
ล าดบั จังหวัด คะแนนที่ดี คะแนน สถานะการยืนยัน หมายเหตุ

ที่สุด 6 ครั้ง รวมทั้งหมด หอพักสมาคมฯ คอนโดฯที่จัดให้ หาที่พักเอง

1 ธนภมูิ ศรีสว่าง สงขลา 1240 1240 ยืนยันเรียบร้อย x
2 ศิวกร รักษ์กระโทก นครราชสีมา 1160 1160 ยืนยันเรียบร้อย x
3 ตรัย ศรีเสน ประจวบคีรีขันธ์ 1090 1090 ยืนยันเรียบร้อย x
4 พรภวิษย์ พลเมืองดี เชียงราย 1020 1020 ยืนยันเรียบร้อย เข้าวันที่ 22 ธ.ค.61

5 กฤศวัฒน์ จันทร์ต๊ะแก้ว พิษณุโลก 1000 ยืนยันเรียบร้อย x
6 พัชรพล หลีกุล สงขลา 850 850 ยืนยันเรียบร้อย x
7 เมธัส ทองบณัฑิต ชลบรีุ 850 850 ยืนยันเรียบร้อย x
8 กิจชานน มสีวัสดิ์ กรุงเทพฯ 800 ขอถอนตวั

9 ยองเจ ทองรุ่ง กรุงเทพฯ 780 780 ยืนยันเรียบร้อย x
10 ธรรม์ พันธราธร ปทุมธานี 660 660 ยืนยันเรียบร้อย x
11 อิงพล อินนพุัฒน์ ยะลา 620 620 ยืนยันเรียบร้อย x
12 กฤตธรรศ ทะแก้ว เชียงใหม่ 560 560 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที่ 22 ธ.ค.61

x        เขา้พักกับ รัตนกร

สิทธิ์การเขา้พักชือ่-นามสกุล

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร์ ประจ าปี 2561

 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธนัวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทชายเดีย่ว อายุไมเ่กิน 8 ปี ( อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)



จังหวัด Total คะแนนที่ดี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ

ที่สุด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯที่จัดให้ หาที่พักเอง

1 แพทริคแค็นดอลล์ ไฮเอิลบรอน นครราชสีมา 1240 1240 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
2 รวิ โกฏกุิล กรงุเทพฯ 1070 1070 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม

3 พีรวชิช์ ด่านบุญเรือง เชียงราย 1210 1000 ยืนยันเรยีบรอ้ย x     เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

4 แดนไทย ตาก้อง ปทุมธานี 1040 940 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
5 อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง ภเูก็ต 940 940 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
6 อริยพล หลีกุล ภเูก็ต 1000 860 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
7 กานต์ธชั สุรฤทธิ์โยธนิ ชลบรี 810 760 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
8 กฤตเมธ ธรรมกุล สุราษฎร์ธานี 710 710 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
9 เจตพัฒน์ ศรีระววีงศา กรุงเทพฯ 660 660 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
10 ปังยะ ผลพิรุฬห์ กรุงเทพฯ 720 640 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
11 ปุญณพัฒน์ ธาระเวช กรุงเทพฯ 630 630 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
12 เบญจามินธ์ เซ่ียงเห็น ภเูก็ต 600 600 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
13 คุณานันท์ พันธราธร ปทุมธานี 580 580 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
14 สิริพิชญะ ขุนดี สระบุรี 540 540 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
15 Diamon BOUNTHALA ลาว 460 460 ยืนยันเรยีบรอ้ย x     เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

16 รัตนกร ธรรมสอน เชียงราย 520 420 ยืนยันเรยีบรอ้ย เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

ส ารอง

x        เขา้พักกับ พรภวิษย์

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร ์ประจ าปี 2561

 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธันวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทชายเดีย่ว อายุไมเ่กิน 10 ปี ( อัพเดทวันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น.)

ชือ่-นามสกุล สิทธิ์การเขา้พัก



จังหวัด Total คะแนนทีด่ี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ

ทีสุ่ด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯทีจ่ัดให้ หาทีพ่ักเอง

1 จักรกฤษณ์ บุญเจริญ นครราชสีมา 1090 1090 ยืนยันเรียบร้อย

2 เปน จารุศร กรุงเทพฯ 1020 1020 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม

3 วชิรวิทย์ สิงหการ ภูเก็ต 1040 940 ยืนยันเรียบร้อย x
4 อัฐวิกร กูลศิริศรีตระกูล พัทลุง 930 930 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่22 ธ.ค.61

5 ภาณุพัฒน์ ฟักประดิษฐ์ศร ชลบุรี 910 910 ยืนยันเรียบร้อย x
6 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ ล าปาง 790 790 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่22 ธ.ค.61

7 ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ ขอนแก่น 780 780 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่22 ธ.ค.61

8 ปราณบิดร บัวอินทร์ ปทุมธานี 750 720 ยืนยันเรียบร้อย x
9 ทัดพงษ์ กมลปัญญากร บุรีรัมย์ 660 660 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่22 ธ.ค.61

10 ปภิกุญช์ ไทยวัฒนานนท์ นครปฐม 600 600 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่23 ธ.ค.61

11 อาทิจภัทร จรัสวิโรจน์ ปทุมธานี 580 580 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม

12 ดนุนัย ภูเ่กษร ปทุมธานี 570 570 ยืนยันเรียบร้อย x
13 ภัทรกร เทศนธรรม กรุงเทพฯ 560 560 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม

14 ปวรปรัชญ์ ง่ันบุญศรี ชุมพร 540 540 ยืนยันเรียบร้อย x
15 ณัฐพนช์ เถามณี นครศรีธรรมราช 540 490 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่22 ธ.ค.61

16 ธนภัทร บุศราวงศ์ กรุงเทพฯ 440 440 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร์ ประจ าปี 2561

 ระหว่างวันที ่23 - 28  ธันวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทชายเดี่ยว อายุไมเ่กิน 12 ปี ( อัพเดทวันที ่16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)

ชื่อ-นามสกุล สิทธิ์การเขา้พัก



จังหวัด Total คะแนนทีด่ี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ
ทีสุ่ด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯทีจ่ัดให้ หาทีพ่ักเอง

1 ทินภัทร เทียนธวัช กระบี่ 1140 1090 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่24 ธ.ค.61

2 นฤบดี บุญวัฒน์ นนทบุรี 930 860 ยืนยันเรียบร้อย
3 รชตะ ธรรมเจริญสถิต กรุงเทพฯ 660 660 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
3 ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย ภูเก็ต 660 660 ยืนยันเรียบร้อย x
3 ธนภัทร บุศราวงศ์ กรุงเทพฯ 660 660 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
6 สกาย ถาวรไชยโสภณ กรุงเทพฯ 630 630 ยืนยันเรียบร้อย
7 จ้าว แวนสเคาวิค นนนทบุรี 630 630 ยืนยันเรียบร้อย
8 ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์ เชียงราย 670 620 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่24 ธ.ค.61

9 Maxwell CASTLE UK* 620 620 ยืนยันเรียบร้อย
9 พงศธร ขันติกิจ อ านาจเจริญ 620 620 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่24 ธ.ค.61

11 ณภัทร ต้ังมั่น กรุงเทพฯ 620 520 ยืนยันเรียบร้อย x
12 วิธวินท์ สิงหการ ภูเก็ต 550 500 ยืนยันเรียบร้อย x
13 ธัชพล ล่ิวศรีสกุล กรุงเทพฯ 530 500 ยืนยันเรียบร้อย x
14 วศิรัช แสงมิ่ง กรุงเทพฯ 500 500 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
15 ศุภกฤต เจริญศิลป์ ก าแพงเพชร 480 480 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
15 เตชิต มาตรา กรุงเทพฯ 480 480 ยืนยันเรียบร้อย x

ส ารอง1
ส ารอง2
ส ารอง3
ส ารอง4

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร์ ประจ าปี 2561
 ระหว่างวันที ่23 - 28  ธันวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทชายเดี่ยว อายุไมเ่กิน 14 ปี ( อัพเดทวันที ่16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)
ชื่อ-นามสกุล สิทธิ์การเขา้พัก



จังหวัด Total คะแนนทีด่ี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ

ทีสุ่ด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯทีจ่ัดให้ หาทีพ่ักเอง

1 ปวริศ อยู่บ ารุง เชยีงใหม่ 1380 1240 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
2 แทนตะวัน แมคจิโอริ กรุงเทพฯ 1060 1010 ยืนยันเรียบร้อย x
3 ธาม โรจนสุนทร กรุงเทพฯ 950 950 ยืนยันเรียบร้อย x
4 ชนาธร กางทอง สกลนคร 970 850 ยืนยันเรียบร้อย x
5 เลิศชัย รณรงค์ ภูเก็ต 700 700 ยืนยันเรียบร้อย x
6 โชติวัฒน์ แม่นอุดร กรุงเทพฯ 620 620 ยืนยันเรียบร้อย x
6 ศุภณัฐ ขาวเธียร กรุงเทพฯ 620 620 ยืนยันเรียบร้อย x
6 วริศ วรรณวิเชษฐ์ ขอนแก่น 620 620 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
9 ทรงฤทธิเ์ดวิด จั่นบุบผา กรุงเทพฯ 630 630 ยืนยันเรียบร้อย x
10 ชิษณุพงศ์ โภคินเศรษฐศิริ กรุงเทพฯ 600 600 ยืนยันเรียบร้อย x
11 ภัทรพงศ์ ทองแท้วรเศรษฐ์ นครราชสีมา 630 600 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่24 ธ.ค.61

12 พชร ใจน้อย ตาก 590 490 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที ่24 ธ.ค.61

13 ณัฐวุฒิ ศิริพรประสิทธิ์ ยะลา 490 490 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
14 เมษา สุราวุธ สงขลา 480 480 ยืนยันเรียบร้อย x ตดิตอ่ไมไ่ด้

15 ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา ชมุพร 470 470 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
16 ณัฏฐ์ จ้องสละ กรุงเทพฯ 500 450 ยืนยันเรียบร้อย x

ส ารอง1

ส ารอง2

ส ารอง3

ส ารอง4

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร์ ประจ าปี 2561

 ระหว่างวันที ่23 - 28  ธันวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทชายดี่ยว อายุไมเ่กิน 16 ปี ( อัพเดทวันที ่16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)

ชื่อ-นามสกุล สิทธิ์การเขา้พัก



จังหวัด Total คะแนนที่ดี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ
ที่สุด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯที่จัดให้ หาที่พักเอง

1 พงษ์เพชร พ่วงพันธ์ นครราชสีมา 1160 1090 ยืนยันเรียบร้อย
2 ภมูิ ปยิะปานนัท์ ภเูก็ต 1070 930 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที่ 24 ธ.ค.61

3 ธรีพัฒน์ ตาทิพย์ อ านาจเจริญ 790 790 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
4 พีระภทัร เด็ดทองหลาง สมุทรปราการ 780 780 ยืนยันเรียบร้อย x
4 สิรวิชญ์ สุดเนตร อ านาจเจริญ 780 780 ยืนยันเรียบร้อย x
6 วรเมธ พลดี เลย 740 740 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
7 ณฐัดนัย ละมา้ยไทย สุราษฎร์ธานี 660 660 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
8 พัฒนชัย เดชเพชร สมุทรสาคร 610 610 ยืนยันเรียบร้อย x
9 กรวิชญ์ แสงจันทร์ เพชรบูรณ์ 610 580 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
10 สุทิวัส ขยันดี ปทุมธานี 670 570 ยืนยันเรียบร้อย x
11 วชริพล พรหมาลิขติ ภเูก็ต 570 570 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
12 พิธวิัฒน์ พินิจนอก สุราษฎร์ธานี 560 510 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม
13 ณัฐชย วิไลรัตน์ เชียงใหม่ 500 500 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที่ 24 ธ.ค.61

14 จักรภทัร พันธุ์รัศมีทอง กรุงเทพฯ 490 490 ยืนยันเรียบร้อย x ตดิตอ่ไมไ่ด้

15 นภสั ปญัญาวิภาสวงศ์ กรุงเทพฯ 460 460 ยืนยันเรียบร้อย x
16 ปองธรรม พันตารักาษ์ แมฮ่่องสอน 450 450 ไมย่ืนยันเขา้ร่วม

ส ารอง1
ส ารอง2
ส ารอง3
ส ารอง4
ส ารอง5
ส ารอง6
ส ารอง7

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร์ ประจ าปี 2561
 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธนัวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทชายเดีย่ว อายุไมเ่กิน 18 ปี ( อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)
ชือ่-นามสกุล สิทธิ์การเขา้พัก



ล าดบั จังหวัด Total คะแนนที่ดี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ

ที่สุด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯที่จัดให้ หาที่พักเอง

1 ทักษญา ตันนิติกุล สขลา 1680 1320 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
2 โชติรินทร์ แก้วก่า ชลบุรี 1460 1320 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
3 ณวรรญา ณภาสวรรณ ปทุมธานี 980 980 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
4 ปวณีอร นวลศรี ปทุมธานี 970 920 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
5 ปิ่นปินัทธ์ พิทักษ์ตระกูล ชลบุรี 920 840 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
6 กวนิธดิา ชุ่มชิด นครราชสีมา 800 800 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 24 ธ.ค.61

7 พิรยา ใจเปรียว ปทุมธานี 780 780 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
8 ปัฐน์ธนิันต์ เผือกค า นครราชสีมา 910 770 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
9 จิณห์นิภา เอกรัตน์โยธนิ เพชรบุรี 770 770 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

10 อารีรัตน์ เดชเพชร สมุทรสาคร 660 660 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
11 ทิพย์ธารา ปัญญาภาพ ล าปาง 730 630 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

12 พาทินธิดา เสนาชยั พิษณุโลก 580 580 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม

ส ารอง1

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร ์ประจ าปี 2561

 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธันวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทหญงิเดีย่ว อายุไมเ่กิน 8 ปี ( อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)

สิทธิ์การเขา้พักชือ่-นามสกุล



ล าดบั จังหวัด Total คะแนนที่ดี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ

ที่สุด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯที่จัดให้ หาที่พักเอง

1 เพชรแท้ จันทร์ชูวณิชกุล ภเูก็ต 840 840 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
2 ภทัรจาริน วนศิริพร ชุมพร 800 800 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

3 จิตตานันท์ วมิุกตานนท์ พิษณุโลก 730 730 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

4 ณพัฐธกิา ราศรี อุบลราชธานี 710 710 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
5 จิราพร วรรณสุทธิ์ อุบลราชธานี 770 700 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
6 ศิริภทัร งามสง่า กรุงเทพฯ 700 700 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
7 ณปภชั เสรยานนท์ นครศรีธรรมราช 700 700 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
8 ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา กรุงเทพฯ 660 660 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
9 อารรีตัน์ เดชเพชร สมทุรสาคร 650 650 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม

10 ยิ่งลักษณ์ เจริญรักษ์ธนกุล กรุงเทพฯ 650 650 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
11 ชฎามาส ไตรตระกูลสินธุ์ นครราชสีมา 650 650 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม

12 แพรมาพร แพงจันทร์ ปทุมธานี 630 630 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
13 กัญญาณัฐ บุญมาตย์ สมุทรปราการ 650 620 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
14 รัตนมน เด็ดแก้ว พิษณุโลก 580 580 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
15 นทพร ขัติยะ เชียงราย 630 560 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

16 เมธนิี ทองเสนอ ภเูก็ต 590 540 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
ส ารอง1

ส ารอง2

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร ์ประจ าปี 2561

 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธันวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทหญงิเดีย่ว อายุไมเ่กิน 10 ปี ( อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)

สิทธิ์การเขา้พักชือ่-นามสกุล



ล าดบั จังหวัด Total คะแนนที่ดี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ

ที่สุด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯที่จัดให้ หาที่พักเอง

1 โยษิตา ศรีพร สุราษฎร์ธานี 1230 1160 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
2 นภสักร สมิตไมตรี สงขลา 1070 1000 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

3 ภคัชัญญา ขันติสิทธิ์ เชียงใหม่ 840 840 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

4 ณิชารีย์ บัวเพ็ชร ชลบุรี 870 770 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

5 ธนัญชนก ถนะรอด เพชรบุรี 730 730 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
6 ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล สุพรรณบุรี 710 710 ยืนยันเรยีบรอ้ย x ตดิตอ่ไมไ่ด้

7 รวปิรียา พงษ์นิรันดร นครราชสีมา 720 720 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
8 ศตพร หนุนทอง ฉะเชิงเทรา 730 680 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

9 พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ สมุทรปราการ 580 580 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
10 กมลวรรณ ยอดเพ็ชร อยุธยา 500 500 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
10 ฐิตารีย์ ไตรพิทักษ์ กรุงเทพฯ 500 500 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
12 มาหยา บุญญาอรุณเนตร กรุงเทพฯ 490 490 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
13 พชรกร เสนาชยั พิษณุโลก 440 440 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม
13 พิมพ์มาดา ทองค า สุราษฎรธ์านี 440 440 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม
15 กวนิทิพย์ เทพอิน ล าพูน 480 430 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 22 ธ.ค.61

16 ชนิดาภา อภวิงค์งาม เชยีงใหม่ 420 420 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม

ส ารอง1

ส ารอง2

ส ารอง3

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร ์ประจ าปี 2561

 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธันวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทหญงิเดีย่ว อายุไมเ่กิน 12 ปี ( อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)

สิทธิ์การเขา้พักชือ่-นามสกุล



ล าดับ จังหวัด Total คะแนนที่ดี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ
ที่สุด 6 ครั้ง หอพกัสมาคมฯ คอนโดฯที่จดัให้ หาที่พกัเอง

1 ตปณีย์ บญุวัฒน์ นนทบรีุ 1140 1000 ยืนยันเรียบร้อย x
2 กมรวรรณ ก้อนศิลา นนทบรีุ 1000 1000 ยืนยันเรียบร้อย x
3 อัจฉราพร วรรณโพธิ์ อ านาจเจริญ 930 930 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
4 ศุภนิด นพฤทธิ์ พังงา 930 860 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
5 วันใส กสิกรรมไพบลูย์ ยะลา 790 790 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
6 เทพญาดา เทพพา พษิณุโลก 720 720 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที่ 24 ธ.ค.61

7 ฌัชชา กล่อมกมล พษิณุโลก 750 700 ยืนยันเรียบร้อย x ติดต่อไม่ได้

8 พิมพ์มาดา ทองค า สุราษฎร์ธานี 650 650 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
9 สุดารัตน์ สุทธะ เชียงราย 640 640 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที่ 24 ธ.ค.61

10 ณัฐกฤตา พนัธ์สายเชือ้ ยโสธร 650 600 ยืนยันเรียบร้อย x
11 ภคพร จริชวาลา อุดรธานี 560 560 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที่ 24 ธ.ค.61

12 ลัลน์ลลิต บษุดี ปทมุธานี 570 570 ยืนยันเรียบร้อย x
13 กมลชนก สายแวว จันทบรุี 510 510 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
14 อภชิญา สฤษดิสุข พังงา 540 490 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
15 เมลิสสา เซ กรุงเทพฯ 440 440 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
16 แพรวา จงจิตร สงขลา 440 440 ไม่ยืนยันเข้าร่วม

ส ารอง1
ส ารอง2
ส ารอง3
ส ารอง4
ส ารอง5
ส ารอง6
ส ารอง7
ส ารอง8

รายละเอียดการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจ าป ี2561
 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธนัวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแหง่ชาติ เมืองทองธานี 

ประเภทหญงิเดีย่ว อายุไม่เกิน 14 ป ี( อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)
สิทธิ์การเข้าพักชือ่-นามสกุล



ล าดบั จังหวัด Total คะแนนที่ดี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ
ที่สุด 6 ครั้ง หอพักสมาคมฯ คอนโดฯที่จัดให้ หาที่พักเอง

1 กัญญธมล ยอดสนิท นครศรีธรรมราช 1100 1100 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 24 ธ.ค.61

2 พรนัชชา ก่อทรัพย์ ขอนแก่น 880 880 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 24 ธ.ค.61

3 วริศรา มุยสุข ขอนแก่น 830 830 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
4 ชัชนรี บุญกลาง นครศรีธรรมราช 790 790 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 24 ธ.ค.61

5 พรปวณ์ี กรุณกิจ สงขลา 850 780 ยืนยันเรยีบรอ้ย x ตดิตอ่ไมไ่ด้

6 เวยีร่า ดีเพิ่ม ชลบุรี 730 730 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 25 ธ.ค.61

7 ปารณัท ล าเจียกเทศ กรงุเทพฯ 720 720 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม
8 ณัฎฐนิช คงสุจริต พิษณุโลก 670 670 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
9 นันท์นภสั รจุิพูนพงศ์ ชลบุรี 650 650 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม
10 เมลิสสา เซ กรุงเทพฯ 640 640 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
11 วรวลัญช์ หวงัสันติธรรม เชียงใหม่ 500 500 ยืนยันเรยีบรอ้ย x เข้าวนัที่ 24 ธ.ค.61

12 ภาวินี รว่มรกัษ์ กรงุเทพฯ 510 510 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม
13 นันท์ธีรา รุ่งเรอืงโรจน์ สมทุรปราการ 470 470 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม
14 แพรวา จงจิตร สงขลา 430 430 ไมย่ืนยันเขา้รว่ม
15 พนัชกร สวนอาษา นครสวรรค์ 400 400 ยืนยันเรยีบรอ้ย x ตดิตอ่ไมไ่ด้

16 กฤติกา แอบเอี่ยม กรุงเทพฯ 360 360 ยืนยันเรยีบรอ้ย x
ส ารอง1
ส ารอง2
ส ารอง3
ส ารอง4
ส ารอง5

รายละเอียดการแขง่ขนัเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมอื รอบมาสเตอร ์ประจ าปี 2561
 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธันวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต ิเมอืงทองธานี 

ประเภทหญงิเดีย่ว อายุไมเ่กิน 16 ปี ( อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)
สิทธิ์การเขา้พักชือ่-นามสกุล



ล าดับ จังหวัด Total คะแนนที่ดี สถานะการยืนยัน หมายเหตุ
ที่สุด 6 ครั้ง หอพกัสมาคมฯ คอนโดฯที่จดัให้ หาที่พกัเอง

1 สิริธร ชนะพูล พิษณุโลก 1170 1170 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
2 รุ้ง ศิรินันทวิทยา ขอนแก่น 940 940 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
3 พิมพ์ลดา ทองค า สุราษฎร์ธานี 1000 930 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
4 ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์ ขอนแก่น 940 940 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
5 วรวลัญช์ ด าชะอม สุราษฎร์ธานี 860 860 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
6 บณัฑิตา พึ่งประภา น่าน 710 710 ยืนยันเรียบร้อย x เข้าวันที่ 24 ธ.ค.61

7 ณัฏฐณิชา กินรี กรุงเทพฯ 680 680 ยืนยันเรียบร้อย x
8 รวิพร พัชนี กระบี่ 620 620 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
9 กมลวรรณ กุศลสวัสด์ิ กรุงเทพฯ 630 560 ยืนยันเรียบร้อย x
10 อติกานต์ เลิศวรชัย กรุงเทพฯ 470 470 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
10 ธญัรดา โทธรัตน์ ภเูก็ต 470 470 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
12 ญาณิศา บญุมาตย์ สมุทรปราการ 470 470 ยืนยันเรียบร้อย x
13 ภทัรวดี อธษิฐ์โภคิน กระบี่ 440 440 ไม่ยืนยันเข้าร่วม
14 วริศรา ลี ปทมุธานี 440 440 ยืนยันเรียบร้อย x
15 ปารณัท ล าเจยีกเทศ กรุงเทพฯ 390 390 ยืนยันเรียบร้อย x
16 ณิชา จิตมณี เชียงใหม่ 400 400 ไม่ยืนยันเข้าร่วม

ส ารอง1
ส ารอง2
ส ารอง3
ส ารอง4
ส ารอง5
ส ารอง6
ส ารอง7
ส ารอง8
ส ารอง9
ส ารอง10

รายละเอียดการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจ าป ี2561
 ระหว่างวันที่ 23 - 28  ธนัวาคม 2561   ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแหง่ชาติ เมืองทองธานี 

ประเภทหญงิเดีย่ว อายุไม่เกิน 18 ป ี( อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.)
สิทธิ์การเข้าพักชือ่-นามสกุล


