6th SINGHA THAILAND CHAMPIONS TOUR 2020
GROUPINGS & STARTING TIMES FOR ROUND 2
3/12/2020

Kabinburi Sport Club

Starting from Tee 1
Group Time Tee

1 7:00 1
2 7:09 1
3 7:18 1

Name - Last Name
วิชญา จาติกวณิช
ั เวียงนนท์
วิชย

Starting from Tee 10
Group Time Tee

13 7:00 10

Name - Last Name
สุรน
ิ ทร์ บารุงผล
ธนยศ ทับทิม

ไพรัช ชวิ ารักษ์

พลัฎฐ์ สุวรรณเมธากร

ั โชคสมบูรณ์กล
โชคชย
ุ

เฉลิมณพงษ์ ภูพ
่ านิช

อุดม พูลสวัสดิ์

14 7:09 10

พรเทพ ปิ ยะพันธ์

สไี พร อภิสนธิ์

ภูษิต สารพานิช

วานิช สมชาติ

ประทีป ค ้ายาดี

จรัญ แก ้วมูล

15 7:18 10

ระเด่น ดวงเดชา

ิ ธิพร
พิทักษ์ สรรค์ นพสท

4 7:27 1
5 7:36 1
6 7:45 1
7 7:54 1
8 8:03 1
9 8:12 1

กิตตินันท์ ประเศรษฐสุต
กนก โพธิสวุ รรณ

16 7:27 10

ทรงพล จงเจริญมัน
่ คง
ั ชายชาญ
ธวัชชย

บุญยิง่ นิลจ ้อย

พูลลาภ เยือกเย็น

ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม

ธานินทร์ นิม
่ โอษฐ

มีเดช แสนมงคล

17 7:36 10

นิพนธ์ สกุลวีรรวรรณ

ณั ฐ เปรมจิต

ทินพันธุ์ พิลก
ึ

ฉลาด ดีนาน

ั ต์ ภิรมย์กาญจนศก
ั ดิ์
วิสน

สุรัช จารุจน
ิ ดา

18 7:45 10

ั ต์ เมืองชุมพล
สุขสน

สาราญ มะละปะทิ

อธิวฒ
ั น์ แย ้มเรืองรัตน์

วิรัตน์ อริยวงศ ์

ี ร คลังทอง
วิเชย

กันต์ ทีฆนั นทพร

19 7:54 10

บรรลือ มณีรัตน์

ั คล ้ายสา
กันตนชย

หลุยส ์ สุนายนตร์

ี งเย็น
วีระ เสย

สุวท
ิ ย์ ธนาพัฒนสกุล

สมบูรณ์ ศรีแสนตอ

20 8:03 10

SHUNG FATT WON

ั ผาสุข
กรชาล มีชย

สมัย พิลก
ึ

ิ ฐ์ ภิญโญปรวัฒน์
พิสษ

ดารง แซเ่ ฮง้

วรุณ มุฑารัตน์

21 8:12 10

ดารงค์ บุญรอด
ิ ธิ์ ชน
ิ้ ปิ่ นเกลียว
ประสท

10 8:21 1

วิมล โสดารัตน์
ณั ฐพฤทธ์ ณ พัทลุง

22 8:21 10

กิตติพัฒน์ วันเมือง
ั ปรัยนุ
โชคชย
ประพันธ์ มากแสง
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Starting from Tee 1
Group Time Tee

11 8:30 1
12 8:39 1

Name - Last Name
ประทีป เวชปาน
พิทักษ์ เริม
่ ก่อกุล

Starting from Tee 10
Group Time Tee

23 8:30 10

Name - Last Name
ณั ฐพงษ์ ธนธีระวงษ์
ั ดิ์ เด่นชย
ั
สมศก

ทัชชภัทร หมอยาดี

ั ยศ เซย
ี่ มอวยชย
ั
ชย

ิ ธิ์ ปรีชาเกษตรกิจ
วรสท

ั พัฒโนภาส
ฉั ตรชย

โยธิน เพชรโยธิน

24 8:39 10

มนตรี บูรณ์เจริญ

8:48 1

ิ าบุตร
ชยุต ศล
วรณั น ผองขัมน์

25 8:48 10

หิรัญ ศรีสมบัต ิ
ประดับ สายสกลเดช
ั ต์ วรรธโยธิน
วีระสน

26 11:09 1
27 11:18 1
28 11:27 1

WILLIAM SMITH,
บรม ทะน ้อม

38 11:09 10

วีระวุฒ ิ ศุภวรางกูล
JORGEN PERSSON,

จรูญ วันแย ้ม

ธงไชย ไพรวัลย์

ิ พล เรืองธรรม
ชต

จาเนียร จิตรประสงค์

ี่ วชาญ วังผือ
เชย

39 11:18 10

CHEOL HAN

MATTHEW RICHARDSON

กฤตพล พรมเพียร

มนั ส แสงสุย

ธนิน สุวรรณชาติ

ปราโมทย์ สุขกันตะ

40 11:27 10

วิทยา วรพันธ์
สมพร งามปั ญญา

29 11:36 1
30 11:45 1
31 11:54 1
32 12:03 1

NAM JONG HWA
ั ธรรมวงศผ
์ ล
ฉั ตรชย

41 11:36 10

ี งคอน
ธงฤทธิ์ เชย
SCOTT PUZEY

ยืนยง ธรรมวิจต
ิ เดช

วินัย วงศว์ รกุล

KIM JAEHAN

์ ท
ธีรพล พงศพ
ิ ยาไพโรจน์

รพี พนารินทร์

42 11:45 10

OWEN JOHN LLOYD

ธเนศ แสงสุย

พีรพล งามทองประกาย

ั สอนธรรม
ธนาชย

จตุรงค์ หุนสวัสดิ์

ธนายุทธ พ่วงอาภัย

43 11:54 10

ั ดิ์
ราเมศว์ อินทรเจริญศก

สุธรรม ไอยศูรย์

ั คุล ี
ณรงค์ชย

ครองภพ หาญณรงค์

ธรรมนูญ ศรีโรจน์

LEE JAE JIN
NADEEM INAYAT

44 12:03 10

พจน์ ประจักษ์ ธนาทร
พีรันธร จตุรกูล
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Starting from Tee 1
Group Time Tee

33 12:12 1
34 12:21 1
35 12:30 1
36 12:39 1
37 12:48 1

Name - Last Name
ทินกร จันทร์สมบูรณ์
สมพงษ์ บุญหว่าน

Starting from Tee 10
Group Time Tee

45 12:12 10

Name - Last Name
ถาวร วิรัตน์จันทร์
กิตติ อดิเรก

อุธรณ์ หนูเกตุ

กู ้เกียรติ คานิยม

ธนพงษ์ บุษบก

ประหยัด มากแสง

สมชาย สายวงค์

46 12:21 10

์ ม
พงศภ
ู น
ิ ท์ กล ้าหาญ

ื่ ฉ่ า
สมคิด ชน

ั ภูรป
อวยชย
ิ ั ญญานนท์

ั ดิศ
สมศก
์ รี ส.ศรีสวุ รรณ
จารุกต
ิ ติ์ นิตพ
ิ น

ปิ ตภ
ิ ม
ู ิ สุบงกช

47 12:30 10

นิพนธ์ ภวะกุล

ณภพ กิมสวัสดิ์

อุดร ดวงเดชา

ชลรัตน์ สสวิ งศ ์

ทศ อินทรทัต

นิธศ
ิ สุขสาราญทวี

48 12:39 10

พัฒนา อันติมานนท์

วุฒริ ัฐ มณีอน
ิ ทร์

ประเมิน เสมแย ้ม

ิ สมศก
ั ดิ์
ดุสต

ธีระ ดีฤทธิเ์ ดชา

์ ภิสม
ั โพธิ์
วิรฬ
ุ ห์ วงศอ
จิรชาย ทองเหลือง

49 12:48 10

อาทิตย์ โฆตรมหา
บุญชู เรืองกิจ

