
Grp Time Tee Gender Player Grp Time Tee Gender Player
1 7:00 1 M ภานุวฒัน์  บุลสมบัติ 18 7:00 10 M ภูมิณฎัฐ์  พนมกิตติวฒัน์

ภคนิ  ธรรมววิฒัน์ คริส  ชินพงศ์
ปรัญชัย  รุประมาณ ศิวกร  ตวงภัทรพร

ณภัทร์  ปรมะเจริญโรจน์
2 7:09 1 M ธนพล  บุญจ ารูญ 19 7:09 10 M วงศธร  เสรีภาพ

ธรรมรักษ์  ดาวรัตน์ สรวชิญ์  อภิญญานันท์
สุรพัฒน์  เภรีภาส ทัตเทพ  พุ่มโกสุม
สุขทัช  สโมสร ธธัช  ดลรวธีนากิจ

3 7:18 1 M นาวนิ  สกุลศิรสุนทร 20 7:18 10 M กิตติพร  ชวนะพงศ์
ปฐมพงศ์  สายสกลเดช ชัยพร  อุ๋ยตระกูล
สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร ฐิติพัศ  เล็ม
อมต  คนชาญ ธรรมธัช  วชัระเรืองรุ่ง

4 7:27 1 M ทองพิพัฒน์  รัตนยานนท์ 21 7:27 10 M ธนเดช  มัน่คง
ปรินทร์  โพธ์ิกัณฑ์ วนิธัย  ววิฒัน์สนิทชัย
สหัสวรรษ  อริยฉัตรเวคนิ ฐิติพันธ์ุ  กุดั่น
จิรพัฒน์  เจริญจิตร กุณช์ธณฎั  พนาดร

5 7:36 1 M วนัชัย  หลวงนิติกุล 22 7:36 10 M รุ่งคุณ  ดษิยสุต
นิพิฐพนธ์  เทีย่งตรง ญาณภัทร  เจริญพัฒนาสถิตย์
เอกดนัย  ผ่องหทัยกุล ณฐั  ลิม้มณวีจิิตร
วรุต  ขจรกิตติสกุล พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์

6 7:45 1 M กิตติพงษ์  ไพฑูรย์เจริญสุข 23 7:45 10 M ณฐัดนัย  ตั้งหะรัฐ
ชนม์เจริญ  บารมีธนเศรษฐ์ เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา
ยุทธนา  นาคแจ้ง กันต์  ลิม้มณวีจิิตร
ณชัพล  เอกเสน คุณานนต์  ชุติพาณชิย์

7 7:54 1 M ณฐนนท  ธนูรัตน์ 24 7:54 10 M ธนาคาร  สงครามมา
นพรัฐ  พานิชผล พัฒนพงษ์  แสนบัวหลวง
นพวฒัร์  ทีค า กุลกิตติ์  สิทธ์ิประเสริฐ
นิติพัฒน์  วงศ์ฉัตรทอง ณชัพล  สมใส

8 8:03 1 M ชามี ่ พาดาเยา 25 8:03 10 M ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร
บุญฤทธ์ิ  หล่อเมืองทอง วนิพันธ์ุ  มีสมอรรถ
ภูวดล  สารีกิจ ณฐัพล  อุดมรัตน์
จักรนาถ  อินมี วรพล  อินมี
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9 8:12 1 M นรเศรษฐ์  เถาว์ชาลี 26 8:12 10 M ศิรัณย์  รภัสกุล
ศรัณย์  ศิริธร เกียรติคุณ  ผวิเกลีย้ง
กรธณมงคล  จันทร์มูสิก อินฮียอก ชอน
กองทัพ  แสงวุธ ธาดา  ประทุมมา

10 8:21 1 M ไพบูลย์  พุ่มเกลีย้ง 27 8:21 10 M ปณโชค  แก้วระหัน
ธนัท  อุยสกุล สิรวชิญ์  ผาดี
ชลทิตย์  ช่ืนบุญงาม จีรายุทธ์  พลเยีย่ม
อนุพนธ์  วนัดี เอกบุรุษ  วานิชชานนท์

11 8:30 1 M ณฐัภัทร  หาญโชคชัยสกุล 28 8:30 10 M ธามม์  ปวรสิทธ์ิ
ปรัตถกร  สูยะศรี วรภพ  ชัยพิพรรธ
วริศ  บุญรอด ภากร  เนียมแสง
ณฐัพร  เวยีงชนก เดชาวตั  เพชรประยูร

12 8:39 1 M เบ็นซ์  เพศประเสริฐ 29 8:39 10 M ปิติลักษณ์  พนมชัย
น่านฟ้า  สมนึก ณฐัพากย์  ช้างหัวหน้า
กฤตติณ  ทรงเจริญ อัษฎายุทธ  พูนอนันต์
ประชา  ลิม้มณวีจิิตร อธิคม  สุขวารี

13 8:48 1 W จิวนันท์  มาสูตร 30 8:48 10 W ณฐักฤตา   วงศ์ทวลีาภ
อรนิติ  จุลสิกขี อินทุกร  เซ่งล่าย
ณฐันิชา  ชมพิทักษ์เดชา ณภัทร  เลิศศาสตร์วฒันา
ชลากร  วงษ์สินธ์ุ โยษิตา  ขาวหนูนา

14 8:57 1 W กัญญาณฐั  สมปอง 31 8:57 10 W ฐิตาพร  สายทิพย์
จัสมิน  ทาโคตร อินทุอร  บิโชฟฟ์
ฐปรัตน์  บุญศักดิ์นานนท์ จิรสุดา  ขุนารักษ์
รุสลี ขนัแก้ว ณปภัษ  บุญอินทร์

15 9:06 1 W ชนิกานต์  ยงย่วน 32 9:06 10 W อิสรีย์  โค้วศรีวงษ์
วชันีย์พร  เขยีวสังข์ กุลธิดา  พราหมพันธ์ุ
ษมาพร  แขง็ขนัธ์ พิสิฐขวญั  ภู่รัตนโอภา
บุษกร  มูลฟอง กนกวรรณ  งามวงค์

16 9:15 1 W วราลี  อัจฉฤกษ์ 33 9:15 10 W ป่ินแก้ว  ตราช่ืนต้อง
ภาสินี  ทองแท่งใหญ่ โชติกา  ผดุงมาตรวรกุล
รักษ์สิริ  สิทธ์ิรดาธนิสร ธเกล้า  จีระววิธิพร
กรบงก์กช  สารรัตน์ สิธานาถ  สิงหนาท

17 9:24 1 W กีรัตริยา  ฟูเจริญ
กชกร  จิตตะศิริ
อาฒยา  ฐิติกุล
ปภาดา  ว่องไวกิจไพศาล


