การแข่งขัน Bangkok Table Tennis 2016
PG: 16

เยาวชนหญิงเดีย
่ วอายุไม่เกิน 21 ปี ( จ ับสลากสนาม )
5 กุมภาพันธ์ 2559 8 กุมภาพันธ์ 2559

1 อรวรรณ พาระนัง

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

2 BYE

BYE

3 BYE

BYE

4 ทิพา ประสิทธิร์ ัมย์

พิจต
ิ ร

5 ลักษิกา ทองทรัพย์

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

6 พรพิมล นายโรง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 BYE

BYE

8 ธมลวรรณ เขตต์เขือ
่ น

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

อรวรรณ พาระนั ง
260
1805

อรวรรณ พาระนั ง
(3:0)(5,10,4)

ทิพา ประสิทธิร์ ัมย์

206
1625

13
อรวรรณ พาระนั ง
0930 (3:2) 8,-9,-7,8,11
พรพิมล นายโรง
(w/o)
261
(3:0)(6,5,6)
1805 ธมลวรรณ เขตต์เขือ
่ น
ธมลวรรณ เขตต์เขือ
่ น
39
1100

(SF)

9 ฉั ตรฑริกา คล ้ายสุวรรณ

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

10 BYE

BYE

11 สุพัตรา ฤาเพียร

สพล.ชัยภูม ิ

12 เบญจมาศ ปิ ลกศิร ิ

ม.ธนบุร ี

13 ธนภร การขยัน

เมืองทอง

14 พัชรินทร์ เนตรชมภู

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

15 BYE

BYE

16 แคทรียา พวงศรี

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

17 กรชนก สุขหอม

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

18 BYE

BYE

19 รุง่ รัตน์ ปิ่ นสว่าง

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

20 ปาริชาติ ไพรสี

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

21 ทิวา ประสิทธิร์ ัมย์

พิจต
ิ ร

22 สวรินทร์ สาลักษณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

23 BYE

BYE

24 ธนัชพร หล่อศิรริ ัตน์

ไทยรุง่

อรวรรณ พาระนัง
(3:0) 5,5,5

ฉั ตรฑริกา คล ้ายสุวรรณ
262
1805
207
1625

208
1625

ฉั ตรฑริกา คล ้ายสุวรรณ
(3:0)(7,8,8)

(w/o)

สุพัตรา ฤาเพียร
(3:1) -9,8,6,11
14
0930 ฉั ตรฑริกา คล ้ายสุวรรณ
ธนภร การขยัน
(3:1)(6,-5,3,9)
263
(3:1)(6,-7,9,9)
1805 ธนภร การขยัน
แคทรียา พวงศรี
51
อรวรรณ พาระนัง
1330 (3:1) 8,-4,7,8

(FINAL)
กรชนก สุขหอม

209
1625

210
1625

264
ปาริชาติ ไพรสี
1830
(w/o)
(w/o)
ปาริชาติ ไพรสี
15
ธนั ชพร หล่อศิรริ ัตน์
0930 (3:0) 1,5,10
สวรินทร์ สาลักษณ์
(w/o)
265
(3:0)(5,8,6)
1830 ธนั ชพร หล่อศิรริ ัตน์
ธนั ชพร หล่อศิรริ ัตน์
(SF)

25 ธิตส
ิ ด
ุ า เปรมศรี

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

26 BYE

BYE

27 พานิชย์ ศรีเพ็ญแก ้ว

สพล.ชัยภูม ิ

28 จรรยาพร วรภักดี

สโมสรกีฬาธารสุวรรณ

29 มนอัปสร สฤษดิอ
์ ภิรักษ์

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

30 BYE

BYE

31 BYE

BYE

32 อภิชญา ศรีเทวฤทธิ์

สโมสรเทเบิลเทนนิสตารวจ

40
1100

(3:0) 5,7,7

มนอัปสร สฤษดิอ
์ ภิรักษ์

ธิตส
ิ ด
ุ า เปรมศรี
266
จรรยาพร วรภักดี
1830 (3:0)(10,6,3)
211 (3:0)(5,3,6)
1625 จรรยาพร วรภักดี
16
(3:2) -7,9,-8,8,9
0930 มนอัปสร สฤษดิอ
์ ภิรักษ์
มนอัปสร สฤษดิอ
์ ภิรักษ์
267
1830

(3:2)(-8,11,-10,7,8)
มนอัปสร สฤษดิอ
์ ภิรักษ์

อภิชญา ศรีเทวฤทธิ์

