รายการ Butterfly Thammasat Open 2016
PG: 50

เยาวชนหญิงเดีย
่ วอายุไม่เกิน 8 ปี
1 พชรพร ชาญวานิชบริการ

จับฉลากสนาม

27 มีนาคม 2559

CORNER SPINS

พชรพร ชาญวานิชบริการ

2 BYE
3 พัชรกันต์ วิบล
ู รังสรรค์

ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วท
ิ ยา

4 พลอยนภัส อาไพจันทรกุล

ประเสริฐปิ งปอง

5 พัชรกันย์ เพชรสิงห์โต

บ ้านอิม
่ อุน
่

6 ณั ฐนิดา นามบุตร

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

343
1625

(3:1) -8,5,3,4
พัชรกันต์ วิบล
ู รังสรรค์
403 พชรพร ชาญวานิชบริการ

206
1340

ณั ฐนิดา นามบุตร
(3:0) 7,3,8

1740

344
1625

โรงเรียนปริยต
ั ริ ังสรรค์

10 พิชญธิดา นิลนาก

สมาคมกีฬากรุงเก่า

11 สกุลญา อริยโชติมา

สาธิต มศว ประสานมิตร

่ วิทยกุล
12 นั นท์นภัส ชืน

เมืองทอง

13 นภาดา สิงห์โพธิ์

สุทธิลักษณ์ทม
ี

14 อาจารี กล่อมภิรมย์

ระยอง

17 ธัญชนิต ชูนต
ิ ย์

208
1340

(3:0) 9,3,2
สกุลญา อริยโชติมา

1625

สุทธิลักษณ์ทม
ี

21 นั ชชา ศุกระศร

ชมรมเทเบิลเทนนิสราษฎร์วท
ิ ยา

22 สิรป
ี ราชญ์ พันธุเ์ จริญ

CORNER SPINS

23 ชนาทิป ศรีประทุม

บ ้านอิม
่ อุน
่

24 สาธิดา อาไพจันทรกุล

ประเสริฐปิ งปอง

25 มาธวี ตันติพท
ุ ธ

สาธิต มศว ประสานมิตร

209
1340

แต ้จิว๋ สุราษฎร์ธานี

28 ทรรศนั นท์ บุญพินจ
ิ พงษ์

พิจต
ิ ร

29 ญานั จฉา มัทธกุลพร

ระยอง

30 ณปภา พันธุร์ ักษ์

เมืองทอง

31 BYE

BYE

32 เขมิสรา ดีรจ
ุ เิ จริญ

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล

อาจารี กล่อมภิรมย์
(3:0) 5,3,13
346
1625

(3:0) 3,5,9

ณั ฏฐณิชา บัวสุวรรณ

(3:1) -4,3,6,3

ณั ฏฐณิชา บัวสุวรรณ

ณั ฏฐณิชา บัวสุวรรณ
FINAL

60
1300

ธัญชนิต ชูนต
ิ ย์
347
1625
210
1340

ธัญชนิต ชูนต
ิ ย์
(3:0) 1,5,1

(3:0) 7,6,9
อนิสรา มณีเนตร
405
1740

211
1340

212
1340

ธัญชนิต ชูนต
ิ ย์
(3:0) 4,1,4

นั ชชา ศุกระศร
(3:0) 6,9,5
348
1625

(3:1) 5,10,-9,9

นั ชชา ศุกระศร
(3:1) -6,7,5,6
ชนาทิป ศรีประทุม
28
0930

(SF)

มาธวี ตันติพท
ุ ธ

26 BYE
27 หนึง่ ธิดา เรืองเจริญ

(3:0) 4,5,6

404
1740

18 BYE

20 ศศิธร สรรพกิจผล

27
0930

สุมาลี ปู่ นาค
(3:0) 5,6,5
345
สุมาลี ปู่ นาค

พิจต
ิ ร

เมืองทอง

ณั ฐนิดา นามบุตร

207
1340

-

19 อนิสรา มณีเนตร

(3:2) 4,-7,-3,9,7

(SF)

15 BYE
16 ณั ฏฐณิชา บัวสุวรรณ

(3:0) 3,5,2

เขมฐิณี ปุญจิตร

พิจต
ิ ร

9 สุมาลี ปู่ นาค

พชรพร ชาญวานิชบริการ
(3:0) 4,0,5

205
1340

7 BYE
8 เขมฐิณี ปุญจิตร

28 มีนาคม 2559

349
1625
213
1400

มาธวี ตันติพท
ุ ธ
(3:0) 8,5,7

(3:0) 6,8,4
ทรรศนั นท์ บุญพินจ
ิ พงษ์
406
1740

214
1400

ญานั จฉา มัทธกุลพร
(3:0) 6,6,8
350
1625

(3:1) 6,6,-9,5

มาธวี ตันติพท
ุ ธ

(3:1) -5,5,7,4

เขมิสรา ดีรจ
ุ เิ จริญ

เขมิสรา ดีรจ
ุ เิ จริญ

