
1 จงอางศกึ  B

1 พ.ค. 61

2 เกียร์ 17.30 น.

24 เมย. 61

3 สถาบนัวิจยั 1 17.30 น. 3 พ.ค. 61

17.30 น.

4 เพลิงชมพ ู2

1 พ.ค. 61

5 Science-2 17.30 น.

7 พ.ค. 61

6 สํานกังานวิทยทรัพยากร 17.30 น.

1 พ.ค. 61

7 ทองหลางลาย 17.30 น.

24 เมย. 61

8 จงอางศกึ A 17.30 น.

3 พ.ค. 61

9 Science-1 17.30 น.

24 เมย. 61

10 สถาบนัวิจยั 2 17.30 น.

1 พ.ค. 61

11 เพลิงชมพ ู1 17.30 น.
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1

ทมีมือใหม่
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8
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1 ประเสริฐศกัดิ เสริมศรี + สนัติ รัฐบดีกลุ

25 เม.ย. 61

2 พิทยาธร ขตัิยะ  + อนศุกัด ิกิจถาวรรัตน์ 17.30 น.

23 2 พ.ค.61

3 ทวีศกัดิ จนัทร์ดวง + สรุะชยั กิทยัพะเนา 17.30 น.

25 เม.ย. 61

4 ศิวนาถ ธรรมสละ + กฤษณ ุปลาบูท่อง 17.30 น.

3 พ.ค.61

5 ชยัวฒัน์ รุ่งเรืองยรรยง + ชชูยั อํานาจมงคล 17.30 น.

25 เม.ย. 61

6 ชยัวิทย์ รติมงคลรักษ์ + สชุาติ พงษ์ทอง 17.30 น.

2 พ.ค.61

7 ปฐม จีนอยู่ + ยทุธนา จ้อยจินดา 17.30 น.

25 เม.ย. 61

8 สภุวฒัน์ วิวรรธภทัรกิจ + นภศริต สปิุยะ 17.30 น.

24 เม.ย. 61

9 กมัปนาท เอยีมโอษฐ์ + ณฐัชยั สขุประสงค์ 19.00 น. 7 พ.ค.61

17.30 น.

10 ไตรรัตน์ ยิงสนุทรวฒันา + กิตติพงศ์ ไตรโภค

24 เม.ย. 61

11 เสกข์ แทนประเสริฐสขุ + กฤษพร สจัจวรกลุ 19.00 น.

25 เม.ย. 61

12 ปิยบุตร สมุนศรีวรกุล + ภากร วงศ์ศิริ 17.30 น.

2 พ.ค.61

13 นพพล วฒิุนนัติวงศ์ + สนธยา วรเกตุ 17.30 น.

25 เม.ย. 61

14 ฐิติวสัส์ รัตนเย็นใจ + ธนวิทย์ ชว่ยบํารุง 18.00 น.

3 พ.ค.61

15 จกัรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ + สธีุ ไตรวิวฒันา 17.30 น.

24 เม.ย. 61

16 ชฎิล กลุสิงห์ + ธนธรณ์ ขอทวีวฒันา 19.00 น.

25 เม.ย. 61

17 ขจรวฒุิ นําศิริกลุ + ธีรพล รุ่งวชิรา 18.00 น.

2 พ.ค.61

18 ชรินทร์ เหนียงแจม่ + อาวธุ ชุม่เชยวงค์ 17.30 น.

25 เม.ย. 61

19 ชชูยั ออ่นนิม + พนัธ์ลพ วรวรรณ 18.00 น.

7 พ.ค.61

19.00 น.
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37 7 พ.ค.61

20 ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม + วิมพทัธ์ ราชประดิษฐ์ 19.00 น.

30 เม.ย. 61

21 เอนก แก้วสีนวล + สทุิน ทาดําหอ่ 17.30 น.

2 พ.ค.61

22 กิตตินนัท์ โกมลภิส + อานภุาพ พานิชผล 17.30 น.

30 เม.ย. 61

23 ดนพุล อริยสจัจากร + วิจิตร คณุาพงศ์กลุ 17.30 น.

24 เม.ย. 61

24 ศิววชัร์ พานิชอนนัต์กิจ + ส่งศกัดิ ศรีสงา่ 19.30 น. 3 พ.ค.61

18.00 น.

25 ธริษตรี พรประสิทธิ + ภมิู เหลืองจามีกร

30 เม.ย. 61

26 อรรถ โพธิโมกข์ + โทโยชิ อนัโด 17.30 น.

2 พ.ค.61

27 ปกรณ์ วรานศุภุากุล + มงคล สขุวฒันาสินิทธิ 17.30 น.

30 เม.ย. 61

28 ธนิสสร บวัแก้ว + ศรรัตน์ ริมดสิุต 17.30 น.

24 เม.ย. 61

29 วศิทธิ วชัรพรรณ + พลพรรธน์ บวัแก้ว 19.30 น.

7 พ.ค.61

30 เชาวลิต จิบกระพงษ์ + วฒุิธวฒัน์ ภคัรัลนนสรณ์ 17.30 น.

24 เม.ย. 61

31 ครองวงศ์ มสิุกถาวร + ปฏิณฐั บรูณะทรัพย์ขจร 19.30 น.

30 เม.ย. 61

32 วฒุิพงษ์ เล่าเรียนดี + ธีรพล รุ่งวชิรา 17.30 น.

2 พ.ค.61

33 ทินวฒัน์ นาคศรีอาภรณ์ + มานพ พนิิจพนัธ์ 18.00 น.

30 เม.ย. 61

34 กฤษฏากร ทิพย์เจริญ + ธชันนท์ ชุม่แอน่ 18.00 น.

3 พ.ค.61

35 มนสั ทองม่วง + วิฑรูย์ แสงจนัทร์ 18.00 น.

30 เม.ย. 61

36 โรจน์ฤทธิ โรจนธเนศ + สมัฤทธิ วชัรสินธุ์ 18.00 น.

2 พ.ค.61

37 จตพุงษ์ ทองสขุ + บุญฤทธิ บญุมา 18.00 น.

30 เม.ย. 61

38 เทิดศกัด ิลดักรูด + พิทกัษ์ชยั สิทธิสง 18.00 น.
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1 มนพิชา ศรีสะอาด + จญัจดุา อุ่นเรืองศรี

26 เม.ย. 61

2 ณชัชา ขาวประเสริฐ์ + พรทิพย์ ถงึพุ่ม 17.30 น.

2 พ.ค.61

3 ณฐัธราภรณ์ คณาวฒันไชย + ปราณี เจริญวงศ์ 18.00 น.

26 เม.ย. 61

4 กณัฐาภรณ์ ดิษเย็น + ศภุรัตน์ สดุตรง 17.30 น.

5 บญุตา คําดี + นจุรี คณูกลาง

25 เม.ย. 61 7 พ.ค.61

6 กชกร สจัภาพพิชติ + วิชสรา อินทรัตน์ 18.00 น. 17.30 น.

26 เม.ย. 61

7 กมลพร แก้วสินสอน + วรรัตน์ จิตรเจริญ 17.30 น.

25 เม.ย. 61

8 ศิวนนัท์ กรีอกัษร + สคุนธา ทองบริสทุธิ 18.00 น.

2 พ.ค.61

9 กนกวรรณ แสงเกียรติยทุธ + ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 18.00 น.

26 เม.ย. 61

10 รจเรข พนูทพั + ปัญญา นําทิพย์ 17.30 น.

7 พ.ค.61

11 ศศิรัศม์ บงัเกิด + มกุเรขา เชียวชาญชยั 19.00 น.

26 เม.ย. 61

12 สวุรรณา บญุเสริม + วาสนา เหลา่ชินชาติ 17.30 น.

13 วรัญญา โกศลวฒันกลุ + มลัลิสา ทองเงนิ 2 พ.ค.61

25 เม.ย. 61 18.00 น.

14 สขุกมล พนัธไชย + วชัรี ก๋งอบุล 18.30 น.

26 เม.ย. 61

15 พจน์ปิยา หงษ์ดําเนิน + ศศธร ภู่เต็ง 18.00 น.

25 เม.ย. 61 7 พ.ค.61

16 วรณี งามพฤฒกิร + สภุาภรณ์ พระพทุธ 18.30 น. 17.30 น.

17 สนุทรี ถนอมบญุชยั + สิริรักษ์ ครูวฒันเศรษฐ์

26 เม.ย. 61

18 เรืองรอง แก้วอินทนิน + ปวีณา เชาวลติวงศ์ 18.00 น.

2 พ.ค.61

19 กนัปมน ผิวผ่อง + บญุญากร เสียงเสนาะ 18.00 น.

26 เม.ย. 61

20 ปวีณา เจริญศิลป์ + วรสา กลุเดชาพิทกัษ์ 18.00 น.
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1 ไตรรัตน์ ยิงสนุทรวฒันา + มกุเรขา เชียวชาญชยั

26 เม.ย. 61

2 นพพล วฒิุนนัติวงศ์ + ศภุรัตน์ สดุตรง 18.00 น.

30 เม.ย. 61

3 จกัรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ + นจุรี คณูกลาง 18.00 น.

26 เม.ย. 61

4 กมัปนาท เอยีมโอษฐ์ + วรัญญา โกศลวฒันกลุ 18.00 น.

2 พ.ค.61

5 ชชูยั อํานาจมงคล + สนุทรี ถนอมบุญชยั 18.30 น.

26 เม.ย. 61

6 มนสั ทองม่วง + ปัญญา นําทิพย์ 18.30 น.

30 เม.ย. 61

7 ธชันนท์ ชุม่แอน่ + วรสา กลุเดชาพิทกัษ์ 18.00 น.

26 เม.ย. 61

8 พิทยาธร ขตัิยะ  + ศิวนนัท์ กรีอกัษร 18.30 น.

25 เม.ย. 61

9 กฤษณ ุปลาบูท่อง + วรวรรณ คงวฒันกลุ 18.30 น. 7 พ.ค.61

18.00 น.

10 ธริษตรี พรประสิทธิ + พรทิพย์ ถึงพุม่

25 เม.ย. 61

11 เสกข์ แทนประเสริฐสขุ + กณัฐาภรณ์ ดิษเย็น 18.30 น.

26 เม.ย. 61

12 สรุะชยั กิทยัพะเนา + ศศิรัศม์ บงัเกิด 18.30 น.

30 เม.ย. 61

13 อนวุตั ไพจิตโรจนา + ปราณี เจริญวงศ์ 18.30 น.

26 เม.ย. 61

14 พนัธ์ลพ วรวรรณ + นดัดานนัท์ วงษ์อินทร์ 18.30 น.

2 พ.ค.61

15 ธนธรณ์ ขอทวีวฒันา + เฟืองฟ้า อุน่อบ 18.30 น.

26 เม.ย. 61

16 สมนึก กลุสถิตพร + พจนนัท์ มาไพศาลสิน 18.30 น.

30 เม.ย. 61

17 พฒัน์พงษ์ วงษ์พิมล + รจเรข พนูทพั 18.30 น.

26 เม.ย. 61

18 ธณากร มณีรัตน์ + กชกร สจัภาพพิชิต 19.00 น.

7 พ.ค.61

19.00 น.
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7 พ.ค.61

19 ณฐัชยั สขุประสงค์ + มลัลิสา ทองเงนิ 19.00 น.

26 เม.ย. 61

20 ชยัวิทย์ รติมงคลรักษ์ + วาสนา เหล่าชินชาติ 19.00 น.

30 เม.ย. 61

21 ชชูยั ออ่นนิม + พจน์ปิยา หงษ์ดําเนิน 18.30 น.

26 เม.ย. 61

22 โรจนฤทธิ โรจนธเนศ + มนพิชา ศรีสะอาด 19.00 น.

23 อานภุาพ พานิชผล + บุญตา คําดี 2 พ.ค.61

26 เม.ย. 61 18.30 น.

24 ยทุธนา จ้อยจินดา + สภุาภรณ์ พระพทุธ 19.00 น.

30 เม.ย. 61

25 กิตติพงศ์ ไตรโภค + วรรัตน์ จิตรเจริญ 18.30 น.

26 เม.ย. 61

26 ภมิู เหลืองจามีกร + ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 19.00 น.

25 เม.ย. 61

27 ชยัวฒัน์ รุ่งเรืองยรรยง + สิริรักษ์ ครูวฒันเศรษฐ์ 18.30 น.

7 พ.ค.61

28 วิมพทัธ์ ราชประดิษฐ์ + จฑุามาศ ชยัเดชสริุยะ 18.00 น.

25 เม.ย. 61

29 พีรสนัต์ ลําต้น + วิชสรา อินทรัตน์ 19.00 น.

26 เม.ย. 61

30 วฒุิธวฒัน์ ภคัรัลนนสรณ์ + ศศธร ภูเ่ต็ง 19.30 น.

30 เม.ย. 61

31 ทวีศกัดิ จนัทร์ดวง + กมลพร แก้วสินสอน 18.30 น.

26 เม.ย. 61

32 ดําริ ดาราวิโรจน์ + สคุนธา ทองบริสทุธิ 19.30 น.

2 พ.ค.61

33 กิตตินนัท์ โกมลภิส + จินตนา สวุรรณเทศ 18.30 น.

26 เม.ย. 61

34 ณฐัพงศ์ ไพบูลย์วรชาติ + จญัจดุา อุน่เรืองศรี 19.30 น.

30 เม.ย. 61

35 ปฐม จีนอยู่ + วรณี งามพฤฒิกร 19.00 น.

26 เม.ย. 61

36 กฤษฏากร ทิพย์เจริญ + ปวีณา เจริญศิลป์ 19.30 น.
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รอบท ี1  วันท ี24 เม.ย. 61  เวลา 17.30 น.

ทท 1 ชายคู ่1 ชายคู ่2 หญิงคู่ คูผ่สม 1 คูผ่สม 2 คะแนนรวม

สถาบนัวิจยั

อะตอม & ทองหลางลาย

ทท 2 ชายคู ่1 ชายคู ่2 หญิงคู่ คูผ่สม 1 คูผ่สม 2 คะแนนรวม

จงอางศกึ

เพลิงชมพู

รอบท ี2  วันท ี1 พ.ค. 61  เวลา 17.30 น.

ทท 3 ชายคู ่1 ชายคู ่2 หญิงคู่ คูผ่สม 1 คูผ่สม 2 คะแนนรวม

สถาบนัวิจยั

จงอางศกึ

ทท 4 ชายคู ่1 ชายคู ่2 หญิงคู่ คูผ่สม 1 คูผ่สม 2 คะแนนรวม

อะตอม & ทองหลางลาย

เพลิงชมพู

รอบท ี3  วันท ี3 พ.ค. 61  เวลา 17.30 น.

ทท 5 ชายคู ่1 ชายคู ่2 หญิงคู่ คูผ่สม 1 คูผ่สม 2 คะแนนรวม

สถาบนัวิจยั

เพลิงชมพู

ทท 6 ชายคู ่1 ชายคู ่2 หญิงคู่ คูผ่สม 1 คูผ่สม 2 คะแนนรวม

อะตอม & ทองหลางลาย

จงอางศกึ

ทีมทวัไป รอบท ี1 รอบท ี2 รอบท ี3 รวม

สถาบนัวิจยั

อะตอม & ทองหลางลาย

จงอางศกึ

เพลิงชมพู

ทมีทวัไป

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน



1 ปญุญ์ ชยัรัตน์ + วีระพงษ์ ประสงค์จีน

30 เม.ย. 61

2 วิโรจน์ หุ่นเจริญ + นภดนยั อาชวคม 19.00 น.

2 พ.ค.61

3 ปริวฒัน์ ทวีกิติกลุ + สเุมธ ปรีชาวฒิุเดช 18.30 น.

30 เม.ย. 61

4 ไพฑรูย์ รัชตะสาคร + ณฐัพงศ์ ไพบลูย์วรชาติ 19.00 น.

5 อฐักร แม้นสมทุร + ชวพสั โตเจริญบดี

25 เม.ย. 61 7 พ.ค.61

6 ชยัวิทย์ รติมงคลรักษ์ + พิพฒัน์ ศรีเทียง 19.00 น. 18.30 น.

30 เม.ย. 61

7 พนัธ์ลพ วรวรรณ + กิตติพงษ์ ทาจําปา 19.00 น.

25 เม.ย. 61

8 ครองวงศ์ มสุกิถาวร + สาธิต บญุไชโย 19.30 น.

2 พ.ค.61

9 นพพล วฒิุนนัติวงศ์ + สนธยา วรเกตุ 18.30 น.

30 เม.ย. 61

10 ดําริ ดาราวิโรจน์ + วฒุชิยั กลมเกลียว 19.00 น.

7 พ.ค.61

11 เด่นไพฑรูย์ ล้อมมณีกรญ์ + สราวธุ กิตติเกษมสขุ 19.30 น.

30 เม.ย. 61

12 ปกรณ์ วรานศุภุากลุ + อภิชาติ อมิยิม 19.30 น.

13 สทุิน แก่นนาคํา + อนรัุกษ์ อินโองการ 2 พ.ค.61

25 เม.ย. 61 19.00 น.

14 นิรัตน์ ปฐมปัทมะ + ภิรมย์ศกัดิ สีมาวงศ์ 19.30 น.

30 เม.ย. 61

15 ศรรัตน์ ริมดสุติ + นพดล พิฬารัตน์ 19.30 น.

25 เม.ย. 61 7 พ.ค.61

16 ชยัวฒัน์ แสงเขียว + สยมธรณ์ บญุอนนัต์ 19.30 น. 18.30 น.

17 มาโนช มิงทมุ + นวรัท เธียรสคุนธ์

30 เม.ย. 61

18 นฐัพนธ์ โพธิประทีป + สิริพงศ์ หงษ์ทอง 19.30 น.

2 พ.ค.61

19 ศิววชัร์ พานิชอนนัต์กิจ + ส่งศกัด ิศรีสง่า 19.00 น.

30 เม.ย. 61

20 อรรถ โพธิโมกข์ + วิศลัย์ คหูะเปรมะ 19.30 น.

16

12

19

9

15

4

11

10

18

บุคคลชายคู่ทวัไป

5

13

6

1

7

17

14

2

8

3



1 ภณัฑิรา ชืนจิตร + สธิุสา เหมาะสม

7 พ.ค.61

2 ชญัญภคั โตเจริญบดี + วรกมล สนุทรานนท์ 18.30 น.

1 พ.ค.61

3 ดวงใจ ใหญ่เลิศ + อรอนงค์ ปานมาศ 19.00 น.

6 7 พ.ค.61

4 ธีรดา วรบณัฑรู + วนัทนีย์ พกุกะคปุต์ 19.30 น.

1 พ.ค.61

5 ปาลิตา สมิตกาญจน์ + วทนัยา พิริยะกิจดํารงกลุ 19.00 น.

7 พ.ค.61

6 กณัฐาภรณ์ ดษิเย็น + กรศริิ พิกลุทอง 18.30 น.

1 พ.ค.61

7 จฑุามาศ ชยัเดชสริุยะ + ณฐัภรณ์ เลขะวฒันพงษ์ 19.00 น.
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1 ชวพสั โตเจริญบดี + วรกมล สนุทรานนท์

2 พ.ค. 61

2 ปญุญ์ ชยัรัตน์ + ภาพิชญ์ แต่เจริญ 19.00 น.

3 พ.ค.61

3 นฐัพนธ์ โพธิประทีป + อรวรา ขนุเสวี 18.30 น.

2 พ.ค. 61

4 สเุมธ ปรีชาวฒิุเดช + ดวงใจ ใหญ่เลิศ 19.00 น.

5 อฐักร แม้นสมทุร + เฉลิมขวญั ธนพัประภศัร์ 7 พ.ค.61

25 เม.ย. 61 18.00 น.

6 พิพฒัน์ ศรีเทียง + วาสนา เหลา่ชินชาติ 19.00 น.

2 พ.ค. 61

7 สยมธรณ์ บญุอนนัต์ + กรศิริ พิกลุทอง 19.00 น.

3 พ.ค.61

8 ธนิสสร บวัแก้ว + สธิุสา เหมาะสม 18.30 น.

2 พ.ค. 61

9 ชยัวฒัน์ แสงเขียว + ภณัฑิรา ชืนจิตร 19.00 น.

25 เม.ย. 61

10 นพดล พิฬารัตน์ + ศริยา อศัวกาญจน์ 19.00 น.

7 พ.ค. 61

11 ปริวฒัน์ ทวีกิติกลุ + กณัฐาภรณ์ ดิษเย็น 19.30 น.

2 พ.ค. 61

12 กิตติพงษ์ ทาจําปา + วนัทนีย์ พกุกะคปุต์ 19.30 น.

3 พ.ค.61

13 ดนพุล อริยสจัจากร + ธีรดา วรบณัฑรู 19.00 น.

2 พ.ค. 61

14 ไพฑรูย์ รัชตะสาคร + พทุธรักษา วรานศุภุากลุ 19.30 น.

25 เม.ย. 61

15 อนรัุกษ์ อินโองการ + ชญัญภคั โตเจริญบดี 19.00 น. 7 พ.ค. 61

18.00 น.

16 วีระพงษ์ ประสงค์จีน + ธีรดา วรบณัฑรู

2 พ.ค. 61

17 เด่นไพฑรูย์ ล้อมมณีกรญ์ + ปาลิตา สมิตกาญจน์ 19.30 น.

3 พ.ค.61

18 สทุิน แก่นนาคํา + ณฐัภรณ์ เลขะวฒันพงษ์ 19.00 น.

2 พ.ค. 61

19 วิศลัย์ คหูะเปรมะ + อรอนงค์ ปานมาศ 19.30 น.
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