
         


August 25, 2022 Royal Hua Hin Golf Club

Group Time Tee     Name - Last Name Score Group Time Tee     Name - Last Name Score

บญุสวสัดิ ์ธนานุพันธ์ +8 อดุม พลูสวสัดิ์ +8

ดสุติ สมศักดิ์ +7 พรัีนธร จตรุกลู +8

วชิยะ ศรนีาคาร์ +7 ชยักร รัตนพันธ์ +9

พรีพล งามทองประกาย +7 ธนยศ ทับทมิ +9

บญุยิง่ นลิจอ้ย +7 ธนาดลุ ศรโีรจน์ +9

อวยชยั ภรูปัิญญานนท์ +6 จรูญ วนัแยม้ +9

ธานนิทร ์นิม่โอษฐ +5 เสน่ห ์แสงสยุ +9

บญุช ูเรอืงกจิ +5 ราเมศว ์อนิทรเจรญิศักดิ์ +9

จตรุงค ์หนุสวสัดิ์ +5 ประสทิธิ ์ช ิน้ป่ินเกลยีว +10

สมคดิ ชืน่ฉ ่า +5 ธนายทุธ พว่งอ าภัย +10

จ าเนยีร จติรประสงค์ +5 ไพรัช มสีวสัดิ์ +10

ยทุธพร มหรรณพ +5 สมชาย สรศรี +10

ธงฤทธิ ์เชยีงคอน +5 จริายสุ กติตวิฒันากลู +10

ด ารงค ์บญุรอด +5 WON SHUNG FATT +10

ทัชชภัทร หมอยาดี +5 ประเทอืง เพชรขวา้ง +10

ชชูพี นริาช +4 สวุทิย ์พหโุล +10

JORGEN PERSSON, +4 ทนงศักดิ ์หาญณรงค์ +10

กูเ้กยีรต ิค านยิม +3 ฉกาจ วารุณประภา +10

NADEEM INAYAT +3 SCOTT PUZEY +11

วชัระ ปภาครีี +3 ทนิพันธุ ์พลิกึ +11

นรัินดร ์ฉัตรไกรเสรี +3 สรุชยั ผลาผล +11

ประพันธ ์มากแสง +3 นพินธ ์ภวะกลุ +11

SIMON YATES +2 วทิยา วรพันธ์ +11

สมบรูณ์ ลลีาฐติกิลุ +2 สมศักดิศ์ร ีส.ศรสีวุรรณ +11

วมิล โสดารัตน์ +2 ภนทยา เมอืงพันธ์ +11

บญุยงค ์เจรญิรอด +2 WILLIAM SMITH +11

รังสรรค ์รักสมจติร +1 จรัญ แกว้มลู +12

สมชาย สายวงค์ +1 สมศักดิ ์เดน่ชยั +12

ทนิกร จันทรส์มบรูณ์ E พงศภ์มูนิท ์กลา้หาญ +12

สธุรรม ไอยศรูย์ E

ธรรมนูญ ศรโีรจน์ -2 พลูลาภ เยอืกเย็น +12

พจน ์ประจักษ์ธนาทร -5 บรม ทะนอ้ม +12

อดุร ดวงเดชา -11

5th SINGHA-SAT THAILAND CHAMPIONS TOUR 2022
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GROUPINGS & STARTING TIMES FOR FINAL ROUND

Starting from Tee 10


