รายชื่อนักกีฬากีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล
ครั้งที่ 39 ประจาปี 2559
“มะขามเกมส์”
สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
ประเภทชายเดี่ยว 12 ปี
ด.ช.สิทธิชัย แตงอ่อน
ด.ช.วรเวช วรรณเสถียร
ด.ช.ธนภัทร จันทร์สว่าง
ด.ช.สิทธิพันธ์ แก้วไทรดวง
ด.ช.ธนโชติ โชคธนสุขสิริ

ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2
ร.ร.เทศบาล 3
ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5

ประเภทหญิงเดี่ยว 12 ปี
ด.ญ.ฟ้ารุ่ง กิจสวัสดิ์
ด.ญ.ฐานิดา โชคธนสุขสิริ

ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5

ประเภทชายคู่ 12 ปี
ด.ช.ธนวัฒน์ เกตุสง่า – ด.ช.ปฏิภาณ แย้มทับทิม
ด.ช.ธนภัทร จันทร์สว่าง– ด.ช.วีรภัสร์ ลิ้มบริบูรณ์
ด.ช.สิทธิพันธ์ แก้วไทรดวง – ด.ช.กัมพล นาควิจิตร
ด.ช.ธนโชติ โชคธนสุขสิริ– ด.ช.สุขกรี ขาวิลัย

ร.ร.เทศบาล 2
ร.ร.เทศบาล 3
ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5

ประเภทหญิงคู่ 12 ปี
ด.ญ.ฟ้ารุ่ง กิจสวัสดิ์– ด.ญ.วันใส สุวรรณเวช
ด.ญ.ฐานิดา โชคธนสุขสิริ–ด.ญชนัญชิดา พานิชกุล

ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5

ประเภทคู่ผสม 12 ปี
ด.ช.สิทธิพันธ์ แก้วไทรดวง - ด.ญ.ฟ้ารุ่ง กิจสวัสดิ์
ด.ช.ธนโชติ โชคธนสุขสิริ - ด.ญ.ฐานิดา โชคธนสุขสิริ
ด.ช.เนตรคนาย์ อู่บัวงาม – ด.ญ.กุลนิด แซ่อึ้ง

ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.เทศบาล 2

ประเภทชายเดี่ยว 14 ปี
ด.ช.ธีรภัทร์ โกสินทร์
ด.ช.ณฐพล ปรีสาเนียง
ด.ช.ภูวนัย เต็มหัตถ์
ด.ช.ศุภกร บริกัปปกุล
ด.ช.วัชรพงษ์ กาสีดา

ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2
ร.ร.เทศบาล 3
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทหญิงเดี่ยว 14 ปี
ด.ญ.ญาดา จอนมะริด
ด.ญ.แพรวพรรณ สร้อยสาราญ
ด.ญ.เมธาวี สุขจิตต์
ด.ญ.กัลยกร อิมอาดูร
ด.ญ.นภัสสร พัฒชิต

ร.ร.เทศบาล 2
ร.ร.เทศบาล 3
ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทชายคู่ 14 ปี
ด.ช.ภูวนัย เต็มหัตถ์– ด.ช.วรรณธัช ศรีอุบล
ด.ช.ศุภกร บริกัปปกุล– ด.ช.กิตติพงศ์ โลหะพันธ์
ด.ช.วัชรพงษ์ กาสีดา– ด.ช.สกลพัฒน์ คณาวงษ์

ร.ร.เทศบาล 3
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทหญิงคู่ 14 ปี
ด.ญ.ญาดา จอนมะริด– ด.ญ.ปณิตา ภูเล
ด.ญ.เมธาวี สุขจิตต์ - ด.ญ.เมธาพรสุขจิตต์
ด.ญ.กัลยกร อิมอาดูร– ด.ญ.กุนทินี ท้าวเอ
ด.ญ.นภัสสร พัฒชิต– ด.ญ.พรเพ็ชร ยิ้มเจริญ

ร.ร.เทศบาล 2
ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทคู่ผสม 14 ปี
ด.ช.ภูวนัย เต็มหัตถ์ – ด.ญ.แพรวพรรณ สร้อยสาราญ
ด.ช.ศุภกร บริกัปปกุล - ด.ญ.กัลยกร อิมอาดูร
ด.ช.วัชรพงษ์ กาสีดา - ด.ญ.นภัสสร พัฒชิต

ร.ร.เทศบาล 3
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทชายเดี่ยว 16 ปี
ด.ช.ไชยา ทองปิ่นไพร
ด.ช.กีรติ อมาตยกุล
นายสิขเรศ แสนสุข

ร.ร.เทศบาล 2
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทหญิงเดี่ยว 16 ปี
ด.ญ.กัญญารัตน์ สังข์ศรีแก้ว
ด..ญ.กัลยรัตน์ อิมอาดูร
น.ส.สุริยพร พึงเผ่าพันธุ์
ด.ญ.นัทภรณ์ พลายแก้ว

ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.ทวารวดี
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทชายคู่ 16 ปี
ด.ช.ชลสิทธิ์ ใจงาม – ด.ช.กิตติพงษ์ ลิ้มประเสริฐยิง
นายสิขเรศ แสนสุข – นายสิทธิชัย คาเดิม

ร.ร.เทศบาล 2
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทหญิงคู่ 16 ปี
ด.ญ.สุธิชา สุริยะ – ด.ญ.สิรวิ ิมล ซาอ๋อง
ด.ญ.กัลยรัตน์ อิมอาดูร – ด.ญ.สุนิดา อัมพรประเสริฐ
ด.ญ.นัทภรณ์ พลายแก้ว–ด.ญ.ธวัลรัตน์ พิมพา

ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทคู่ผสม 16 ปี
ด.ช.กีรติ อมาตยกุล - ด..ญ.กัลยรัตน์ อิมอาดูร
นายสิขเรศ แสนสุข - ด.ญ.นัทภรณ์ พลายแก้ว

ร.ร.เทศบาล 5
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทชายเดี่ยว 18 ปี
นายอัศม์เดช แสนสุข
นายพงษ์พัฒน์ มัยขุนทด
นายสดายุ ค้าทวี

ร.ร.กีฬาฯ
ร.ร.ทวารวดี
วิทยาลัยอาชีวะฯ

ประเภทหญิงเดี่ยว 18 ปี
น.ส.ณัฐกฤตา พิริยากานต์กุล
น.ส.ลฎาภา แสงพันธ์
น.ส.ปัณฑิตา พุ่มพวง

ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.ทวารวดี
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทชายคู่ 18 ปี
นายอัศม์เดช แสนสุข - นายธีรพงษ์ บังศัตรู
นายพงษ์พัฒน์ มัยขุนทด – นายสุรพันธ์ เกตุกาล
นายสดายุ ค้าทวี– นายอริญชัย งามพริ้งศรี

ร.ร.กีฬาฯ
ร.ร.ทวารวดี
วิทยาลัยอาชีวะฯ

ประเภทหญิงคู่ 18 ปี
น.ส.ณัฐกฤตา พิริยากานต์กุล– ด.ญ.ธรรมศจรส พึงรุ่ง
น.ส.ลฎาภา แสงพันธ์–น..ส.ยุพารัตน์ กล่อมฉิม
น.ส.ปัณฑิตา พุ่มพวง - น.ส.ปัณฑารีย์ พุ่มพวง

ร.ร.เทศบาล 4
ร.ร.ทวารวดี
ร.ร.กีฬาฯ

ประเภทคู่ผสม 18 ปี
นายอัศม์เดช แสนสุข - น.ส.ปัณฑิตา พุ่มพวง
นายสุรพันธ์ เกตุกาล - น.ส.ลฎาภา แสงพันธ์

ร.ร.กีฬาฯ
ร.ร.ทวารวดี

โปรแกรมการแข่งขันกีฬากีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล
ครั้งที่ 39 ประจาปี 2559
“มะขามเกมส์”
สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
วัน เดือน ปี

เวลา

2 ก.ค. 59 09.00

คู่ที สาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

-

ประเภท

คู่แข่งขัน

ชายเดียว 12 ปี
ชายเดียว 12 ปี
ชายเดียว 14 ปี
ชายเดียว 14 ปี
หญิงเดียว 14 ปี
หญิงเดียว 14 ปี
ชายเดียว 16 ปี
หญิงเดียว 16 ปี
หญิงเดียว 16 ปี
ชายเดียว 18ปี
หญิงเดียว 18 ปี
ชายเดียว 12 ปี
ชายเดียว 12 ปี
ชายเดียว 14 ปี
ชายเดียว 14 ปี
หญิงเดียว 14ปี
หญิงเดียว 14 ปี
ชายเดียว 16ปี
หญิงเดียว 16 ปี
หญิงเดียว 16 ปี
ชายเดียว 18 ปี
หญิงเดียว 18 ปี
ชายเดียว 12 ปี
ชายเดียว 12 ปี
ชายเดียว 14 ปี
ชายเดียว 14 ปี
หญิงเดียว 14 ปี
หญิงเดียว 14 ปี
ชายเดียว 16 ปี

ด.ช.สิทธิชัย เทศบาล 1 พบ ด.ช.ธนภัทร เทศบาล 3
ด.ช.วรเวช เทศบาล 2 พบ ด.ช.สิทธิพันธ์ เทศบาล 4
ด.ช.ธีรภัทร์เทศบาล 1 พบ ด.ช.ณฐพล เทศบาล 2
ด.ช.ภูวนัย เทศบาล 3 พบ ด.ช.วัชรพงษ์ กีฬาฯ
ด.ญ.ญาดา เทศบาล 2 พบ ด.ญ.เมธาวี เทศบาล 4
ด.ญ.แพรวพรรณ เทศบาล 3 พบ ด.ญ.กัลยกร เทศบาล 5
ด.ช.ไชยา เทศบาล 2 พบ ด.ช.กีรติ เทศบาล 5
ด.ญ.กัญญารัตน์ เทศบาล 4 พบ ด.ญ.กัลยรัตน์ เทศบาล 5
น.ส.สุริยพร ทวารวดี พบ ด.ญ.นัทภรณ์ กีฬาฯ
นายอัศม์เดช กีฬาฯพบ นายสดายุ อาชีวะฯ
น.ส.ณัฐกฤตา เทศบาล 4 พบ น.ส.ลฎาภา ทวารวดี
ด.ช.สิทธิชัย เทศบาล 1 พบ ด.ช.วรเวช เทศบาล 2
ด.ช.ธนภัทร เทศบาล 3 พบ ด.ช.ธนโชติ เทศบาล 5
ด.ช.ธีรภัทร เทศบาล 1พบ ด.ช.ภูวนัย เทศบาล 3
ด.ช.ณฐพล เทศบาล 2 พบ ด.ช.ศุภกร เทศบาล 5
ด.ญ.ญาดา เทศบาล 2 พบ ด.ญ.แพรวพรรณ เทศบาล 3
ด.ญ.เมธาวี เทศบาล 4 พบ ด.ญ.นภัสสร กีฬาฯ
ด.ช.ไชยา เทศบาล 2 พบ นายสิขเรศ กีฬาฯ
ด.ญ.กัญญารัตน์ เทศบาล 4 พบ น.ส.สุริยพร ทวารวดี
ด.ญ.กัลยรัตน์เทศบาล 5 พบ ด.ญ.นัทภรณ์ กีฬาฯ
นายอัศม์เดช กีฬาฯ พบ นายพงษ์พัฒน์ ทวารวดี
น.ส.ณัฐกฤตา เทศบาล 4 พบ น.ส.ปัณฑิตา กีฬาฯ
ด.ช.สิทธิชัย เทศบาล 1 พบ ด.ช.สิทธิพันธ์ เทศบาล 4
ด.ช.วรเวช เทศบาล 2 พบ ด.ช.ธนโชติ เทศบาล 5
ด.ช.ธีรภัทร เทศบาล 1 พบ ด.ช.ศุภกร เทศบาล 5
ด.ช.ณฐพล เทศบาล 2 พบ ด.ช.วัชรพงษ์ กีฬาฯ
ด.ญ.ญาดา เทศบาล 2 พบ ด.ญ.กัลยกร เทศบาล 5
ด.ญ.แพรวพรรณ เทศบาล 3 พบ ด.ญ.นภัสสร กีฬาฯ
ด.ช.กีรติ เทศบาล 5 พบ นายสิขเรศ กีฬาฯ

ผลการ
แข่งขัน

ว.ด.ป

เวลา คู่ที สาย
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ประเภท

คู่แข่งขัน

หญิงเดียว 16 ปี
หญิงเดียว 16 ปี
ชายเดียว 18 ปี
หญิงเดียว 18 ปี
ชายเดียว 12 ปี
ชายเดียว 12 ปี
หญิงเดียว 12 ปี
ชายเดียว 14 ปี
ชายเดียว 14 ปี
หญิงเดียว 14 ปี
หญิงเดียว 14 ปี
- ชายเดียว12 ปี
- ชายเดียว 12 ปี
- ชายเดียว 14 ปี
- ชายเดียว 14 ปี
- หญิงเดียว 14 ปี
- หญิงเดียว 14 ปี
ชายคู่ 12 ปี
ชายคู่ 12 ปี
ชายคู่ 14 ปี
หญิงคู่ 14 ปี
หญิงคู่ 14 ปี
หญิงคู่ 16 ปี
ชายคู่ 18 ปี
หญิงคู่ 18 ปี
ชายคู่ 12 ปี
ชายคู่ 12 ปี
ชายคู่ 14 ปี
หญิงคู่ 14 ปี
หญิงคู่ 14 ปี
หญิงคู่ 16 ปี
ชายคู่ 18 ปี
หญิงคู่ 18ปี
- ชายคู่ 12 ปี
ชายคู่ 12 ปี
หญิงคู่ 12 ปี

ด.ญ.กัญญารัตน์เทศบาล 4 พบ ด.ญ.นัทภรณ์ กีฬาฯ
ด.ญ.กัลยรัตน์ เทศบาล 5 พบ น.ส.สุริยพร ทวารวดี
นายพงษ์พัฒน์ ทวารวดีพบ นายสดายุ อาชีวะฯ
น.ส.ลฎาภา ทวารวดี พบน.ส.ปัณฑิตา กีฬาฯ
ด.ช.สิทธิชัย เทศบาล 1 พบ ด.ช.ธนโชติ เทศบาล 5
ด.ช.ธนภัทร เทศบาล 3 พบ ด.ช.สิทธิพันธ์ เทศบาล 4
ด.ญ.ฟ้ารุ่ง เทศบาล 4 พบ ด.ญ.ฐานิดา เทศบาล 5
ด.ช.ธีรภัทร เทศบาล 1 พบ ด.ช.วัชรพงษ์ กีฬาฯ
ด.ช.ภูวนัย เทศบาล 3 พบ ด.ช.ศุภกร เทศบาล 5
ด.ญ.ญาดา เทศบาล 2 พบด.ญ.นภัสสร กีฬาฯ
ด.ญ.เมธาวี เทศบาล 4 พบ ด.ญ.กัลยกร เทศบาล 5
ด.ช.วรเวช เทศบาล 2ป พบ ด.ช.ธนภัทร เทศบาล 3
ด.ช.สิทธิพันธ์ เทศบาล 4 พบ ด.ช.ธนโชติ เทศบาล 5
ด.ช.ณฐพล เทศบาล 2 พบด.ช.ภูวนัย เทศบาล 3
ด.ช.ศุภกร เทศบาล 5 พบ ด.ช.วัชรพงษ์ กีฬาฯ
ด.ญ.แพรวพรรณ เทศบาล 3 พบด.ญ.เมธาวี เทศบาล 4
ด.ญ.กัลยกร เทศบาล 5 พบ ด.ญ.นภัสสร กีฬาฯ
ด.ช.ธนวัฒน์ - ด.ช.ปฏิภาณ ท.2 พบ ด.ช.ธนโชติ– ด.ช.สุขกรี ท.5
ด.ช.ธนภัทร - ด.ช.วีรภัสร์ ท.3 พบ ด.ช.สิทธิพันธ์– ด.ช.กัมพล ท.4
ด.ช.ภูวนัย– ด.ช.วรรณธัช ท.3 พบ ด.ช.ศุภกร– ด.ช.กิตติพงศ์ ท.5
ด.ญ.ญาดา– ด.ญ.ปณิตา ท.2 พบ ด.ญ.นภัสสร– ด.ญ.พรเพ็ชร กีฬาฯ
ด.ญ.เมธาวี– ด.ญ.เมธาพร ท.4 พบ ด.ญ.กัลยกร– ด.ญ.กุนทินี ท.5
ด.ญ.สุธิชา– ด.ญ.สิริวิมล ท.4 พบ ด.ญ.กัลยรัตน์ – ด.ญ.สุนดิ า ท.5

-

นายอัศม์เดช–นายธีรพงษ์ กีฬา พบ นายพงษ์พฒ
ั น์–นายสุรพันธ์ ทวารวดี
น.ส.ณัฐกฤตา–ด.ญ.ธรรมศจรส ท.4 พบ น.ส.ลฎาภา–น.ส.ยุพารัตน์ ทวารวดี

ด.ช.ธนวัฒน์ - ด.ช.ปฏิภาณ ท.2 พบ ด.ช.สิทธิพันธ์ – ด.ช.กัมพล ท.4
ด.ช.ธนภัทร - ด.ช.วีรภัสร์ ท.3 พบด.ช.ธนโชติ – ด.ช.สุขกรี ท.5
ด.ช.ภูวนัย – ด.ช.วรรณธัช ท.3 พบด.ช.วัชรพงษ์– ด.ช.สกลพัฒน์ กีฬาฯ

ด.ญ.ญาดา – ด.ญ.ปณิตา ท.2 พบด.ญ.กัลยกร– ด.ญ.กุนทินี ท.5
ด.ญ.เมธาวี – ด.ญ.เมธาพร ท.4 พบด.ญ.นภัสสร – ด.ญ.พรเพ็ชร กีฬาฯ

ด.ญ.สุธิชา– ด.ญ.สิริวิมล ท.4 พบ ด.ญ.นัทภรณ์–ด.ญ.ธวัลรัตน์ กีฬาฯ
นายอัศม์เดช – นายธีรพงษ์ กีฬา พบนายสดายุ – นายอริญชัย อาชีวะฯ
น.ส.ณัฐกฤตา – ด.ญ.ธรรมศจรส ท.4 พบ น.ส.ปัณฑิตา–น.ส.ปัณฑารีย์ กีฬาฯ

ด.ช.ธนวัฒน์ - ด.ช.ปฏิภาณ ท.2 พบด.ช.ธนภัทร - ด.ช.วีรภัสร์ ท.3
ด.ช.สิทธิพันธ์ – ด.ช.กัมพล ท.4 พบ ด.ช.ธนโชติ – ด.ช.สุขกรี ท.5
ด.ญ.ฟ้ารุ่ง – ด.ญ.วันใส ท.4 พบ ด.ญ.ฐานิดา –ด.ญ.ชนัญชิดา ท.5

ผลการ
แข่งขัน

ว.ด.ป. เวลา คู่ที สาย
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

-

ประเภท

คู่แข่งขัน

ชายคู่ 14 ปี
หญิงคู่ 14 ปี
หญิงคู่ 14 ปี
ชายคู่ 16 ปี
หญิงคู่ 16 ปี
ชายคู่ 18 ปี
หญิงคู่ 18 ปี
คู่ผสม 12 ปี
คู่ผสม 14 ปี
คู่ผสม 12 ปี
คู่ผสม 14 ปี
คู่ผสม 16 ปี
คู่ผสม 18 ปี
คู่ผสม 12 ปี
คู่ผสม 14 ปี

ด.ช.ศุภกร – ด.ช.กิตติพงศ์ ท.5 พบ ด.ช.วัชรพงษ์– ด.ช.สกลพัฒน์ กีฬาฯ
ด.ญ.ญาดา – ด.ญ.ปณิตา ท.2 พบด.ญ.เมธาวี – ด.ญ.เมธาพร ท.4
ด.ญ.กัลยกร– ด.ญ.กุนทินี ท.5 พบ ด.ญ.นภัสสร – ด.ญ.พรเพ็ชร กีฬาฯ
ด.ช.ชลสิทธิ์ – ด.ช.กิตติพงษ์ ท.2 พบ นายสิขเรศ – นายสิทธิชัย กีฬาฯ
ด.ญ.กัลยรัตน์ – ด.ญ.สุนิดา ท.5 พบ ด.ญ.นัทภรณ์– ด.ญ.ธวัลรัตน์ กีฬาฯ
นายพงษ์พัฒน์–นายสุรพันธ์ ทวารวดี พบ นายสดายุ–นายอริญชัย อาชีวะฯ
น.ส.ลฎาภา–น.ส.ยุพารัตน์ ทวารวดี พบ น.ส.ปัณฑิตา–น.ส.ปัณฑารีย์ กีฬาฯ
ด.ช.สิทธิพันธ์ - ด.ญ.ฟ้ารุ่ง ท.4 พบ ด.ช.เนตรคนาย์– ด.ญ.กุลนิด ท.2
ด.ช.ภูวนัย– ด.ญ.แพรวพรรณ ท.3 พบ ด.ช.ศุภกร - ด.ญ.กัลยกร ท.5
ด.ช.สิทธิพันธ์ - ด.ญ.ฟ้ารุ่ง ท.4 พบด.ช.ธนโชติ - ด.ญ.ฐานิดา ท.5
ด.ช.ภูวนัย - ด.ญ.แพรวพรรณ ท.3 พบด.ช.วัชรพงษ์-ด.ญ.นภัสสร กีฬาฯ
ด.ช.กีรติ – ด.ญ.กัลยรัตน์ ท.5 พบ นายสิขเรศ– ด.ญ.นัทภรณ์ กีฬาฯ
นายอัศม์เดช - น.ส.ปัณฑิตากีฬาฯพบ นายสุรพันธ์-น.ส.ลฎาภา ทวารวดี
ด.ช.ธนโชติ - ด.ญ.ฐานิดา ท.5 พบ ด.ช.เนตรคนาย์– ด.ญ.กุลนิด ท.2
ด.ช.ศุภกร - ด.ญ.กัลยกร ท.5 พบ ด.ช.วัชรพงษ์-ด.ญ.นภัสสร กีฬาฯ

ผลการ
แข่งขัน

