การแข่ งขันกีฬาภายในกองทัพบก (กอล์ฟ) ครั้งที่ 67

เวลาแข่ งขันประเภททีมและบุคคลชาย รอบ 2/4

วันที่ 4-7 มีนาคม 2560 : สนามกอล์ ฟภาณุรังษี

5 มีนาคม 2560

HOLE 1
Grp Time Hole

Player 1

R.1

Player 2

R.1

Player 3

R.1

Player 4

R.1

1 7:00 1 พ.อ.ธวัช ศรีสว่าง (3)

111 พ.อ.ลิขติ อุ่นประดิษฐ์ (6)

105 พ.อ.ธิรา แดหวา (4)

105 พ.อ.อิศรา ดารงค์ ศักดิ์ (5)

113

2 7:10 1 พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ (3)

101 พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชษฐ์ (6)

100 พ.อ.วรพล วรพันธ์ (4)

102 พ.อ.ชาตรี กิตติขจร (5)

91

3 7:20 1 พ.อ.สัชฌาการ คุณยศยิง่ (3)

101 พ.อ.เกรียงศักดิ์ เสนาะพิณ (6)

97

พ.อ.แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ ว (4)

88

พ.อ.อดุลย์ จันทร์ มา (5)

86

4 7:30 1 พ.อ.สมชาย ทาวงศ์ มา (3)

90

พ.อ.วีรภัทร์ โทจาปา (6)

93

พ.อ.ประชุม พันธ์ โสตถี (4)

85

พ.อ.สุ วตั ร์ โตเสวก (5)

83

5 7:40 1 พ.อ.ประยุทธ์ สุ ริยชุตานนท์ (8)

96

พ.อ.นฤเมศ อ่ อนมิ่ง (7)

88

พ.อ.ศราวุธ มาศิริ (2)

88

พ.อ.วิโรจน์ หนูสอน (1)

87

6 7:50 1 พ.อ.เจริญ โรงสะอาด (8)

89

พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง (7)

84

พ.อ.ฉลองชัย ยาวะโนภาส (2)

83

พ.อ.เรื องศักดิ์ อรรคท์ มากูล (1)

83

7 8:00 1 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ (8)

84

พ.อ.สนอง แน่ งอนงค์ (7)

84

พ.อ.ชัยวิทย์ พิมพ์ ทอง (2)

83

พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปั ดพันธ์ (1)

80

8 8:10 1 พ.อ.วัชรินทร์ อินทัศสิงห์ (8)

79

พ.อ.สมศักดิ์ เครื อเช้ า (7)

80

พ.อ.นรธิป โพยนอก (2)

77

พ.อ.จิรสิทธิ์ จันทร์ มี (1)

79

9 8:20 1 ร.ต.ผไท อ่ างบุญพงษ์ (6)

121 ร.อ.ธีรเดช ไมตรีประศาสน์ (8)

90

ร.ท.ประยูร ปั้ นปั ญญา (5)

89

จ.ส.ท.วิฑูรย์ ช่ วยสุ ข (4)

88

10 8:30 1 ร.ท.วรัญญู ปนาทกูล (6)

114 จ.ส.อ.สุ รชัย น้ อยทับทิม (8)

88

ร.ท.ชอน เกิดโท้ (5)

87

ร.ต.วินัย ร่ มทอง (4)

84

11 8:40 1 ร.อ.พชร เปรมสุ นทร (6)

109 จ.ส.อ.ธนชาติ เกตุแก้ ว (8)

85

ร.ต.ธงชัย สุ คนชวัฒน์ (5)

82

จ.ส.อ.เจียม บุญมี (4)

79

12 8:50 1 ร.ท.สันติสุข พิทักษ์ครี ี (6)

99

79

ร.อ.วีระพล ศรีเชื้ อ (5)

74

ส.อ.ธนสาร ทิพโพด (4)

79

จ.ส.อ.อุทัย บุญธรรม (8)
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เวลาแข่ งขันประเภททีมและบุคคลชาย รอบ 2/4

วันที่ 4-7 มีนาคม 2560 : สนามกอล์ ฟภาณุรังษี

5 มีนาคม 2560

Hole 10
Grp Time Hole

Player 1

R.1

Player 2

R.1

Player 3

R.1

Player 4

R.1

13 7:00 10 พ.อ.ธีระ ศรีพงษ์ (4)

89

พ.อ.ชัยณรงค์ สุ ภาพันธ์ (7)

92

พ.อ.ประทัย ฉงสกุล (8)

87

พ.อ.อุดมศักดิ์ บุญธรรม (2)

92

14 7:10 10 พ.ต.สมมุ่ง สุ วรรณชนะ (4)

87

พ.ท.รวี วัชรประทีป (7)

86

พ.ท.ชูศักดิ์ แก้ วเวชบุตร (8)

86

พ.อ.รัตนศักดิ์ สิ งห์ สนัน่ (2)

81

15 7:20 10 พ.อ.เลิศเดช วิเศษศรี (4)

84

พ.อ.จารึก แก้ วผลึก (7)

83

พ.ท.บุญมี ขุนเดช (8)

81

พ.ท.บุญเทียบ นรินทร์ นอก (2)

81

16 7:30 10 พ.ท.พงษ์ศักดิ์ วงษ์บุญ (4)

82

พ.ท.ประสิ ทธิ์ ชั้นปิ่ นเกลียว (7)

81

พ.ท.สุ พจน์ รวมครบุรี (8)

78

พ.ต.พิมล ชุ มพล (2)

80

17 7:40 10 พ.อ.ประภัทร์ ล้ อมสมบูรณ์ (6)

84

พ.อ.วิทวัส เอกฉันท์ (5)

84

พ.อ.อรรถวุฒ์ สิริยากร (1)

84

พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต (3)

80

18 7:50 10 พ.อ.สรเดช สุ ริยกาญจน์ (6)

82

พ.อ.วิศรุ ต ภิรมย์ ราม (5)

80

พ.อ.วีระชัย ศิระสากร (1)

80

พ.อ.ธนกฤติ สุ ขเกิด (3)

79

19 8:00 10 พ.ท.นรินทร์ พ่วงดี (6)

79

พ.ต.ถวิล ปานทอง (5)

79

พ.อ.ธรณรรถ เทพวัลย์ (1)

78

พ.ต.มงคล ทิมศรี (3)

78

20 8:10 10 พ.อ.โอม ปัจจักขะภัติ (6)

77

พ.ท.เสน่ ห์ วิสุทธิเทพ (5)

79

พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ (1)

77

พ.อ.รัฐวิชญ์ ณรงค์พนารัตน์ (3)

77

21 8:20 10 จ.ส.อ.ธีรพงษ์ ยามา (3)

93

จ.ส.อ.สมศักดิ์ อาสาราช (7)

81

ร.อ.ณกรณ์ วรางพงษ์ พพิ ฒ
ั น์ (2)

83

ร.ต.สมบูรณ์ ศรีแสนตอ (1)

76

22 8:30 10 ส.อ.ชะลอ ม่ วงเรื อง (3)

83

จ.ส.อ.โชคสันต์ ขันแก้ ว (7)

78

จ.ส.อ.กฤษฎากร ตัณฑะกูล (2)

81

ส.ต.พงศธร ทองสาย (1)

75

23 8:40 10 ส.ต.จิรพันธ์ รื่นพงษ์ (3)

80

จ.ส.อ.ขจรศักดิ์ ทัพนาคา (7)

75

ส.ท.วุฒิพงษ์ หวังดี (2)

73

ส.ต.เขต ทิพย์ สุมาลัย (1)

74

24 8:50 10 จ.ส.อ.สุ ทธิ ม่ วงงาม (3)

74

จ.ส.อ.วานิช สีคา (7)

74

ส.ท.นฤดล หล่ อวณิชไพศาล (2)

72

ส.ท.พิชชา อบกลิน่ (1)

70

