
          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา

10.00 น. 1 1 นพพร อุ่นหนู ภูวนาท เครืออ่วม

2 2 ปรเมศวร์ มูลละ พรณรงค ์ชูนุกูลวงศ์

3 3 ปรัชญา สุขประเสริฐ สามารถ คงพิบูลย์ชัยศิริ

4 4 นัยพล ฉันทานุกูลวงศ์ รัฐกิตติ� ธีรพรวรพัทธ์

5 5 ณรงค์ฤทธิ� เกษรสิทธิ� มนตรี ทองอ่อน

12.30 น. 1 6 พิชิต มาสุข ศักดิ�ชัย ซิมงาม

2 7 ภัทร  นวรัตนากร วรรษชล ตรีจักรสังข์

3 8 กิตติพงษ ์สันติเลิศ โตมร อมรธาตรี

4 9 นิรชา ปัฐฉิมะ ปิยะพันธ์ ดิสสะมาน

5 10 พงศ์พลิน  สอนจันทึก พิชิตศักดิ�  มีมาก

15.00 น. 1 11 กรีฑาพล   โพธิ�ทอง ธนกิตติ�  เพิ�มพูลโชคคณา

2 12 ธนัญชัย คุณาปณิธาน วิทย ์หวังวงศ์วิโรจน์

3 13 มรุต  บุญโต วัฒนพล บูรณวิทยวุฒิ

4 14 โภควินท ์แย้มอ่วม วัชระ จุลสํารวล

5 15 ชุติกุล พัฒนเจริญ ศุภสิทธิ� ศุภจิราวุฒิ

17.30 น. 1 16 ชาญชัย ศรีหาวงษ์ ทว ีโพธิ�ทอง

2 17 เศกฤทธิ�  มะลิวัลย์ สันติชัย นิงสานนท์

3 18 ประทวน ดุษณีภักดีนาถ ประสิทธิ� มากเอียด

4 19 กนก  สาครสินธ์ ณัฐพงษ ์ช่องประเสริฐ

5 20 ญาณภัทร วิลัยธัญญา สุวิทย ์อาจสด

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555

                             10   มกราคม 2555
                    รอบคัดเลือก  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 1 21 เอกศิษฏ ์พิทักษ์ธนพงษ์ ฤทธิเดช แหล้ยัง

2 22 วินัย อยู่สุข กฤตณัฏฐ ์ศิริกรกุลวัฒน์

3 23 ชูพล โคลงฉันท์ ศิริพงษ ์ วรรณสุข

4 24 สืบสกุล ก้อนแก้ว สุรสิทธิ� ภูแฉล้ม

5 25 สุรินทร ์ รวยดี สุริยา สุวัฑฒโก

12.30 น. 1 26 พรรษฤทธิ� ฤกษ์จํารัสกุล พินิจ ทุมรัตน์

2 27 นท ีเลิศจารุพงศ์ วรวุฒิ ศรีสมงาม

3 28 มงคล จูยิ�ม หัสดิน จักษุรัตน์

4 29 ฉัตรชัย  เถี�ยวสังข์ ปรีชาพล บุญเพชรแก้ว

5 30 ธนภูมิ รับคําอินทรี ชัยสิทธิ� คณารักสมบัติ

15.00 น. 1 31 สมเกียรต ิกุลวัฒนาพร บอย  เอี�ยมเย็น

2 32 สุชาต ิแซ่เฮ้ง สุภักดิ� จันทร์อินทร์

3 33 ศิลา ขาวคม ผู้ชนะM.1

4 34 ฉลองชัย สอนจันทร์ทึก ผู้ชนะM.2

5 35 จิรันธนิน สุวรรณศิลป์ ผู้ชนะM.3

17.30 น. 1 36 วันชัย เขื�อนแก้ว ผู้ชนะM.4

2 37 ศิวะพันธุ ์ดีแสน ผู้ชนะM.5

3 38 ภานุมาศ วิกิณิยะธนี ผู้ชนะM.6

4 39 ทัศนัย สินพิเชษฐ์พงศ์ ผู้ชนะM.7

5 40 เอกสิทธิ� ศิริสุขชัยถาวร ผู้ชนะM.8

                             11  มกราคม 2555
                    รอบคัดเลือก  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 1 41 สมศักดิ�  สุขสมบูรณ์ ผู้ชนะM.9

2 42 เจริญ พรธารักษ์เจริญ ผู้ชนะM.10

3 43 ศุภณัฐ นบนอบ ผู้ชนะM.11

4 44 วรัทภพ น้อยเจริญ ผู้ชนะM.12

5 45 อธิพงศ์ ฉายประทีป ผู้ชนะM.13

12.30 น. 5 46 วัชรา สุชาติกาญจน์ ผู้ชนะM.14

1 47 กฤษณ ์ ประสงค์เจริญ ผู้ชนะM.15

2 48 รัฐธนา เหลืองธาดา ผู้ชนะM.16

3 49 ดิลก ยงวัฒนา ผู้ชนะM.17

4 50 เอกพล ชื�นบาน ผู้ชนะM.18

15.00 น. 5 51 ธีรพล  แซ่ลิ�ม ผู้ชนะM.19

1 52 อํานาจ พลสมบัติ ผู้ชนะM.20

2 53 ธงไท  เทพสุวรรณ ผู้ชนะM.21

3 54 เอกพันธ ์ธนานนท์ ผู้ชนะM.22

4 55 นิพนธ ์สนธิ ผู้ชนะM.23

17.30 น. 5 56 สมพล แซ่ลิ�ม ผู้ชนะM.24

1 57 จิรัฎฐ์เดชา สุขทรัพย์ ผู้ชนะM.25

2 58 ศิริภาพร นวนทะคําจัน ผู้ชนะM.26

3 59 กฤษณะ มุทุตานนท์ ผู้ชนะM.27

4 60 นิชา ปฐมเอกมงคล ผู้ชนะM.28

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555

                             12   มกราคม 2555
                    รอบคัดเลือก  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 5 61 ประวิทย์ ตาเสือ ผู้ชนะM.29

1 62 สุรวิชญ ์ตุลาผล ผู้ชนะM.30

2 63 วิเชียร ช้างทอง ผู้ชนะM.31

3 64 ชยพล ทั�งบวรพันธุ์ ผู้ชนะM.32

4 65 ปิลันธ์ ค้าไม้ ผู้ชนะM.33

12.30 น. 5 66 ชัยณรงค ์บุญอิ�ม ผู้ชนะM.34

1 67 สุวรรณ ทองพรรณ์ ผู้ชนะM.35

2 68 มงคล จิตอดุลย์การ ผู้ชนะM.36

3 69 อภิวัฒน์ สุภาวงศ์ ผู้ชนะM.37

4 70 รัฐภูมิ แซ่ตัน ผู้ชนะM.38

15.00 น. 5 71 โชติพล ศุภสาร ผู้ชนะM.39

1 72 ภาณุวัฒน ์ปานดํา ผู้ชนะM.40

2 73 ประกฤติ ศานติคคนานต์ ผู้ชนะM.41

3 74 อนุพันธ ์นํ�าทิพย์ ผู้ชนะM.42

4 75 สุวัฒน ์กุระธารสายชล ผู้ชนะM.43

17.30 น. 5 76 กฤษดา ชุ่มจิตต์ ผู้ชนะM.44

1 77 ณัฐวัชร์ สหวิศิษฏ์ ผู้ชนะM.45

2 78 สิทธิศักดิ� ใจอารี ผู้ชนะM.46

3 79 สุรชาติ  พรหมภักดี ผู้ชนะM.47

4 80 ธงชัย ดุษณีภักดีนาท ผู้ชนะM.48

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555

                             13   มกราคม 2555
                    รอบคัดเลือก  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 5 81 หัตชัย คล้ายเพชร ผู้ชนะM.49

1 82 สหรัถ เจริญศักดิ� ผู้ชนะM.50

2 83 รัตนชัย ยอดสุข ผู้ชนะM.51

3 84 พิสัณห ์ดนัยพิริยะ ผู้ชนะM.52

4 85 เกษมสุข สุดประเสริฐ ผู้ชนะM.53

12.30 น. 5 86 ณัฐกิตติ� อุณหวิชานนท์ ผู้ชนะM.54

1 87 สงวน ตงพิบูลย์ชัยศิริ ผู้ชนะM.55

2 88 ณัฐพงศ ์มณีรัตนรุ่งเรือง ผู้ชนะM.56

3 89 ปัถย ์ปิยคุณาวัชร ผู้ชนะM.57

4 90 สิรินภา เลิศจารุพงศ์ ผู้ชนะM.58

15.00 น. 4 91 คมสันต ์แป้นแก้ว ผู้ชนะM.59

5 92 ฐาปกรณ ์จิรอัครพงศ์ ผู้ชนะM.60

1 93 ดัสกร ธีโรภาส ผู้ชนะM.61

2 94 ปัญญา ชุ่มทะโชติ ผู้ชนะM.62

3 95 ดุสิตา อนุชิตชาญชัย ผู้ชนะM.63

17.30 น. 4 96 ไพฑูรย ์กิ�งแก้วกมล ผู้ชนะM.64

5 97 พชนา ใหม่พระเนตร ผู้ชนะM.65

1 98 กิตติพงษ ์พรชัย ผู้ชนะM.66

2 99 อมรรัตน์ อ่วมด้วง ผู้ชนะM.67

3 100 ธีระวัฒน์ คงเกษม ผู้ชนะM.68

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555

                             14   มกราคม 2555
                    รอบคัดเลือก  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 4 101 ปริพล สมบุญ ผู้ชนะM.69

5 102 พิทักษ ์สันตินิเวศน์ ผู้ชนะM.70

1 103 พรชัย อรุณรัศมี ผู้ชนะM.71

2 104 รัฐนนท ์เขมทัต ผู้ชนะM.72

3 105 บริพัตร ประสพ ผู้ชนะM.73

12.30 น. 4 106 วิจารณ ์รัตนสุบรรณ ผู้ชนะM.74

5 107 อัครพงษ์ ปราณีนิจ ผู้ชนะM.75

1 108 วรพล จิรานุกูลวงศ์ ผู้ชนะM.76

2 109 ดํารงเดช วิภูศิริ ผู้ชนะM.77

3 110 เอกพงษ ์โสภณทิพยาภรณ์ ผู้ชนะM.78

15.00 น. 4 111 สุพิชัย แจ้งคํา ผู้ชนะM.79

5 112 วรวิทย ์ทองเหวียง ผู้ชนะM.80

1 113 พีระพงษ์ วงษ์กําแหง ผู้ชนะM.81

2 114 ธานินทร ์พุทธมนต์ธร ผู้ชนะM.82

3 115 พร้อมพล ธวัฒนพงษ์ ผู้ชนะM.83

17.30 น. 4 116 ธรรสพงศ์ กุลพันธ์รังศี ผู้ชนะM.84

5 117 สรรพพล เชื�อสุวรรณ ผู้ชนะM.85

1 118 พลกฤษณ ์หนูทองพูล ผู้ชนะM.86

2 119 อรรคพงษ์ ผาหยาด ผู้ชนะM.87

3 120 ชัชวาลย ์รุตแพ ผู้ชนะM.88

                             15   มกราคม 2555
                    รอบคัดเลือก  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 4 121 ธนิต เหลืองภูมิยุทธ ผู้ชนะM.89

5 122 เอกรัฐ ทนานนท ์ ผู้ชนะM.90

1 123 สมควร เตียนพลกรัง ผู้ชนะM.91

2 124 ไตรเทพ ไชมี ผู้ชนะM.92

3 125 ศุภกิจ หิรัญเกื�อ ผู้ชนะM.93

12.30 น. 4 126 สมนึก ภู่สุวรรณ ผู้ชนะM.94

5 127 ณภัทร ์กังวลกิจ ผู้ชนะM.95

1 128 ยิ�งใหญ ่มีสร้อย ผู้ชนะM.96

12.30 น. 2 129 สนั�น นาบุญ ผู้ชนะM.97

3 130 ธวัช เกียรติศาสตร์ ผู้ชนะM.98

15.00 น. 5 131 วรพงษ ์นิตทิม ผู้ชนะM.99

1 132 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง ผู้ชนะM.100

2 133 อัครพล เอี�ยมสะอาด ผู้ชนะM.101

3 134 เอกพจน ์สถิรเมธินทร์ ผู้ชนะM.102

4 135 ภัคคพงศ ์ภูธราสิวะจุมพล ผู้ชนะM.103

17.30 น. 5 136 ธนากร เวียนไธสงค์ ผู้ชนะM.104

1 137 ยุทธนา ศรีอรุณศํกดิ� ผู้ชนะM.105

2 138 ไพบูรณ ์โกมล ผู้ชนะM.106

3 139 บัณฑิต สนามไชย ผู้ชนะM.107

4 140 วสันต ์วงศ์ทอง ผู้ชนะM.108

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555

                             16   มกราคม 2555
                    รอบคัดเลือก  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)

                    รอบ 64 คน  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 5 141 ชินภัทร คําสัตย์ ผู้ชนะM.109

1 142 สันต ินาคจันทร์ ผู้ชนะM.110

2 143 ไกรศร ทองหล้า ผู้ชนะM.111

3 144 เอกรว ีอั�งคํา ผู้ชนะM.112

4 145 ธัณยธรณ์ ธนพสิษฐ์พงศ์ ผู้ชนะM.113

12.30 น. 5 146 ติณณภพ วังทนานนท์ ผู้ชนะM.114

1 147 ศักดิ�ชัย เรืองรุ่ง ผู้ชนะM.115

2 148 นิลวัชร โลหะมานพ ผู้ชนะM.116

3 149 คงกฤตย ์เกตุพัฒนกุล ผู้ชนะM.117

4 150 ณัฐวุฒ ิโฮมภิรมย์ ผู้ชนะM.118

15.00 น. 5 151 บุญเลิศ พงศ์โสภิตศิลป์ ผู้ชนะM.119

1 152 สิทธิชัย เชี�ยวฃาญ ผู้ชนะM.120

2 153 บุญญฤทธิ� เกียรติกุล ผู้ชนะM.121

3 154 ศิริพงศ ์จิรพัฒน์ภัทรกุล ผู้ชนะM.122

4 155 โกสิยพงศ ์สงวนวงศ์ ผู้ชนะM.123

17.30 น. 5 156 พิไชยยุทธน ์เอี�ยมสิริลักษณ์ ผู้ชนะM.124

1 157 กรกต ทองคํา ผู้ชนะM.125

2 158 สมโพชน ์พรมอุทิศ ผู้ชนะM.126

3 159 ชัยณรงค ์ใจวุฒิ ผู้ชนะM.127

4 160 นาท  ไพบูลย์ ผู้ชนะM.128

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555

                             17   มกราคม 2555
                    รอบ 64 คน  (แข่งขัน 3 ใน 5 เฟรม)



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 1 161 ผู้ชนะM.129 ผู้ชนะM.130

2 162 ผู้ชนะM.131 ผู้ชนะM.132

3 170 ผู้ชนะM.133 ผู้ชนะM.134

5 171 ผู้ชนะM.135 ผู้ชนะM.136

12.30 น. 1 163 ผู้ชนะM.137 ผู้ชนะM.138

2 164 ผู้ชนะM.139 ผู้ชนะM.140

3 165 ผู้ชนะM.141 ผู้ชนะM.142

5 166 ผู้ชนะM.143 ผู้ชนะM.144

15.00 น. 1 172 ผู้ชนะM.145 ผู้ชนะM.146

2 173 ผู้ชนะM.147 ผู้ชนะM.148

3 174 ผู้ชนะM.149 ผู้ชนะM.150

5 175 ผู้ชนะM.151 ผู้ชนะM.152

17.30 น. 1 167 ผู้ชนะM.153 ผู้ชนะM.154

2 168 ผู้ชนะM.155 ผู้ชนะM.156

3 169 ผู้ชนะM.157 ผู้ชนะM.158

5 176 ผู้ชนะM.159 ผู้ชนะM.160

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555

                             18   มกราคม 2555
                    รอบ 32  คน  (แข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม)



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 181 ผู้ชนะM.161 ผู้ชนะM.162

182 ผู้ชนะM.163 ผู้ชนะM.164

183 ผู้ชนะM.165 ผู้ชนะM.166

184 ผู้ชนะM.167 ผู้ชนะM.168

12.30 น. 177 ผู้ชนะM.169 ผู้ชนะM.170

178 ผู้ชนะM.171 ผู้ชนะM.172

179 ผู้ชนะM.173 ผู้ชนะM.174

180 ผู้ชนะM.175 ผู้ชนะM.176

16.00 น. 185 ผู้ชนะM.177 ผู้ชนะM.178

186 ผู้ชนะM.179 ผู้ชนะM.180

15.30 น. 187 ผู้ชนะM.181 ผู้ชนะM.182

188 ผู้ชนะM.183 ผู้ชนะM.184

                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555
                             19   มกราคม 2555

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก

                    รอบ 16  คน  (แข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม)

                    รอบ 8 คน  (แข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม)



          กการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนดิวิชั�น2รายการที�1

เวลา โต๊ะ M. NO. นักกีฬา นักกีฬา ผู้ตัดสิน

10.00 น. 189 ผู้ชนะM.185 ผู้ชนะM.186

190 ผู้ชนะM.187 ผู้ชนะM.188

14.00 น. 191 ผู้ชนะM.189 ผู้ชนะM.190

                             20   มกราคม 2555

                    รอบรองชนะเลิศ  (แข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม)

                    รอบชิงชนะเลิศ  (แข่งขัน 4ใน 7 เฟรม)

                ณ.TBC.สนุกเกอร ์89/1รามคําแหง หัวหมาก
                     ตั�งแต่วันที� 10-20 มกราคม 2555


	ตาราง

