
QUALIFYING ROUND STARTING FIELD CATEGORIES
1 รัฐภมู ิ กระแสรช์ล

2 ธนกฤต  ชยัศลิปิน

3 ชยกร  เหรยีญทองค ำ

4 ศริะ  บญุเกือ้

5 พชิชำกร  ตริะกลุ

6 พงษ์สพุรรณ  กันธมิำ

7 เวทศิ  แสงหรัิญ

8 ธยำน์  ลมิปิผลไพบลูย์

9 สจัจวัฒน์  ศรปีระสทิธิ์

10 กันตพงศ ์ ชยัศริวิเิชยีร

11 ศภุรัสม ์ เลไทยสงค์

12 จติรกร  น่วมทนงค์

13 สเุกยีรต ิ สงัวำลยเ์พ็ชร

14 ปฐมพล  เฟ่ืองสวัสดิ์

15 วรัณ  อศิรภักดี

16 พงศพ์ลนิ  ลำภวสิทุธสินิ

17 บัณฑติ  ชยัสขุ

18 ธรรศ  แจง้กจิ

19 อทิธพัิทธ ์ ศลิำสวุรรณ

20 อมต  คนชำญ

21 วงศกร  ชวูงษ์

22 ประชำ  ลิม้มณีวจิติร

23 พทุธภิมู ิ พงษ์ธรประทำน

24 ปิยชำต ิ อยูส่บำย

25 นชำ  พัฒน์ชนะ

26 พงศเ์ทพ  แจวช ำนำญเชำว์

27 กฤฏธิ ี สนุทรนนท์

28 ศรัณย ู อวหิงิสำนนท์

29 ศภุวชิ หว่งวไิล

30 กฤษฎำ  ปัญญำสุ

31 Takuya  Kushiyama

32 กติตธิรี ์ ป้อมบญุมี

33 ณัฐพงศ ์ เครอืแปง

34 ปรม  ชนัซือ่

35 พศวัตธิ ์ วำรศีริรัิกษ์

36 อดุมชยั  คงเกษม

37 ชำญกฤษณ์  ภักดมีี

38 อรังศวธุ  วฒุกิรณ์

39 วรีะ  ศำลำงำม

40 ธนบด ี มว่งค ำ



41 ธวัชชยั  ยอดแกว้

42 แกน่เพชร  ยศภำคย์

43 ณภัทร  แซล่ิม้

44 ธนน  ธรีสทิธภัิทร

45 วมิล  โสดำรัตน์

46 ชยัพสิทิธิ ์ เสอืนำค

47 ศวิัช  แกว้วเิชยีร

48 อำรันต ์ วัชรคม

49 กรณ์พงศ ์ องคท์องค ำธนำ

50 วรชมุ ชมะทัต

51 กลำ้ยทุธ ์ มงคลสมัย

52 วฒุวิทิย ์ เจรญิพรอนุกลู

53 Marc  Perotti

54 ธติกิฤศ  สมศรี

55 ตฤษณ  คนิทรักษ์

56 นติศิำสตร ์  โตะ๊ทอง

57 เลศิ  ภักดภีมู ิ

58 ธนพนธ ์ เอีย่มสอำด

59 ดำเนียล  บญุกัลยำ

60 สมทิธ ิ ธรีะตระกลู

61 ศภุกติติ ์ ศรธีรรม

62 รำชวัตร  ยศหนองทุม่

63 คณุำกร  เจรญิสขุ

64 สปิปกร อทัุยพัฒนพงศ์

65 ยทุธพร  มหรรณพ

66 Sami  Ullah(Pakistan)

67 พชรพล  ประเสรฐิ

68 วัชรพงศ ์ประเสรฐิ

69 เอกธ ำรง  เหลอืงอนุรักษ์

70 ศภุจักร  ศภุภญิโญ

71 ภำนุพล  ศรไีชย

72 Cho Hyung Won (South Korea)

73 ทศธรรม  สทุนต์

74 ทักทำย  สทุนต์

75 ภวัต  ประชมุศรสีกลุ

76 Indo Kim(Korea)

77 นวมนิทร ์ จันทรบ์รรจง

78 เดน่เทพ  เสลำนนท์

79 ศรำวนิ  ศรแีจง้

80 วรพล  ชเูตชะ

81 พัฒนพงษ์   แสนบัวหลวง



82 ธรีภัทร ์ พวงล ำใย

83 วทิวัส  พรรคพบิลูย์

84 วนัสกฤษณ์  ศลิปรังสรรค์

85 บญุม ี ตอ่พันธ์

86 ทัพปรำกำร  ยิม้ทองสขุ

87 ธนันชยั  ประเสรฐิแกว้

88 จริะพงศ ์ วงศว์รกลุ

89 JongCheon Kim (Korea)

90 ภัทรพงศ ์ ธนทวโีชคไพศำล

91 ณัฐนัย  คชเสนี

92 กฤตธัช  ศศวิมิลวทิย์

93 กฤตชยั  ทองไทย

94 อภวิัช  รักษำพรำหมณ์


