
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ค่ำยสมำชิก

1 เสกสรร  อุดมเลิศ 44 Focus Gym
2 กฤษฎ์  ภูมิสิริกุล Act Art Gym
3 ทวีคูณ  เจริญประดับศิลป์ Gu Gym
4 วิชญ์รัตน์  ค ำบุญรัตน์ Guyvy
5 กฤษดำ  แซ่กว้ำง Guyvy
6 วิชัย  บุญญำขุ Guyvy
7 วัฒนพงษ์  ดงยำง Guyvy
8 มูฮัมมัด  สะพะพันธ์ Guyvy
9 สำริน  ช่วยบ ำรุง Guyvy
10 อรอุมำ  บุญสิทธ์ิ Guyvy
11 ธนัสถำ  เอพเพอร์ส Gym Box Trang
12 บุญลึก  สงวนลิขิตกุล Gym Box Trang
13 ศิริชัย  เสำรำงทอย S.K. Fitness
14 ดิรินทิรำ  คลำร์ก Mutant & Trec Nutrition Thailand
15 ศิริกร  คชกฤษ MVP
16 กฤษฏ์ิ  โมกขะสมิต MVP
17 สิรินดำ  พันสถำ MVP
18 นนฐภร  สุขมีศรี MVP
19 ชิดชนก  อภิชำติบวรวงศ์ MVP
20 กนกลักษณ์  ชัยสุริยะเดชำ Narlabs 
21 ฐำนิฏกำนต์  ทวนไธสง Narlabs 
22 รวิวรรณ  โทรหำ Narlabs 
23 เอกพล  พวงค ำ Narlabs 
24 ชำติพิชิต  ค ำพัฒน์ Narlabs 
25 วรโชติ  ส ำรำญถ่ิน Narlabs 
26 กนต์ธีร์  ต้ังจิตต์มงคง Narlabs 
27 ปัณณรุจน์  พอศำลกุลเกียรติ Narlabs 
28 สุรสิทธ์ิ  วรธิพรหมมำ  Narlabs 
29 ก ำธร   อิรทรำมะ Narlabs 
30 มำรุต  บัวเทศ Narlabs 
31 ธนัญญำ  แซ่โง้ว Narlabs 
32 ณิชำพัชร์  สุธรรมวงศ์ Narlabs 
33 อัญทวัล  อินทร์ช ำนำญ Narlabs 
34 ปทินันท์  กรรณรงค์ Narlabs 
35 จีนำ  กฤษ์เมือง Narlabs 
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36 อภิสิทธ์ิ  นำค ำ Narlabs 
37 ประดิษฐ์  ท่ำจีน Narlabs 
38 กิตติพงษ์  จันสุวรรณ Narlabs 
39 พรเทพ  สุขเกษม Narlabs 
40 ไพรัช  พะเรำว์ศรี Narlabs 
41 ศิรินทิพย์  อินทรีย์ Narlabs 
42 ฐิติวัฒน์  เล่ียมสืบเช้ือ Narlabs 
43 สุชำดำ  เทพมณี Narlabs 
44 กฤษกร  สมุทรำรินทร์ Narlabs 
45 ปุริมปรัชญ์  วรรณอภิลักษณ์ Number one gym
46 พงศ์พิพัฒน์  เพชรทอง One more Gym
47 ประธำน  คงแนวดี S.K. Fitness
48 กฤตนู  เขจรรักษ์ S.K. Fitness
49 ณธีพัฒน์  เป่ียมคุโณดม S.K. Fitness
50 มัณฑนำ  เก๋วัน Scitec  Thailand
51 อุกฤต  ยินดีน้อย S.K. Fitness
52 อนุวัติ  จุลวงษ์ Srisompong Gym
53 ยอดฟ้ำ  ชำวนำฝ้ำย Srisompong Gym
54 วัชระ  ชะช ำ Srisompong Gym
55 ยลดำ  ทวีฤทธ์ิ Srisompong Gym
56 จตุรภัทร  มุขะกัง Srisompong Gym
57 ภำณุพงค์  ดงตะใน Srisompong Gym
58 วิลำวัลย์  ธนูกัน Srisompong Gym
59 ธิเบต  สุคันธเมศ Srisompong Gym
60 ชนิภรณ์  แก้วโชติ Srisompong Gym
61 เดชชนะ  ดับทุกข์ Srisompong Gym
62 ชำญยุทธ์  ทิมทอง Strong Heart Gym
63 ชัยวัฒน์  เอ่ียมรัศมีกุล Surin's Muscle Gym
64 กิติพันธ์  ขันทอง Ultra pro
65 นิติศำสตร์  จักรบวรพันธ์ุ Ultra pro
66 นิธิ  สุขกุล Ultra pro
67 สุรดง  เสำร์ค ำ Ultra pro
68 ณัฐพงษ์  เอกำ Ultra pro
69 เอกชัย  อิทนำม Ultra pro
70 ทักษ์ดนัย  เขตตระกำร Ultra pro
71 วุฒิธิดำ  ปำนฝอย Ultra pro
72 โอฬำร  พวงนำค Ultra pro
73 กำนต์ธีรำ  ทิมศรี Ultra pro
74 ธนเมศร์ กิตติกุล Yakclub Fitness and Gym (ยักษ์คลับ)



75 พงศ์เทพ  รักสนิท Yakclub Fitness and Gym (ยักษ์คลับ)
76 นิวำริน   จันทร์กรุง กองทัพอำกำศ
77 สุดชำย  พลอยประดับ ชมรมเพำะกำย จังหวัดกำญจนบุรี
78 ธวิทย์  พวงเพชร ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
79 วิเชียร  แจ่มจ ำรัส ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
80 วัฒนำ  โพธ์ิเจริญ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
81 พีรพัฒน์  เฮงประเสริฐ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
82 อฒิวัฒน์  เปรมชนม์ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
83 นนทชำติ  อัตถำหำญ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
84 อำจณรงค์  วัฒโท ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
85 ณัฐพงศ์  ห้อมำ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
86 ภูเบศ  สินสวัสด์ิ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
87  วิศรุต  บุญศิริ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
88 บัญโญ  สุขิโต ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
89 อนุ  บุญต้อง ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
90 สิทธินันท์  ขยันท ำ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
91 สันติพงษ์  ศิริดำวรรัตน์ ชมรมเพำะกำย จันทบุรี
92 ถิรดำ  ค้ำข้ึน ชมรมเพำะกำยจังหวัด นนทบุรี
93 พลช  เพ็ชรนำรี ชมรมเพำะกำยจังหวัด นนทบุรี
94 จุฑำมำส  ปัตถำ ชมรมเพำะกำยจังหวัด นนทบุรี
95 ป่ินวดี  ทิมำภรณ์ ชมรมเพำะกำยจังหวัด นนทบุรี
96 ธนพัต  พินโน ชมรมเพำะกำยฟิตเนส จังหวัดภูเก็ต
97 กรษณ  วังศำนัตร ชมรมเพำะกำยฟิตเนส จังหวัดภูเก็ต
98 สุวรรณำ  สุขท่ัว ชมรมเพำะกำยฟิตเนส จังหวัดภูเก็ต
99 จิรพรรด์ิ  เจริญผล ชมรมเพำะกำยและฟิตเนส จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

100 จิรำวรรณ  เจริญผล ชมรมเพำะกำยและฟิตเนส จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

101 จิรยุทธ  เจริญผล ชมรมเพำะกำยและฟิตเนส จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

102 ณัฐพล  แสนอุ่น ชรมเพำะกำย สมุทรสำคร
103 เอกรินทร์  ปิโพ ชรมเพำะกำย สมุทรสำคร
104 สุจิตรำ  บ ำรุงสิริขันธ์ บริษัท ปำนะโปยยิม จ ำกัด
105 รัตนพล  หน่อทอง บริษัท ปำนะโปยยิม จ ำกัด
106 ณัฐกำนต์  เอ้ือถำวรโชติ บริษัท ปำนะโปยยิม จ ำกัด
107 จรัสพรรณ  บุญมี บ้ำนนักกล้ำม พะเยำ
108 นทฉัฐ  กำญจนกิตต์ิ บ้ำนนักกล้ำม พะเยำ
109 อัมรินทร์ สุวรรณสิรินนท์ พละมงคล ยิม ตำก
110 อำนนท์ อุทัยเล้ียง พละมงคล ยิม ตำก
111 ชลันดำ  โสดี พำรำกอนยิม
112 นำบุญ  มงคล ค่ำยเพำะกำยเชียงรำยฯ สนำมกีฬำ จ.เชียงรำย
113 สุนบิน  กัลยำ ค่ำยเพำะกำยเชียงรำยฯ สนำมกีฬำ จ.เชียงรำย



114 ฐปนนท์กร  ค ำซำว ค่ำยเพำะกำยเชียงรำยฯ สนำมกีฬำ จ.เชียงรำย
115 ณัชภูมิ  ค ำเงิน ค่ำยเพำะกำยเชียงรำยฯ สนำมกีฬำ จ.เชียงรำย
116 นันทพงศ์  เช้ือโต่ง ชมรมเพำะกำยสมำคมกีฬำ จ.เชียงใหม่
117 วีรพงษ์  สมุทรพิพัฒน์ ชมรมเพำะกำยสมำคมกีฬำ จ.เชียงใหม่
118 ฉัตรชัย  เกษำมูล ชมรมเพำะกำยสมำคมกีฬำ จ.เชียงใหม่
119 สิรภพ  พลสันติกุล ชมรมเพำะกำยสมำคมกีฬำ จ.เชียงใหม่
120 จำรุวิทย์  ศรีวิชัย ชมรมเพำะกำยสมำคมกีฬำ จ.เชียงใหม่
121 พรชนก  เชียงพรม ชมรมเพำะกำยสมำคมกีฬำ จ.เชียงใหม่
122 กันติชำ  สีจันทร์ ชมรมเพำะกำยสมำคมกีฬำ จ.เชียงใหม่
123 เวอร์รอนนิกำร์  ฮุ้ยจิง เชีย ชมรมเพำะกำยสมำคมกีฬำ จ.เชียงใหม่
124 กูดูรีมัน  สำมะอำลี สมำคมกีฬำจังหวัดปัตตำนี
125 ไอดี  มีซำยะลง สมำคมกีฬำจังหวัดปัตตำนี
126 เสริม  เสนีย์ศรีสกุล เพำะกำยชลบุรี
127 อังศุวร  ทศมำส ฟิตสโตน
128 พสิษฐ์  โสบุญมำ ฟิตสโตน
129 ปฐมพงษ์  ไชยสัตย์ ฟิตสโตน
130 ชวรัตน์  แจ้งวัฒนำถำวร ฟิตสโตน
131 บัณฑิต  ประมำคะเต ฟิตสโตน
132 กัมพล  ชอบตวงทอง ฟิตสโตน
133 ภิชำรดำ  ถิละเวช ฟิตสโตน
134 ปวีณำ  ง่วนฮวด ฟิตสโตน
135 ธัญญำรัตน์  ฮีธเธอร์ ฟิตสโตน
136 อัมพร  สีลำคู ฟิตสโตน
137 อรพินท์  พงษ์สระพัง ฟิตสโตน
138 เจนจิรำ  เทิดน้ ำเพ็ชร์ ฟิตสโตน
139 อำรียำ  ปัญญำอุทัย ฟิตสโตน
140 สุจิตรำ  ฤทธำนัน ฟิตสโตน
141 วิมล  จ ำปำแพง วี.เอ็ม.ยิม. (V.M. Gym)
142 สุรัติ  อินทรีย์ วี.เอ็ม.ยิม. (V.M. Gym)
143 ภัสรพงค์  บุณยมำนนท์ สแมชยิม
144 พรมณ์ชนก  เตชะทวีกิจกุล สำมย่ำนยิม
145 สุทิน  นำจันทัด สำมย่ำนยิม
146 สิมรำ  ชุ่มช่ืน สำมย่ำนยิม


