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Royal Hun Hin
เวลา

หลุม 1

เวลา

หลุม 10

6.50

บุญยิง่ นิลจ ้อย
ิ ธิ
กิตติพัฒน์ แก ้ววิเศษสท
สุขวิทย์ อยูส
่ บาย

6.50

สวอน แก ้ววิเศษ
ั ต์ ขันแก ้ว
โชคสน
่ ชน
ื่
ชุมพล แชม

7.00

Woo Beam Song
บุญเทียบ นริทร์นอก
ไสว ทับทอง

7.00

Kuo Sheng Chang
ยรรยง ทองแท่งไทย
ี นิราศ
ชูชพ

7.10

ธานินทร์ นิม
่ โอษฐ์
์ ม
พงศภ
ู น
ิ ทร์ กล ้าหาญ
ั ผาสุก
กรชาล มีชย

7.10

KoJi Saikai

7.20

Scoot Puzey
พีรันธร จตุรกุล
จาเนียน จิตประสงค์

7.20

Yamamoto
กู ้เกียรติ คานิยม
ครองภพ หาญณรงค์

7.30

เลอวิทย์ กุลสมบัต ิ
ทินกร จันทร์สมบรณ์
ธีรพล พงษ์ พท
ิ ยาไพโรจน์

7.30

Akira Osaka
ระพี พนารินทร์
ยืนยงค์ ธรรมวิจต
ิ รเดช

7.40

พจน์ ประจักษ์ธนาธร

7.40

สมฤกษ์ ทองปั จ

สุชาญเดช อ่อนฉ่า
ั ธรรมวงศผ
์ ล
ฉั ตรชย

จรูญ วันแย ้ม
ิ พล เรืองธรรม
ชด

ณั ฐพฤทธิ์ ณ พัทลุง
ไพรัช มีสวัสดิ์

7.50

พีรพล งามทองประกาย
สุเทพ บุญภิมก
ุ
สมศักดิ์ ศรีสง่า

7.50

อิทธิพล ชมภูนุช
ภวัต ศริ ส
ิ รรพ์
กฤษณรัตน์ อริยชาติ

8.00

ธนวัฒน์ กันยาลัง
ื่ ฉ่า
สมคิด ชน

8.00

ประพันธ์ มากแสง
Jim Lam
สมบัต ิ ขันแก ้ว

มนัส แสงสุย

8.10

เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา
เสน่ห ์ แสงสุย
สุวท
ิ ย์ พหุโล

8.10

วิชญา จาติกวณิช
สมชาย สายวงศ ์
ณั ฐพล จิระพรพาณิชย์

8.20

พัฒนา อันติมานนท์
จารุกต
ิ นิตพ
ิ งษ์
นิพนธ์ ภวะกุล

8.20

วิชยะ ศรีนาคาร์
บุญสวัสดิ์ ธนานุพันธ์
สุรน
ิ ทร์ บารุงผล

8.30

ี งตอน
ธงฤทธิ์ เชย

8.30

จิระชาย ทองเหลือง

บุญชู เรืองกิจ
ทัดเทพ ปิ่ นจินดา

8.40

กิตติ อดิเรก
สมศักดิศ
์ รี ส ศรีสวุ รรณ
ประหยัด มากแสง

ณั ฐพงษ์ รุง่ เรือง
วีระนันท์ จันทร์เอียง

8.40

ั ภูรป
อวยชย
ิ ั ญญานนท์
วินัย ธีระวัฒนศริ ิ
วัชระ ประภาคีร ี

8.50

ั สอนธรรม
ธนาชย
Nadeem Inayat

8.50

ถาวร วิรัตน์จันทร์

11.40

ธนยศ ทับทิม
ณรงค์ แก ้วพิณ
Andy Dakers

11.40

ั ทิพย์สข
สุรชย
ุ
ประจบ ปรีชาจารย์
ั
สมศักดิ์ เด่นชย

11.50

ั คุล ี
ณรงค์ชย
ธนกฤต พรหมศรี
ั สุคณฑวัฒน์
ธงชย

11.50

มีเดช แสนมงคล
Giovanni
ธนายุทธ พ่วงอาภัย

12.00

พุฒ ดอนเหลือม
Alex Mckay

12.00

ต่วน มังบูแ
่ ว่น
นิรันตร์ ฉั ตรไกรเสรี

บุญยงค์ เจริญรอด

เรียนจด นิลขา

12.10

อนุชา แย ้มน ้อย
ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม
ทัชชภัทร หมอยาดี

12.10

ธนาวุฒ ิ ธัญญาวาสเดชา
วรินทร์ ศุภวิบล
ู ย์
ภูมพ
ิ ัฒน์ ติละพรพัฒน์

12.20

ธีรวรรณ สมสุวรรณ
กิตติพัฒน์ วันเมือง
สุธรรม ไอยศูรย์

12.20

สุรศักดิ์ ด่านกิตก
ิ ล
ุ
ธเนศ หงสุชน
ิ ชย
ั ปราการ
ณรงค์ภัทร พิชต

12.30

ั พลาผล
สุรชย
ิ ว่องกสก
ิ ร
พันสน

12.30

ธานินทร์ เหลืองภูมย
ิ ท
ุ ธ
ี้ วศรีชล
อัจฉริยะ เสย

ิ ธิพร
พิทักษ์สรรค นพสท

Woody

12.40

สุทธิพันธ์ กิมสวัสดิ์

12.40

วิรัตน์ แป้ นดี
เชาวลิต พิณเมืองงาม

วีระ เจนเจริญวงศ ์
สริ ภัค บูรณ์ไชย
ณั ฐพงษ์ ธนธีรวงษ์

12.50

เสน่ห วิสท
ุ ธิเทพ
ทินพันธ์ พิลก
ึ
สุวท
ิ ย์ ธนาพัฒนสกุล

12.50

ธนาดุล ศรีโรจน์
โยธิน เพรชโยธิน
ั ศรีระผา
วิชย

13.00

ี ร กลิน
วิเชย
่ ฉุน
ี งเย็น
วีระ เสย
วิรัตน์ อริยวงศ ์

13.00

Chang Eng Waye
สนั่ น ชาเนตร
พีรวัฒน์ ศร๊พท
ิ ักษ์

13.10

ั พัฒโนภาค
ฉั ตรชย
กานต์ เทศแก ้ว
ชาญวิทย์ แต ้ประจิตร

13.10

จรัล แก ้วมูล
ื่
พิรย
ิ ะ ใจชน
ประดิษฐ์ เหลืองกุหลาบ

13.20

ก ้องภพ เมฆพยง
กันต์ ทีฆนั นทพร

13.20

ประดับ สายสกลเดช
ประทีป ค ้ายาดี

ประวีณ ชานาญจักร

13.30

จาตุรงค์ หุนสวัสดิ์
ปราโมทย์ สุขกันตะ
ธนกฤต เครือ
่ งสนุก

พิพัฒน์ เลิศวุฒอ
ิ ังกูล

13.30

