
Grp Time Tee Class Player Grp Time Tee Class Player
1 7:00 1 A/G มทันี  พนัธ์ุดี 15 7:00 10 B/G ปริญญาวร์ี  พนัโน

กนัตกนิษฐ์  ก่อศรีจนัทร์ มธุสร  รอดเณร
วรชาพสัว ี รฐารัชต์ธนผล ธัญธิตา  องัศุศรีวงศ์

2 7:09 1 A/G จวินันท์  มาสูตร 16 7:09 10 B/G สุรภา  จนัทมุณี
เอสเตล  แวร์นี่ เขมกิา  เกยีรติโมฬี
กรณศิ  บุญมาดี ชนกพสุิทฑ์  เจริญพฒันาสถิตย์

3 7:18 1 A/G ฐิตาภา  เอีย่มตระกลู 17 7:18 10 B/G บัณฑติา  พรจรัสกลุ
จสัมนิ  ทาโคตร ชนกมณษ์ี  เจริญพฒันาสถิตย์
จณิณพตัร  ฤทธ์ิทวี สรัลชนา  รัตนสินธ์ุ

ณชัชารีย์  ฐานชิตนิธิธันยา
4 7:27 1 A/G วรวลญัช์  ศิวายพราหมณ์ 18 7:27 10 B/G อสมาภรณ์  ทาโคตร  

ธรรมนิติ์ฎา  สีมา มนัสนันท์  โชติกะพุกกณะ
ศุภนุช   สงค์ประเสริฐ ดลใจแมน  บุญถม
อนิทุกร  เซ่งล่าย จุมพติา  จุลอกัษร

5 7:36 1 A/G สุวรินทร์  ยอดอนิทร์ 19 7:36 10 B/G อญัมณ ี วงศ์อรุณ
รนิดา  อนิทร์แป้น ณฐักฤตา  วงศ์ทวลีาภ
ธเกล้า  จรีะววิธิพร พรรณรายณ์  มสีมอรรถ
ฐปรัตน์  บุญศักดิ์นานนท์ พมิพ์ขวญั  ชูแก้ว

6 7:45 1 A/G จริสุดา  ขุนารักษ์ 20 7:45 10 A/B ธนกฤต  เผนโคกสูง
โยษติา  ขาวหนูนา นรายุ  วงศ์จนัทร์เรือง
กญัจน์  บรรณบดี สรวชิญ์  อภญิญานันท์
บุษกร  มูลฟอง

7 7:54 1 A/G ปนัสยา  สมจติต์ 21 7:54 10 A/B กฤตภาส  มณมีาศ
ชนิกานต์  ยงย่วน อชิตะ  เป่ียมกลุวนิช
พสิิฐขวญั  ภู่รัตนโอภา นรเศรษฐ์  เถาว์ชาลี
รักษ์สิริ  สิทธ์ิรดาธนิสร

8 8:03 1 B/B กรณ์สุชัจจ์  อุดมแก้วอร่าม 22 8:03 10 A/B พศิน  วจิติรเจริญไพศาล
อคลิศิ  ภกัดีนิธิพนัธ์ุ วรวทิย์  วรพนัธ์
ชาคริต ไมเคลิ วทินอลล์ วรวร์ี  ไชยองค์การ
ทองธนา นาคแจ้ง
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9 8:12 1 B/B อาศิษฐ์  อารีพนัธ์ 23 8:12 10 A/B อคัรวฒัน์  ทองบุญชู
ติณณ์ภทัร  วทิยาพนัธ์ประชา คณพศ  วสุิทธิพเินตร
ธีธัช  มแีก้ว นัฐพล  ชอบธรรม
กฤตลกัษณ์  ระดารงค์ สุรัช  ทศวชิิต

10 8:21 1 B/B ต้นแสง  นันยะ 24 8:21 10 A/B ธนเดช มัน่คง
ณฐักติติ์  ตยางคนนท์ ภูษณะ  พุทธชนาธิป
พรหมพจน์  ทรงกลด กฤตภาส  รัตน์ประสาทพร
สกรรจ์พสั  มาลา พชีญ์  บรรณบดี

11 8:30 1 B/B นันทนัช  กองแก้ว 25 8:30 10 A/B ถิรวฒัน์  จริายุสกมล
จณีณ์  ชัยกงัวาฬ ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์
รามลิ  แซ่ลิม้ สุภาระยะ  สุขถนอม
ธัญพฒัน์  สุขเกดิ กรวชิญ์  เยีย่มศิริ

12 8:39 1 B/B ธนพนธ์  สุวรรณประทปี 26 8:39 10 A/B จกัรนาถ  อนิมี
ชาญจติิ  กนกศักดิ์สกลุ ปรมนิทร์  อนิรักษา
ชนชน  โชคประจกัษชััด อรรถสิทธิ  ศรีจนัทร์
ณฐกร  ป้ันมณี ศุภวชิญ์  ทรงกลด

13 8:48 1 B/B นนนท ี แสงสุริยาภรณ์ 27 8:48 10 A/B สกรรจ์วฎั  มาลา
เดชาวตั เพชรประยูร พษิณุ  ศิริเมฆา
อนุยุต  ป่ินประยูร ธนรัชต์  ศรีสถาพร
ปณโชค  แก้วระหัน พรีวชิญ์  เกรียงขจร

14 8:57 1 B/B กษาปณ์  อกัษรทพิย์ 28 8:57 10 A/B สุพชร  ตรีคุณ
วาริษ  มัน่ธรณ์ วนิพนัธ์  มสีมอรรถ
วรีวชิญ์  นาคประชา ชนม์เจริญ  บารมธีนเศรษฐ์
เด่นวทิย์ เดวดิ บริบูรณ์ทรัพย์ วรุตม์  วงศ์รุ่งโรจน์

29 9:06 10 A/B ชัยพร  อุ๋ยตระกลู
เอกดนัย  ผ่องหทยักลุ
ยุทธนา  นาคแจ้ง
ศุภกจิ  สีลานาแก
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