
  รอบ 64 คน  (แขง่ขนั 4 ใน 7 เฟรม)   รอบ 48 คน  (แขง่ขนั 4 ใน 7 เฟรม)   รอบ 32 คน  (แขง่ขนั 4 ใน 7 เฟรม)

M1 แสงชยั เสสตุา (45) M17 ยทุธภพ ภาคพจน ์(21) M33 เทพไชยา อุน่หน ู(1)

บญุถงึ รสองุน่ (60) ผูช้นะ M1 ผูช้นะ M17

M2 ประทปี ขนัธายก (44) M18 ไพฑรูย ์ผลบญุ (20) M34 กอบกจิ พลาจณิ (16)

ณฐัพล แกว้ภสูทิธิ ์(58) ผูช้นะ M2 ผูช้นะ M18

M3 กฤษณสั เลศิสตัยาทร (37) M19 นาวนิ เฮงสมบรูณ์ (23) M35 ประพฤต ิชยัธนสกลุ (9)

ประมวล เนยีมคลา้ย (50) ผูช้นะ M3 ผูช้นะ M19

M4 รชัโยธนิ โยธารกัษ ์(39) M20 สรุยิา สวุรรณสงิห ์(17) M36 นธิวิรรธก ์กาญจนศร ี(8)

พรี ปานประยรู (56) ผูช้นะ M4 ผูช้นะ M20

M5 ตะวนั ฉายแสง (48) M21 สศุพิงษ ์นิม่วงศษ์า (30) M37 นพดล นภจร (5)

ชตัชยั ศรสีงัข ์(54) ผูช้นะ M5 ผูช้นะ M21

M6 ภาสกร สวุรรณวฒัน ์(46) M22 ธนวฒัน ์ถริพงศไ์พบลูย ์(18) M38 สมชาย กาวส าราญ (12)

คงเดช อสุาหะสวา่งกลุ (59) ผูช้นะ M6 ผูช้นะ M22

M7 สชุาต ิสขุเลีย่ม (42) M23 สมพล แซต่ ัง้ (25) M39 สมพร กนัธวงั (13)

แกรหม์ เคย ์(63) ผูช้นะ M7 ผูช้นะ M23

M8 สราวุธ ชูบบุผา (33) M24 ธชัชยั สขุส าราญ (19) M40 นพพล แสงค า (4)

สมชาย จนัทรล์อย (62) ผูช้นะ M8 ผูช้นะ M24

M9 สชุาต ิภฆูงั (43) M25 สรุเทพ ภแูฉลม้ (26) M41 อรรถสทิธิ ์มหทิธ ิ(3)

โอภาส สวุรรณราช (49) ผูช้นะ M9 ผูช้นะ M25

M10 พนมไพ พอ่วเิศษ (47) M26 ตุม้ทอง ชืน่บาน (28) M42 สพุจน ์แสนหลา้ (14)

วรวทิย ์สรุยิศรวีรรณ (52) ผูช้นะ M10 ผูช้นะ M26

M11 ธวชั สจุรติธรุะการ (36) M27 มงักร สมบตั ิ(31) M43 ปรมนิทร ์ดา่นจริกลุ (11)

ภกัด ีณะจนัทร ์(57) ผูช้นะ M11 ผูช้นะ M27

M12 ชนิกฤต เยาวว์รรณศริ ิ(35) M28 สรุศกัด ิ ์ภแูฉลม้ (24) M44 สชุาครยี ์พุม่แจง้ (6)

เดชาวตั พุม่แจง้ (61) ผูช้นะ M12 ผูช้นะ M28

M13 ทรงเกยีรต ิเรบ่า้นเกาะ (34) M29 ศราวุธ กาญจนานรุกัษ ์(27) M45 ชูชาต ิไตรรตันประดษิฐ ์(7)

สมชาย ประคปุตานนท ์(55) ผูช้นะ M13 ผูช้นะ M29

M14 อรรคนธิ ิ ์สง่เสรมิสวสัด ิ ์(38) M30 นคร ชาพล (32) M46 ประมวล จนัทรท์ดั (10)

มานะ อูป่ระไพ (51) ผูช้นะ M14 ผูช้นะ M30

M15 บรรดษิฐ เขยีวสทุธ ิ(40) M31 ธงชยั ปณุยวรี ์(29) M47 พสิษิฐ ์จนัทรศ์ร ี(15)

เจษฎา โพธิส์กุาร (64) ผูช้นะ M15 ผูช้นะ M31

M16 ประมวล ชยาภวิฒัน ์(41) M32 กาญจณ์ไชย วงษจ์นัทร ์(22) M48 อศิรา กะไชยวงษ ์(2)

มานพ สขุส าราญ (53) ผูช้นะ M16 ผูช้นะ M32
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