
รายชื่อนักกีฬาชายที่ไม่สามรถลงแข่งขัน ในประเภทจ ากัดมือ
1 Mr. ALVARO  URUTIA
2 Mr. Andrew Town
3 Mr. Andy Brothers
5 Mr. CJ  COLBURN
6 Mr. Cris O’Mara
7 Mr. DANIEL  AHL
8 Mr. DANIEL  RAJSKY
10 Mr. FRANK MILLER
11 Mr. GARY SAKUMA
12 Mr. HALOLD  MOLLIN
13 Mr. JAMES  YOUNG
14 Mr. JIRI  CERMAK
15 Mr. MATTEO  SCHIVARI
16 Mr. PETER  THEK
17 Mr. RICKY  MARTIAL
18 Mr. SEAN LAI KOK
19 Mr. SHAV  ABRAMOVICH
20 นาย กรีฑา พิมพาหุ
21 นาย กฤต ยงกสิกิจ
22 นาย กฤษฎา ศรีเจริญ
23 นาย กฤษณะ สุดสวาท
24 นาย กิตติพงษ์ จันทระ
25 นาย กุศล คงวชิัย
26 นาย เกศวนิ ณ ระนอง
27 พ.ท. เกียรติศักด์ิ สุจริต
28 นาย ไกรเพชร วรสมบัติ
29 นาย ขจรศักด์ิ ขาวบ้านแพ้ว
30 นาย ขวญัชัย บุญชู
31 นาย คมสันต์  ยุวชิต
32 นาย ครรชิต บุญสุวรรณ
33 นาย คามิน รัตนสิน
34 นาย โฆษิต กินรี
35 นาย จ าเริญ ต่วนชะเอม
36 นาย จิรพงษ์ โรจนวาสี
37 นาย จิรวฒัน์ รักการแพทย์
38 นาย เจตนิพัทธ ์จันทร์ช่วง
39 นาย เจริญชัย  ไตรจิรานันท์
40 นาย ฉันท์ชัย  ชั้นเสวกิุล
41 นาย เฉลิมชัย พ่วงใจ 
42 นาย ชนะ วฒันะเมธยีานนท์
43 นาย ชัยโรจน์ ทรงเพียรทรัพย์ 
44 นาย ชัยวฒัน์ คงกิจภาภรณ์
45 นาย ชาญ หงษ์มนัส
46 นาย ชาญชัย ชาญนคร
47 นาย ชาญชัย อุ่มไกร
48 นาย ชาตรี มหัทธนาดุลย์
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49 นาย ชานันท์ ดวงจินดา
50 นาย ชานุชิต สุริยา
51 นาย ชินะภญัโญ สะพานทอง
52 นาย ณรงค์ แหยมพรรนัย
53 นาย ณัฐพล พลอยสุข
54 นาย ณัฐพล ภกัดีกุล
55 นาย ณัฐวยี์ สุคันธารุณ
56 นาย ณัฐวฒิุ แก้วศิริ
57 นาย ดนัย วฒิุกรภณัฑ์
58 นาย เดชา มูลวจิิตร
59 นาย โตมร จันทรา
60 นาย ทรงพล ชูเกาะทวด
61 นาย ทิโม ศิวพฤกษ์
62 นาย เทียนชัย สุวรรณสิงห์
63 นาย ธงชัย จงควนิิต
64 นาย ธนัตสุชีพ อุตสาโห
65 นาย ธนากร ศรีชาพันธุ์
66 นาย ธวชัชัย ทัดแก้ว
67 นาย ธสิษฐ์ชัย เถียรเทวี
68 นาย ธญัญาผล เศรษฐสมพงษ์
69 นาย ธารารัตน์  ทวชีาเมธากุล
70 นาย ธติิ บูรณศิริ
71 นาย ธรีวฒัน์ เฉลิมวสุิตย์กุล
72 นาย ธรีวฒิุ พงษ์สวสัด์ิ
73 นาย ธรีศักด์ิ ชุมเพชร
74 นาย ธรีสิทธ ์ปัญญายิ่ง
75 นาย นพ.นภดล ลุประสงค์
76 นาย นพปฎล ศรีเจริญ
77 นาย นภดล พรหมศร
78 นาย นรุตม์ อารยางค์กูล
79 นาย นเรศ เตยสุวรรณ
80 นาย นิกรเกียรติ ลือประสิทธิ์สกุล
81 นาย นิธ ินาคะธรีานนท์
82 นาย นิพิท ศรีเจริญ
83 นาย บรรจง มณีรัตน์
84 นาย ปกรณ์ เมฆจ าเริญ
85 นาย ประจ า วเิศษสมิต
86 นาย ประพจน์ โสตศิริ
87 นาย ประภาส ชมพู่ศรี
88 นาย ประภาส วไิลรัตน์ 
89 นาย ประยุกต์ ศรีทองกุล
90 นาย ประสาน กล่ินหอม
91 นาย ประเสริฐ ข่ายม่าน
92 นาย ปราโมทย์ บุษบกอ่อน
93 พ.อ. ปรีชา สุทธวิณิช
94 นาย ปรีชา หาดแก้ว
95 นาย ปรีดา เลาหคุณากร
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96 นาย ปรีดี นวลแพ่ง
97 นาย ปัญญา บุตรสาระ
98 นาย ปิยะ รุ่งพรหมมา
99 นาย เปรมจิตต์ รัชตารมย์
100 นาย ผจญ เทศประทีป
101 นาย พงกะพรรณ พิไสยสามนต์เขต
102 นาย พงษ์ธนา ปาละนิติเสนา
103 นาย พงษ์พันธ ์ศรีระษา
104 นาย พงษ์ศักด์ิ พูลศรี
105 นาย พนมกร พลัดเชื้อนิล
106 นาย พนัส ปัทมวรคุณ
107 นาย พนัส วงัน้อย
108 นาย พรชัย เปรมสกุล
109 นาย พรรัตน์ อร่ามวทิย์
110 จ.ส.อ. พัฒนชัย กล้ าเมือง
111 นาย พิชิตชัย สวา่งแจ้ง
112 นาย พิชิตพล เดชสุภา
113 นาย พิเชษฐ บรทิศา
114 นาย พิรุณ อินต๊ะนิล
115 นาย พิศาล พิมพาหุ
116 นาย พิสุทธ ิกล้าเดินดง
117 นาย พุทธพิงษ์ โรยมณี
118 น.ท. แพน มหารักขกะ
119 นาย ไพโรจน์ ชั้นเสวกิุล
120 นาย ไพศาล เพ็งสีขาว
121 นาย ภทัรชัย เปียศิริ
122 นาย ภาสกร แก้วบริสุทธิ์
123 นาย มงคล สายจันทร์
124 นาย มนตรี ด้วงชนะ
125 นาย มนัสชัย วฒันเกษกรณ์
126 นาย มหิดล ลพหงษ์
127 นาย มาโนช แหยมพรรนัย
128 นาย มีชัย โพธิ์ผ่องพันธ์
129 นาย ยอดชาย คงขันธ์
130 ร.ต.ท วรพล ทองค าชู
131 นาย รักษพล แหลมเพ็ชร
132 นาย รังสิวธุ ไชยศิริ
133 นาย รังสี ดิษเทศ
134 นาย รัฐศาสตร์ แก้วอมตวงศ์
135 นาย รัตนชัย  นามวงศ์
136 นาย ราเมศร์ เพชรวชิิต
137 ดร. รุ่ง ชาวทะเล
138 นาย รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส
139 นาย รุ่งฤทธิ์ ตาก้อง
140 นาย ฤทธ ี พุทธพิรรณพงษ์
141 นาย ลิขิต วงศ์สาโรจน์
142 นาย เลอพันธ ์วงศ์เจริญ
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143 นาย วงศ์พัทธ ์วชันะจ านงค์
144 นาย วงศวรรธน์ วชัระจ านงศ์
145 นาย วชิระ บุญศิริ
146 นาย วชิรา ประภากร
147 นาย วรวทิย์ รูโปบล
148 นาย วรวฒิุ ภคชัยวฒิุ 
149 นาย วรวฒิุ วฒิุกรภณัฑ์
150 นาย วฒักรณ์ กาญจนกุล
151 นาย วนัชัย ทองกัลยา
152 นาย วารินทร์ มรรคประเสริฐ
153 นาย วชิัย ตรีถิ่น
154 นาย วชิุน ศรีพรหม
155 นาย วทิยา ขจรวงศ์วฒันา
156 นาย วทิยา ส าเร็จ
157 นาย วทิยา อุดมวงศ์ววิฒัน์
158 นาย วธิาน เทพหัสดิน
159 นาย วภิพ พฤกษศรี
160 นาย วรัิช แบรอฮิม
161 นาย วรัิตน์ ประภากมล
162 นาย วรัิตน์ เลาหะนะ
163 นาย วโิรจน์  ตัณฑเศรณีวฒัน์
164 นาย ววิฒัน์ อินดี
165 พ.ท. วเิศษศิลป์ แสนภวูา
166 นาย วรีพล ชลวบิูลย์
167 นาย วรีวฒิุ วฒิุกรภณัฑ์
168 นาย วรีศักด์ิ ขาวบ้านแพ้ว
169 นาย ศราวธุ ยงศ์จันทนาสกุล
170 นาย ศักด์ิชัย โควาพิทักษ์เทศ
171 นาย ศัลย์ อุคพัชญ์สกุล
172 นาย ศิริ  ธรรมศิริบุญ
173 นาย ศุภกร ศิริวาโท
174 นาย ศุภรัตน์ ชูขวญั
175 นาย ศุภลักษณ์ สายยงค์
176 นาย สมเกียรต์ิ แต้มประเสริฐ
177 นาย สมคิด เล็กส ามะนัย
178 นาย สมนึก ต้ังศิริ
179 นาย สมบัติ เอื้อมมงคล
180 นาย สมมาตร์ ศรีบ ารุงสันติ
181 นาย สมศักด์ิ ปัทมวรกุล
182 นาย สมศักด์ิ รินทรานุรักษ์
183 นาย สมัคร ศรีสารคาม
184 นาย สยาม ไพรวเิศษ
185 นาย สรศักด์ิ พงษ์สวสัด์ิ
186 นาย สาทร พิมพาหุ
187 นาย สาโรจน์ จินดาโชติ
188 นาย สิทธิ์ พงษ์สวสัด์ิ
189 นาย สิทธศัิกด์ิ อินทะผาลา
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190 นาย สิริมงคล พุ่มเกษ
191 นาย สืบสกุล ใจกล้า
192 นาย สุขสันต์ ผุดผ่อง
193 นาย สุทธเิกียรติ บุญส่ง
194 นาย สุทธเิจตน์  ลิมป์ปัทมปาณี
195 นาย สุเทพ ทวชีุมพล
196 พ.ต. สุธรรม ปัณโณปกรณ์
197 นาย สุนทร กล้าหาญ
198 นาย สุนทร ลดาบุตร
199 นาย สุบิน ศรีชาแอน
200 นาย สุปัญญา อภยัพันธ์
201 นาย สุพจน์ มีสวสัด์ิ
202 นาย สุพลชัย พัฒน์ช่วย
203 นาย สุพิณยา พันธระ
204 นาย สุรจักร โรจนวาสี
205 นาย สุรชัย วรียุทธโ์กศล
206 นาย สุรเชษฐ ใจกล้า
207 นาย สุรเชษฐ หงษ์เหิร
208 นาย สุริยนต์ คลังนาค
209 นาย สุวจิักข์ มาโนช
210 นาย สุวชิัย  ศรีสุทธพิงศ์
211 นาย เสถียร ปุรณวทิย์
212 นาย โสรัจ สินธรัุตน์
213 นาย อธปิ โชติญาณวงศ์
214 นาย อธปิ สุทธสิม
215 นาย อธวิฒัน์ เอมสมบัติ
216 นาย อนัตต์ เจ่าสกุล
217 นาย อภรัิกษ์ ทองไหลมา
218 นาย อรรถพล ฤทธิ์วฒันะพงศ์
219 นาย อัครพล ยุกตะนันท์
220 นาย อัคสิทธ ์เทพกสิกุล
221 นาย อัฎฐพร บุญพูล
222 นาย อัศวนิ อุ่นเอิบ
223 นาย อาเขต สุริยะพันธพ์งษ์
224 จ.ส.อ. อายุวฒัน์ เรืองศรี
225 นาย อาวธุ วสุสิริชัย
226 นาย อ านาจ สีลา
227 นาย อ าพลพินิจ เศรษฐสมพงษ์
228 นาย อิสระชน เอี่ยมละออ
229 นาย อุดมศักด์ิ ก าไลเพ็ชร์
230 นาย เอกรินทร์ พิสุทธอานนท์
231 นาย โอฬาร  แก้วศรี
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