
วนัที่ 10 มกราคม 2560 Round 2
Grp Time Tee Class Player 1 Player 2 Player 3 Player 4

1 6:30 1 FG บุณญอร  ยิง่ยงณรงค์กุล  (มรป) พอฤทยั  นติิวรางกูล   (จฬป) จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา  (สมก) 

2 6:40 1 FG นนัธ์ชนนั สุนทรทพิย์  (ปสป) สสิภา  วโิรจนาภิรมย์    (จฬป) อภิรฎา ภู่วรวรรณ  (สมก)

3 6:50 1 FG ขวญัชนก  บุญจันทร์    (ปสป) ปภากร  ณ ล าเลียง     (จฬป) จิรานนัท์ ลิม   (สมก)

4 7:00 1 FB แดเนยีล  ซิมป์ซัน   (มรป) กวนิกฤต  พุทธพรมงคล  (จฬป)  พีรณัฐ อัจฉริยะชาญวณิช   (สมก)  

5 7:10 1 FB อัครวศิญ์  พูลประเสริฐ   (ปสป) นวพรรษ  มณีรัตน์   (จฬป)  พัทธนนัท์ โลหะวจิารณ์   (สมก)  

6 7:20 1 FB ปราณชญา  มารัตนะฤกษ์    (ปสป) ธณน  กระบวนรัตน์    (จฬป)     ณฐภัทร ตรงจิตภักด ี  (สมก)     

7 7:30 1 FB ภัททพัฒน์  ชลวรีะวงศ์   (ปสป) ดริณ  ณ ล าเลียง      (จฬป)  ภูดศิ  ม่วงมณี   (สมก)       พีรพัฒน์  อุดมรัตนานนท์   (สอร)

8 7:40 1 FB สิปปวชิญ์ เขื่อนเพชร   (พมบ) ภูวนตัถ์ มิคโคลาส กอร์แมน   (สมข) หฤษฎ  พรรณพัฒน์   (ปศก) ปัณณ์  สืบสุข   (มรป)

9 7:50 1 EG ณัฐรินย์ี  ศรีวชิรวฒัน์   (ปสป) ชาลิลักษณ์  จันทราลักษณ์   (สอร) ชุติมณฑม์ รุจิรนนัท์   (พมบ)

10 8:00 1 EG จุลลิล อ านาจเรืองไกร    (สมก)  อัญจิดา  เดชยา    (มรป) สาริศา พจนาลัย      (จฬป)

11 8:10 1 EG การิตา พรรณพัฒน์      (ปศก) นลิน สัจจะรัตนโชติ     (สมก)  วรญา  วสิิฐศักดา     (มรป) พรรษพิมณฑ์  ตันติวรรณา  (จฬป)

12 8:20 1 EG ฐิติรัตน์  ศิลาค า     (ปศก) ธัญพิมล  ฐาปนวงศ์เวช   (สมก) ญานนิ  คงถาวรวงศ์    (มรป) สิริกร  วงศ์กิตติพัฒน์    (จฬป)
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วนัที่ 10 มกราคม 2560 Round 2
Grp Time Tee Class Player 1 Player 2 Player 3 Player 4

1 6:30 10 EB จิระเมศร์ พันธ์พานชิ    (ปสป)           วรพล  ประจันทร์พาณิชย์   (สมก)       

2 6:40 10 EB ภูวดล ชุนด ี  (ปศก) สิปปภาส  วงศ์กิตติพัฒน์ (จฬป) ยอดคน  เสริญวงศ์สัตย์  (มรป)

3 6:50 10 EB ชยุต  บุญมาทนั   (ปสป)       วริศ ศิวะพรพันธ์   (สมก) พัทธนนัท์  อภิเวสสะ  (จฬป) ณธัญภัสส์ สนธิรัตน์  (มรป)            

4 7:00 10 EB ปารวรรธณ์  นติยวรรธนะ  (ปสป) ไทแทน สุนทรเวช    (สมก)        อรรถฤทธิ  กฤษดาธานนท์    (จฬป)   ธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง  (มรป)           

5 7:10 10 EB ดรณ์  ใจเก่งกิจ   (ปสป)         ปรินทร์   สารสมุทร   (สมก)      ภูริ  ศรีภิญโญ   (จฬป) ปกรณ์  วงษ์เพ็ญ   (มรป)           

6 7:20 10 DG สานฝัน ข าแก้ว     (ปสป)  อาจรีย์  รัตนแสงเสถียร   (จฬป)  พิมพาภรณ์ ทพิย์เจริญ   (มรป)  ณิชารีย์  พรหมน้อย  (สมก) 

7 7:30 10 DG พรนบัพัน  วรรณพินทุ   (ปสป)  จิณณ์นภิา  นฤปิติ    (จฬป)  ธัญญ์พิชฌา กองทอง    (มรป)    ณีรนุช ประจันทร์พาณิชย์  (สมก)    

8 7:40 10 DG สุวชิยา วนิจิฉัยธรรม   (สมข) กัญนล อร่ามกุล    (จฬป)  ณฐชนก ตันวรรณรักษ์     (มรป)    ชนนัญา  โดมทอง   (สมก)          

9 7:50 10 DB นฤบด ี บุญแจ่ม   (มรป)         ภาดล  มารัตนะฤกษ์    (ปสป)     คามิล รัตนเจริญ   (สอร)

10 8:00 10 DB พิพัฐพงษ์ วบูิลย์วริิยะสกุล   (ปสธ) สุทธิดนย์  สุทธิพันธ์    (สมก)    ภัสธกิต สังขะมาน     (จฬป) 

11 8:10 10 DB ภัสภูมิ  สุรกิจบวร   (มรป)               เมธากานต์ เรืองเล็ก   (ปสป) ระพีพงศ์  อภิศรีเพชร    (สมก)    ภูธัชกิต สังขะมาน    (จฬป)   

12 8:20 10 DB ปริชญ์  วงศ์พานชิ   (มรป)            กรณ์  แสงรัตน์วชัรา   (ปสป)    นนัทติณณ์ วรีะไพบูลย์    (สมก)          อนนต์ พุ่มจันทร์    (จฬป) 

13 8:30 10 DB มณฑ์ปราชญ์  ตันวรรณรักษ์   (มรป)        ภัทรดร  สมินทรปัญญา   (ปสป)    กรรสิลักษณ์ บุญสุวรรณ   (สมก)       กิตติภัค เอกมณีนลิ    (จฬป)         
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