T/ ชายศรณิ บญุทมิ

106 (3:1)12,9,-4,5

14:45,T/ ชายศรณิ บญุทมิ

( SF ) 32 (3:1)-8,8,8,10

11:30,T/ เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ

107 ณฐันนท ์เมนะสนิธุ ์

14:45,T/ (3:0)9,5,5

141 ณฐันนท ์เมนะสนิธุ ์

16:25,T/ (3:2)-5,-6,4,9,7

108 (3:1)3,4,-9,4

14:45,T/ ปวรตุม ์จนัทวรรณ

16 (3:2)6,9,-4,-5,7

10:00,T/ ณฐันนท ์เมนะสนิธุ ์

109 อภภิมู ิลกัษณา

14:45,T/ (3:1)7,5,-11,5

142 (3:0)6,13,6

16:25,T/ วรเศรษฐ ์บวรธรรมรตัน์

110 (3:0)5,5,6

14:45,T/ วรเศรษฐ ์บวรธรรมรตัน์

อมิพเีรยีล ส าโรง2 พสษิฐ ์วารุณี

13 กนัยายน 2563 14 กนัยายน 2563

1 วศพล ยะทวานนท์ เซีย่งไฮส้ปอรต์

5 ธธีชั จนัทนเ์สนะ ปิงปองบรุรีมย์

Pin Pingpong Bearing 304 กนัตณฐั เพ็ชรสนัทดั

3 ณภพ ดรณีรตัน์ ไทยรุง่

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี8 นมิติร สรอ้ยพวง

7 รวภิาส เจยีมใจ ลาดพรา้ว 80

Pin Pingpong Bearing 306 ทชภณ ชา่งประดษิฐ ์

11 ธนภทัร สดเอีย่ม ไทยรุง่

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู10 ปรนิทร ์ควรบ ารุง

9 ปาราเมศ ใจเย็น Pin Pingpong Bearing 30

BP14 ปณุณกฤษฏิ ์ชยัสนุทรโยธนิ

13 ชติพิทัธ ์บางขนั จ.พจิติร

สาธติประสานมติร12 ภทัรดนยั ดนยัพทิกัษ์

17 เอกภพ คงศกัด ิศ์รสีกลุ ไทยรุง่

สโมสรเทเบลิเทนนสิโรงเรยีนลาซาลกรงุเทพ16 สราวุธ สงัขรตัน์

15 ฐส ุมลีาภอดุมชยั เมอืงทอง

Pin Pingpong Bearing 3020 นนัทพนธ ์พงษอ์มร

19 ธนภทัร หนอ่แกว้ มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

SISB18 ภรูปิญัญ ์โพธสิวุรรณชาติ

23 ฐติภทัร ปรชีาญาณ Mega Spin

PATTAYA UNITED22 คชธร เทีย่งตระกลู

21 ธธีชั ธนบญุสมบตั ิ เซีย่งไฮส้ปอรต์

Tomza Bangna Club26 พทัธพล แยม้ลมีลู

25 ณฐันนท ์เมนะสนิธุ ์ Pin Pingpong Bearing 30

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู24 ชายศรณิ บญุทมิ

29 อภภิมู ิลกัษณา สโมสรเทเบลิเทนนสิโรงเรยีนลาซาลกรงุเทพ

FSS28 ภธูดล สทิธอิมรโชค

27 ปวรุตม ์จนัทวรรณ เมอืงทอง

วรเศรษฐ ์บวรธรรมรตัน์ เซีย่งไฮส้ปอรต์

ณฐัชนน เตปินใจ Pin Pingpong Bearing 3031

32

30 ณฎัฐวิุฒ ิหนอ่แกว้ มหาวทิยาลยัธนบรุ ี



ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 12 ปี

PG : 24
โชตกิา โกศลัวติร

159 นศุเราะฮ ์ประสงคผ์ล

16:35,T/ w/o

นศุเราะฮ ์ประสงคผ์ล

167 จริาภา ชมภมู ิง่

17:55,T/ (3:0)15,10,3 กลุม่ 1

จริาภา ชมภมู ิง่

160 (3:0)3,8,8

16:35,T/ จริาภา ชมภมู ิง่

ศริสิภุนชิ ชยัถาวร

ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์

161 ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์

16:35,T/ (3:0)4,6,2

พมิลภสั เฉยีมวจิติร ์

168 ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์

17:55,T/ (3:0)3,3,6 กลุม่ 2

พมิพล์ภชัร ธรีโรจนว์ทิย ์

162 (3:1)-7,6,5,8

16:35,T/ พมิพล์ภชัร ธรีโรจนว์ทิย ์

ปทติตา ปิยมงัคลงักรู

สกลุญา อรยิโชตมิา

163 สกลุญา อรยิโชตมิา

16:35,T/ (3:0)8,5,5

ณิชกมล พนัภู่

169 สกลุญา อรยิโชตมิา

17:55,T/ (3:0)8,4,6 กลุม่ 3

ชนาทปิ ศรปีระทมุ

164 (3:0)8,10,4

16:35,T/ พรรณศริ ิแกว้แยม้

พรรณศริ ิแกว้แยม้

วรีส์ดุา คชเวก

165 วรีส์ดุา คชเวก

16:35,T/ (3:0)2,4,1

ตณิณา แดตเขตต์

170 วรีส์ดุา คชเวก

17:55,T/ (3:0)3,5,6 กลุม่ 4

สาธดิา อ าไพจนัทรกลุ

166 (3:2)-9,4,-2,9,8

16:35,T/ สาธดิา อ าไพจนัทรกลุ

สริปีราชญ ์พนัธุเ์จรญิ

2 BYE -

-

รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

12 กนัยายน 2563 13 กนัยายน 2563

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี1 โชตกิา โกศลัวติร

5 จริาภา ชมภมู ิง่

6 BYE

Ranong Cadet

ชมรมเทเบลิเทนนสิชอ่งฟ้าซนิเซงิวาณชิบ ารงุ

3 BYE

4 นศุเราะฮ ์ประสงคผ์ล

ปิงปองนครศรธีรรมราช

จ.พจิติร

7 BYE

8 ศริสิภุนชิ ชยัถาวร

-

-

11 BYE

12 พมิลภสั เฉยีมวจิติร ์

-

-

9 ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์

10 BYE

-

-

13 พมิพล์ภชัร ธรีโรจนว์ทิย ์

14 BYE

จงัหวดัสมทุรสงคราม

อมิพเีรยีล ส าโรง

17 สกลุญา อรยิโชตมิา

18 BYE

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

15 BYE

16 ปทติตา ปิยมงัคลงักรู

จงัหวดัสมทุรสงคราม

บา้นอิม่อุน่

19 BYE

20 ณิชกมล พนัภู่

-

-

23 BYE

24 พรรณศริ ิแกว้แยม้

-

-

21 ชนาทปิ ศรปีระทมุ

22 BYE

-

-

25 วรีส์ดุา คชเวก

26 BYE

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

29 สาธดิา อ าไพจนัทรกลุ

30 BYE

สาธติประสานมติร

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

27 BYE

28 ตณิณา แดตเขตต์

BP

31 BYE

32 สริปีราชญ ์พนัธุเ์จรญิ

-

-



ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 12 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG : 25
ทพิยาภรณ์ จนิดาอนิทร ์

167 ทพิยาภรณ์ จนิดาอนิทร ์

16:55,T/ (3:1)6,-8,7,2

ณฐันชิา แซล่ ี้

171 ญาณิศา พลชยั

17:55,T/ (3:1)8,4,-7,5 กลุม่ 5

138 ญาณิศา พลชยั

15:35,T/ (3:0)8,1,2

168 (3:1)1,10,8

16:55,T/ ญาณิศา พลชยั

จรนิทรท์พิย ์วรรณวานชิชยั

ณฐันดิา นามบตุร

169 ณฐันดิา นามบตุร

16:55,T/ (3:1)1,12,-7,5

ปรญิญาภทัร ดนยัพทิกัษ์

172 ณฐันดิา นามบตุร

17:55,T/ (3:1)6,11,-7,6 กลุม่ 6

139 วลิาวรรณ เข็มกลดัทอง

15:35,T/ (3:0)4,5,9

170 w/o

16:55,T/ วลิาวรรณ เข็มกลดัทอง

สกณุา วรีะสวุรรณ

จาณิศา โขมพตัร

171 จาณิศา โขมพตัร

16:55,T/ (3:1)6,-8,4,6

พลอย บตุรเจีย้มจา่ย

173 จาณิศา โขมพตัร

17:55,T/ (3:2)6,-11,10,-10,5 กลุม่ 7

140 ภทัรสดุา วจิติรธรรม

15:35,T/ (3:0)4,5,10

172 (3:0)6,3,12

16:55,T/ นภาดา สงิหโ์พธิ์

นภาดา สงิหโ์พธิ์

วรษิฐา พอดี

173 คณสันนัท ์อุน่ศริวิงศ ์

16:55,T/ (3:0)6,5,7

คณสันนัท ์อุน่ศริวิงศ ์

174 อนสิรา มณีเนตร

17:55,T/ (3:0)5,9,10 กลุม่ 8

141 ปณิตา วจิติรธรรม

15:35,T/ (3:0)9,9,5

174 (3:1)11,-9,7,9

16:55,T/ อนสิรา มณีเนตร

อนสิรา มณีเนตร

13 กนัยายน 2563

34 BYE -

12 กนัยายน 2563

33 ทพิยาภรณ ์จนิดาอนิทร ์ สโมสรธารสวุรรณ

37 ญาณิศา พลชยั เมอืงทอง

ณฐันชิา แซล่ ี้ มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

BYE -35

36

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู40 จรนิทรท์พิย ์วรรณวานชิชยั

39 BYE -

สาธติประสานมติร38 ธาร จริะชาญชยัศริ ิ

43 BYE -

-42 BYE

41 ณฐันดิา นามบตุร BP

WT TABLE TENNIS CLUB46 ธนษิฐา เนตรหนิ

45 วลิาวรรณ เข็มกลดัทอง มหาวทิยาลยัธนบรุ ี

สาธติประสานมติร44 ปรญิญาภทัร ดนยัพทิกัษ์

49 จาณิศา โขมพตัร Pin Pingpong Bearing 30

Ranong Cadet48 สกณุา วรีะสวุรรณ

47 BYE -

มหาวทิยาลยัธนบรุ ี52 พลอย บตุรเจีย้มจา่ย

51 BYE -

-50 BYE

55 BYE -

จ.พจิติร54 สพุชิชา เขยีวทอง

53 ภทัรสดุา วจิติรธรรม สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

BYE -

59 BYE -

ปิงปองไอยรา

57 วรษิฐา พอดี สโมสรเซ็นทรลั

58

56 นภาดา สงิหโ์พธิ์

ปิงปองนครศรธีรรมราช

62 ปณิตา วจิติรธรรม สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

63

60 คณสันนัท ์อุน่ศริวิงศ ์ เซีย่งไฮส้ปอรต์

61 ชนดิาภา บญุญวงศ์

BYE -

64 อนสิรา มณีเนตร เมอืงทอง



ประเภทเยาวชนหญงิเดีย่วอายไุมเ่กนิ 12 ปี
รายการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563

PG : 26

รอบสอง

199 พชรพร ชาญวานชิบรกิาร

19:30,T/ (3:0)5,5,8

9 พชรพร ชาญวานชิบรกิาร

09:30,T/ (3:2)8,11,-9,-12,8

200 (3:2)-10,7,6,-8,11

19:30,T/ กลุภสัสร ์วจิติรวริยิะกลุ

(SF) 29 พชรพร ชาญวานชิบรกิาร

11:00,T/ (3:0)8,8,13

201 อชริญา รกัษาสริ ิ

19:30,T/ (3:0)9,14,7

10 (3:1)8,-6,6,6

09:30,T/ อชริญา รกัษาสริ ิ

202 (3:0)9,8,4

19:30,T/ มาธว ีตนัตพิทุธ

( FINAL ) 47 เขมสิรา ดรีจุเิจรญิ

14:00,T/ (3:0)12,8,5

203 ปาณิสรา โภชฌงค์

19:30,T/ (3:1)8,8,-7,4

11 ปาณิสรา โภชฌงค์

09:30,T/ (3:0)12,9,6

204 (3:2)11,-7,-8,9,8

19:30,T/ ชยาวด ีดสีนิ

(SF) 30 (3:1)7,-12,6,6

11:00,T/ เขมสิรา ดรีจุเิจรญิ

205 ชญาภา มะโนดี

19:30,T/ (3:0)10,9,5

12 (3:1)-10,4,7,7

09:30,T/ เขมสิรา ดรีจุเิจรญิ

206 (3:0)3,3,3

19:30,T/ เขมสิรา ดรีจุเิจรญิ

14 กนัยายน 2563

1 พชรพร ชาญวานชิบรกิาร สโมสรธารสวุรรณ

13 กนัยายน 2563

4 กลุภสัสร ์วจิติรวริยิะกลุ เซีย่งไฮส้ปอรต์

วรีส์ดุา คชเวก สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

อนสิรา มณีเนตร เมอืงทอง2

3

BP7 ณฐันดิา นามบตุร

6 ทรรศนนัท ์บญุพนิจิพงษ์ จ.พจิติร

สโมสรธารสวุรรณ5 อชริญา รกัษาสริ ิ

10 จาณิศา โขมพตัร Pin Pingpong Bearing 30

เมอืงทอง9 ปาณิสรา โภชฌงค์

8 มาธว ีตนัตพิทุธ สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู13 ชญาภา มะโนดี

12 ชยาวด ีดสีนิ สโมสรธารสวุรรณ

สโมสรเทเบลิเทนนสิบา้นปู11 สกลุญา อรยิโชตมิา

เขมสิรา ดรีุจเิจรญิ อมิพเีรยีล ส าโรง

ชมรมเทเบลิเทนนสิชอ่งฟ้าซนิเซงิวาณชิบ ารงุ15 จริาภา ชมภมู ิง่

14 ญาณิศา พลชยั

16

เมอืงทอง



มหาวทิยาลยัธนบรุคีพั 2563
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ณ มหาวทิยาลยัธนบรุ ีหนองแขม กรงุเทพฯ

ประเภท ต ำแหน่ง ช่ือ - สกุล สังกัด
ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 8 ปี ชนะเลิศ ธนกฤต ชมภูวิเศษ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 8 ปี รองชนะเลิศ วัชรสิทธ์ิ คงศักด์ิศรีสกุล ไทยรุ่ง

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 8 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ปวริศร์ ทองหล่อ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 8 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 สถิตคุณ สุขุมพัฒน์ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 8 ปี ชนะเลิศ จิตรณดา อุ่นจิตร เซ่ียงไฮ้สปอร์ต

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 8 ปี รองชนะเลิศ วัลย์นภัสร์ บุญพินิจพงษ์ จ.พิจิตร

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 8 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 เมธาวินี ต้องรักชาติ สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 8 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ธรรญธร มีแก้ว สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศ นิมิตร สร้อยพวง มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 10 ปี รองชนะเลิศ กันตณัฐ เพ็ชรสันทัด Pin Pingpong Bearing 30

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 10 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 สิทธินนท์ สังขรัตน์ สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 10 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ธนภัทร หน่อแก้ว มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศ กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล เซ่ียงไฮ้สปอร์ต

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 10 ปี รองชนะเลิศ ญาณิศา พลชัย เมืองทอง

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 10 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ปณิตา วิจิตรธรรม สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 10 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 จิตรณดา อุ่นจิตร เซ่ียงไฮ้สปอร์ต
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ณ มหาวทิยาลยัธนบรุ ีหนองแขม กรงุเทพฯ

ประเภท ต ำแหน่ง ช่ือ - สกุล สังกัด
ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ วศพล ยะทวานนท์ เซ่ียงไฮ้สปอร์ต

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 12 ปี รองชนะเลิศ เอกภพ คงศักด์ิศรีสกุล ไทยรุ่ง

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 12 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ปาราเมศ ใจเย็น Pin Pingpong Bearing 30

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 12 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ณัฐนนท์ เมนะสินธ์ุ Pin Pingpong Bearing 30

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ เขมิสรา ดีรุจิเจริญ อิมพีเรียล ส าโรง

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 12 ปี รองชนะเลิศ พชรพร ชาญวานิชบริการ สโมสรธารสุวรรณ

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 12 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 อชิรญา รักษาสิริ สโมสรธารสุวรรณ

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 12 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ปาณิสรา โภชฌงค์ เมืองทอง

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ปารมี หยุ่มไธสง มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 15 ปี รองชนะเลิศ จิรพัฒน์ สุธรรมพรมานพ เซ่ียงไฮ้สปอร์ต

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 15 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ภูเบศ อาภาสัตย์ Pin Pingpong Bearing 30

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 15 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 รัชพล รัศมีปล่ัง เซ่ียงไฮ้สปอร์ต

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ภัตศราภรณ์ วงละคร สโมสรธารสุวรรณ

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 15 ปี รองชนะเลิศ วิรัญชนา ศรีจักร Pin Pingpong Bearing 30

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 15 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ศุภมาศ ปานเขาย้อย Pin Pingpong Bearing 30

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 15 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 เขมิสรา ดีรุจิเจริญ อิมพีเรียล ส าโรง
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ประเภท ต ำแหน่ง ช่ือ - สกุล สังกัด
ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ ธนภัทร ธรรมาธิคม Tomza Bangna Club

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศ ภูริพงษ์ แซ่ล้ี มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 18 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ณภัทร ธรรมาธิคม Tomza Bangna Club

ประเภทเยำวชนชำยเด่ียวอำยุไม่เกิน 18 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 วัฒนชัย ส าราญวงศ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ ปิยพัชร์ พิไลแสงสุรีย์ สโมสรธารสุวรรณ

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศ ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล Tomza Bangna Club

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 18 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ศุภมาศ ปานเขาย้อย Pin Pingpong Bearing 30

ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียวอำยุไม่เกิน 18 ปี ต ำแหน่งท่ี 3 ณัฐธยาน์ วันทนียกุล เซ่ียงไฮ้สปอร์ต


