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Royal Hun Hin

เวลา หลมุ 1 เวลา หลมุ 10

6.50 บญุยิง่ นลิจอ้ย 6.50 สวอน  แกว้วเิศษ

กติตพัิฒน ์ แกว้วเิศษสทิธิ โชคสนัต ์ ขนัแกว้

สขุวทิย ์ อยูส่บาย ชมุพล  แชม่ชืน่

7.00 Woo Beam Song 7.00 Kuo Sheng Chang

บญุเทยีบ  นรทิรน์อก ยรรยง  ทองแทง่ไทย

ไสว  ทับทอง ชชูพี  นริาศ

7.10 ธานนิทร ์ นิม่โอษฐ์ 7.10 KoJi  Saikai

พงศภ์มูนิทร ์ กลา้หาญ สชุาญเดช  ออ่นฉ ่า

กรชาล  มชียัผาสกุ ฉัตรชยั  ธรรมวงศผ์ล

7.20 Scoot Puzey 7.20 Yamamoto

พรัีนธร  จตรุกลุ กูเ้กยีรต ิ ค านยิม

จ าเนยีน  จติประสงค์ ครองภพ  หาญณรงค์

7.30 เลอวทิย ์ กลุสมบัติ 7.30 Akira  Osaka

ทนิกร  จันทรส์มบรณ์ ระพ ี พนารนิทร์

ธรีพล  พงษ์พทิยาไพโรจน์ ยนืยงค ์ ธรรมวจิติรเดช

7.40 พจน ์ ประจักษ์ธนาธร 7.40 สมฤกษ์  ทองปัจ



จรญู  วนัแยม้ ณัฐพฤทธิ ์ ณ พัทลงุ

ชดิพล  เรอืงธรรม ไพรัช  มสีวสัดิ์

7.50 พรีพล  งามทองประกาย 7.50 อทิธพิล  ชมภนุูช

สเุทพ  บญุภมิกุ ภวตั  ศริสิรรพ์

สมศักดิ ์ ศรสีงา่ กฤษณรัตน ์ อรยิชาติ

8.00 ธนวฒัน ์ กันยาลัง 8.00 ประพันธ ์ มากแสง

สมคดิ  ชืน่ฉ ่า Jim Lam

มนัส  แสงสยุ สมบัต ิ ขนัแกว้

8.10 เมธ ี สทัุศน ์ณ อยธุยา 8.10 วชิญา  จาตกิวณชิ

เสน่ห ์ แสงสยุ สมชาย  สายวงศ์

สวุทิย ์ พหโุล ณัฐพล จริะพรพาณชิย์

8.20 พัฒนา  อันตมิานนท์ 8.20 วชิยะ  ศรนีาคาร์

จารกุติ  นติพิงษ์ บญุสวสัดิ ์ ธนานุพันธ์

นพินธ ์ ภวะกลุ สรุนิทร ์ บ ารงุผล

8.30 ธงฤทธิ ์ เชยีงตอน 8.30 จริะชาย  ทองเหลอืง

บญุช ู เรอืงกจิ ณัฐพงษ์  รุง่เรอืง

ทัดเทพ ป่ินจนิดา วรีะนันท ์ จันทรเ์อยีง

8.40 กติต ิ อดเิรก 8.40 อวยชยั  ภรูปัิญญานนท์

สมศักดิศ์ร ีส ศรสีวุรรณ วนัิย  ธรีะวฒันศริิ

ประหยัด  มากแสง วชัระ  ประภาครีี



8.50 ธนาชยั  สอนธรรม 8.50

Nadeem Inayat

ถาวร  วรัิตนจั์นทร์

11.40 ธนยศ  ทับทมิ 11.40 สรุชยั  ทพิยส์ขุ

ณรงค ์ แกว้พณิ ประจบ  ปรชีาจารย์

Andy Dakers สมศักดิ ์ เดน่ชยั

11.50 ณรงคช์ยั  คลุี 11.50 มเีดช  แสนมงคล

ธนกฤต  พรหมศรี Giovanni

ธงชยั  สคุณฑวฒัน์ ธนายทุธ  พว่งอ าภัย

12.00 พฒุ  ดอนเหลอืม 12.00 ตว่น  มังบูแ่วน่

Alex Mckay นรัินตร ์ ฉัตรไกรเสรี

บญุยงค ์ เจรญิรอด เรยีนจด  นลิข า

12.10 อนุชา  แยม้นอ้ย 12.10 ธนาวฒุ ิ ธัญญาวาสเดชา

ธรรมชาต ิ เลศิบญุธรรม วรนิทร ์ ศภุวบิลูย์

ทัชชภัทร  หมอยาดี ภมูพัิฒน ์ ตลิะพรพัฒน์

12.20 ธรีวรรณ  สมสวุรรณ 12.20 สรุศักดิ ์ ดา่นกติกิลุ

กติตพัิฒน ์ วนัเมอืง ธเนศ  หงสชุน

สธุรรม  ไอยศรูย์ ณรงคภั์ทร  พชิติชยัปราการ

12.30 สรุชยั  พลาผล 12.30 ธานนิทร ์ เหลอืงภมูยิทุธ

พันสนิ  วอ่งกสกิร อัจฉรยิะ  เสีย้วศรชีล

พทัิกษ์สรรค  นพสทิธพิร Woody 



12.40 สทุธพัินธ ์ กมิสวสัดิ์ 12.40 วรีะ  เจนเจรญิวงศ์

วรัิตน ์ แป้นดี สริภัค  บรูณ์ไชย

เชาวลติ  พณิเมอืงงาม ณัฐพงษ์  ธนธรีวงษ์

12.50 เสน่ห วสิทุธเิทพ 12.50 ธนาดลุ  ศรโีรจน์

ทนิพันธ ์ พลิกึ โยธนิ  เพรชโยธนิ

สวุทิย ์ธนาพัฒนสกลุ วชิยั  ศรรีะผา

13.00 วเิชยีร  กลิน่ฉุน 13.00 Chang Eng Waye

วรีะ  เสยีงเย็น สน่ัน  ชาเนตร

วรัิตน ์ อรยิวงศ์ พรีวฒัน ์ศร๊พทัิกษ์

13.10 ฉัตรชยั  พัฒโนภาค 13.10 จรัล  แกว้มลู

กานต ์ เทศแกว้ พริยิะ  ใจชืน่

ชาญวทิย ์ แตป้ระจติร ประดษิฐ ์ เหลอืงกหุลาบ

13.20 กอ้งภพ  เมฆพยง 13.20 ประดับ  สายสกลเดช

กันต ์ ทฆีนันทพร ประทปี  คา้ยาดี

ประวณี  ช านาญจักร พพัิฒน ์ เลศิวฒุอิังกลู

13.30 จาตรุงค ์ หนุสวสัดิ์ 13.30

ปราโมทย ์ สขุกันตะ

ธนกฤต  เครือ่งสนุก


