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22 44ชนิวชัร ์ เลศิสดุจติต์ น าศลิป์  วเิศษ

ชชั  เจยีรคปุต์ ธติ ิ เฮงรัศมี

ร.ต.ชาญ  เสาวรัตนชยั จ.ส.อ.ธรีวฒุ ิ สขุส าราญ

ชาตพิงษ์  วงศก์ลัยา นท ี ทพิยม์งคล

ชยันต ์ ชยันะกลุ พล.ต.ธนศักดิ ์ เกง่ถนอมมา้

ชยตุ  ทองเสมอปรมัท ธรณนิท ์ ชานะวนั

ชวเวช  รัตนพานี ธรรมนูญ  ศรบีรัุตน์

เจรญิ  สทุธเิมธากร ทรงเกยีรต ิ หอมทอง

ชนวน  โรยมณี ทวปี  นลิส าฤทธิ์

ชยเดช  ตันนติกิลุ ทศพล  ค าทองแกว้

นพ.จรัญ  เหลอืงสะอาด

จรัส  จันทรจั์บ ดษุฎ ี แกว้ชฎา

จรีพงษ์  ศภุศรี ถวลัย ์ พลเมอืงศรี

เจรญิศักดิ ์ ชวูงศ์ ทพ.ณรงค ์ สมมติร

พ.ท.เกยีรตศิักดิ ์ สจุรติ ณรงค ์ กติการวรโชติ

นพ.กติตศิักดิ ์ สวรรยาวสิทุธิ์ ดร.ณัฐวฒุ ิ เตไปวา

กมุพันดิ ์ อนิทรเสน ด ารง  ธรรมเพชร

กติตพิงศ ์ พะโยม ชศูักดิ ์ รัมพร

กติตศิักดิ ์ ทับศกึ ฐากร  ปักป่ันเพชร

กติตศิักดิ ์ ภสูโิรธังษ์ ณชพัฒน ์ อทัุย

GRADE  สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย

เกรดนกักฬีาเทนนสิ 29 กมุภาพนัธ ์2563

กฤต  ศริสิายันต์ ชวีาวทิย ์ สรุนิทรก์ฤษกรกลุ

กฤตยพ์ล  รัตนภาส พล.ร.ท.ชมุพล  เทยีนชยั
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ปรดี ี นวลแพง่ วสนัต ์ ผลเจรญิ

ปัญญา  สะพานทอง วนัชยั  ศภุดลิชยั

ปัทมกร  เข็มก าเนดิ วสิษิฐพ์ล รม่สบาย

ปรชีา  จงควนิติ รุง่ฤทธิ ์ สขุประเสรฐิ

ปรชีา  ช านาญอกัษร วรพงศ ์ ศรวีฒันะพงษ์

ปรชีา  ประทปีตรัุง วรานนท ์ มิง่ขวญั

ประพัฒน ์ แกว้นพรัตน ์ ยศธร  ยมจนิดา

ประสาน  กลิน่หอม ยทุธนา  ศริปิระภารัตน์

ประเสรฐิ  รัตนากรพันธุ์ รักษ์พล  แหลมเพ็ชร

ดต.บชุา  ธรกาษ ฟ้าฟ้ืน  เต็มบญุเกยีรติ

นอ.ประกอบ  เอีย่มสะอาด มนัส  หร่ังเทศ

ประดษิฐ ์ มโนสนัต์ ไมตร ี สธุรรมพทัิกษ์

บัณฑติ  สหีอไุร ไพศาล  อธกิลุ

บันเทงิ  เอีย่มส าอางค์ ไพศาล  หนูขาว

บญุยนื  สวุรรณศรี ไพศาล  อุน่ด ารงการ

นพ.บรรยง  เวทยไ์วกณุธุ์ พรรภพิงษ์  ชนะสงคราม

นพ.บรูพา  ปลุธรรม พพัิฒนพ์งษ์  พงษ์สมัฤทธิ์

บัญชา  ทมิสวสัดิ์ พนูศักดิ ์ เสกสวุงศ์

เดชา  ชยัพล พ.ต.ท.ประโยชน ์ โชตนัิย

มชียั  เจรญิคณุาธร พรเทพ  โสวรรณขจร

นรัิตศิัย  พศิัลยบ์ตุร ประดษิฐ ์ สทิธิ

นครนิทร ์ สรุยิหาร พรชยั  มาลาสกลุชยั

GRADE  สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย

เกรดนกักฬีาเทนนสิ 29 กมุภาพนัธ ์2563
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กาญจนาพสิฐิ  คงคาตรงกลาง

จริะ  ชว่ยสงคราม

จารกึ  เฮงรัศมี

เสมอเนตร  จงกลรัตน์ ชยัสทิธิ ์ โพธจิติร์

อทิธพิล  ศรเีสน

อทัุย  มุง่หนา้ที่

เอกนฤน  ธรรมารักษ์

อรรคเดช  แสนภวูา

อทิธพิล  พงษ์พรต

กนก  กาญจนสงฆ์

กมลชยั  บัวออ่น

ดร.เกยีรต ิ แสงอรณุ

เกยีรตศิักดิ ์ ประสงคส์ขุ

ร.ต.สหัส  เหมหงษ์

สพุลชยั  พัฒนช์ว่ย

สรุศักดิ ์ กสนิฤกษ์

สรุศักดิ ์ ช านธิรุการ

สรุยิะ  เพชรกลับ

สรุยิา  วชิาชยั

สมควร  พวงแกว้

สทุธชิยั  มยรุมาศ

สมปอง  เกตคุง

สทิธศิักดิ ์ อนัทผาลา

สมปอง  ไทยกวพีจน์

สมโภชน ์ วงศก์ระสนัต์

ศริวิฒัน ์ เจนเจรญิกจิ

ศภุกร  เพชรจริโชตกิลุ

ร.ต.อ.ศภุสญิจน ์ วรศริิ

สถาบัน  บรรจง

สน  วฒันสนิ

สน่ัน  พงษ์สวสัดิ์

วรีชาต ิ มาลัย

วรีะ  อาชาพานชิ

ไวยวฒุ ิ วรตุยางกลู

GRADE  สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย
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พล.ท.สมชาย  อคัรณชิชา

อนุชา  ชยัผล

อนุรัฐ  หบุวงษ์

อภชิาต  วนวฒันากลุ

อภวิชิญ ์ ไพฑรูยศ์ภุธาดา

อรรถพร  ศรอีนิทร์

อตัรา  มาเวชากรูท์

อตัถสริ ิ บรูณะนายก

อ าพล  พรหมโนด
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นต.สมบัต ิ แน่นหนา

สมหวงั  สทิธศิักดิส์กลุ

สทิธชิยั  ตันตหิาชยั

ปิยะ  ลิม้สกลุ สบุนิ  กอ่คณุากร

วชิติ  มาลัยรัตน์

วฑิรูย ์ สรวมชพี

วทิยะ  ควะชาติ

วรีวชิญ ์ ศริเิลศิสกลุ

วรีะชติ  พฤกษ์วงัขาว

วรีะวฒุ ิ วฒุกิรภัณฑ์

ศักดิส์นิ  สนัภบิาล

สาทร  จติตส์มัย

ศภุวสัส ์ เลศิบรรณพงศ์

นรัินดร ์ เตมิวรรธนภัทร์

บญุมา  การะเกตุ

บญุสม  พันธนะ

พอ.บญุฤทธิ ์ คชสาร

ปราโมทย ์ ธนนนิปฐมรัตน์

ปราโมทย ์ เดชาวาณชิยกลุ

ธนชยั  รัตนสนิธุ์

ธรีะ  ธนะสมบรูณ์

ธรีะพงศ ์ อุน่เรอืน

นภดล  แจง้ไธสงฆ์

GRADE  สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย
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เผด็จ  บรสิทุธิ์

นรนิทร ์ หน่อขันติ

นรัินดร ์ เกร็ดมะยรู

ดร.ชนนนาถ  เทพสนิ

ณฐภณ  โมง่ปราณติ

ดร.ณรงค ์ ฉมิพลี

ทรงศักดิ ์ สรัุฐตกิลุ

ทศ  จัลบกร

ธนไพศาล  พันธศริิ

ชศูักดิ ์ พันธม์ณี

ดร.เชดิชาต ิ สมโิตบล

ชาญยศ  เกตสุวสัดิว์งศ์

พศิาล  พมิพาหุ

พงศธร  มเีดช

พนม  สวุรรณโน

พเิชษฐ ์ บรทศิา

ภาวชั  สวุรรณรักษ์

มนตร ี มหัทธนาดลุย์

ยกุต ์ สวุรรณประกร

รัชชาพงศ ์ สริวิราเกยีรติ
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กอ้งภพ  ภูส่วุรรณ

กฤตพัฒน ์ ฤกษ์ประกอบ

คะนอง  โพธิส์งิห์

จรัิฐธ ์ ทพิยจันทร์

จตพุล  ศรสีวุรรณ

จักรกฤช  ค าชอนมาย

กฤต  โสภณพันธ์

กฤษฎา  พรหมด

ดร.กฤษฎา  แสงจันทร์

กฤษฎา  หมันดี

กวนิ  ธปูวจิติร

พ.อ.กอบชยั  ธรเสนา

สดุเขตต ์ ประวตัศิลิป์

ดร.สธุน  สวุรรณบตุร

อภชิาต  พงศส์วุวรรณ

อศัวนิ  ศริธิร

อารยี ์ วเิชยีรฉาย

กมล  สงัขท์อง

GRADE  สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย

เกรดนกักฬีาเทนนสิ

ดร.สทุธพิงษ์  อรยิพงษ์สรรค์

สราวธุ  ชว่ยส าเร็จ

สมคดิ  ชยัสกลุสรุนิทร์

สมชาย  คณุสมบัติ
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จโิรจน ์ วงศว์รีกจิ

ฉัตรชยั  โตสวุรรณเวช

ฉัฐสกล  เกดิพุม่

เฉลมิพล  วอ่งไววทิย์

เฉลมิศักดิ ์ พันธม์ณี

จริชาต ิ จริโรจนก์ลุ

ชฎลิ  พมิพส์รุนิทร์

ชนนิทร ์ สงัขด์วง

ชล  ชโลธร

ชญัโญ  สนุทรเนตร

ชยัฤทธิ ์ สงัขส์วุรรณ

ชารบิ  หลหีนุด

ช านาญ  ไชยโย

เชือ้  โกศล

ชนิวชัร ์ จริายธ์นาธรณ์

ชยัวฒัน ์ กติตกิลุ

โชคอนันต ์ คปุดทัิฬห์

ณัฐภัทร  สวุรรณโคตร

ณรงค ์ มลชิู

พ.ต.ท.ณัฐชาต ิ เกตชุาติ

เดชา  ภาควมิาน

ไตรรัตน ์ เดชะโต
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242 264นพัิฒน ์ วรีะวฒัน์

นพฤกษ์  สขุจันทร์

นคิม  มกุดา

นสิติ  วชัรานนท์

นวิษิฐ ์ ประสทิธิว์เิศษ

นจิ  พนมพร

นรเสฏฐ ์ แสงงามภวูไนย

ธนาธปิ  รัตนพนัง

ธนสาร  ไชยปะ

ธวชัชยั  รจุเิมทนิกีลุ

ธานนิ  การภักดี

ธรีะ  ธัญญาเจรญิ

ธรีพงศ ์ แสงเมฆ

ทัศสพุล  แจม่กระจา่ง

เทอดศักดิ ์ เตมิทรัพยข์ันต์

ธนกร  นยิมธรรม

ธนกร  จติตรานนท์

ธรีะชยั  เจนจบเขตต์

GRADE  สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย

เกรดนกักฬีาเทนนสิ

ทวชียั  มาพกุ

ทววีฒัน ์ ส าลทีอง

ทศพล  พนูพนิจิ

ท าเนยีบ  ทัศกร

ปกรณ์  ไทยานันท์

ปกรณ์  ปัญญาดี

พ.ท.ประกอบ  ฟักทองพันธ์

ประจักษ์  ฉันทลาโภ
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นักรบ  โพธสิทุธิ์

พ.ต.บดนิทร ์ เรอืงประวตั ิ

จ.ส.อ.บญุโยง  บปุพาที

บญุสง่  วญิญา

บรรเทงิ  จอมจันทรกานต์

ประวทิย ์ สนุทรสมิะ

พล.ต.ปิยชาต ิ เจรญิผล

ปภังกร  ชมพวูณชิกลุ

ปัณณวชิญ ์ ประดษิฐศ์ลิป์

ประยทุธ  เรอืงเทพ

เผชญิ  นครอนิทร์

ผจญ  กลิน่บปุผา

พงศภัก  ดษิฐปาน

พนม  นยิม

พัฒนา  ไชยแสงราช

พนัส  วงันอ้ย

พรชยั  พุม่ทพิย์

พเิชษฐ  โชตชิตุ ิ
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286 308วรายทุธ  เสรมิศักดิส์กลุ

วรีะ  รัตนวจิติร

วรีเดช  มอญกระโทก

วนัชยั  อนิวงศ์

วนัชยั  เลศิศริิ

วนัชยั  พรหมเนตร

วรัิตน ์ ประภากมล

ภาณุ  สวุรรณโณ

มานะ  วราศริิ

พล.ท.ยทุธวิตัต ์ กล า่กลอ่มจติ

ราชพันธ ์ ชมพมิาย

รักษ์พล  ทองภักดี

รพพิงค ์ ธ ารงคค์สูกลุ

พชิยั  เปรมส าราญสกลุ

นพ.พสินธ ์ จงตระกลู

พทัิกษ์  เงนิพระ

ไพฑรูย ์ โสภาเปีย

ไพศาล  อยูส่ขุ

ไพบลูย ์ รืน่ปาน

GRADE  สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย

เกรดนกักฬีาเทนนสิ

พเิชษฐ  เพิม่ทรัพย์

พฒุพัิฒน ์ แทง่พนม

พมิพา  ชยันาม

วรัิตน ์ สนธรัิตน์

วรัิตน ์ ไหมอนิทร์

วษิณุ  พรหมวงษ์

วฒันา  พลิาจันทร์

วรีะชยั  ชอบแตง่
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วนัิย  เกดิดว้ยทอง

วนิติ  หาดอา่น

วชินันท ์ ธรรมบ ารงุ

วเิชยีร  สอนเพยีร

วชัระ  พลูสวสัดิ์

ศภุชยั  รักถิน่

ศภุานันท ์ จันทรโคลกิา

นพ.ศัลยพงษ์  สรรพกจิ

ศริพงศ ์ สขุมหา

สน่ัน  ทพิยว์ารรีมย์

สรุศักดิ ์ ทองมา

สานนท ์ ฉายาวกิ

สมศักดิ ์ ปามกึ

สมคดิ  สาดนอก

พล.ต.ท.สมเกยีรต ิ เนือ้ทอง

สมชาต ิ ใจสขุ

สมชาย  เทยีนเคลอื



ชาย C

309 331

310 332

311 333

312 334

313 335

314 336

315 337

316 338

317 339

318 340

319 341

320 342

321 343

322 344

323 345

324 346

325 347

326 348

327 349

328 350

329 351

330 352อศัวนิ  เฮงตระกลู

อรา่ม  ชนะโชติ

อาย ์ อนิทรปสาน

อรรถ  นานา

นพ.อทิธกิร  โถสวุรรณโชติ

อานุภาพ  กลุสนุทร

พ.ต.อ.อดุม  ราตรี

น.ต.สรุยิา  ศริสินุทร

สนัต ิ วงศก์ลุลักษณ์

เสกสรร  เจยีมสขุวจิติร

ร.ต.ท.ส ารวย  จันทรส์วสัดิ์

อดุมพร  ไทยเกดิ

อนุรัฐ  ทมุวงษ์

สมศักดิ ์ องัศโกมทุกลุ

สวสัดิ ์ สมจติร

สรรพชยั  พงษ์ศรี

สธุรรม  เหมสริรัิตน์

สรุพล  คตธิรรมรักษ์

พ.ต.ท.สธุ ี รัตนธ านอง

GRADE  สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย

เกรดนกักฬีาเทนนสิ

สมชาย  อยานนท์

ร.ท.สมพงษ์  พวงมาลัย

สมพล  เชยีรวชิยั
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อ าพล  ยังสบาย

อารัมภ ์ เอีย่มละออ

ธนทัต  แทน่ทอง


