STARTING TIME
TGA - SINGHA Junior Golf Champion (Class A, B)
(Qualify to Ciputra World Junior Golf Championship 2018)
March 11 , 2018
Kabin Buri Sport Club
Grp Time Tee Class
Player
1 7:00 1 B/G มธุสร รอดเณร
ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์

Grp Time Tee Class
Player
11 7:00 10 B/B นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์
สิรภพ ยะปาละ
ทองธนา นาคแจ้ ง

2

7:09

1

B/G ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์
ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา
อภิชญา จิระคุณากร

12 7:09

10 B/B รวิชญ์ แต้ กุล
พลัฏฐ์ พล วิบูลย์วริ ิยะสกุล
นนนที แสงสุ ริยาภรณ์

3

7:18

1

B/G วรัตกานต์ คุณแก้ ว
อสมาภรณ์ ทาโคตร
สรัลชนา รัตนสิ นธุ์

13 7:18

10 B/B ณฐกร ปั้นมณี
ธนพนธ์ สุ วรรณประทีป
กฤตลักษณ์ ระดารงค์

4

7:27

1

B/G ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์
ดลใจแมน บุญถม
พิมพ์ ขวัญ ชูแก้ ว

14 7:27

5

7:36

1

B/G พรรณรายณ์ มีสมอรรถ
มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ
ศุทธินี งามขา

15 7:36

6

7:45

1

A/G จิวนันท์ มาสู ตร
วรชาพัสวี รฐารัชต์ ธนผล
ภาวินี สุ ขเกษม

16 7:45

10 B/B นันทนัช กองแก้ ว
ชนชน โชคประจักษัชัด
พรหมพจน์ ทรงกลด
ณัฐพงค์ รัชธร
10 B/B ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
วิชญ์ ปิ ติพัฒน์
ธัญพัฒน์ สุ ขเกิด
วีรวิชญ์ นาคประชา
10 A/B ภูริช สุ วมิ ลพันธ์
กรวิชญ์ เยีย่ มศิริ
สรวิชญ์ อภิญญานันท์

7

7:54

1

A/G ณัญญา หินซุ ย
มัทนี พันธุ์ดี
ฐิ ตาภา เอี่ยมตระกูล

17 7:54

10 A/B ศุภวิชญ์ ทรงกลด
วรวิทย์ วรพันธ์
ภูษณะ พุทธชนาธิป

8

8:03

1

A/G แววปราชญ์ อนุวาร
จัสมิน ทาโคตร
บัณฑิตา พรจรัสกุล
ศุภนุช สงค์ ประเสริฐ

18 8:03

10 A/B จักรนาถ อินมี
วรวีร์ ไชยองค์การ
ศิวกร ตวงภัทรพร
พศิน วิจิตรเจริญไพศาล

9

8:12

1

A/G ปนัสยา สมจิตต์
บุษกร มูลฟอง
จรัสรวี คชไกร
แพรว นนทรักส์
A/G ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์
เปมิกา พลเมืองดี
พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา
ณัฐกฤตา วงศ์ ทวีลาภ

19 8:12

10 8:21

1

11 8:30

1

21 8:30

12 8:39

1

22 8:39

20 8:21

10 A/B จิรเดช เชาวรัตน์
กฤตภาส รัตน์ ประสาทพร
ภูมินทร์ แก้ ววิเชียร
ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล
10 A/B ชินาธิป แสงมณีโชติ
พีรวิชญ์ เกรียงขจร
ณัฐพล อุดมรัตน์
อรรถสิ ทธิ ศรีจันทร์
10 A/B ธนรัชต์ ศรีสถาพร
ยุทธนา นาคแจ้ ง
ณฐนนท ธนูรัตน์
ศุภกิจ สี ลานาแก
10 A/B ปรมินทร์ อินรักษา
ปรัญชัย รุประมาณ
วาริษ มัน่ ธรณ์
ชาคริส แก้ วศรีปราชญ์

**** หมายเหตุ
- อนุญาตให้ ใช้ กล้องระยะได้ (ต้ องไม่ มตี ัววัดค่ าสโลป)
- นักกีฬาต้ องรายงานตัวทีแ่ ท่ น ทีออฟ พร้ อมรับสกอร์ การ์ ด ก่อนเวลา 15 นาที
- นักกีฬาต้ องส่ งสกอร์ การ์ ด หลังจากจบการแข่ งขัน ทันที ทีห่ ้ องทัวร์ นาเม้ น

เฉพาะว ันสุดท้ายของการแข่งข ัน (ว ันที่ 11 มีนาคม 2561)
ไม่อนุญาตให้ผช
ู ้ ม ผูป
้ กครอง ผูฝ
้ ึ กสอน เข้าสนามทีใ่ ชใ้ นการแข่งข ัน

วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 มี LIVE SCORE สามารถเข้ าดูได้ ที่www.tga.or.th กด

