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27  May 2022 Royal HuaHin Golf Course

Group Time Tee     Name - Last Name Scored Group Time Tee     Name - Last Name Scored

ไพรัช ชวิารักษ์ +9 ธรรมชาต ิเลศิบญุธรรม +9

ประเทอืง เพชรขวา้ง +9 ชติพล เรอืงธรรม +9

อดุม พูลสวสัดิ์ +9 NHUYEN DINH CHAU +9

วทิยา วรพันธ์ +8 ยทุธพร มหรรณพ +9

ERIK JORGEN PERSSON, +8 ธนายทุธ พ่วงอ าภัย +10

วชิัย เวยีงนนท์ +8 อวยชัย ภรูปัิญญานนท์ +10

ธเนศ แสงสยุ +8 โดม คาโนวา +11

ทนงศักดิ ์หาญณรงค์ +8 FEROZ ALI MOLLAH +11

ด ารงค ์บญุรอด +8 ณภพ กมิสวสัดิ์ +11

พทัิกษ์สรรค ์นพสทิธพิร +8 ฉกาจ วารณุประภา +11

ธงฤทธิ ์เชยีงคอน +7 ทศ อนิทรทัต +12

สมศักดิศ์ร ีส.ศรสีวุรรณ +7 ไพรนิทร ์นาคประนม +12

พจน์ ประจักษ์ธนาทร +7 สมพงษ์ บญุหวา่น +12

ประทปี คา้ยาดี +7 จรัญ แกว้มลู +12

นพินธ ์ภวะกลุ +6 พรัีนธร จตรุกลู +12

พเิชต ภมุราสกลุ +6 กูเ้กยีรต ิค านยิม +12

วฒุรัิฐ มณีอนิทร์ +6 มเีดช แสนมงคล +13

ประพันธ ์มากแสง +6 ภนทยา เมอืงพันธ์ +13

สมคดิ ชืน่ฉ ่า +5 พงษ์ชนุรัช พงศพั์ฒน์ฤชา +13

สธุรรม ไอยศรูย์ +5 ณัฐ เปรมจติต์ +13

ธนยศ ทับทมิ +5 JIM LAM +14

นพินธ ์สกลุวรีวรรณ +4 LEE WHISUK +14

MATTHEW RICHARDSON +4 สมบัต ิขันแกว้ +14

ทัชชภัทร หมอยาดี +4 ชัยกร รัตนพันธ์ +14

พรีพล งามทองประกาย +4 วสิันต ์ภริมกาญจนศักดิ์ +14

สมชาย สายวงค์ +3 พัฒนา อันตมิานนท์ +14

รังสรรค ์รักสมจติร +3 FRANJO BLAZEVIC +14

จ าเนียร จติรประสงค์ +1 จรญู วนัแยม้ +14

ถาวร วรัิตน์จันทร์ Ev ราเมศว ์อนิทรเจรญิศักดิ์ +14

NADEEM INAYAT Ev สวุทิย ์พหโุล +14

กนก โพธสิวุรรณ Ev อ านวย คงเกือ้ +14

มนัส แสงสยุ -2 ดสุติ สมศักดิ์ +14

SIMON YATES -3

อดุร ดวงเดชา -4

ธรรมนูญ ศรโีรจน์ -7

ประหยัด มากแสง -8
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