การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
PG:12

เยาวชนหญิงเดีย
่ วอายุไม่เกิน 10 ปี
1 วิรากานต์ ทายะพิทักษ์

5 กุมภาพันธ์ 2559

8 กุมภาพันธ์ 2559

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

วิรากานต์ ทายะพิทักษ์

2 BYE
3 เขมิสรา ดีรจ
ุ เิ จริญ

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

4 ชนม์ณช
ิ า ปาวะศรี

FSS

5 ญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์

สาธิต มศว ประสานมิตร

6 ธนิดา เอีย
่ มเลิศวงศ์

สโมสรสายทิพย์ 9

244
1740
188
1540

189
1540

7 BYE
8 ลักษิกา กิตติรักษ์ ปัญญา

วิรากานต์ ทายะพิทักษ์
(3:0)(5,2,5)

(3:1)(10,8,-1,5)
ชนม์ณช
ิ า ปาวะศรี

21
วิรากานต์ ทายะพิทักษ์
1000 (3:0) 6,1,5
ธนิดา เอีย
่ มเลิศวงศ์
(3:0)(4,6,7)
245
(3:0)(12,3,4)
1740 ลักษิกา กิตติรักษ์ ปัญญา
ลักษิกา กิตติรักษ์ ปัญญา

ITTI Thailand

(SF)

9 ภัณฑิรา เมนะสินธุ์

สโมสรเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลาซาลกรุงเทพ

10 กนกพร สุทธิศักดิ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

11 สรวีย ์ ยุตธิ าดา

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

12 ภาพิมล เมธาชัยกิจ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

13 ฐาณิดา จันทรานุวฒ
ั น์กล
ู

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

14 อาคิรา ถามะพันธ์

นนทบุร ี

190
1540

ภัณฑิรา เมนะสินธุ์
(w/o)
246
ภัณฑิรา เมนะสินธุ์
1740 (3:0)(8,8,7)

191
1540

(3:2)(-7,-7,9,10,9)

192
1600

15 BYE
16 ณั ฐสิมา ดีแกง

อิมพีเรียลสาโรง

17 แพรวพราว ทรัพย์ศริ อ
ิ ยูค
่ ง

ไทยรุง่

บ ้านอิม
่ อุน
่

20 ชนั ญธิดา ภิระบรรณ์

ITTI Thailand

21 ชนั ญชิดา สุขมาก

เทศบาล๕ นครปฐม

22 กชพร โพธิไ์ พงาม

VDOMAX

23 พชรพร ชาญวานิชบริการ

CORNER SPINS

24 ชิสาพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

25 ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์

สาธิต มศว ประสานมิตร

Piboonbumpen

28 นั นท์นภัส สุขทวี

สุทธิลักษณ์ทม
ี

29 ณั ฐกฤตา หงษ์ โต

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

30 อังคณา คามี

พิจต
ิ ร

31 BYE

BYE

32 ณั ช ศุภวัฒนกุล

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

ภาพิมล เมธาชัยกิจ
(3:0) 10,5,12
22
1000 ฐาณิดา จันทรานุวฒ
ั น์กล
ู
ฐาณิดา จันทรานุวัฒน์กล
ู
(3:2)(-11,8,10,-6,5)
247
(3:0)(8,5,2)
1740 ฐาณิดา จันทรานุวัฒน์กล
ู

FINAL

55 วิรากานต์ ทายะพิทักษ์
1330 (3:0) 4,6,6

แพรวพราว ทรัพย์ศริ อ
ิ ยูค
่ ง

193
1600

194
1600

195
1600

26 BYE
27 ปุณฑ์ชณิ วิยาภรณ์

วิรากานต์ ทายะพิทักษ์
(3:0) 2,3,4

ณั ฐสิมา ดีแกง

18 BYE
19 พิมพ์พศ
ิ า เพ็ชรสิงห์โต

43
1130

196
1600

197
1600

248
แพรวพราว ทรัพย์ศริ อ
ิ ยูค
่ ง
1740 (3:0)(4,4,2)
(w/o)
ชนั ญธิดา ภิระบรรณ์
23
ชิสาพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์
1000 (3:1) -10,6,8,6
ชนั ญชิดา สุขมาก
(3:0)(2,4,5)
249
(3:1)(10,-4,7,7)
1740 ชิสาพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์
(3:0)(8,7,9)
ชิสาพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์
(3:1) 9,-8,3,7
44
(SF)
1130 ณั ช ศุภวัฒนกุล
ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
250
ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
1740 (3:1)(6,-12,3,10)
(3:0)(7,8,10)
ปุณฑ์ชณิ วิยาภรณ์
24
(3:0) 2,3,10
1000 ณั ช ศุภวัฒนกุล
ณั ฐกฤตา หงษ์ โต
(w/o)
251
(3:0)(1,8,5)
1740 ณั ช ศุภวัฒนกุล
ณั ช ศุภวัฒนกุล

