การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
เยาวชนหญิงเดีย
่ วอายุไม่เกิน 15 ปี
5 กุมภาพันธ์ 2559

1 ศตพร แก ้วสันเทียะ

PG : 6

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

ศตพร แก ้วสันเทียะ

2 BYE

108
1340

3 BYE
4 กุนทินี ท ้าวเอ

เทศบาล๕ นครปฐม

5 ภาวิดา วงศ์ถริ พร

สาธิต มศว ประสานมิตร

กุนทินี ท ้าวเอ
172
1520

109
1340

7 BYE
สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

ั ยานนท์
9 ธนัชนันท์ ชูสต

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

11 BYE
12 ลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุลาจารีกล
ุ สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

14 อริยา เครือทอง

โรงเรียนกีฬา อบจ พิษณุโลก

52
1020

15 BYE
16 ภาวิดา คงแขม

ไทยรุง่

17 สริตา สายเสมา

บางมด

สริตา สายเสมา

19 BYE

21 พักตร์วภ
ิ า โควาพิทักษ์ เทศ

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

22 เบญญากร สิงห์พลงาม

โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ

24 ฟ้ าประทาน ช่วยรักษา

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

25 ญาณิศา ติรภัทร

เมืองทอง

53
1020

174
สริตา สายเสมา
1520 (3:0)(4,6,5)
พักตร์วภ
ิ า โควาพิทักษ์เทศ
(3:1)(7,5,-9,4)
113
(3:2)(-7,8,6,-3,8)
1340
พักตร์วภ
ิ า โควาพิทักษ์เทศ

ญาณิศา ติรภัทร
114
1340

27 BYE
สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

29 พิมลพรรณ เปี ยกสันเทียะ

โรงเรียนกีฬา อบจ พิษณุโลก

30 ณั ฐธิดา เบญจปิ ยะพร

ITC GROUP

31 BYE
ม.ธนบุร ี

กลุม
่ 3

ฟ้ าประทาน ช่วยรักษา

26 BYE

28 ปิ ยพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์

สริตา สายเสมา
(3:0)(4,7,3)

กัลยกร อิม
่ อาดูร

23 BYE

32 นลินทิพย์ เมธีบญ
ุ วิรย
ิ ะกุล

ลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุลาจารีกล
ุ
173
ธนั ชนั นท์ ชูสัตยานนท์
1520 (3:0)(6,3,4)
กลุม
่ 2
อริยา เครือทอง
(3,0)(7,7,2)
111
(w/o)
1340
อริยา เครือทอง

112
1340

เทศบาล๕ นครปฐม

ธนั ชนั นท์ ชูสัตยานนท์
(w/o)

ภาวิดา คงแขม

18 BYE

20 กัลยกร อิม
่ อาดูร

(3:0)(8,8,8)
พรรษ ศุภวัฒน์กล
ุ

ธนั ชนั นท์ ชูสัตยานนท์
110
1340

เทศบาล๕ นครปฐม

กลุม
่ 1

พรรษ ศุภวัฒน์กล
ุ

10 BYE

13 กัลยรัตน์ อิม
่ อาดูร

ศตพร แก ้วสันเทียะ
(3:2)(-4,7,9,-11,5)

ภาวิดา วงศ์ถริ พร

6 BYE

8 พรรษ ศุภวัฒน์กล
ุ

ศตพร แก ้วสันเทียะ
(3:0)(6,5,2)

54
1020

ปิ ยพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์
(3:0)(8,5,6)

ปิ ยพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์
175
ปิ ยพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์
1520 (3:1)(8,-8,5,9)
พิมลพรรณ เปี ยกสันเทียะ
(3:2)(7,-8,-7,9,7)
115
(3:0)(5,7,6)
1340
นลินทิพย์ เมธีบญ
ุ วิรย
ิ ะกุล
นลินทิพย์ เมธีบญ
ุ วิรย
ิ ะกุล

กลุม
่ 4
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33 ชนกพร ชูชานาญ

PG : 7

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

ชนกพร ชูชานาญ

34 BYE

116
1340

35 BYE
36 วรรณวิสาข์ เอือ
้ วิรย
ิ ะโยธิน

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

37 มุจลินทอง หลอมทอง

โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ

38 สิรธิ ร ฟุ้ งไมตรี

สาธิต มศว ประสานมิตร

55
1020

39 BYE
40 เรณุกา ภัทราวรธารงค์

ม.ธนบุร ี

41 อรวดี ทองส่งเสริม

FSS

118
1340

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

45 อภิญญา แก ้วนิยม

ITTI Thailand

46 ฉั ตรทิพย์ กมลคุ ้มนาคร

โรงเรียนวัดมะลิ

56
1020

47 BYE
48 โบว์ชมพู ทองสวัสดิ์

เมืองทอง

49 เบญญาภา ปั ททุม

โรงเรียนกีฬา อบจ พิษณุโลก

ปั ณฑิตา ภิญโญไพศาล
177
ปั ณฑิตา ภิญโญไพศาล
1520 (3:1)(6,-6,8,8)
กลุม
่ 6
ฉั ตรทิพย์ กมลคุ ้มนาคร
(w/o)
119
(3:0)(5,4,5)
1340
โบว์ชมพู ทองสวัสดิ์

เบญญาภา ปั ททุม
120
1400

51 BYE
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

53 กษิรา ภัทราวรธารงค์

ม.ธนบุร ี

54 กฤติยา ศรีถาวร

ช่องฟ้ าซินเซิง

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้านปู

57 นวรัตน์ เปรมศรี

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

57
1020

178
มนต์สวรรค์ สฤษดิอ
์ ภิรักษ์
1520 (3:1)(11,-5,8,5)
กลุม
่ 7
กษิรา ภัทราวรธารงค์
(30)(4,4,6)
121
(3:0)(7,8,10)
1400
มนต์สวรรค์ สฤษดิอ
์ ภิรักษ์
มนต์สวรรค์ สฤษดิอ
์ ภิรักษ์

นวรัตน์ เปรมศรี

58 BYE

122
1400

59 BYE
60 สุจต
ิ รา บวชดอน

โรงเรียนกีฬา อบจ พิษณุโลก

61 นัทภรณ์ พลายแก ้ว

นครปฐม

่ สัตย์สกุลชัย
62 กรณิศ ซือ

Nittaku

63 BYE

วารุณี อ่อนขาว
(3:0)(5,4,8)

วารุณี อ่อนขาว

55 BYE
56 มนต์สวรรค์ สฤษดิอ
์ ภิรักษ์

ปั ณฑิตา ภิญโญไพศาล
(3:0)(5,3,5)

โบว์ชมพู ทองสวัสดิ์

50 BYE

52 วารุณี อ่อนขาว

กลุม
่ 5

อรวดี ทองส่งเสริม

43 BYE

64 ศศิกาญจน์ เกิดทวี

วรรณวิสาข์ เอือ
้ วิรย
ิ ะโยธิน
176
ชนกพร ชูชานาญ
1520 (3:0)(7,3,12)
สิรธิ ร ฟุ้ งไมตรี
(3:2)(-10,-9,8,5,4)
117
(3:0)(7,6,10)
1340
เรณุกา ภัทราวรธารงค์
เรณุกา ภัทราวรธารงค์

42 BYE

44 ปั ณฑิตา ภิญโญไพศาล

ชนกพร ชูชานาญ
(3:2)(-7,9,-7,6,8)

นวรัตน์ เปรมศรี
(3:0)(3,6,6)

สุจต
ิ รา บวชดอน
179
1520
58
1020

ศศิกาญจน์ เกิดทวี
(3:1)(7,-6,6,8)

กลุม
่ 8

นั ทภรณ์ พลายแก ้ว
(3:1)(-10,7,9,7)
123
(3:0)(10,6,2)
1400
ศศิกาญจน์ เกิดทวี
6+9

ม.ธนบุร ี

ศศิกาญจน์ เกิดทวี
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รอบสอง
5 กุมภาพันธ์ 2559

1 นันท์นภัส โกละ

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

ั ยานนท์
2 ธนัชนันท์ ชูสต

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

3 ชนกพร ชูชานาญ

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

4 ชนิตา พานิชเจริญ

เมืองทอง

5 เกวลิน ส่งแสง

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

6 ปิ ยพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

7 มนต์สวรรค์ สฤษดิอ
์ ภิรักษ์

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้านปู

8 ปพัชญา หัวรักกิจ

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

9 ผกาวรรณ การถาง

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

10 ศศิกาญจน์ เกิดทวี

ม.ธนบุร ี

11 ศตพร แก ้วสันเทียะ

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

12 พรกนก ม่วงหวาน

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ ้านปู

13 อัคราพร ดวงจันทร์

เมืองทอง

14 ปั ณฑิตา ภิญโญไพศาล

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

15 สริตา สายเสมา

บางมด

16 ฐาปนี พรมมา

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

8 กุมภาพันธ์ 2559

228
1715

229
1715

230
1715

231
1715

232
1715

233
1715

234
1715

235
1715

นั นท์นภัส โกละ
(3:1)(10,-8,6,8)
5
นั นท์นภัส โกละ
0900
(3:0) 2,8,7
(3:1)(5,7,-2,6)
ชนิตา พานิชเจริญ (SF)
35
นั นท์นภัส โกละ
1100 (3:1) 7,-6,10,2
ปิ ยพัชร์ พิไลแสงสุรย
ี ์
(3:1)(-10,7,7,7)
6
(3:1) 9,-10,10,7
0900
ปพัชญา หัวรักกิจ
(3:1)(10,10,-7,6)
ปพัชญา หัวรักกิจ
( FINAL )
53
นั นท์นภัส โกละ
1330 (3:0) 8,13,8
ผกาวรรณ การถาง
(3:0)(2,2,1)
7
ผกาวรรณ การถาง
0900
(3:0) 7,2,4
(3:2)(8,-8,9,6,-10)
ศตพร แก ้วสันเทียะ (SF)
36
(3:0) 5,6,11
1100 ผกาวรรณ การถาง
อัคราพร ดวงจันทร์
(3:1)(11,-3,7,5)
8
(3:0) 8,8,8
0900
อัคราพร ดวงจันทร์
(3:1)(8,-9,7,7)
สริตา สายเสมา

