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เปิดตัว 9 เด็กไทยชดุแรกลยุศกเยาวชนทลีาสเวกสั ึ  
– ‘วรวลัญช’์ ฟอรม์โหดกด 32 อันเดอร ์

   
 

 ชมรมนกักอลฟ์เยาวชนไทย หรือ เจจีทีซี (Junior Golf of Thailand Club: JGTC) จดัการแขงขนั ่ “พีพีทีว ี

จูเนียร์ กอลฟ์ ทวัร์ 2021-2022” โดยการสนบัสนุนจาก 3BB พีพทีีว ีชอง ่ 36 สายการบินบางกอกแอร์เวย ์และนาํดืมสิงห์ จดักา

แขงขนัรอบคดัเลือกเพือหาตวัแทนสมาชิกชาย แ่ ละหญิง ไปรวมการแขงขนักอลฟ์เยาวชนนานาชาติรายการ ่ ่ “เวิลด์ สตาร์ ออฟ 

จูเนียร์ กอลฟ์ ทวัร์นาเมน้ท”์ ครังที 14 ทีเมืองลาสเวกส มลรัฐเนวาดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลายเดือนมิถุนายนศกนีั  

 การแขงขนัรอบคดัเลือกในคราวนีแบงออกเป็นสองสนามดว้ยกน เนืองจากสถานการณ์แ่ ่ ั พรระบาดของโควิด่ -19 ทาํ

ให้ปีทีแลว้ไมสามารถทาํการแขงขนัรอบคดัเลือกและเดินทางออกนอกประเทศได ้ดงันันสนามแรกจึงเป็นการนาํยอดฝีมือจาก่ ่

คะแนนสะสมพีพีทีวี จูเนียร์ กอลฟ์ ทวัร์ ประจาํปี 2563-2564 มาดวลวงสวิง โดยผูช้นะจากทุกคลาส ชายและหญิงจะไดรั้บทุน

คนละ 25,000 บาท รวม 9 คนเป็นเงินจาํนวน 225,000 บาท แรก แขงขนัแบบสโตรคเพลย ์่ 54 หลุม วนัแรก(19 มีค.)แขง ่ 36 

หลุม เชา้-บาย สวนวนัทีสอง่ ่ (20 มีค.)แขงอีก ่ 18 หลุม ทีสนามไพร์ม กอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท คลอง 15 จ.นครนายก 

 เมือจบการแขงขนั ่ 2 วนั 54 หลุม นอ้งตงัตงั-วรวลญัช์ ทศแสนสิน วยั 7 ปีจากร.ร.สาธิตจุฬาฯ เลนในคลาสอี หญิง ่

โชวฟ์อร์มโหด ชิพ-พตัตข์นัเทพ จบที 32 อนัเดอร์พาร์ 184 สร้างสถิติใหมใหท้วัร์นาเมน้ท ์โดยรอบแรกทาํไดถึ้ง ่ 13 อนัเดอร์พาร์ 

59 จาก13 เบอร์ดีรวด รอบสองเกบไดอี้ก ็ 11 อนัเดอร์พาร์ 61 จาก 1 อีเกล ิ 9 เบอร์ดี และรอบทีสาม ทาํได ้8 อนัเดอร์พาร์ 64 

จาก 9 เบอร์ดี 1 โบก ควา้ทุนไปเป็นรายแรกี  

 ในคลาสดี ชาย-หญิง ทุนเป็นของ ไทเกอร์-พงศนาฏฐ์ กุลจิราอคัร วยั 9 ปีจากร.ร.อสัสัมชญั พระราม 2 ที 29 โอเวอร์

พาร์ 245 และแพรี-ภิรฎา จฑัาวนิชกล วยั ุ 9 ปีจากร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร ทสีกอร์ 11 อนัเดอร์พาร์ 205 

 สวนคลาสซี ชาย จูเนียร์่ -อจลวิชญ ์อนนัตะเศรษฐกูล วยั 12 ปีจากร.ร.ธีรธาดา พิษณุโลก ยงัโชวฟ์อร์มดีตอเนือง ควา้่

ทุนไปทีสกอร์ 5 อนัเดอร์พาร์ 211 และคลาสซี หญิง เจดา้-ปัณณ์พิศา เกยรติพรศิริ วยั ี 11 ปีจากร.ร.สารสาสน์วเิทศ มีนบุรี กลบัมา

ควา้ทุนดว้ยสกอร์ 11 โอเวอร์พาร์ 227 

 สาํหรับเกงใหญคลาสเอ ชาย และหญิง ทุนเป็นของ เป็นหนึง่ ่ -ธาวนิ ถาวรลาํเลิศ วยั 14 ปีจากร.ร.นานาชาติอินเตอร์คิด 

และขา้วหอม-ทศันีย ์กาแพงนิล วยั ํ 18 ปีจากสมุทรสาคร ทีสกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 219 และ 4 โอเวอร์พาร์ 220 ตามลาํดบั 

 คลาสบี ชาย และหญิง ทุนตกเป็นของ ณเดชน์ ชูลิม วยั 12 ปีจากร.ร.นานาชาติรีเจน้ท์ พทัยา และพฤกษสิ์ริ พฤกษ์

ไพบูลย ์วยั 13 ปีจากร.ร.สาธิตมศว.ประสานมิตร ทีสกอร์ 27 โอเวอร์พาร์ 243 และ 23 โอเวอร์พาร์ 239 ตามลาํดบั 

 ในสวนของการแขงขนัสนามที ่ ่ 1 เปิดฤดูกาล ประจาํปี 2565-2566 จะมีขึนระหวางวนัที ่ 9-10 เมษายน 2565 ณ 

สนามกอลฟ์บางปะกง ริเวอร์ไซด ์จ.ฉะเชิงเทรา ตามดว้ยการแขงขนัรอบคดัเลือกชิงทุนไปลาสเวกส สนามทีสอง ระหวางวนัที ่ ั ่ 16-

17 เมษายน 2565 ณ สนามไพร์ม กอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท จ.นครนายก สอบถามรายละเอียดและสมคัรแขงขนัได้่ ที ลิขิต ชยักจ ิ (โป

รกอลฟ์) โทร. 086-361-1368 ไลน์ไอดี: 0863611368 หรือเวบ็ไซต ์www.jgtcgolf.com 

ขา่วจากหนังสือพิมพม์ติชนออนไลน์  ฉบบัประจําวันท ี22 เดือนมนีาคม   พ.ศ.2565 หน้า      มูลค่าข่าว  180,000.- 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 ทงันีชมรมนกักอลฟ์เยาวชนไทย (Junior Golf of Thailand Club) หรือ เจจีทีซี เป็นชมรมนกักอลฟ์เยาวชน

น้องใหมลาสุด เกดขึนหลงัจากสมาพนัธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยปิดตวัลง่ ่ ิ ไป โดยมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาและตอยอดนักกอล์ฟ่

เยาวชนไทยไปสูระดบัสากล ในปีแรก ่ (2563-2564) มีการจดัแขงขนัไปแลว้รวม ่ 7 สนาม สวนปีทีสอง่ (2565-2566)จดัการ

แขงขนั ่ 7 สนาม แบงนักกอล์ฟเยาวชนชาย่ -หญิง ออกเป็น 6 รุนอายุ ่ (เอ-บี-ซี-ดี-อี และเอฟ) มีการนาํผลการแขงขนั่ สงไปยงั ่

National Junior Golf Scoreboard (NJGS) และมีการเกบคะแนนสะสมเพือสงตวัแทนไปแขงขนัรายการนานาชาติที็ ่ ่

ประเทศสหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นตน้ 

       

  

  

 

  


