
ผลการแขง่ขนั Bank of Beijing China Open 2011

รอบคดัเลอืก รอบ 1

จาง อนัดะ (84) 5-2 แพททรกิ วอลเลซ (67)

หลวิ สง (68) 5-1 นพพล แสงค า (93)

เสีย่ว กั๊วะดอง (65) 5-2 เดอรม์อ๊ต แม็คคลนิเชย ์(92)

เคริท์ มาฟลนิ (91) 5-2 ไซมอ่น เบดฟอรด์ (72)

โจ เดอลานี ่(82) 5-2 แอนดรูว ์พาเจดด ์(78)

เลยีม ฮายฟิลด ์(66) 5-2 เจมี ่โอนลี (94)

เดวดิ กลิเบริต์ (83) 5-4 เดวดิ มอรสิ (70)

หลวิ ชวง (69) 5-3 แจ็ค โจนส ์(95)

คลุเดช โยฮาล (89) 5-2 อกิอร ์ฟิเกอรเ์รโด (74)

เจมส ์แม็คเบน (80) บาย ไมม่คีูแ่ขง่

อศิรา กะไชยวงษ์ (88) 5-1 ธนวัฒน์ ถริะพงษ์ไพบลูย ์(81)

คเีรน วลิสนั (77) บาย ไมม่คีูแ่ขง่

เจมส ์วฒันา (76) 5-2 จัสตนิ แอชลยี ์(87)

เบน วลูลาสตนั (75) 5-1 เรยีน เอแวนส ์(97)

พอล เอส. เดวสินั (79) 5-3 อดมั วเิชริด์ (86)

ไมเคิล้ ไวท ์(71) 5-3 ไมเคิล้ จัดจ ์(85)

รอบคดัเลอืก รอบ 2

อลัฟ่ี เบอรเ์ดน้ (59) 5-1 จาง อนัดะ (84)

หลวิ สง (68) 5-0 เอเดรยีน กนัแนล (53)

โจ โจเกยี (60) 5-2 เสีย่ว กั๊วะดอง (65)

เคริท์ มาฟลนิ (91) 5-4 แจ็ค ลโิซวสกี ้(56)

โจ เดอลานี ่(82) 5-3 จมิมี ่โรเบริต์สนั (61)

แบรี ่พนิชเ์ชส (50) 5-3 เลยีม ฮายฟิลดิ ์(66)

เดวดิ กลิเบริต์ (83) 5-0 เอยีน แม็คคลัลอฟ (58)

จมิมี ่ไวท ์(57) 5-3 หลวิ ชวง (69)

บยีอหน์ ฮนันเีวยีร ์(63) 5-3 คลุเดช โยฮาล (89)

เจมส ์แม็คเบน (80) 5-2 เจมี ่โจนส ์(52)

อศิรา กะไชยวงษ์ (88) 5-1 แอนดี ้ฮกิส ์(51)

ร๊อด ลอวเ์ลอ่ร ์(54) 5-1 คเีรน วลิสนั (77)

เจมส ์วฒันา (76) 5-2 สจ๊วต เพ็ทแมน (62)

เบน วลูลาสตนั (75) 5-0 แอนโทนี ่แม็คกลิ (55)

แม็ทธวิ เคา๊ช ์(64) 5-4 พอล เอส. เดวสินั (79)

โจ สเวล (49) 5-3 ไมเคิล้ ไวท ์(71)

รอบคดัเลอืก รอบ 3

อลัพี ่เบอรเ์ดน้ (59) 5-4 แม็ทธวิ เซลท ์(46)

ทอม ฟอรด์ (33) 5-3 หลวิ สง (68)

แอนโทนี ่แฮมลิตนั (41) 5-0 โจ โจเกยี (60)

เคริท์ มาฟลนิ (91) 5-1 เดฟ ฮาโรลด ์(45)

มารค์ จ๊อยซ ์(47) 5-1 โจ เดอลานี ่(82)

ลอรี ่แม็คคลาวด ์(35) 5-2 แบรี ่พิ๊นชเ์ชส (50)

โรเบริต์ มลิกิน้ส ์(36) 5-4 เดวดิ กลิเบริต์ (83)

จมิมี ่ไวท ์(57) 5-3 ปีเตอร ์ไลน ์(44)

ไนเจล บอนด ์(34) 5-4 บยีอหน์ ฮนันเีวยีร ์(63)

ไมค ์ดนัน ์(38) 5-2 เจมส ์แม็คเบน (80)



อศิรา กะไชยวงษ์ (88) 5-2 โทนี ่เดรโก ้(42)

ร็อด ลอวเ์ลอ่ร ์(54) 5-3 ไมเคิล้ โฮลท ์(43)

เจมส ์วฒันา (76) 5-4 สตฟี เดวสิ (40)

เบน วลูลาสตนั (75) 5-3 เจมี ่เบอรเ์น็ตต ์(37)

เฟอรก์ลั โอ'บรายน ์(39) 5-3 แม็ทธวิ เคา๊ช ์(64)

โจ สเวล (49) 5-3 อลนั แม็คมานัส (48)

รอบคดัเลอืก รอบ 4

สตเีฟ่น ล ี(21) 5-4 อลัฟ่ี เบอรเ์ดน้ (59)

ไรอนั เดย ์(20) 5-1 ทอม ฟอรด์ (33)

แม็ทธวิ สตเีวน่ส ์(18) 5-1 แอนโทนี ่แฮมลิตนั (41)

เคริท์ มาฟลนิ (91) 5-1 มารค์ คงิ (19)

สจ๊วต บงิแฮม (17) 5-2 มารค์ จ๊อยซ ์(47)

มารค์สั แคมป์เบลล ์(17) 5-3 ลอรี ่แม็คคลาวด ์(35)

โรเบริต์ มลิกิน้ส ์(36) 5-2 แอนดรูว ์ฮกิกนิสนั (23)

จมิมี ่ไวท ์(57) 5-2 ดอมนิคิ เดล (31)

ไนเจล บอนด ์(34) 5-3 เหลยีง เวนโบ (27)

มารต์นิ กลูด ์(26) 5-2 ไมค ์ดนัน ์(38)

เคน โดเฮรต์ี ้(29) 5-0 อศิรา กะไชยวงษ์ (88)

โจ เพอรร์ี ่(30) 5-2 ร็อด ลอวเ์ลอ่ร ์(54)

มารค์ เดวสิ (22) 5-3 เจมส ์วฒันา (76)

จ๊ัดด ์ทรัมพ ์(24) 5-1 เบน วลูลาสตนั (75)

เจอรร์ารด์ กรนี (28) 5-2 เฟอรก์ลั โอ'บรายน ์(39)

แบรี ่ฮอวก์นิส ์(25) 5-2 โจ สเวล (49)

รอบไวลค์ารด์ 

เคริท์ มาฟลนิ (91) 5-3 เกา ยูเ่ปง (สมัครเลน่)

มารค์สั แคมป์เบลล ์(32) 5-3 เหมย ซเิวน (สมัครเลน่)

โรเบริต์ มลิกิน้ส ์(36) 5-1 รูซี ่มายมายอติ ิ(สมัครเลน่)

เทยีน เปงเฟย (สมัครเลน่) บาย จมิมี ่ไวท ์(57)

ไวท ์ถอนตวัเพราะขอวซีา่ไมทั่น

ไนเจล บอนด ์(34) 5-3 จิน้ หลง (สมัครเลน่)

หล ีหั่ง (สมัครเลน่) 5-1 เคน โดเฮอรต์ี ้(29)

โจ เพอรร์ี ่(30) 5-2 หล ีหยาน (สมัครเลน่)

เจอรร์ารด์ กรนี (28) 5-2 ย ูเดล ู(สมัครเลน่)

รอบ 32 คน

สตเีฟ่น ล ี(21) 5-4 มารค์ เจ. วลิเลยีมส ์(2)

มารค์ วลิเลยีมส ์ท า 4 เซน็จรูี ่แตม่าแพล้กูชงิด า เฟรมสดุทา้ย

ไรอนั เดย ์(20) 5-2 รอนนี ่โอ'ซลุลแิวน (10)

สตเีฟ่น เฮนดรี ้(13) 5-0 แม็ทธวิ สตเีวน่ส ์(18)

แม็ทธวิ สตเีวน่ส ์ท าไดแ้ค ่9 แตม้ จาก 5 เฟรม

ดงิ จนุฮยุ (5) 5-4 เคริท์ มาฟลนิ (91)

อลสิเตอร ์คารเ์ตอร ์(8) 5-1 สจ๊วต บงิแฮม (17)

มารค์สั แคมป์เบลล ์(32) 5-4 มารค์ อลัเลน (11)



โรเบริต์ มลิกิน้ส ์(36) 5-3 เจมี ่โคป๊ (14)

โรเบริต์ มลิกนิส ์ท าเบรค 142 คะแนน

มารค์ เซลบี ้(4) 5-3 เทยีน เปงเฟย (สมัครเลน่)

จอหน์ ฮกิกนิส ์(1) 5-3 ไนเจล บอนด ์(34)

รคิกี ้วอลเดน้ (15) 5-4 มารต์นิ กลูด ์(26)

หล ีหั่ง (สมัครเลน่) 5-4 แกรหม์ ดอ๊ตต ์(9)

ฌอน เมอรฟี์ย ์(7) 5-3 โจ เพอรร์ี ่(30)

มารค์ เดวสิ (22) 5-3 สตเีฟ่น แม็คไกว ์(6)

จ๊ัดด ์ทรัมพ ์(24) 5-3 มาร๋โก ้ฟ ู(16)

ปีเตอร ์เอ็บดอ้น (12) 5-2 เจอรร์ารด์ กรนี (28)

นลี โรเบริต์สนั (3) 5-1 แบรี ่ฮอวก์ ิน้ส ์(25)

รอบ 16 คน

สตเีฟ่น ล ี(21) 5-2 ไรอนั เดย ์(20)

ดงิ จนุฮยุ (5) 5-2 สตเีฟ่น เฮนดรี ้(13)

อลสิเตอร ์คารเ์ตอร ์(8) 5-3 มารค์สั แคมป์เบลล ์(32)

มารค์ เซลบี ้(4) 5-1 โรเบริต์ มลิกิน้ส ์(36)

จอหน์ ฮกิกนิส ์(1) 5-2 รคิกี ้วอลเดน้ (15)

ฌอน เมอรฟี์ย ์(7) 5-4 หล ีหั่ง (สมัครเลน่)

จ๊ัดด ์ทรัพม ์(24) 5-2 มารค์ เดวสิ (22)

ปีเตอร ์เอบ๊ดอ้น (12) 5-1 นลี โรเบริต์สนั (3)

รอบกอ่นรองชนะเลศิ

ดงิ จนุฮยุ (5) 5-2 สตเีฟ่น ล ี(21)

มารค์ เซลบี ้(4) 5-1 อลสิเตอร ์คารเ์ตอร ์(8)

มารค์ เซลบี ้ท า 3 เซน็จรูี ่ 139, 130 และ 129

ฌอน เมอรฟี์ย ์(7) 5-2 จอหน์ ฮกิกนิส ์(1)

จ๊ัดด ์ทรัมพ ์(24) 5-1 ปีเตอร ์เอบ๊ดอ้น (12)

รอบรองชนะเลศิ

มารค์ เซลบี ้(4) 6-3 ดงิ จนุฮยุ (5)

จ๊ัดด ์ทรัมพ ์(24) 6-1 ฌอน เมอรฟี์ย ์(7)

รอบชงิชนะเลศิ

จ ัด๊ด ์ทรมัพ ์(24) 10-8 มารค์ เซลบี ้(4)

104 (104) 1-0 0

21 1-1 101 (88)

76 2-1 46

104 (104) 3-1 0

34 3-2 90 (90)

69 (55) 4-2 53 (53)

67 (61) 5-2 39

65 5-3 66 (62)

89 6-3 49

0 6-4 132 (132)



0 6-5 66 (66)

113 (113) 7-5 0

0 7-6 134 (134)

73 8-6 40

7 8-7 124 (124)

31 8-8 84

60 (57) 9-8 57

57 (57) ตบหมดโตะ๊ 10-8 41


