
B+

ล าดบั อายุ ล าดบั อายุ

1 ทรงเพียรทรพัย์ 66 21 วชริภชูติ

2 มหารกัขกะ 66 22 บตุรสาระ 57

3 สุทธวิานิช 66 23 ม ั่นใจ 57

4 มรรคประเสรฐิ 66 24 สตัยมลัลี 57

5 เล็กส ามะนยั 66 25 แบรอฮมิ

6 พสิยัสามนต์เขต 66 26 ปทัมวรคณุ

7 กลา้หาญ 65 27 จนัทร์ชว่ง 55

8 อุตสาโห 65 28 เฉลมิวสิุตย์กุล 55

9 ปรูณวทิย์ 65 29 ปญัญายิง่ 55

10 ตรีถิน่ 65 30 ดวงอุดม

11 รชัตารมย์ 64 31 ใจกลา้

12 ภศูริวิฒัน์ 63 32 วฒันะเมธียานนท์

13 สุทนิ 65 33 เปียศริิ 53

14 เลาหคณุากร 61 34 เทศประทปีวงศ์

15 สุทธพิงศ์ 35 ค าภรีญาณ

16 จนิดาโชติ 60 36 พรหมศร

17 เชดิเกียรตพิล 61 37 โสตศริิ

18 อุดมวงศ์ววิฒัน์ 59 38 บญุรอด

19 สุคนัธารุณ 59 39 ตาก้อง

20 ไชยศริิ 58 40 เพชรวชิติ

สาโรจน์ นภดล

ศริวิฒัน์ ประพจน์

วทิยา ชูยศ

ณฐัวีย์ รุ่งฤทธิ ์

รงัสวุิฒิ ราเมศร์

เปรมจติต์ สืบสกุล

ประจกัษ์ ชนะ

วีรพงศ์ ธนภทัร

ปรีดา ผจญสชิน์

ธนกฤต ศรีศกัดิ ์

สมศกัดิ ์

สุนทร เจตนิพทัธ์

ธนตัสุชีพ ธีรวฒัน์

เสถียร ธีรสทิธิ ์

วชิยั ปณต

GRADE ชาย สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย
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รายชือ่เรียงตามอาวุโส ใหเ้กียรตนิกักีฬาสูงอายุ

ชยัโรจน์ ไพฑรูย์

แพน ปญัญา

พ.อ.ปรีชา คงศกัดิ ์

วารนิทร์ ดร.สมประสงค์

สมคดิ วริชั

พงกะพรรณ



B+

ล าดบั อายุ ล าดบั อายุ

41 เดชสุภา 50 61 เดชา

42 สุวรรณรตัน์ 49 62 อ านาจ

43 ทวชิาตเิมธีกุล 63 โอฬาร

44 หงส์เหริ 64 อรรคเดช 50

45 กล ่าเมอืง 65 ชนิะภญิโญ

46 พวงมาลยั 66 ชุดชาย 43

47 สงิห์การ 67 ณฐัพล

48 ผาผดงุ 68 ธรรมนูญ

49 โรจนวาสี 69 สมชาย 47

50 กนิรี 70 ธารุวฒัน์

51 รตันสนิ 71 ธีรพงษ์

52 คงวชิยั 72 นธฉิตัร

53 วฒันาศริวิชิย์ 73 นฤนาท

54 ฉตัรวงศ์ววิฒัน์ 74 ปกรณ์

55 สุรยิา 75 ประจ า

56 แก้วศริิ 42 76 ประดษิฐ์

57 บญุสง่ 77 ประภาส

58 ยุคตนนัท์ 78 ประยุกต์

59 บญุพูล 79 พท.ชยพล

60 รกัษากจิ 80 พรชยั

อคัรพล ศรีทองกุล

อฏัฐพร ปยุพลทนั

อารกัษ์ เปรมสกุล

กฤตย์พล โพธ์พรรค

กรกฤช เมฆจ าเรญิ

ชานุธติ วเิศษสมติ

ณฐัธวี แสนสุขะโต

สุทธเิกียรติ วไิลรตัน์

สุทธพินธ์ วงัน้อย

สุรจกัร รตันพนัธ์

โฆษิต คา้เจรญิ

คามนิ เอกเผา่พนัธ์ุ

กุศล วณิชย์พรรค

ธรารฐั ต ัง้วงศ์กจิ

สุรเชษฐ์ อุ้ยสกุล

จสอ.พฒันชยั สะพานทอง

จสอ. สมพร พรมทุง่คอ้

เวนิช ภกัดกีุล

พชิติพล มลูวจิติร

สทิธศิกัดิ ์ ลีลา

GRADE ชาย สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย
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B+

ล าดบั อายุ ล าดบั อายุ

81 พฉิตัร 41 101 ตอ่สกุล 36

82 พีระสทิธิ ์ 102 ธงชยั

83 โยธนิ 103 ธีรวุฒิ

84 ฤทธิ ์ 104 ธีรศกัดิ ์

85 ศภุกร 105 นิกร

86 วฒักรณ์ 106 บวร

87 วนัชยั 107 ปิติ

88 วทิวสั 108 มรุเดช 54

89 ณรงค์ 52 109 วงศวรรธน์

90 วีรพล 110 วรกร

91 ศลัย์ 111 รตันชยั

92 ศริพิล 112 วริตัน์

93 ศภุกร 113 ศรีราม 41

94 ศภุลกัษณ์ 114 ชานนท์ 35

95 สมเกียรติ 115 บนัเทงิ 44

96 สมศกัดิ ์ 116

97 สมคัร 117

98 สรายุทธ 118

99 กฤษณะ 119

100 ทวิธวสั 120

สรรพชูตา

บรูพรรณ์

สุวรรณมรีะ

ศริวิาโท เวนคาทารามนั

สายยงค์ วสุนธรา

แตม้ประเสรฐิ ปญัจวรานนท์

สามารถ

ศรีสารคาม

ตาดรม่ บรรณพงษ์

สวุรรณรตันโขติ วชัรจ านงค์

ชนวบิลูย์ พงษ์ปฐม

อุตพชัญ์สกุล นามวงศ์

แก่นจนัทร์หอม เลาหะนะ

กลัยา โพธริตัน์

พุฒพิรรณพงศ์ ชุมเพชร

สุวรรณเสรี อนิทรมณี

กาญจนกุล ไกรเนตร

ทองกลัยา บญุเกดิ

พฤกษาโรจนกุล กฤตะเศรณีวตัน์

ไพฑรูย์ ทองสาย

GRADE ชาย สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย
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B

ล าดบั อายุ ล าดบั อายุ

1 ลุประสงค์ 69 21 สุขสนัต์

2 Mollin 69 22 สุเทพ 59

3 เอกะสงิห์ 68 23 อทิธพิล

4 พนัธ์มณี 68 24 ธนะชยั

5 ศรีพรหม 68 25 Frank

6 Lada 68 26 เกศวนิ 62

7 นาไสยา 67 27 ฉนัท์ชยั 60

8 นารี 67 28 วรวทิย์

9 บ ารุงกติตกิุล 66 29 เฉลมิชยั

10 ดว่นชะเอม 66 30 วฑิรู 60

11 ศรีสุทธพิงศ์ 64 31 พีรพงศ์ 60

12 หาดแก้ว 64 32 มหดิล 59

13 บรูพรรณ 64 33 พนัรบ 59

14 โมราวรรณ 64 34 กติติ 58

15 เถียรทวี 64 35 วริชั 57

16 ช ัน้เสวกิุล 63 36 เสมอ 57

17 ธระเสนา 63 37 ชยัวฒัน์

18 Younki 38 วนัชยั 56

19 ทพิย์ไกรศรี 64 39 ศริพิจน์ 56

20 กองทอง 40 โสรฐั 54

GRADE ชาย สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย

เกรดประเภทคู ่A B C เกรด ชาย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563
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นพ. นภดล

เพชรรตัน์

ทวีศกัดิ ์

จ าเรญิ

ร.อ.วชุิน

Nash

กติตกิร

Harold

พล ร.ต. อนุกร

สุธีรพนัธ์

พสิทิธิ ์

พงษ์ธรรม

Kim

ก้องเกียรติ

พ.ต.อ.วรทรพัย์

ธสษิฐ์ชยั

ไพโรจน์

สุวชิยั

ปรีชา

สาธติ

อุยยางกุล

สุรนิทรางกูร

พงษ์ปรีชา

ศภุดลิกชยั

มวีาสนา

สนิธุรตัน์

ชนะไชย

พาใจดี

ณ ระนอง

Miller

สทิธนิาม

ปานะลกัษณ์

ทวีชุมพล

ผดุผอ่ง

ลพหงส์

ศริอิบมลี

ขนุเจรญิ

พ่วงใจ

รูโปบล

ช ัน้เสวกิุล



B

ล าดบั อายุ ล าดบั อายุ

41 แสงธรรม กวีพงษ์ภกัดี 61 Reza 44

42 อ านวย หอมขาว 62 Patrick 0

43 ร.ต.ดาวฤทธิ ์ ทองนิ่ม 57 63 สมพงศ์ 44

44 มาโนช พมิสาร 64 วธิาน 44

45 มาโนช แหยมพรรนยั 65 นครนิทร์ 43

46 สทิธศิกัดิ ์ สุขาโต 66 กฤษณะ

47 ประดษิฐ์ พยุงวงศ์ 53 67 ครรชติ

48 วราวุธ ลาภเจรญิ 52 68 จริพงศ์

49 อรรคเดช แสนภวูา 52 69 ไชยพนิิตนนัท์

50 พรสนัต์ ชืน่จนัทร์ 51 70 ณรงค์

51 สรวชิญ์ จงสวสัดิว์ฒันา 51 71 ดสุติ

52 Gary Sakuma 51 72 ทรงพล

53 สทิธิ พงษ์สวสัดิ ์ 73 ธนตัศกัดิ ์

54 อนถัต์ เจา่สกุล 55 74 ธนชัชยั

55 พชัพงศ์ นิตชิยัวงศ์ 75 นพคณุ

56 ปญัญา ปญัญาวภิาสวงศ์ 50 76 นเรศ

57 สมชาย อยานนท์ 49 77 ประกติ

58 พ.ท.วนัชยั สวสัดี 78 ปราโมทย์

59 นรนิทร์ หน่อขนัติ 79 พรรณวตัร

60 กรรชกร เมฆขลา 80 พท.ไพบลูย์

เตยสุวรรณ

ผอ่งกมล

บษุบกออ่น

ไกรวงศ์

ภลูา

บญุสุวรรณ

จโิรจน์มนตรี

สืบชมทอง

สุวรรณรตันโชติ

สงวนวงศ์

ชูเกาะทวด

ชยัยศ

ทดัแก้ว

ทองนพ

ตนัตลิขิติกุล

เทพหสัดนิ

สุรยิะหาร

สุดสวาท

Harlambang

Dyche

GRADE ชาย สมาคมกฬีาเทนนสิสงูอายไุทย

เกรดประเภทคู ่A B C เกรด ชาย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

รายชือ่เรียงตามอาวุโส ใหเ้กียรตนิกักีฬาสูงอายุ



B

ล าดบั อายุ ล าดบั อายุ

81 เพ็งสีขาว 101 โอฬาร

82 ใจวีระวฒันา 102 อ าพร

83 มลวิรรณ 103 ชยเดช

84 วฒันเกษกรณ์ 104 ธนฐั

85 โพธิผ์อ่งพนัธ์ 105 ธราธร

86 คงผาสุก 106 นฤนาท

87 พฤกษศรี 107 วชิาญ

88 เผดมิจติ 108 สทิธกิร

89 มลี าเอียง 109 สุภทัร

90 ศรีบ ารุงสนัติ 110 สุรพล

91 ทองแป้น 111 สุทธนินัท์

92 ไพรวเิศษ 112 ธนกฤต

93 จนัทร์สุรยิา 59 113 ปรนิทร

94 เผอืกมณี 114

95 ปรียวณิช 59 115

96 อุดมเดช 116

97 แบง่เพชร 117

98 มยุรมาศ 54 118

99 วเิศษ 54 119

100 มิง่ขวญั 54 120

สุทธชิยั

น าศลิป์

วรานนท์

รงัสรรค์

สุทธพิงษ์

เสรมิวทิย์

อธปิ

พ.ต.ท.อรรณพ

ศวิพงศ์

สมคดิ

สมมาตร์

สยาม

สยาม

ภวูนาท

มนสัชยั

มชียั

เรวตัร

วภิพ

ไพศาส

ภกัดี

คณุาธาทร

สุทธพิงศ์

พรศริกิุล

ลกัษมวีงศ์

สุวณิช

ตนันิตกิุล

หนูคง

แก้วศรี
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เกรดประเภทคู ่A B C เกรด ชาย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

รายชือ่เรียงตามอาวุโส ใหเ้กียรตนิกักีฬาสูงอายุ

บณุยะรตัน์

ทบัเทีย่ง

สีหอ าไพ

โพธิด์อกไม้

สุวรรณรกัษ์


