




“รายชื่อนักกอลฟที่เขารวมแขงขัน Sandbox Swing” ที่จังหวัดภูเก็ต

1. Atsushi  NAKAMURA 26. กองนภา  สุพรรณ 51. จอมยุทธ  เกตุทอง

2. Aung Sann  Myo 27. กองภพ  บุญประเสริฐ 52. จักรนาถ  อินมี

3. David  GILMOUR 28. กัญจน  เจริญกุล 53. จักรพันธุ  เปรมสิริกรณ

4. Gregor  KOTNIK 29. กันต  ลิ้มมณีวิจิตร 54. จักรภพ  เวชยันตวุฒิ

5. Joh  TAKEUCHI 30. กันตปวิชญ  พันธรักษ 55. จักรภัทร  ฮอแสงชัย

6. Lindsay  RENOLDS 31. กัมลาศ  นาเมืองรักษ 56. จาตุรนต  ดวงไพชุม

7. Matt  KILLEN 32. กิตติคุณ  ปูติสานนท 57. จาตุรนต  พุมสําเภา

8. Peter  CHERIAN 33. กิตติธีร  ปอมบุญมี 58. จําเนียร  จิตประสงค

9. Scott  PUZEY 34. กิตติพร  ชวนะพงศ 59. จิตรกร  นวมทนงค

10. Teemu  PUTKONEN 35. กุณชธณัฎ  พนาดร 60. จิรเดช  เชาวรัตน

11. Wolmer  MURILLO 36. กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ 61. จิรศักดิ์  ผองหทัยกุล

12. Ye Htet  Aung 37. เกรียงไกร  พรเจริญทรัพย 62. จิรัฏฐ  จิรสุวรรณ

13. Yuichiro  NISHI 38. เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง 63. จิรายุ  จําเริญวัฒนา

14. กนกพัฐ  เตชะศิริประภา 39. แกนเพชร  ยศภาคย 64. เจตนิพิฐ  เชยแสง

15. กรวิชญ  อินมี 40. ขวัญชัย  กองทวี 65. เจษฎา  จีนเกิด

16. กฤฏิธี  สุนทรนนท 41. ขวัญชัย  แทนนิล 66. เจษฎา  เสวีวัลลพ

17. กฤตชยพล  สินไชย 42. เขตตะวัน  ปูคะวนัช 67. ฉางไท  สุดโสม

18. กฤตชัย  ทองไทย 43. คมชาญ  สายหยุด 68. ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล

19. กฤตภาส  มณีมาศ 44. คมษิต  หัวใจ 69. ชนะศักดิ์  ไพศาลนันทน

20. กฤติน  สุนทรนนท 45. คริษฐ  กิติพงษ พัฒนา 70. ชนินทร  ทินตระกูล

21. กฤษฎา  ปญญาสุ 46. คริส  ชินพงศ 71. ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย

22. กฤษฎา  มณีมาศ 47. คุณานนต  แมนเขียว 72. ชโยดม  จันทรจารุพงศ

23. กฤษณพันธ  กาบสลับ 48. โคสุเก  ฮามาโมโต 73. ชลทิตย  ชื่นบุญงาม

24. กฤษดา  แกวคํารบ 49. โฆษิต  คุณวงค 74. ชัพชัย  นิราช

25. กษิดิศ  เล็บครุฑ 50. จณัตว  สกุลพลไพศาล 75. ชัยพร  อุยตระกูล
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76. ชัยพัชร  คูณมาก 101. ณัฐภัทร  หาญโชคชัยสกุล 126. ธนบดี  สุจริตชัย

77. ชัยพิสิทธิ์  เสือนาค 102. ณัฐรัชต  ชื่นตา 127. ธนบูรณ  ออมสิน

78. ชาคริส  แกวศรีปราชญ 103. ณัฐวัฒน  มีเสมา 128. ธนพนธ  เอี่ยมสอาด

79. ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล 104. ณัฐวัฒน  สุวจนกรณ 129. ธนพล  เจริญสุข

80. ชินพัฒน  ตั้งตรงวัฒนา 105. ณัทเชษฐ  ณ ตะกั่วทุง 130. ธนภัทร  พิชัยกุล

81. ชินรัตน  ผดุงศิลป 106. ณัทพงศ  นิยมชน 131. ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล

82. ชินาธิป  แสงมณีโชติ 107. ณัทพนธ  เจริญลาภ 132. ธนรัชต  ศรีสถาพร

83. ชิษณุพงศ  พรเอนก 108. ดลภัทรไชย  นิยมชน 133. ธนะเมศฐ  ธนาโชควิสิทธิ์

84. เชาวลิต  ผลาผล 109. ดํารง  แซเฮง 134. ธนัท  อุยสกุล

85. ญาณภัทร  เจริญพัฒนาสถิตย 110. เดชาวัต  เพชรประยูร 135. ธนันชัย  ประเสริฐแกว

86. ฐิติพันธุ  กุดั่น 111. เดนวิทย เดวิด  บริบูรณทรัพย 136. ธนาธิป  เผือกเทศ

87. ฐิติพัศ  เล็ม 112. ตะวัน  พงศพันธุ 137. ธนิก  ขจรกิตตสกุล

88. ณฐ  ศรีจันทรนนท 113. ถิรวัฒน  แกวศิริบัณฑิต 138. ธเนตร  ศรีสวัสดิ์

89. ณพชร  ศิริรัตน 114. ทนงภณ  ไพโรจน 139. ธยาน  ลิมปผลไพบูลย

90. ณพล  บุญบูชาไชย 115. ทรอยส นภสินธุ  ตนแขม 140. ธรรมนูญ  ศรีโรจน

91. ณภัทร  บุญมา 116. ทวีเกียรติ  รอดสา 141. ธวัชชัย  เนื่องจากนิล

92. ณภัทร  ปรมะเจริญโรจน 117. ทัพปราการ  ยิ้มทองสุข 142. ธัญพิสิษฐ  ออมสิน

93. ณัชพล  ศรีนุน 118. ทัศนัย  ผลาผล 143. ธารา  ฉันทนานุวัฒน

94. ณัฐ  ลิ้มมณีวิจิตร 119. เทพนคร  ฝายศูนย 144. ธารา  อินมี

95. ณัฐชนนท  วิวัฒนธนาฒย 120. เทพบดินทร  อัมรนันทน 145. ธาฤทธิ์  นาคแจง

96. ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล 121. ธงชัย  อยูลือ 146. ธาวิท  พลไทย

97. ณัฐธัญช  จุยวรมิตร 122. ธนกร  ตอสี 147. ธีรติ  ลูวินส

98. ณัฐพงค  รัชธร 123. ธนกร  ทิพยจันทร 148. นชา  พัฒนชนะ

99. ณัฐพงษ  พุทธา 124. ธนกฤต  ชัยศิลปน 149. นนนที  เเสงสุริยาภรณ

100. ณัฐพล  พฤกษากร 125. ธนชาติ  เชาวรักษ 150. นพรัฐ  พานิชผล
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151. นพรัตน  คํานิ่ม 176. ปรัตถกร  สูยะศรี 201. พิสิฐ  กิจเวช

152. นภัช  ปทมสิงห 177. ปริญช  สงศรี 202. พิสิฐชัย  ทิพยพงษ

153. นรัส  เหลืองเพชราภรณ 178. ปฤณ  ศิริสมหมาย 203. พีรดนย  ปญญาธนะเศรษฐ

154. นราธิป  ศรีสุภาพ 179. ปาณัท  โพธิทัต 204. พีรพงษ  ตันชัชวาล

155. นันทนัช  กองแกว 180. ปติภัทร  ปติมานะอารี 205. พีรภพ  พงศธนารักษ

156. นานฟา   สมนึก 181. ปยชาติ  อยูสบาย 206. พีรวัส  บุญเหมาะ

157. นาวา  ประสพสันติ์ 182. ปยณัติ  จุติเวช 207. พีระพล  อุยตระกูล

158. นําโชค  ตันติโภคากุล 183. ปยะ  สวางอรุณพร 208. ฟลลิป  มาทซอน

159. นิติธร  ทิพยพงษ 184. ปยะวัฒน  ชูพงษเดโชชัย 209. ภคเทพ  สุนทรชื่น

160. นิธิชัย  ภูมิถาวร 185. ปุณณวิชญ  ฮิรายามา 210. ภวัต  ประชุมศรีสกุล

161. นิพนธ  ทิพยพงษ 186. พงศกร  ปญญาสุ 211. ภวินท  อิงคะประดิษฐ

162. นิพนธ  ภวะกุล 187. พงศพนิต  อินทรวงสโชติ 212. ภวิศ  ปณทะรส

163. นิพิฐพนธ  เที่ยงตรง 188. พงศภัค  เหลาภักดี 213. ภัคตร  ประดิษฐแทน

164. นิรันดร  แซอึ้ง 189. พชร  คงวัดใหม 214. ภัทรพงษ  ศุภพันธ

165. นิวพอรต  ลาภาโรจนกิจ 190. พชร  บุญเหมาะ 215. ภัทรพล  ขันทะชา

166. เนติพงศ  ศรีทอง 191. พชร  สกุลยง 216. ภัทรภณ  โลหสถาพรพิพิธ

167. บวร  ชัยศรี 192. พล  เขมรัตน 217. ภัทรภูมิ  ปาจารย

168. บวรศักดิ์  ผาสุกหัช 193. พลพิพัฒน  ผโลศิลป 218. ภัทระ  อมรเวชรัตน

169. บัณฑิต  เลิศมณีกาญจน 194. พลวัตร  รัตนเลิศธาดา 219. ภันกร  อุทัยพัฒน

170. เบ็นซ  เพศประเสริฐ 195. พศวีร  เลิศวิไล 220. ภาณุพล  พิทยารัฐ

171. ปฐวีกานต  คํามนตรี 196. พัชรดนย  ธีรธนรุงไพศาล 221. ภาณุวัฒน  หมื่นเหล็ก

172. ปภังกร  อิทธิรัตนชัย 197. พิจิตร  เพ็ชรเกษม 222. ภาณุวิชญ  ออนจู

173. ปรม  ชันซื่อ 198. พิชชากร  ติระกุล 223. ภานุพล  ศรีไชย

174. ประวิณ  เอียดเอื้อ 199. พิเชต  ภุมราสกุล 224. ภานุวัฒน  บุลสมบัติ

175. ปรัญชัย  รุประมาณ 200. พิศณุรัตน  ศรีสถาพร 225. ภิญโญ  ภิรมยรื่น
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226. ภีสะภัสสร  ดวงทิพยบุลากร 251. ลีนวัฒน  นําพิทักษชัยกุล 276. วิทวัส  แซอึ้ง

227. ภูดิท  พรหมศร 252. เลิศ  ภักดีภูมิ 277. วินธัย  วิวัฒนสนิทชัย

228. ภูเบศ  เมตตาประเสริฐ 253. วงศกร  ชูวงษ 278. วิรัติ  สินสราง

229. ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร 254. วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ 279. วิศรุต  ปริปุณณะ (Am)

230. ภูมิ  พรเจริญทรัพย 255. วชิรวิทย  สุริยวงศ 280. วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน

231. ภูมิ  ภัทโรพงศ 256. วชิรวิทย  เสารอน 281. วีรวิทย  สกุลเจริญรัตน

232. ภูมิ  ศักดิ์แสนศิลป 257. วนิพันธุ  มีสมอรรถ 282. วีรศักดิ์  เอียดเอื้อ

233. ภูมิพงศ  วัฒนวิจิตร 258. วรเดช  แจงพันธุ 283. วีระ  ศาลางาม

234. ภูริ  บุญญากาศ 259. วรพล  นุมเออ 284. วีระชัย  ยืนยั่ง

235. ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย 260. วรภพ  ชัยพิพรรธ 285. วุฒิพงศ  สีหพันธ

236. ภูวดล  ลี้อาจหาญ 261. วรรธนนันท  ศรีประสิทธิ์ 286. วุฒิวิทย  เจริญพรอนุกูล

237. ภูสิทธิ์  ทรัพยอัประไมย 262. วรวิทย  วรพันธ 287. เวทิศ  แสงหิรัญ

238. มนตรี  จํานงค 263. วรสรณ  สุวรรณพนัง 288. ไวกูณฐ  ธีรธนรุงไพศาล

239. มนตรี  เจริญสุข 264. วรัญู  รัตนไพบูลยกิจ 289. ศรัณย  ศิริธร

240. มหาสมุทร  ไสยสมบัติ 265. วริทธิ์  กัง 290. ศรัณยู  อวิหิงสานนท

241. มานพ  สันเทียะ 266. วรุณ  เอี่ยมแกว 291. ศักดิ์ชัย  ศิริมายา

242. มารุดิศ  ศรีวานิชภูมิ 267. วรุต  ขจรกิตติสกุล 292. ศักดิ์สิทธิ์  บุญประเสริฐ

243. รณชัย  จํานงค 268. วัชรพงศ  วิจิตธํารงศักดิ์ 293. ศิกวัส  ทองจีน

244. รวิกร  กุศลกุล 269. วัฒนา  ฮอแสงชัย 294. ศิรสิทธิ์  ประทีปมงคล

245. รัชชวินทร  ธนาเกษมพิพัฒน 270. วันชัย  หลวงนิติกุล 295. ศิระ  บุญเกื้อ

246. รัชชานนท  ฉันทนานุวัฒน 271. วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ 296. ศิระภพ  ยาปาละ

247. รัชพล  จันทวารา 272. วาริษ  มั่นธรณ 297. ศิริ  ศิริเจริญ

248. รัฐธีร  ศิริธนากุลศักดิ์ 273. วิชญภัทร  สินสราง 298. ศิวกร  ตวงภัทรพร

249. รุงโรจน  บุญศรี 274. วิชยานนท  โชติหิรัญรุงเรือง 299. ศิวัจน  ธีรภัสสรรัตน

250. รุจิโรจน  แจมใส 275. วิทยา  วรพันธ 300. ศุภกิจ  สีลานาแก

หนา้ที� 4 จาก 5



“รายชื่อนักกอลฟที่เขารวมแขงขัน Sandbox Swing” ที่จังหวัดภูเก็ต

301. ศุภโชค  ละเอียด 326. สุทธิเจตน  คูหรัตนพิศาล 351. อรรถพล  จรณะหุต

302. เศรษฐโชค  พุมพวย 327. สุทธินนท  ปญโญ 352. อรรถพล  ศรีบุญแกว

303. เศรษฐี  ประคองเวช 328. สุทธิพงษ  บุญเรือง 353. อรัณย  พีรภูมิ

304. สดมภ  แกวกาญจนา 329. สุทีป  สุวรรณศรี 354. อัศมเดช  ศรีอุทัยศิริวงศ

305. สมเกียรติ  ศรีสงา 330. สุธีพัทธ  ประทีปเธียรชัย 355. อาทิตยพงศ  ศรีภัทรประสิทธิ์

306. สมชาย  ปนพุมโพธิ์ 331. สุประวีณ  ผาธรรม 356. อานน  วองวานิช

307. สมปราชญ  รัตนสุวรรณ 332. สุพคม  มีสม 357. อํานาจ  สิทธิ์ประเสริฐ

308. สมศักดิ์  ขาวประทุม 333. สุเมท  รัตนสุวรรณ 358. อิงตะวัน  หวังรุงวิชัยศรี

309. สมิทธิ  ธีระตระกูล 334. สุรสิทธิ์  แกวทรัพยศักดิ์ 359. อิทธิศาสตร  ดําเลิศ

310. สรชัช  หรรษาภิบาล 335. สุรารักษ  ชัยศรี  360. อินฮียอก  ชอน

311. สรร  พุมเกลี้ยงดารา 336. เสกสรรค  ศรีนุน 361. อุดร  ดวงเดชา

312. สรวิชญ  อภิญญานันท (Am) 337. เสฏฐวุฒิ  โศภนกุลเกียรติ์ 362. เอกชัย  แชมสุขขี

313. สรวิชญ  อัมพิน 338. เสนีย  พุมพวย 363. เอกดนัย  ผองหทัยกุล

314. สัจจวัฒน  ศรีประสิทธิ์ 339. แสงชัย  แกวเจริญ 364. เอกปริษฐิ์  หวู

315. สัตยา  ทรัพยอัประไมย 340. อชิร  ชุมชัยเวทย (Am) 365. เอกรัฐ  เล็กสุวรรณ

316. สาริศ  สุวรรณรัตน 341. อดิเรก  ออนจู 366. เอกรัตน  เกษฎา

317. สิทธิพงศ  ศรีภัทรประสิทธิ์ 342. อติรุจ  วินัยเจริญชัย 367. เอกวัชร  เอี่ยมสําอางค

318. สิปปกร  อุทัยพัฒนพงศ 343. อธิคม  สุขวารี 368. 0

319. สุกฤษฎิ์  วงศจอม 344. อนวัช  บุลสมบัติ 369. 0

320. สุกษฎิ์  สุวรรณศรี 345. อนุพงษ  สุดใจ 370. 0

321. สุกัลย  ปญโญ 346. อภิวัช  รักษาพราหมณ 371. 0

322. สุเกียรติ  สังวาลยเพ็ชร 347. อภิสิทธิ์  ขําเกษม 372. 0

323. สุขโข  พิชัยกุล 348. อภิสิทธิ์  นิ่มนวล 373. 0

324. สุขทัช  สโมสร 349. อมต  คนชาญ 374. 0

325. สุชน  คําเหมือง 350. อรรถชัย  ใจฉลาด 375. 0

หมายเหต:ุ รายชื่อนี้เปนชื่อนักกอลฟที่คาดวาจะเขารวมแขงขัน โดยถามีรายชื่อเพิ่มเติมจะแจงใหทราบอีกครั้ง
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