
สมาคมกฬีากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 

รายช่ือผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและอบรมกฎข้อบังคบัและมารยาทกฬีากอล์ฟ 

วนัเสาร์ที ่21 เมษายน 2561 ณ สนามปัญญาอนิทรากอล์ฟคลบั กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ ลงช่ือ 
1  Hiromitsu Noriyasu (Japan)   
2  Kiyong  Eom (Korea)   
3  JooHyung Seo (Korea)   
4  Sang Young Park (Korea)   
5  JooHyung Kim (Korea)   
6  Sung Hyun Woo (Korea)   
7  Dam Long Dam (Vietnam)   
8  Jeung In Oh (Korea)   
9  Lee Jeen Kyoo (Korea)   
10  Aung Myo (Myanmar)   
11  Kang Sung Wook (Korea)   
12   Bishnu Sharma (Nepal)    
13   Seok Kang (Korea)    
14  อติรุจ  วนิยัเจริญชยั   
15  มงคล  ก ำเนิดทรัพย ์   
16  อรรถสิทธ์ิ  ดวงจนัทร์   
17  ภำณุวฒัน์  บุลสมบตั ิ   
18  ธญัพงศ ์ วไิลรัตน์   
19  ไพศำล  ยธิกุล   
20  ฤทธี  นิสยักลำ้   
21  สุริยะ  บุญศรี   
22  ปิยะวฒัน์  พึ่งประยรู   
23  เมธว ์ พพิฒัน์พงษเ์ลิศ   
24  ตฤณภพ  จนัทณี   
25  สิทธิโชค  ศุภมนตรี   
26  เชษฐำ  ตรีธิเบศร์วงศำ   
27  สรวทิย ์ ช่ืนใจ   
28  คมชำญ  สำยหยดุ   
29  อสันี  จิรชยัสุกุล   
30  ปรัญชยั  รุประมำณ   



31  เศรษฐโชค  พุม่พวย   
32  สุรเกียรติ  ธนำพงศศ์รีกูล   
33  เกรียงศกัด์ิ  หอมชะเอม   
34  ตุลย ์ เหมือนสร้อย   
35  จกัรพรรณยทุธ  ซ้ือสมบูรณ์กุล   
36  ณัฐดนยั  รัตนประภำ   
37  ภำณุ  ภวกุล   
38  พรีพล  ศิริพนัธุ์   
39  ศุภโชค  ละเอียด   
40  พลพร์ี  พงศอ์ริยนรำทร   
41  วฒันำ  อำดมัเจริญ   
42  เด็จ  ปะกำระพงั   
43  ชยพทัธ์  มำลยั   
44  ชโยดม  จนัทร์จำรุพงศ ์   
45  ธนพล  เจริญสุข   
46  นนทนนัท ์ มำรศรี   
47  ณธรรม  แห่งธรรม   
48  ธนำคำร สงครำมมำ   
49  ธนพล บุญจ ำรูญ   
50  วฒิุชยั  พลสำร   
51  สุรสิทธ์ิ  แกว้ทรัพยศ์กัด์ิ   
52  กีรติ  นิมิตโสภณ   
53  รุ่งโรจน ์ เพชรเก้ือหนุน   
54  ภทัรดนยั  ลำภยตุิธรรม   
55  เอกพจน์  ผอ่งแผว้   
56  พรีภพ  พงศธ์นำรักษ ์   
57  คเณศ  น่ิมเจริญวรรณ   
58  สดมภ ์ แกว้กำญจนำ   
59  วชิยำนนท ์ โชติหิรัญรุ่งเรือง   
60  Jamie  Sturley    
61  วรภพ  ชยัพพิรรธ   
62  ธชักร  ธนิตนนท ์   
63  วนิธยั  ววิฒัน์สนิทชยั   
64  ภทัรชยั  กวกิีจภำณุกุล   



65  กฤษณะ  อิสรมำตร   
66  ปิยะวฒัน์  ชูพงษเ์ดโชชยั   
67  สิรวชิญ ์ วงศบ์ำตร   
68  ภูบดินทร์  ขนัทอง   
69  มีสิทธ์ิ  มีทรัพย ์   
70  อิทธิศำสตร์  ด ำเลิศ   
71  อสันีย ์ ยนืย ัง่   
72  พฤหสั  สินไชย   
73  ปรำศรัย  อุณจกัร   
74  ไพศำล  กลำ้หำญ   
75  สุริโย  โกศรีวงศ ์   
76  กิติพนัธุ ์เหล่ำประภสัสร   
77  ฐิติพศั  เล็ม   
78  นิธิชยั  ภูมิถำวร   
79  ณัฐ  เน่ืองนิยม   
80  วรียทุธ  ประเสริฐสุข   
81  เศวต  โกยสมบูรณ์   
82  ชนกนัต ์ ถนอมพนัธ ์   
83  ทองธรรม  โชคชยัผำสุข   
84  กุลกิตต์ิ  สิทธิประเสริฐ   
85  สำริศ  สุวรรณรัตน์   
86  ชำญณัฏฐ ์ บณัฑะวงศ ์   
87  ณรงค ์ชำดี   
88  ภำณุพงษ ์ แหว้ดี   
89  รุจิโรจน์  แจ่มใส   
90  ณฐ  ศรีจนัทร์นนท ์   

 


