โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”
ตารางการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560
สนามแบดมินตันอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีมชาย ประถม
Quarterfinals
1 สาธิตจุฬาประถม [1]
2 Bye 1

Semifinals

#5: ส. 7/1/2017 9:00
#2: ศ. 6/1/2017 9:00

5 สาธิตมศว องครักษ์
6 สาธิตขอนแก่น

#7: อา. 8/1/2017 9:00
#3: ศ. 6/1/2017 9:00

7 Bye 2
8 สาธิตประสานมิตรประถม [2]

Winner

สาธิตจุฬาประถม [1]
#1:

3 สาธิตรามประถม
4 สาธิตเกษตร

Final

#6: ส. 7/1/2017 9:00
สาธิตประสานมิตรประถม [2]
#4:

ทีมหญิง ประถม
Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

1 สาธิตจุฬาประถม [1]
2 Bye 1

สาธิตจุฬาประถม [1]
#1:

3 สาธิตกาแพงแสน
4 สาธิตมศว องครักษ์

#5: ส. 7/1/2017 9:00
#2: ศ. 6/1/2017 9:00

5 สาธิตขอนแก่น
6 สาธิตรามประถม

#7: อา. 8/1/2017 9:00
#3: ศ. 6/1/2017 9:00

7 สาธิตเกษตร
8 สาธิตประสานมิตรประถม [2]

#6: ส. 7/1/2017 9:00
#4: ศ. 6/1/2017 9:00

ทีมชาย ม.ต้น
Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

1 สาธิตประสานมิตรมัธยม [1]
2 สาธิตขอนแก่น

#1: ศ. 6/1/2017 11:30

3 สาธิตปทุมวัน
4 สาธิตจุฬามัธยม

#5: ส. 7/1/2017 11:30
#2: ศ. 6/1/2017 11:30

5 สาธิตเกษตร
6 สาธิตมหาสารคามมัธยม

#7: อา. 8/1/2017 11:30
#3: ศ. 6/1/2017 11:30

7 สาธิตกาแพงแสน
8 สาธิตราม [2]

#6: ส. 7/1/2017 11:30
#4: ศ. 6/1/2017 11:30

ทีมหญิง ม.ต้น
Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

1 สาธิตจุฬามัธยม [1]
2 สาธิตขอนแก่น

#1: ศ. 6/1/2017 11:30

3 สาธิตปทุมวัน
4 สาธิตราม

#5: ส. 7/1/2017 11:30
#2: ศ. 6/1/2017 14:00

5 สาธิตเชียงใหม่
6 สาธิตเกษตรศาสตร์

#7: อา. 8/1/2017 9:00
#3: ศ. 6/1/2017 14:00

7 สาธิตมหาสารคามมัธยม
8 สาธิตประสานมิตรมัธยม [2]

#6: ส. 7/1/2017 11:30
#4: ศ. 6/1/2017 14:00

ทีมชาย ม.ปลาย
Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

1 สาธิตประสานมิตรมัธยม [1]
2 สาธิตราม

#1: ศ. 6/1/2017 17:00

3 สาธิตปทุมวัน
4 สาธิตเกษตร

#5: ส. 7/1/2017 14:00
#2: ศ. 6/1/2017 17:00

5 สาธิตจุฬามัธยม
6 สาธิตมหาสารคามมัธยม

#7: อา. 8/1/2017 11:30
#3: ศ. 6/1/2017 17:00

7 สาธิตบูรพา
8 สาธิตขอนแก่น [2]

#6: ส. 7/1/2017 14:00
#4: ศ. 6/1/2017 17:00

ทีมหญิง ม.ปลาย
Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

1 สาธิตเกษตร [1]
2 Bye 1

สาธิตเกษตร [1]
#1:

3 สาธิตราม
4 สาธิตประสานมิตรมัธยม

#5: ส. 7/1/2017 14:00
#2: ศ. 6/1/2017 14:00

5 สาธิตมหาสารคามมัธยม
6 สาธิตจุฬามัธยม

#7: อา. 8/1/2017 11:30
#3: ศ. 6/1/2017 14:00

7 Bye 2
8 สาธิตขอนแก่น [2]

#6: ส. 7/1/2017 14:00
สาธิตขอนแก่น [2]
#4:

ชายเดี่ยว ประถม
1

โรงเรียน
สาธิตขอนแก่น

2

Round 1
ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล
Bye 1

3

สาธิตรามประถม

สุณัฐพงศ์ พุทธิวงศาสุนทร

4

สาธิตมศว องครักษ์

พลัฏฐ์ ธันโชติธนไพศาล

5

สาธิตประสานมิตรประถม

วิธวินท์ ชีวาสิทธิ์

6

Bye 3

7

สาธิตเกษตร

ภาวัต แสนสุทธิ์

8

สาธิตจุฬาประถม

วีรชัย กฤตพงษ์

9

สาธิตเกษตรศาสตร์

กฤษฎิ์ ประภาศิริ

10

สาธิตรามประถม

ชินกฤต เคลือบสุวรรณ

11

สาธิตจุฬาประถม

เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์

12

สาธิตมศว องครักษ์

ชวณัฐ กิจวาสน์

13

สาธิตกาแพงแสน

ภูวิศ สุวรรณสุนทร

14

สาธิตขอนแก่น

กัญจน์ เหล่าเลิศวรกุล

15
16

Quarterfinals

ณวัตร ซองกึน สุรวิริยาการ

Final

Winner

ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล
#1:
#9: อ. 10/1/2017 10:30
#2: จ. 9/1/2017 12:20
#13: พ. 11/1/2017 10:10
วิธวินท์ ชีวาสิทธิ์
#3:
#10: อ. 10/1/2017 10:30
#4: จ. 9/1/2017 12:20
#15: พฤ. 12/1/2017 9:00
#5: จ. 9/1/2017 12:45
#11: อ. 10/1/2017 10:30
#6: จ. 9/1/2017 12:45
#14: พ. 11/1/2017 10:45
#7: จ. 9/1/2017 12:45

Bye 2
สาธิตประสานมิตรประถม

Semifinals

#12: อ. 10/1/2017 10:30
ณวัตร ซองกึน สุรวิริยาการ
#8:

หญิงเดี่ยว ประถม
1

โรงเรียน
สาธิตประสานมิตรประถม

2

Round 1
นนทพร พานิช [1]
Bye 1

3

สาธิตรามประถม

สรัญทร นริชภวรัญชน์

4

สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายประถม

พลอยสีรุ้ง เจริญปัญญายิ่ง

5

สาธิตขอนแก่น

มนัญญา ศรีมันตะ

6

Bye 3

7

สาธิตเกษตร

พบพร บุญมี

8

สาธิตมศว องครักษ์

กิตติยา อานทอง

9

สาธิตกาแพงแสน

ชวัลรดา ประยูรวงค์

10

สาธิตจุฬาประถม

มาตา ชลสายพันธ์

11

สาธิตเกษตร

กิตติญา ไกรธีรวุฒิ

12

สาธิตมศว องครักษ์

วีรณัฐชา หล่าสกุล

13

สาธิตรามประถม

ธัญชนก ศิริไพพรรณ

14

สาธิตประสานมิตรประถม

วรพร ขันธ์สุวรรณ

15
16

Quarterfinals

พีรชาภา สันติวรากร

Final

Winner

นนทพร พานิช [1]
#1:
#9: อ. 10/1/2017 11:00
#2: จ. 9/1/2017 12:45
#13: พ. 11/1/2017 10:10
มนัญญา ศรีมันตะ
#3:
#10: อ. 10/1/2017 11:00
#4: จ. 9/1/2017 12:45
#15: พฤ. 12/1/2017 9:00
#5: จ. 9/1/2017 13:10
#11: อ. 10/1/2017 11:00
#6: จ. 9/1/2017 13:10
#14: พ. 11/1/2017 10:10
#7: จ. 9/1/2017 13:10

Bye 2
สาธิตขอนแก่น

Semifinals

#12: อ. 10/1/2017 11:00
พีรชาภา สันติวรากร
#8:

ชายคู่ ประถม

1

โรงเรียน
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตจุฬาประถม

Round 1
วีรชัย กฤตพงษ์ [1]
เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์

สาธิตรามประถม
สาธิตรามประถม
สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตประสานมิตรประถม

Bye 1
ตรรกพล ตันธวัช
ศุภวิชญ์ สุขเขตต์
ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล
วิชญ์ ประฏิภาณวัตร
นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชยั
ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์

สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตรามประถม
สาธิตรามประถม

Bye 3
ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ
ภัคพงศ์ คงศรี
ธาวิน โกรัตนะ
ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง
ณภัทร ซองวอน สุรวิริยาการ
ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
ชินกฤต เคลือบสุวรรณ
นันทวัชร์ บุญเฮง

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตมศว องครักษ์

Bye 4
ก้องเกียรติยศ ชาทองยศ
ปราญชล สันติวรากร
ชิน แก้วเทวี
นวิน สุเมธกิจการ
กฤษฏิน อานทอง
พีรพัฒน์ ต.วรพานิช

ก้องเกียรติยศ ชาทองยศ
ปราญชล สันติวรากร
#6:

สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 2
ประวีร์ ภูริพันธ์วิชัย
วรานนท์ ต่อกิจไพศาล

ประวีร์ ภูริพันธ์วิชัย
วรานนท์ ต่อกิจไพศาล
#8:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

วีรชัย กฤตพงษ์ [1]
เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์
#1:
#9: อ. 10/1/2017 13:30
#2: จ. 9/1/2017 16:05
นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชยั
ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์
#3:

#13: พ. 11/1/2017 12:30

#10: อ. 10/1/2017 13:30
#4: จ. 9/1/2017 16:05
#15: พฤ. 12/1/2017 9:00
#5: จ. 9/1/2017 16:05
#11: อ. 10/1/2017 13:30

#14: พ. 11/1/2017 13:05
#7: จ. 9/1/2017 16:05
#12: อ. 10/1/2017 13:30

หญิงคู่ ประถม

1

โรงเรียน
สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน

Round 1
ชนัญดา เกตุมณี
ชวัลรดา ประยูรวงค์

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น
สาธิตรามประถม
สาธิตรามประถม
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน
สาธิตรามประถม
สาธิตรามประถม
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 1
ฟ้าใส สิงคิบุตร
อภิสรา จัตวัฒนกุล
ณัชชา ลอยฤทธิวฒ
ุ ิไกร
สรัญทร นริชภวรัญชน์
ปทิตตา แสนสุทธิ์
วิชญาพร อาจทา
ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
วรพร ขันธ์สุวรรณ
รัศมิ์ราไพ เอียดแก้ว
อภิชญา พานหล้า
ธนภร พรรณประภาศรี
พลอยสีรุ้ง เจริญปัญญายิ่ง
ชลธิชา สวัสดิ์จิรพงศ์
นชนนท ภักดีฉนวน
ญาณิศา สวมศรี
ณัฏฐ์ชนุตต์ รุจิแสงวิทยา
กิตติญา ไกรธีรวุฒิ
พบพร บุญมี
จิณัฐตา สุธรรมจารุ
เปรมากร เถียรถาวร
กิตติยา อานทอง
วีรณัฐชา หล่าสกุล
บงกช เข็มทองหลาง
มนัญญา ศรีมันตะ

สาธิตจุฬาประถม
สาธิตจุฬาประถม

Bye 2
ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา
มาตา ชลสายพันธ์

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

ชนัญดา เกตุมณี
ชวัลรดา ประยูรวงค์
#1:
#9: อ. 10/1/2017 14:00
#2: จ. 9/1/2017 16:05
#13: พ. 11/1/2017 12:30
#3: จ. 9/1/2017 16:30
#10: อ. 10/1/2017 14:00
#4: จ. 9/1/2017 16:30
#15: พฤ. 12/1/2017 9:00
#5: จ. 9/1/2017 16:30
#11: อ. 10/1/2017 14:00
#6: จ. 9/1/2017 16:30
#14: พ. 11/1/2017 12:30
#7: จ. 9/1/2017 16:30
ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา
มาตา ชลสายพันธ์
#8:

#12: อ. 10/1/2017 14:00

คู่ผสม ประถม

1

โรงเรียน
สาธิตเกษตรศาสตร์
สาธิตเกษตรศาสตร์

Round 1
กฤษฎิ์ ประภาศิริ
วิชญาพร อาจทา

สาธิตรามประถม
สาธิตรามประถม
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 1
ธนกฤต อินทรานุกูล
ธัญชนก ศิริไพพรรณ
ชิน แก้วเทวี
ธนภร พรรณประภาศรี
ปราญชล สันติวรากร
พีรชาภา สันติวรากร

สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตรามประถม
สาธิตรามประถม
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตประสานมิตรประถม
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร
สาธิตมศว องครักษ์
สาธิตมศว องครักษ์

Bye 3
พันธ์ยศ สิทธิจาตุโรจน์
รัศมิ์ราไพ เอียดแก้ว
ณภัทร ซองวอน สุรวิริยาการ
ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
วิชญ์ ประฏิภาณวัตร
บงกช เข็มทองหลาง
นวิน สุเมธกิจการ
ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา
นันทวัชร์ บุญเฮง
ณัชชา ลอยฤทธิวฒ
ุ ิไกร
ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
นนทพร พานิช
ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง
ณัฐสิณี บุญช่วยธนาสิทธิ์
กฤตธี สุขเสกสรรค์
อภิชญา พานหล้า

สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน

Bye 2
ภูวิศ สุวรรณสุนทร
ชนัญดา เกตุมณี

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

กฤษฎิ์ ประภาศิริ
วิชญาพร อาจทา
#1:
#9: อ. 10/1/2017 9:00
#2: จ. 9/1/2017 10:40
ปราญชล สันติวรากร
พีรชาภา สันติวรากร
#3:

#13: พ. 11/1/2017 9:00

#10: อ. 10/1/2017 9:00
#4: จ. 9/1/2017 10:40
#15: พฤ. 12/1/2017 9:00
#5: จ. 9/1/2017 10:40
#11: อ. 10/1/2017 9:00
#6: จ. 9/1/2017 10:40
#14: พ. 11/1/2017 9:00
#7: จ. 9/1/2017 11:05
ภูวิศ สุวรรณสุนทร
ชนัญดา เกตุมณี
#8:

#12: อ. 10/1/2017 9:00

ชายเดี่ยว ม.ต้น
1

โรงเรียน
สาธิตประสานมิตรมัธยม

2
3

Bye 1
สาธิตจุฬามัธยม

4
5

Round 1
ธนนนท์ จิตใจภูรี [1]

6
7

สาธิตเกษตร

ปัญญากร ไกรธีรวุฒิ

8

สาธิตขอนแก่น

เมทัส เจริญวานิช

9

สาธิตกาแพงแสน

กฤษฏ์ชนก พุกนิลฉาย
Bye 3

11

สาธิตปทุมวัน

เกียรติเมธว์ เพ็ชรเจริญ

12

สาธิตบูรพา

ธนสิน ศิริวรรณ

13

สาธิตเชียงใหม่

เอดวิน กันธัง

14

Bye 7

15

สาธิตนเรศวร

ยศพล มากมี

16

สาธิตราม

บุญฤทธิ์ ชนะภัย

17

สาธิตมหาสารคามมัธยม

กวิน ศักดิ์สกุลวัฒนา

18

สาธิตปทุมวัน

กันตพัฒน์ อรุณรักษ์วิลาส

19
สาธิตขอนแก่น

ภูมินทร์ แผลงสูงเนิน

21

สาธิตบูรพา

ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ

22

สาธิตประสานมิตรมัธยม

ปวริศร์ คงเจริญ

23
สาธิตเชียงใหม่

ยศพนธ์ มณฑีรรัตน์

25

สาธิตราม

ธนภัทร อาภาพันเลิศ

26

สาธิตจุฬามัธยม

วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล

27
28
29
30

#18: จ. 9/1/2017 13:10
#4: จ. 9/1/2017 9:00
#29: พ. 11/1/2017 11:20
กฤษฏ์ชนก พุกนิลฉาย
#5:
#19: จ. 9/1/2017 13:35
#6: จ. 9/1/2017 9:00
#26: อ. 10/1/2017 11:30
เอดวิน กันธัง
#7:
#20: จ. 9/1/2017 13:35
#8: จ. 9/1/2017 9:25
#31: พฤ. 12/1/2017 9:00
#9: จ. 9/1/2017 10:15
#21: จ. 9/1/2017 13:35
ภูมินทร์ แผลงสูงเนิน
#10:
#27: อ. 10/1/2017 11:30
#11: จ. 9/1/2017 9:25
#22: จ. 9/1/2017 13:35
ยศพนธ์ มณฑีรรัตน์
#12:
#30: พ. 11/1/2017 11:20
#13: จ. 9/1/2017 9:25

เป็นไท จ่างกมล

#23: จ. 9/1/2017 13:35
เป็นไท จ่างกมล
#14:

Bye 10
สาธิตนเรศวร

31
32

#25: อ. 10/1/2017 11:30

Bye 6
สาธิตสงขลา

พชร ลาเลิศธน

#28: อ. 10/1/2017 11:30
พชร ลาเลิศธน
#15:

Bye 2
สาธิตเกษตร

กรวิชญ์ ประณีตวตกุล [2]

Winner

พันธวัธน์ ไชยวงศ์
#3:

Bye 4

24

Final

#17: จ. 9/1/2017 13:10

Bye 8

20

Semifinals

อศะ คะชิมา
#2:

พันธวัธน์ ไชยวงศ์
Bye 5

10

Quarterfinals

ธนนนท์ จิตใจภูรี [1]
#1:

อศะ คะชิมา
Bye 9

สาธิตมหาสารคามมัธยม

Round 2

#24: จ. 9/1/2017 14:00
กรวิชญ์ ประณีตวตกุล [2]
#16:

หญิงเดี่ยว ม.ต้น
1

โรงเรียน

Round 1

สาธิตเกษตร

พรพิชชา เชยกีวงศ์ [1]

2
3

Bye 1
สาธิตขอนแก่น

4
5
6
7
8
9

สาธิตปทุมวัน

10
11
12
13

สาธิตเชียงใหม่

14
15

สาธิตราม

สุธีรา หงษ์ทอง

16

สาธิตจุฬามัธยม

สิริญญา เสริมสิรสิ ัมพันธ์

17

สาธิตราม

จุฑารัตน์ กลิน่ ทิพย์ขจร

18

สาธิตจุฬามัธยม

รินรดา อัมพรสิทธิกลู

20

สาธิตเกษตร

สาธิตขอนแก่น

สาธิตมหาสารคามมัธยม

สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สาธิตประสานมิตรมัธยม

#31: พฤ. 12/1/2017 9:00
#9: จ. 9/1/2017 9:25

สิรินาถ ภิระบรรณ์

#21: จ. 9/1/2017 14:25
สิรินาถ ภิระบรรณ์
#10:

ธนัชชา ดรอินทร์

#27: อ. 10/1/2017 12:00
ธนัชชา ดรอินทร์
#11:

อัญชุลพี ร โยธารินทร์

#22: จ. 9/1/2017 14:25
อัญชุลพี ร โยธารินทร์
#12:

อธีนา เลากุลศานต์

#30: พ. 11/1/2017 10:45
อธีนา เลากุลศานต์
#13:

เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์

#23: จ. 9/1/2017 14:25
เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
#14:

Bye 10
สาธิตกาแพงแสน

31
32

#8: จ. 9/1/2017 9:25

Bye 6

29
30

#20: จ. 9/1/2017 14:00

Bye 14

27
28

#26: อ. 10/1/2017 12:00
มิ่งมุก เมียร์แมน
#7:

Bye 4

25
26

#19: จ. 9/1/2017 14:00
สิมิลัน จันทร์ดารงกุล
#6:

Bye 12

23
24

#29: พ. 11/1/2017 10:45
ภาวิดา ยี่ภู่
#5:

Bye 8

21
22

#18: จ. 9/1/2017 14:00
พิชามญชุ์ มณีใส
#4:

มิ่งมุก เมียร์แมน
Bye 7

19

#25: อ. 10/1/2017 12:00

สิมิลัน จันทร์ดารงกุล
Bye 11

ศิริรัตน์ นวลมะ

#28: อ. 10/1/2017 12:00
ศิริรัตน์ นวลมะ
#15:

Bye 2
สาธิตเชียงใหม่

วรธิดา หาอุปละ [2]

Winner

อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
#3:

ภาวิดา ยี่ภู่
Bye 3

สาธิตบูรพา

Final

#17: จ. 9/1/2017 14:00

พิชามญชุ์ มณีใส
Bye 13

Semifinals

ศุภิสรา ทองเจียว
#2:

อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
Bye 5

สาธิตมหาสารคามมัธยม

Quarterfinals

พรพิชชา เชยกีวงศ์ [1]
#1:

ศุภิสรา ทองเจียว
Bye 9

สาธิตประสานมิตรมัธยม

Round 2

#24: จ. 9/1/2017 14:25
วรธิดา หาอุปละ [2]
#16:

ชายคู่ ม.ต้น
1

โรงเรียน
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม

Round 1
ธนนนท์ จิตใจภูรี [1]
สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล

สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน

Bye 1
ณัฐธัญ หวังถาวร
สรวิชญ์ เลิศศิรขิ จร

สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม

Bye 9
จิรายุ สรรพกิจ
ธนัท ชีวชืน่

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 5
กฤตพงศ์ แสนเมือง
ภูมินทร์ แผลงสูงเนิน

สาธิตเชียงใหม่
สาธิตเชียงใหม่

Bye 13
ฉันทพัฒน์ ยศรุ่งโรจน์
เอดวิน กันธัง

สาธิตราม
สาธิตราม

Bye 3
ธนภัทร อาภาพันเลิศ
วรพรต ตังวงศ์กิจศิริ

สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน

Bye 11
กฤษฏ์ชนก พุกนิลฉาย
ธนเสฏฐ์ ศรีอนันต์

สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน
สาธิตนเรศวร
สาธิตนเรศวร

Bye 7
ปัญญากร ไกรธีรวุฒิ
พอดี บุญมี
ภูดิภัทร์ พูลเพิ่ม
อิฏฐดนัย ได้ผลมาก
คณธัช สกุลลีรุ่งโรจน์
ณธีพัฒน์ จิตติเจริญฤทธิ์
ปัณณ์ สุวรรณคีรี
ยศพล มากมี

สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม

Bye 8
ธนธัส อนุกูลไพบูลย์
นวิน แป้นพันธุ์

ธนธัส อนุกูลไพบูลย์
นวิน แป้นพันธุ์
#10:

สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม

Bye 12
ธีรัตม์ นิคโคลัส ลิม
พลรัชย์ ศรีดุรงฤทธิ์

ธีรัตม์ นิคโคลัส ลิม
พลรัชย์ ศรีดุรงฤทธิ์
#11:

สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน

Bye 4
ชนน เศวตรัตนเสถียร
พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ

ชนน เศวตรัตนเสถียร
พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ
#12:

สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม

Bye 14
ตะวัน ภูวิจิตร
พันธวัธน์ ไชยวงศ์

ตะวัน ภูวิจิตร
พันธวัธน์ ไชยวงศ์
#13:

สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 6
กาจพน ศรีรอต
เว็ป สันทนาคณิต

กาจพน ศรีรอต
เว็ป สันทนาคณิต
#14:

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 10
รัฐธรรมนูญ ชุณหคันธรส
วรินทร ตันมิ่ง

รัฐธรรมนูญ ชุณหคันธรส
วรินทร ตันมิ่ง
#15:

สาธิตราม
สาธิตราม

Bye 2
ฐากนิษฐ์ พิสฐศาสน์ [2]
ธนภัทร ภูแ รศรี

ฐากนิษฐ์ พิสฐศาสน์ [2]
ธนภัทร ภูแ รศรี
#16:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หญิงคู่ ม.ต้น

Round 2

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

ธนนนท์ จิตใจภูรี [1]
สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
#1:
ณัฐธัญ หวังถาวร
สรวิชญ์ เลิศศิรขิ จร
#2:

#17: จ. 9/1/2017 16:55

จิรายุ สรรพกิจ
ธนัท ชีวชืน่
#3:
กฤตพงศ์ แสนเมือง
ภูมินทร์ แผลงสูงเนิน
#4:

#25: อ. 10/1/2017 14:30

#18: จ. 9/1/2017 16:55

ฉันทพัฒน์ ยศรุ่งโรจน์
เอดวิน กันธัง
#5:
ธนภัทร อาภาพันเลิศ
วรพรต ตังวงศ์กิจศิริ
#6:

#29: พ. 11/1/2017 13:40

#19: จ. 9/1/2017 16:55

กฤษฏ์ชนก พุกนิลฉาย
ธนเสฏฐ์ ศรีอนันต์
#7:

#26: อ. 10/1/2017 14:30

#20: จ. 9/1/2017 16:55
#8: จ. 9/1/2017 10:15
#31: พฤ. 12/1/2017 9:00
#9: จ. 9/1/2017 10:40
#21: จ. 9/1/2017 16:55

#27: อ. 10/1/2017 14:30

#22: จ. 9/1/2017 17:20

#30: พ. 11/1/2017 13:40

#23: จ. 9/1/2017 17:20

#28: อ. 10/1/2017 14:30

#24: จ. 9/1/2017 17:20

1

โรงเรียน
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม

Round 1
บุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ [1]
รินรดา อัมพรสิทธิกูล

สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน

Bye 1
ณิภาพัชร์ ตรีรานุรัตน์
อธีนา เลากุลศานต์

สาธิตราม
สาธิตราม

Bye 9
จุฑารัตน์ กลิน่ ทิพย์ขจร
ไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร

สาธิต ม.เชียงใหม่
สาธิต ม.เชียงใหม่

Bye 5
ณพัฒน์ ถาวรสุขาวดี
พิมพ์ลภัส ตาลเงิน

สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 13
สุจิมา ตังมิตรเจริญ
อชิดา รอดศิริ

สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน

Bye 3
ธัญวลัย อาจคงหาญ
สุพรรดา เกตุมณี

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 11
บุญยารัตน์ จันทร์เชิด
ปภาวรินท์ ผลพูน

สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตราม
สาธิตราม
สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายมัธยม
สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายมัธยม

Bye 7
ศรุตยา ฉะอ้อนศรี
สุพชิ ญา ปัญญาโรจน์
จินตปาตี นิลละออง
รมย์ธีรา คูสกุลรัตน์
ธนภรณ์ สุนนานนท์
รุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์
จญา พิมพ์ขาวขา
พชรวรรณ์ คงสิทธิ์

สาธิตบูรพา
สาธิตบูรพา

Bye 8
สุชญั ญา พัววรานุเคราะห์
สิมิลัน จันทร์ดารงกุล

สุชญั ญา พัววรานุเคราะห์
สิมิลัน จันทร์ดารงกุล
#10:

สาธิตนเรศวร
สาธิตนเรศวร

Bye 12
กันตินันท์ ชัยรัตนศักดิ์
ชนกานต์ ประยุรคา

กันตินันท์ ชัยรัตนศักดิ์
ชนกานต์ ประยุรคา
#11:

สาธิตเชียงใหม่
สาธิตเชียงใหม่

Bye 4
ปาลิตา ต้นกิตติรัตนกุล [3/4]
วรธิดา หาอุปละ

ปาลิตา ต้นกิตติรัตนกุล [3/4]
วรธิดา หาอุปละ
#12:

สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน

Bye 14
ภาวิดา ยี่ภู่
แพรวา อริยชาญศิลป์

ภาวิดา ยี่ภู่
แพรวา อริยชาญศิลป์
#13:

สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม

Bye 6
พิชญาภา ไชยเนตร
อัญชุลพี ร โยธารินทร์

พิชญาภา ไชยเนตร
อัญชุลพี ร โยธารินทร์
#14:

สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 10
พิมพ์มาดา หิรัญบัฏ
วิรัลพัชร หัตถศักดิ์

พิมพ์มาดา หิรัญบัฏ
วิรัลพัชร หัตถศักดิ์
#15:

สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิต ประสานมิตรมัธยม

Bye 2
ปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร [2]
เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์

ปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร [2]
เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
#16:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Round 2

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

บุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ [1]
รินรดา อัมพรสิทธิกูล
#1:
ณิภาพัชร์ ตรีรานุรัตน์
อธีนา เลากุลศานต์
#2:

#17: จ. 9/1/2017 17:20

จุฑารัตน์ กลิน่ ทิพย์ขจร
ไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร
#3:
ณพัฒน์ ถาวรสุขาวดี
พิมพ์ลภัส ตาลเงิน
#4:

#25: อ. 10/1/2017 15:00

#18: จ. 9/1/2017 17:20

สุจิมา ตังมิตรเจริญ
อชิดา รอดศิริ
#5:
ธัญวลัย อาจคงหาญ
สุพรรดา เกตุมณี
#6:

#29: พ. 11/1/2017 13:05

#19: จ. 9/1/2017 17:45

บุญยารัตน์ จันทร์เชิด
ปภาวรินท์ ผลพูน
#7:

#26: อ. 10/1/2017 15:00

#20: จ. 9/1/2017 17:45
#8: จ. 9/1/2017 10:15
#31: พฤ. 12/1/2017 9:00
#9: จ. 9/1/2017 9:50
#21: จ. 9/1/2017 17:45

#27: อ. 10/1/2017 15:00

#22: จ. 9/1/2017 17:45

#30: พ. 11/1/2017 13:05

#23: จ. 9/1/2017 17:45

#28: อ. 10/1/2017 15:00

#24: จ. 9/1/2017 18:10

คู่ผสม ม.ต้น
1

โรงเรียน
สาธิตราม
สาธิตราม

Round 1
ธนภัทร ภูแ รศรี [1]
ธนภรณ์ สุนนานนท์

สาธิตเชียงใหม่
สาธิตเชียงใหม่

Bye 1
กันตธร สอาดล้วน
พิมพ์ลภัส ตาลเงิน

สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม

Bye 9
วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
บุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ

สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน

Bye 5
ธนเสฏฐ์ ศรีอนันต์
สุพรรดา เกตุมณี

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 13
เมทัส เจริญวานิช
ศุภิสรา ทองเจียว

สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 3
เว็ป สันทนาคณิต
สิรินาถ ภิระบรรณ์

สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม

Bye 11
ปวริศร์ คงเจริญ
ปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร

สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตเชียงใหม่
สาธิตเชียงใหม่

Bye 7
ชนน เศวตรัตนเสถียร
แพรวา อริยชาญศิลป์
กวิน ศักดิ์สกุลวัฒนา
รมย์ธีรา คูสกุลรัตน์
ตะวัน ภูวิจิตร
จินตปาตี นิลละออง
ยศพนธ์ มณฑีรรัตน์
ปาลิตา ต้นกิตติรตั นกุล

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 8
ภาณุพงศ์ ทองจันทร์
ธนัชชา ดรอินทร์

ภาณุพงศ์ ทองจันทร์
ธนัชชา ดรอินทร์
#10:

สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม

Bye 12
สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกลุ
อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์

สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกลุ
อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
#11:

สาธิตราม
สาธิตราม
สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม

Bye 4
ฐากนิษฐ์ พิสฐศาสน์
รุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์
พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ
ณิภาพัชร์ ตรีรานุรัตน์
ธีรัตม์ นิคโคลัส ลิม
พรรณพรรษ คงสิทธิ์

ฐากนิษฐ์ พิสฐศาสน์
รุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์
#12:

สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 6
กรวิชญ์ ประณีตวตกุล
พรพิชชา เชยกีวงศ์

กรวิชญ์ ประณีตวตกุล
พรพิชชา เชยกีวงศ์
#14:

สาธิตบูรพา
สาธิตบูรพา

Bye 10
ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ
สุชญั ญา พัววรานุเคราะห์

ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ
สุชญั ญา พัววรานุเคราะห์
#15:

สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน

Bye 2
คณธัช สกุลลีรุ่งโรจน์
ธัญวลัย อาจคงหาญ

คณธัช สกุลลีรุ่งโรจน์
ธัญวลัย อาจคงหาญ
#16:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Round 2

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

ธนภัทร ภูแ รศรี [1]
ธนภรณ์ สุนนานนท์
#1:
กันตธร สอาดล้วน
พิมพ์ลภัส ตาลเงิน
#2:

#17: จ. 9/1/2017 11:05

วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
บุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ
#3:
ธนเสฏฐ์ ศรีอนันต์
สุพรรดา เกตุมณี
#4:

#25: อ. 10/1/2017 9:30

#18: จ. 9/1/2017 11:05

เมทัส เจริญวานิช
ศุภิสรา ทองเจียว
#5:
เว็ป สันทนาคณิต
สิรินาถ ภิระบรรณ์
#6:

#29: พ. 11/1/2017 9:00

#19: จ. 9/1/2017 11:05

ปวริศร์ คงเจริญ
ปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร
#7:

#26: อ. 10/1/2017 9:30

#20: จ. 9/1/2017 11:30
#8: จ. 9/1/2017 9:00
#31: พฤ. 12/1/2017 9:00
#9: จ. 9/1/2017 9:00
#21: จ. 9/1/2017 11:30

#27: อ. 10/1/2017 9:30

#22: จ. 9/1/2017 11:30

#30: พ. 11/1/2017 9:35
#13: จ. 9/1/2017 9:00
#23: จ. 9/1/2017 11:30

#28: อ. 10/1/2017 9:30

#24: จ. 9/1/2017 11:55

ชายเดี่ยว ม.ปลาย
1

โรงเรียน

Round 1

สาธิตประสานมิตรมัธยม

รุษฐนภัค อูปทอง [1]

2
3

Bye 1
สาธิตราม

4
5
6

Bye 5
สาธิตมหาสารคามมัธยม

สุรสิทธิ์ พารา

8

สาธิตจุฬามัธยม

ทศ นาชัยศิริ

9

สาธิตขอนแก่น

พศวัต สุรกุลประภา [3/4]

11

Bye 3
สาธิตปทุมวัน

12
13

สาธิตเกษตร

14
15

สาธิตเชียงใหม่

สันห์ พงษ์เจตสุพรรณ

16

สาธิตกาแพงแสน

จิรายุทธ เอียดคง

17

สาธิตราม

ธนกฤต ภูแรศรี

18

สาธิตขอนแก่น

ศรัณยู โอฬารอร่ามกุล

19
20
21
22

ชลันธร อนังคณกุล

สาธิตจุฬามัธยม

อนพัช สารสิน

สาธิตมหาสารคามมัธยม

ธนกฤต วัฒนตรีภพ [3/4]

25

สาธิตสาธิตปทุมวัน

ณัฐกิตติ์ กิตติเ์ รืองพัชร

26

สาธิตกาแพงแสน

วชิรวิชญ์ อู่ศลิ า

27

#29: พ. 11/1/2017 11:55
พศวัต สุรกุลประภา [3/4]
#5:
#19: จ. 9/1/2017 14:50
กวิน ประดิษฐ์อาชีพ
#6:
#26: อ. 10/1/2017 12:30
เสฏฐนันท์ ถาวร
#7:
#20: จ. 9/1/2017 14:50
#8: จ. 9/1/2017 9:50
#31: พฤ. 12/1/2017 9:00
#9: จ. 9/1/2017 10:15
#21: จ. 9/1/2017 14:50
ชลันธร อนังคณกุล
#10:
#27: อ. 10/1/2017 12:30
อนพัช สารสิน
#11:
#22: จ. 9/1/2017 14:50
ธนกฤต วัฒนตรีภพ [3/4]
#12:
#30: พ. 11/1/2017 11:55
#13: จ. 9/1/2017 10:15

Bye 6
สาธิตเกษตร

29

ณัชพล สุรศักดิป์ ัญญา

#23: จ. 9/1/2017 15:15
ณัชพล สุรศักดิป์ ัญญา
#14:

Bye 10
สาธิตสงขลา

31
32

#4: จ. 9/1/2017 11:05

Bye 4

24

30

#18: จ. 9/1/2017 14:50

Bye 12

23

28

#25: อ. 10/1/2017 12:30

Bye 8
สาธิตบูรพา

ธนบดี แก้ววิจิตร

#28: อ. 10/1/2017 12:30
ธนบดี แก้ววิจิตร
#15:

Bye 2
สาธิตประสานมิตรมัธยม

ธนบดี สินเจริญ [2]

Winner

ประพันธ์ พงษ์ประพันธ์
#3:

เสฏฐนันท์ ถาวร
Bye 7

Final

#17: จ. 9/1/2017 14:25

กวิน ประดิษฐ์อาชีพ
Bye 11

Semifinals

วิชญวรรธน์ นาครักษ์
#2:

ประพันธ์ พงษ์ประพันธ์

7

10

Quarterfinals

รุษฐนภัค อูปทอง [1]
#1:

วิชญวรรธน์ นาครักษ์
Bye 9

สาธิตบูรพา

Round 2

#24: จ. 9/1/2017 15:15
ธนบดี สินเจริญ [2]
#16:

หญิงเดี่ยว ม.ปลาย
โรงเรียน

Round 1

1

สาธิตประสานมิตรมัธยม

ธนัชพร ดารงธรรมวุฒิ [1]

2

สาธิตราม

สิริยากร ศรีสวัสดิ์

3

สาธิตขอนแก่น

กนกลักษณ์ คุรุศาสตรา

4

สาธิตกาแพงแสน

ปภาวี ชาวนาดอน

5

สาธิตจุฬามัธยม

รวิพร เข็มศรี

6

สาธิตเกษตร

ปริชมน ศานติวงศ์สกุล

7

สาธิตเชียงใหม่

อารียา ชมภู่

8

สาธิตมหาสารคามมัธยม

โยธะกา กะสังข์

9

สาธิตราม

วีริยา อัศวภักดีพันธุ์

10

สาธิตจุฬามัธยม

ชนิสา กระแสสินธุ์

11

สาธิตประสานมิตรมัธยม

กุลนิดา สิงห์นาครอง

12

สาธิตบูรพา

นันทิชา นนทะโคตร

13

สาธิตเกษตร

อภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล

14

สาธิตมหาสารคามมัธยม

พรชนก เพียกุนา

15

สาธิตขอนแก่น

วรัญญา สรรพสมบัติ

16

สาธิตสงขลา

พิมพ์มา บวรวิชญ์ธนกุล [2]

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

#1: จ. 9/1/2017 15:15
#9: อ. 10/1/2017 13:00
#2: จ. 9/1/2017 15:15
#13: พ. 11/1/2017 11:20
#3: จ. 9/1/2017 15:15
#10: อ. 10/1/2017 13:00
#4: จ. 9/1/2017 15:40
#15: พฤ. 12/1/2017 9:00
#5: จ. 9/1/2017 15:40
#11: อ. 10/1/2017 13:00
#6: จ. 9/1/2017 15:40
#14: พ. 11/1/2017 11:55
#7: จ. 9/1/2017 15:40
#12: อ. 10/1/2017 13:00
#8: จ. 9/1/2017 15:40

ชายคู่ ม.ปลาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โรงเรียน

Round 1

สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตบูรพา
สาธิตบูรพา
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร
สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน
สาธิตราม
สาธิตราม
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร
สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน
สาธิตราม
สาธิตราม
สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น
สาธิตบูรพา
สาธิตบูรพา
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม

ธนกฤต วัฒนตรีภพ [1]
พัฒน์สน มงคลสินธุ์
ธนภพ ดีเด่น
ประพันธ์ พงษ์ประพันธ์
ธรรม ชัยพิพัฒน์
อริยะ เวชชาชีวะ
กานต์ วรวิเศษ
ธนบดี สินเจริญ
บุณย์มนัส พันธุตา
ศรัณยู โอฬารอร่ามกุล
จิณพรต วรานนท์จิราโชติ
เสฏฐนันท์ ถาวร
กวิน ประดิษฐ์อาชีพ
ศุภกร จรจันทึก
จิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์
ธีรภัทร สุทธิเกษม
ยี่ชิน ภักดีเศรษฐกุล
เผ่าผลิน อุทัยรัตนกิจ
ณัฐกิตติ์ กิตติ์เรืองพัชร
ธนวัต สุพรรณธเนศ
ปฏิภาณ พัวกนกหิรัญ
รัฐนันท์ ทองสาริ
ปัญญชน พรหมสาขา ณ สกลนคร
สุวีร์ เข็มทองหลาง
ชยุตม์ ฉัตรมงคล
รุจิรธรรม ยุติธรรม
อธิวัฒน์ ตังพูลสินธนา
อนพัช สารสิน
ประนิธิ สีสุเเล
พิสิษฐ์ จันทรจตุรภัทร
ภัทราวุธ วรวิเศษ
อาชว์วิญญ์ วณิชาพัชร

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

#1: จ. 9/1/2017 18:10
#9: อ. 10/1/2017 15:30
#2: จ. 9/1/2017 18:10
#13: พ. 11/1/2017 14:15
#3: จ. 9/1/2017 18:10
#10: อ. 10/1/2017 15:30
#4: จ. 9/1/2017 18:10
#15: พฤ. 12/1/2017 9:00
#5: จ. 9/1/2017 18:35
#11: อ. 10/1/2017 15:30
#6: จ. 9/1/2017 18:35
#14: พ. 11/1/2017 14:15
#7: จ. 9/1/2017 18:35
#12: อ. 10/1/2017 15:30
#8: จ. 9/1/2017 18:35

หญิงคู่ ม.ปลาย

1

โรงเรียน

Round 1

สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม

ชรินรัตน์ ชูเจริญตรากูล [1]
ฟ้าใส อาจวิชัย

สาธิตราม
สาธิตราม
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 1
ปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์
ชินภัทร ลีนะบรรจง
รมิดา ธีรวชิรกุล
ชนัญญา เพ็ญศรี
พิจิกา วันธงไชย

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตขอนแก่น

Bye 3
กชกร เข็มทองหลาง
ศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
กฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์
บุญญพร สีทองดี
กนกลักษณ์ คุรุศาสตรา

สาธิตขอนแก่น
สาธิตราม
สาธิตราม

วรัญญา สรรพสมบัติ
วีริยา อัศวภักดีพันธุ์
สิริยากร ศรีสวัสดิ์

สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 4
รัชนี เสือพอน
รวิภา เข็มศรี
ปพิชญา ผุดผ่อง
อภิชญา วางทุกข์
ปริชมน ศานติวงศ์สกุล
อภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล

รัชนี เสือพอน
รวิภา เข็มศรี
#6:

สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม

Bye 2
พรชนก เพียกุนา
มทิรา จินดารัตน์

พรชนก เพียกุนา
มทิรา จินดารัตน์
#8:

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

ชรินรัตน์ ชูเจริญตรากูล [1]
ฟ้าใส อาจวิชัย
#1:
#9: อ. 10/1/2017 16:00
#2: จ. 9/1/2017 18:35
ชนัญญา เพ็ญศรี
พิจิกา วันธงไชย
#3:

#13: พ. 11/1/2017 13:40

#10: อ. 10/1/2017 16:00
#4: จ. 9/1/2017 19:00
#15: พฤ. 12/1/2017
9:00
#5: จ. 9/1/2017 19:00
#11: อ. 10/1/2017 16:00

#14: พ. 11/1/2017 14:15
#7: จ. 9/1/2017 19:00
#12: อ. 10/1/2017 16:00

คู่ผสม ม.ปลาย

1

โรงเรียน
สาธิตสงขลา
สาธิตสงขลา

Round 1
ทวิทย์ รัตนกาญจน์
เกวลี แก้วโชติรุ่ง

สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน

Bye 1
ศุภกร จรจันทึก
สุพฌิ าย์ เพชรชู

สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม

Bye 9
ประนิธิ สีสุเเล
โยธะกา กะสังข์

สาธิตเชียงใหม่
สาธิตเชียงใหม่

Bye 5
สันห์ พงษ์เจตสุพรรณ
อารียา ชมภู่

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 13
บุณย์มนัส พันธุตา
กชกร เข็มทองหลาง

สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร

Bye 3
ณัชพล สุรศักดิป์ ัญญา
ชนัญญา เพ็ญศรี

สาธิตราม
สาธิตราม

Bye 11
ธนกฤต ภูแรศรี
ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์

สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตเกษตร
สาธิตเกษตร
สาธิตประสานมิตรมัธยม
สาธิตประสานมิตรมัธยม

Bye 7
รุษฐนภัค อูปทอง
ธนัชพร ดารงธรรมวุฒิ
ทศ นาชัยศิริ
ชินภัทร ลีนะบรรจง
จิณพรต วรานนท์จริ าโชติ
กัญญาณภัทร เนื่องจานง
บุรฉัตร ก่อเฉลิมสนธิ
กุลนิดา สิงห์นาครอง

สาธิตกาแพงแสน
สาธิตกาแพงแสน

Bye 8
วชิรวิชญ์ อู่ศลิ า
ปภาวี ชาวนาดอน

วชิรวิชญ์ อู่ศลิ า
ปภาวี ชาวนาดอน
#10:

สาธิตสงขลา
สาธิตสงขลา

Bye 12
ธนบดี แก้ววิจิตร
พิมพ์มา บวรวิชญ์ธนกุล

ธนบดี แก้ววิจิตร
พิมพ์มา บวรวิชญ์ธนกุล
#11:

สาธิตราม
สาธิตราม
สาธิตบูรพา
สาธิตบูรพา
สาธิตปทุมวัน
สาธิตปทุมวัน

Bye 4
จิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์
ปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
ชยุตม์ ฉัตรมงคล
นันทิชา นนทะโคตร
ธนวัต สุพรรณธเนศ
อภิชญา วางทุกข์

จิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์
ปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
#12:

สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตมหาสารคามมัธยม

Bye 6
พัฒน์สน มงคลสินธุ์
ฟ้าใส อาจวิชัย

พัฒน์สน มงคลสินธุ์
ฟ้าใส อาจวิชัย
#14:

สาธิตขอนแก่น
สาธิตขอนแก่น

Bye 10
พศวัต สุรกุลประภา
ศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ

พศวัต สุรกุลประภา
ศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
#15:

สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตจุฬามัธยม

Bye 2
อนวัช ณ สงขลา
ชนิสา กระแสสินธุ์

อนวัช ณ สงขลา
ชนิสา กระแสสินธุ์
#16:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Round 2

Quarterfinals

Semifinals

Final

Winner

ทวิทย์ รัตนกาญจน์
เกวลี แก้วโชติรุ่ง
#1:
ศุภกร จรจันทึก
สุพฌิ าย์ เพชรชู
#2:

#17: จ. 9/1/2017 11:30

ประนิธิ สีสุเเล
โยธะกา กะสังข์
#3:
สันห์ พงษ์เจตสุพรรณ
อารียา ชมภู่
#4:

#25: อ. 10/1/2017 10:00

#18: จ. 9/1/2017 11:55

บุณย์มนัส พันธุตา
กชกร เข็มทองหลาง
#5:
ณัชพล สุรศักดิป์ ัญญา
ชนัญญา เพ็ญศรี
#6:

#29: พ. 11/1/2017 9:35

#19: จ. 9/1/2017 11:55

ธนกฤต ภูแรศรี
ปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์
#7:

#26: อ. 10/1/2017 10:00

#20: จ. 9/1/2017 12:20
#8: จ. 9/1/2017 9:50
#31: พฤ. 12/1/2017 9:00
#9: จ. 9/1/2017 9:50
#21: จ. 9/1/2017 11:55

#27: อ. 10/1/2017 10:00

#22: จ. 9/1/2017 11:55

#30: พ. 11/1/2017 9:35
#13: จ. 9/1/2017 9:50
#23: จ. 9/1/2017 12:20

#28: อ. 10/1/2017 10:00

#24: จ. 9/1/2017 12:20

