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1 วรพงษ ์นิตทิม 3,000

2 ธนากร เวียนไธสงค์ 2,000

T3-4 เอกรวี อั๊งค า 1,500

นาท ไพบูลย์ 1,500

T5-8 กรกต ทองค า 1,200

ไพบูรณ์  โกมล 1,200

เอกรัฐ  ธนานนท์ 1,200

ศกัด์ิชยั  เรืองรุ่ง 1,200

T9-16 ศักดิ์ชัย  ซิมงาม 900

ธณัยธรณ์  ธนพสิทธ์ิพงศ์ 900

คงกฤตย ์เกตุพฒันกุล 900

สิทธิชยั  เช่ียวชาญ 900

กิตติพงษ ์ พรชยั 900

วรพล  จิรานุกูลวงศ์ 900

ด ารงเดช  วิภูศิริ 900

พิไชยยทุธน์  เอ่ียมศิริรักษ์ 900

T17-32 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 700

อรรคพงษ ์ ผาหยาด 700

โชติพล ศุภสาร 700

อคัรพล เอ่ียมสะอาด 700

โกสิยพงศ ์สงวนวงศ์ 700

อันดบันักกีฬา ดวิิช่ัน 2 ปี 2555

อันดบั ช่ือ-สกุล
Total-

Points



บุญญฤทธ์ิ เกียรติกุล 700

สุพิชยั แจง้ค  า 700

พชนา ใหม่พระเนตร 700

บณัฑิต สนามไชย 700

ยทุธนา ศรีอรุณศกัด์ิ 700

ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 700

ญาณภทัร วลยัธญัญา 700

ติณณภพ วงัทนานนท์ 700

สมโพชน์ พรมอุทิศ 700

วชัรา  สุชาติกาญจน์ 700

สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 700

T33-53 ไพฑูรย์  กิ่งแก้วกมล 500

วิเชียร  ชา้งทอง 500

สมนึก  ภู่สุวรรณ 500

ศุภกิจ  หิรัญเก้ือ 500

มงคล  จูยิม้ 500

สมควร  เตียนพลกรัง 500

ธนิต  เหลืองภูมิยทุธ 500

ชชัวาลย ์ รุตแพ 500

พลกฤษณ์  หนูทองพูล 500

ธงไท  เทพสุวรรณ 500

กนก สาธรสินธ์ 500

ธานินทร์  พุทธมนตธ์ร 500

หตัถชยั  คลา้ยเพชร 500

วรวิทย ์ ทองเหวียง 500



อคัรพงษ ์ ปราณีนิจ 500

อนุพนัธ์ น ้าทิพย์ 500

บริพตัร  ประสพ 500

รัฐนนท ์ เขมทตั 500

ปริพล  สมบุญ 500

ธีระวฒัน์  คงเกษม 500

อมรรัตน์  อ่วมดว้ง 500

T54-63 ไกรศร  ทองหล้า 350

ศิริพงศ ์ จิรพฒัน์ภทัรกุล 350

บุญเลิศ  พงศโ์สภิตศิลป์ 350

สนัติ  นาคจนัทร์ 350

ชินภทัร  ค  าสตัย์ 350

วสนัต ์ วงศท์อง 350

ภคัคพงศ ์ ภูธราสิวะจุมพล 350

เอกพจน์  สถิรเมธินทร์ 350

ธวชั  เกียรติศาสตร์ 350

สนัน่  นาบุญ 350

T64-83 ชัยสิทธ์ิ  คณารักษ์สมบัติ 300

ประวิทย ์ ตาเสือ 300

คมสนัต ์ แป้นแกว้ 300

พินิจ  ทุมรักษ์ 300

จิรัฏฐ์เดชา  สุขทรัพย์ 300

ณัฐพงศ ์มณีรัตนรุ่งเรือง 300

สมศกัด์ิ  สุขสมบูรณ์ 300

ศิริพงษ ์ พรรณสุข 300



เอกพล ช่ืนบาน 300

เอกพนัธ์  ธนานนท์ 300

กฤษดา ชุ่มจิต 300

กรีฑาพล  โพธ์ิทอง 300

ธงชยั ดุษณีภกัดีนาท 300

ณรงคฤ์ทธ์ิ  เกษรสิทธ์ิ 300

นยัพล  ฉนัทานุกูลวงศ์ 300

ชุติกุล  พฒันเจริญ 300

ภานุวฒัน์ ปานด า 300

สุวรรณ ทองพรรณ์ 300

ฉลองชยั  สอนจนัทึก 300

ปิลนัธ์ คา้ไม้ 300

T84-93 ไตรเทพ  ไชมี 250

ยิง่ใหญ่  มีสร้อย 250

สรรพพล เช้ือสุวรรณ 250

ธรรสพงศ ์กุลพนัธ์รังสี 250

พร้อมพล ธวฒันพงษ์ 250

พีระพงษ ์วงษก์  าแหง 250

เอกพงษ ์โสภณทิพยาภรณ์ 250

วิจารณ์ รัตนสุบรรณ 250

พรชยั อรุณรัศมี 250

พิทกัษ ์สนัตินิเวศน์ 250

T94-123 สุภักดิ์  จันทร์อินทร์ 150

ฐาปกร  จิรอคัรพงษ์ 150

ทวี  โพธ์ิทอง 150

ดุสิตา อนุชิตชาญชยั 150



ปัญญา ชุ่มทะโชติ 150

ดสักร ธีโรภาส 150

วรวุฒิ ศรีสมงาม 150

สิรินภา เลิศจารุพงศ์ 150

ปัถย  ปิยคุณาวชัร 150

สุรสิทธ์ิ ภูแฉลม้ 150

สงวน คงพิบูลยช์ยัสิริ 150

ณัฐกิตต์ิ อุณหวิชานนท์ 150

เกษมสุข สุดประเสริฐ 150

พิสณัห์ ดนยัพิริยะ 150

รัตนชยั ยอดสุข 150

ดิลก  ยงวฒันา 150

สุรชาติ พรหมภกัดี 150

สิทธิศกัด์ิ ใจอารี 150

ณัฐวชัร์ สหวิศิษฏ์ 150

วรัทภพ  น้อยเจริญ 150

สุวฒัน์  กุรธารสายชล 150

เจริญ  พรธารักษเ์จริญ 150

โตมร  อมรธาตรี 150

ภทัร  นวรัตนากร 150

รัฐภูมิ แซ่ตนั 150

อภิวฒัน์ สุภาวงศ์ 150

มงคล  จิตอดุลยก์าร 150

ปรัชญา  สุขประเสริฐ 150

ชยัณรงค ์ บุญอ่ิม 150

ศิลา  ขาวคม 150



T124-135 บอย  เอี่ยมเย็น 80

ปรีชาพล  บุญเพชรแกว้ 80

สุรินทร์  รวยดี 80

กฤตณัฏฐ์ ศิริกุลวฒัน์ 80

เอกสิทธ์ิ  พิทกัษธ์นพงศ์ 80

ประสิทธ์ิ มากเอียด 80

เศกฤทธ์ มะลิวลัย์ 80

วชัระ จุลส ารวญ 80

วิทย ์ หวงัวงศวิ์โรจน์ 80

นิรชา  ปัฐฉิมะ 80

พรณรงค ์ ชูนุกูลวงศ์ 80

ภูวนาท  เครืออ่วม 80

T136-152 ชยพล  ทั้งบวรพันธ์ 75

สุรวิทย ์ ตุลาผล 75

นิชา  ปฐมเอกมงคล 75

กฤษณะ  มุทุตานนท์ 75

ศิริภาพร นวนทะค าจนั 75

สมพล  แซ่ล้ิม 75

นิพนธ์ สนธิ 75

อ านาจ พลสมบติั 75

ธีรพล  แซ่ล้ิม 75

รัฐนา เหลืองธาดา 75

กฤษณ์  ประสงคเ์จริญ 75

อธิพงศ ์ฉายประทีป 75

ศุภญฐั นบนอบ 75

ภานุมาศ วิกินิยะธานี 75



ศิวพนัธุ์  ดีแสน 75

วนัชยั  เข่ือนแกว้ 75

จิรันธนิน  สุวรรณศิลป์ 75

T153-183 นพพร    อุ่นหนู 40

ปรเมศวร์    มูลละ 40

รัฐกิตต์ิ  ธีรพรวรพทัธ์ 40

มนตรี  ทองอ่อน 40

พิชิต  มาสุข 40

วรรษชล  ตรีจกัรสงัข์ 40

กิตติพงษ ์ สนัติเลิศ 40

ปิยะพนัธ์  ดิสสะมาน 40

พงศพ์ลิน  สอนจนัทึก 40

ธนกิตต์ิ  เพ่ิมพูลโชคคณา 40

ธนญัชยั  คุณาปณิธาน 40

มรุต  บุญโต 40

โภควินท ์ แยม้อ่วม 40

ศุภสิทธ์ิ  ศุภจิราวุฒิ 40

ชาญชยั  ศรีหาวงษ์ 40

สนัติชยั  นิงสานนท์ 40

ประทวน  ดุษณีภกัดีนาท 40

ณัฐพงษ ์ ช่องประเสริฐ 40

สุวิทย ์ อาจสด 40

ฤทธิเดช  แหลย้งั 40

วินยั  อยูสุ่ข 40

ชูพล  โคลงฉนัท์ 40



สืบสกุล  กอ้นแกว้ 40

สุริยา  สุขวฑัฒโก 40

พรรษฤทธ์ิ  ฤกษจ์  ารัสกุล 40

นที  เสิศจารุพงศ์ 40
หสัดิน  จกัษุรัตน์ 40
ฉตัรชยั  เอ่ียวสงัข์ 40
ธนภูมิ  รับค าอินทรี 40
สมเกียรติ  กุลวฒันาพร 40
สุชาติ  แซ่เฮง้ 40




























