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อันดับ ชือ่-นามสกลุ คะแนน จ านวนเงนิ ลงชือ่ผูรั้บเงนิ

1 มงคล ตนัทีปธรรม -4 69,580.00         

2 อวยชยั ภูริปัญญานนท์ -3 41,251.00         

 มนสั แสงสุย -3 41,251.00         

4 อ าพนธ์ มณีรัตน์ -2 21,569.80         

 พจน์ ประจกัษธ์นาทร -2 21,569.80         

6 จ าเนียร จิตรประสงค์ Par 18,389.00         

 ธนาชยั สอนธรรม Par 18,389.00         

8 ธนวฒัน์ กนัยาลงั +1 15,904.00         

 สมคิด ช่ืนฉ ่า +1 15,904.00         

 ชูชีพ นิราช +1 15,904.00         

11 ประพนัธ์ มากแสง +2 13,170.50         

 วีระนนัท ์จนัทร์เอียง +2 13,170.50         

 ทชัชภทัร หมอยาดี +2 13,170.50         

 วิชยะ ศรีนาคาร์ +2 13,170.50         

 ศิวสิทธ์ิ สวา่งวงศ์ +2 13,170.50         

 ทินกร จนัทร์สมบูรณ์ +2 13,170.50         

17 ประทีป คา้ยาดี +3 10,934.00         

 เสน่ห์ แสงสุย +3 10,934.00         

 ณฐัพฤทธ์ ณ พทัลุง +3 10,934.00         

 ชูเดช กิจเพ่ิมพลู +3 10,934.00         

 JOE YOUNG LAE +3 10,934.00         

 ธีรพล พงศพิ์ทยาไพโรจน์ +3 10,934.00         

 ธนพงษ ์บุษบก +3 10,934.00         

24 พีรันธร จตุรกูล +4 9,443.00            

 บุญสวสัด์ิ ธนานุพนัธ์ +4 9,443.00            

 ณรงคช์ยั คุลี +4 9,443.00            

 ธนยศ ทบัทิม +4 9,443.00            
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 สุเทพ บุญภิมุก +4 9,443.00            

 อ านวย โตยะบุตร +4 9,443.00            

30 สมศกัด์ิ สวา่งศรี +5 8,250.20            

 ชิตพล เรืองธรรม +5 8,250.20            

 จรูญ วนัแยม้ +5 8,250.20            

 ธานินทร์ น่ิมโอษฐ +5 8,250.20            

 KIM MIN SU +5 8,250.20            

 ครองภพ หาญณรงค์ +5 8,250.20            

36 ส าเร็จ พิมพสุทธ์ิ +6 6,991.13            

 สมชาย สายวงศ์ +6 6,991.13            

 DUKHOON YOON +6 6,991.13            

 ประจกัษ ์ครรภาฉาย +6 6,991.13            

 ธงชยั แดงอ่อน +6 6,991.13            

 ทตัเทพ ป่ินจินดา +6 6,991.13            

 นิพนธ์ อ่ิมพงษ์ +6 6,991.13            

 ไพรัช มีสวสัด์ิ +6 6,991.13            

 นิพนธ์ ภวะกุล +6 6,991.13            

45 SHUNG FATT WON +7 6,311.90            

 สุรพงษ ์เจริญวฒันะ +7 6,311.90            

 ณฐัพล จิระพรพาณิชย์ +7 6,311.90            

 พงศภู์มินท ์กลา้หาญ +7 6,311.90            

49 ทินพนัธุ์ พิลึก +8 5,765.20            

 CHANG KUO SHENG +8 5,765.20            

 เสน่ห์ วิสุทธ์ิเทพ +8 5,765.20            

 พฒุ ดอนเหล่ือม +8 5,765.20            

 ระพี พนารินทร์ +8 5,765.20            

 ANDREW IAN DAKERS +8 5,765.20            
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 พีรพล งามทองประกาย +8 5,765.20            

56 กิตติพฒัน์ วนัเมือง +9 5,007.33            

 สุรชยั ผลาผล +9 5,007.33            

 ธนโชติ ชุลีวฒันกุล +9 5,007.33            

 ทรงพล จงเจริญมัน่คง +9 5,007.33            

 กิติพฒัน์ แกว้วิเศษสิทธ์ิ +9 5,007.33            

 ธงฤทธ์ิ เชียงคอน +9 5,007.33            

700,000         


