
วนัที่ 12 มกราคม 2560 Round 2
Grp Time Tee Class Player 1 Player 2 Player 3 Player 4

1 6:30 1 CG ลัลนา สมใจวงษ์    (ปสธ) ภูษณิศา  เอกก้านตรง    (สมข) ชยพร จิวะวุฒิ     (ปทว)

2 6:40 1 CG อันนา  พงษ์โสภา    (ปสม) ติณณ์นรา  นฤปติ  (จฬม) มนสันนัท์ โชติกะพุกกณะ   (พมบ)

3 6:50 1 CG ภัทรภร  เวชสุภากุล    (ปสม) มาริสา  อรรจนานนท์   (สธร) ชญาภรณ์  จิตเสรีรัตน์   (จฬม) สุดากร  ชนะธัญธนชัชา (สมก)

4 7:00 1 CG กุลิสรา  ไทยประณีต    (ปสม) ธนชัพร พึ่งเดชะ   (สธร) ณัฏฐิกา  กฤษดาธานนท์   (จฬม) เกณิกา  บุญประเสริฐ   (สมก) 

5 7:10 1 CB อิทธิเทพ  พิพิธจันทร์      (สธร) สพล วรรณพงษ์     (มรป) ธรรม์ อินจักร    (สมข) นนัทณัฏฐ์ สมใจวงษ์    (สมค)

6 7:20 1 CB รววีชิญ์ แอ่งขุมทรัพย์    (ปทว) ศรวย์ี  ธนะเพิ่มพูล  (สมก) ปุณ  ผลประเสริฐ   (ปสป)     

7 7:30 1 CB สสิน  วโิรจนาภิรมย์  (จฬม)         คมิหันต์ อนุรักษ์วงศ์ศรี   (ปทว) ภัทรชนน ววิฒัน์วงศ์วนา   (สมก) รัชพล  กิมอ่วม      (ปสป)  

8 7:40 1 CB เนตต์  ศิวะโภศิษฐ์     (จฬม)       รวพิันธ์ สุสม   (ปทว)   ซองมก  โน   (สมก) ธรรม  พูลเพิ่ม     (ปสม)

9 7:50 1 CB ศราวนิ  เกรียงพิชิตชัย   (จฬม)       ฉัน กันตวนชิ     (ปทว) ประวร์ี  จิรายุสกมล   (สมก) กฤตภาส  บุญมาศ     (ปสม)

10 8:00 1 BG พิมพิชชา สุวรรณธาดา    (สมข) สีหมนต์  พงศ์พยุหะ    (สธร) ณหทยั ศรีเดมิมา    (ปทว)

11 8:10 1 BG ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม     (พมบ) แพรพลอย   ตะโกภู่   (มศก) จิณณพัตร ฤทธ์ิทว ี   (กพส)

12 8:20 1 BG อภิศรีขวญั  พูลสวสัดิ์    (สมก) สุพิชชา จิตเสรีรัตน์    (จฬม) จัสมิน  ทาโครต   (ปสม)

13 8:30 1 BG พรจอมขวญั  พูลสวสัดิ์   (สมก) กนกนภัส อุดมโภชน์    (สมช) นภรรทร์ รัตนปราการ   (จฬม) นภสร  ฟ้าอรุณ     (ปสม) 

14 8:40 1 BG พิมพ์อร  ธิติทรัพย์     (สมก) ปราง โชติบาง   (สมช) ศรุตา เกรียงพิชิตชัย  (จฬม)   ณัฐกฤตา  วงศ์ทวลีาภ   (ปสม)   
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วนัที่ 12 มกราคม 2560 Round 2
Grp Time Tee Class Player 1 Player 2 Player 3 Player 4

1 6:30 10 BB เศรษฐวชิญ์ ด ารงมณี    (ปทว) ยศกร  ศรีอมรมงคล   (สธร)

2 6:40 10 BB สกลวฒัน์  เทพเรณู    (ปสม) ณัฐปณชัย ค าสม     (ปทว) อาชา  อัศวพิสิฐกุล     (สธร)

3 6:50 10 BB เอกภาพ เผ่าเหลืองทอง  (ปสม) เกียรติวงศ์ จาตุรงค์สาโรช   (ปทว)  กฤตภาส  มณีมาศ     (มศก)

4 7:00 10 BB ก้องภพ  กิว้เกษม   (ปสม) โชติวทิย์ ช่วงสุวนชิ    (ปทว)  พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์     (มศก)

5 7:10 10 BB พชร วชัราภรณ์   (จฬม) ปวรุตม์  บุตรโยจันโท    (สมข) ภวตั  ทบัทมิเทศ   (สมก)

6 7:20 10 BB กฤติธี กรีฉัตร   (จฬม) รุจิรัฐฐ์  อรรคเลิศลาภ   (สมข) ธนพล  จันปิง    (สมก)

7 7:30 10 BB กษด์ิดฏิฐ์ สุดลาภา   (จฬม) กัณฑ์กฤช  พุทธรัสสุ    (สมข) ภัทรดร  ชนะธัญธนชัชา (สมก)

8 7:40 10 BB วมุิตติ เป่ียมใจ   (จฬม) นรเศษฐ  เถาว์ชาลี    (สมข) เตชินท์  วชัิยณรงค์    (สมก)

9 7:50 10 AG บูชิตา  อมรไทยสุนทร    (ปสม) มนสันนัท์  ธีรเกียรติก าจร   (สมก) ชญานศิ กัลยวณิชย์     (ปทว)

10 8:00 10 AG ศศิกานต์  องค์ติลานนท์   (สธร) ชลลดา  สสิวงศ์    (สมก)

11 8:10 10 AG ณภัคนรี  ศิริธร    (สธร)  กัญญ์กุลณัช  โกสุมสวสัดิ์   (สมก)  

12 8:20 10 AB อภิรัช  ทรัพย์สมบูรณ์     (สมน) คชพัฒน์ ตรงฉาก    (จฬม) ณัฐดนยั ตั้งหะรัฐ    (พมบ) ยศกร  มะลิ      (สมข)

13 8:30 10 AB ศุภโชค พิเศษนครกิจ    (จฬม) ภูริพัฒน์  กองยศสืบ  (สมก)    ทตัเทพ  พุ่มโกสุม   (ปสม) นวนัธร  ภารังกูล     (มศก)

14 8:40 10 AB โอฬาร อัศวพิสิฐกุล    (สธร) ถิรวฒัน์  จิรายุสกมล   (สมก)   คุณานนต์  ชุติพานชิย์   (ปสม)  ภูพิรัฐ  กลิน่เกสร     (มศก)

15 8:50 10 AB สีห์ชัย  พงศ์พยุหะ   (สธร)  ปัณณรุจน์  วเิศษกุล   (สมก)     สุรพัฒน์ เภรีภาส    (ปสม) แสงเทยีน อนุรักษ์วงศ์ศรี   (ปทว)

16 9:00 10 AB กัปตัน  เงินทองรัตนกุล  (สธร)   ณัฐพล  อุดมรัตน์     (สมก)  อนุพนธ์  วนัด ี    (ปสม)   ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง      (ปทว)
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