รายชื่อนักกีฬาสโมสร พีทที ี บลูเวฟ ชลบุรี
No. ชื่อ-นามสกุล
2

ปาณัสม์ กิตติภานุวงค์

22

ไตรรงค์ เพ็ชรเทียม

3

ณัฐพล สุทธิโรจน์

25

คฑาวุธ หาญคาภา (GK)

4

Rudimar Venancio

5

พูก่ นั โด่งดัง

6

วีระศักดิ์ ศรี ไชย

7

กฤษฎา วงษ์แก้ ว

8

จิรวัฒน์ สอนวิเชียร

9

ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง

10

Andre Thiago Grahl

11

นัฐวุฒิ ศรี หรั่งไพโรจน์

12

ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน

14

สรศักดิ์ พูนจังหรี ด

16

พีรพัฒน์ แก้ ววิลยั

17

รณชัย จูงวงษ์สขุ

18

วทัญญู ศิริรัตนพันธุ์ (GK)

19

อภิวฒ
ั น์ แจ่มเจริญ

20

อรุษ เส็นบัตร (GK)

รายชื่อนักกีฬาสโมสร การท่ าเรือ เอเอสเอ็ม
No. ชื่อ-นามสกุล
1

ภัคพล ไชยคานวน (GK)

20

Rian Feitose Gome

2

วีระยุทธ วนเชียงราก

22

อนุกลู มินิ

3

วัชระ ลัยศรี

27

นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ

6

เลิศชาย อิสราสุวิภากร

37

พีรพล ตากิ่มนอก

7

ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง

77

สราวุฒิ ใจเพชร

8

ณัฐพล จันทร์ หอมหวล

97

อรรตพล เผือกลาดพร้ าว

9

กีรติ จงสถิตเสถียร

19

ธนพล มณีเพชร

10

Marcos Vinicius

11

บรรหาร ขันติชยั ขจร

12

อมรชัย ใจป้า (GK)

13

ธนากูล วิเชียรกุล

14

พรมงคล ศรี ทรัพย์แสง

17

ธนัญชัย ชมบุญ

18

คณิศร ภู่พนั ธ์ (GK)

รายชื่อนักกีฬาสโมสร แบงค็อก บีทเี อส
No. ชื่อ-นามสกุล
5

ปั ญญพนต์ พุม่ วิเศษ

24

ปั ญญา บัวคา

6

ธีรวัฒน์ งามฤทธิ์

25

อนุวฒ
ั น์ สระเกตุ (GK)

7

พีระพล สัตย์ซื่อ

27

สหรัชฎ์ พันธุ์ดี

8

นาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์

29

ธีร์ดนัย ยาเขียว (GK)

9

ณัฏฐ์ ติกร นามคาน

36

หัสดี มักเชียว

10

วรุฒ หวังสะมาแอล

44

ธนโชติ เสาะแสวง

11

มูฮมั หมัด อุสมานมูซา

13

ธนาธิป แสงสังข์

14

สหรัฐ ศรี วรกต

16

ปั ญญา อรัญภูวนารถ

17

อธิวฒ
ั น์ ภิบาลสิงห์

19

วันนิวตั กรี ลพ

20

สราวุท ผลาพฤกษ์

22

ณตฐพล บุญกุลเศรษฐ์ (GK)

23

สุชิน เอี่ยมฉลาด

รายชื่อนักกีฬาสโมสร สุราษฎร์ ธานี
No. ชื่อ-นามสกุล

22

นฤชา แสงทอง

2

กิตติพงษ์ โพธิ์ชยั

25

ณพวัฒน์ ทับรุ่ง

5

ภูเบษ คงทอง

27

เฉลิมศรี พ่วงศรี

7

ปรัญญา ศรี มนั ตระ

29

ไกรมาตร ศรี ละพันธ์

8

Rosencler De Carvalho Junior 39 ทศวรรษ โพธิ์ทอง

9

นคร คิดเห็น

10

เอกพงษ์ สุรัตน์สว่าง

11

ณพวุฒิ เชื ้อสุวรรณ

12

วรเมธ เจียมเจิม

13

วิฑรู ย์ ถาพินนา

14

นิลกุ มุ นั นิมะ

16

นัทฐนันท์ ไพฑูรย์

17

จักรรินทร์ พิสทุ ธิพนั ธุ์

19

นพรุจ เชื ้อหมอดู

21

Felipe Costa Santos

88

ณัฐวิติ ลักษณะโต

รายชื่อนักกีฬาสโมสร ม.เกษมบัณฑิต
No. ชื่อ-นามสกุล
1

ชนินกร จักรสวย (GK)

17

คณิน ศรี จนั ทร์ (GK)

2

วรพรต วังพลับ

19

อนุวิท ทองอร่าม

3

พิชิต โนรี

20

อนาวิน นะมิ

5

ธนพงษ์ เกตุเกษร

21

บูรฮานุดดีน ลอแม

6

พีรพันธ์ พุม่ เพ็ชร์

22

วรปรัชญ์ จิวจรัสวงศ์

7

กฤษฎาภรณ์ ทองขาว

27

ปริญญา ปั น้ ดี (GK)

8

อนันตชัย ปราบวงษา

59

วรินทร์ รอมณี

9

จัหจาฮ อันเวอร์ บัตต์

10

เบญจรงค์ พานพบ

11

สหทรัพย์ ทวีสขุ

12

ปรเมธ ลิมนภาพวัลย์ (GK)

13

อุลิศ รศนากาญจน์

14

ทศพร โอทอง

15

พลพัฒฑ์ วงษ์ ดนตรี

16

พรเจริ ญ แรงฤทธิ์

รายชื่อนักกีฬาสโมสร สมุทสาคร
No. ชื่อ-นามสกุล
1

ปารเมศ จิตสาราญ (GK)

32

อนุชา แซ่ลิ ้ม

2

สุรัตน์ แซ่อยุ (GK)

38

ศิวกร จงกลฐากร

5

อลงกรณ์ จันทร์ พร

88

สรัน ชื่นใจ

6

โสฬส สังพาลี

7

เอกสิทธิ์ แก้ วคงเมือง

8

สิทธิชยั ประสงค์ศิลป์

9

สิทธิชยั ชมบ้ านแพ้ ว

10

ภูดิท โตสงเคราะห์

11

พรเทพ ผลเกลี ้ยง

13

วีรชัย แสงประทีป

15

อัครพิชญ์ ภมรวทัญญู (GK)

16

จักริน ต้ นเนียม

17

ลัทธพล รุณเหลือง

21

ธีรพงษ์ ตันเจริญ

รายชื่อนักกีฬาสโมสร ราชนาวี
No. ชื่อ-นามสกุล
3

พูก่ านต์ โด่งดัง (GK)

22

บุญมี มาตย์วิเศษ

5

สรายุทธ สุทธิ

23

มานะชัย สุโพธิ์

7

พันธวัช ธงชัย

24

ชัยวัฒน์ ประกอบทรัพย์

8

เจษฎา ชูเดช

27

ทรงศักดิ์ เหล่าเคน

9

วรกานต์ นุชละออ

28

ปี ติชา ธาราศักดิ์

10

อิทธิชา ประภาพันธ์

29

ศิวณัฐ บัวงาม

11

วิภษู ณะ เปี่ ยมสวัสดิ์

30

สุระกฤษณ์ ฤทธิ์หมุน

12

กฤษณพงษ์ แสงงาม (GK)

63

ณัฐวุฒิ น ้าจันทร์

13

จาตุรงค์ อุ่นละม้ าย

14

ปิ ยะณัฐ นุสยา

15

อธิศกั ดิ์ ศรี จนั ทร์

16

พรพจน์ พรหมตระกูล

19

กิตติกร ทรัพย์อาภาพร

21

Yuta Tokutake

รายชื่อนักกีฬาสโมสร กรมทางหลวง
No. ชื่อ-นามสกุล
1

เจริญพงศ์ ประสานสัตย์

21

พันธกานต์ สังข์สวุ รรณ

4

สุรสิทธิ์ อรุณลึก

22

เตชพนธ์ กิจวิทยี

6

Romualdo Da Silva

24

ธีรภัทธ์ อาจเดช

7

ภาสกรณ์ สกลวารี

25

ศิกษกะ พรามอนงค์

8

ถิรวัฒน์ วิชางาม

26

กวิน วิบลู ย์รัชกิจ

9

นที ธุศิริ

29

ชนาธิป จิตวิบลู ย์

10

อติราช สิทธิศกั ดิ์

32

เกียรติยศ แฉล้ มเขตร์

11

นาทาง โง้ วเจริญไพศาล

34

จิรสิน กิ ้มเส้ ง

12

อัสราวุฒิ หนูเจ้ ย

36

ภาคียะ จันทร์ แถม

14

วิษณุ มีมากบาง

39

อธิชยั ภู่สวาท

16

ภูดิท ธรรมรจน์

99

ธวัสชัย รุ่งพราน

17

สุทธิพร กลัดเจริญ

20

ธนวิทย์ ทองชูศรี

รายชื่อนักกีฬาสโมสร ห้ องเย็นท่ าข้ าม
No. ชื่อ-นามสกุล
2

ศุภโชค รอดดารา

24

พรเทพ โสณะมิตร

3

กิตติภทั ร ศักดิ์เสริมสุข (GK)

28

รัฐกรณ์ ทับด้ วง

5

ณัฐธวัช ศรี กาเหนิด

29

คฑาวุธ ภู่พนั ธ์

9

แสนชัย ชีวอาไพโรจน์

30

สุพจน์ มากรักษ์

10

รัชชานนท์ วงษ์ สกุล

31

ประกิต ด่านขุนทด (GK)

11

กิตติพงศ์ แสงแก้ ว

75

อาพล ศรี ระแก้ ว

12

คฑาวัตร์ ภู่พนั ธ์

84

Jacinilson Teixeira Viana Braga

13

อภิเชษฐ์ บุญมานิตย์

88

Wendel Da Silva Mendes

15

เขมทัต แจ้ งแสง

92

อธิวฒ
ั น์ นนทลักษณ์ (GK)

17

นนธพรรณ์ โพธิ์พืช

20

ธนากร ใจเวช

21

คมพล พิภพ (GK)

22

วีรพงษ์ ชัยวงษ์

23

เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์

รายชื่อนักกีฬาสโมสร ศรีสะเกษ
No. ชื่อ-นามสกุล
1

กฤษณะ แก้ วพวง

26

อภิชยั ชาานาญศิลป์

3

ก้ องหล้ า เหล็กกล้ า

29

Cuart Da Cruz Cristiano

5

ธนากร เพ็ญพกูล

31

วชิรเดช จันลา

6

สามารถ กาฬภักดี

43

ณัฐชัย สุบิน

7

วัชรินทร์ นมัสการ

89

Ramon Pavao

8

อนุชา หอมเสน

9

อภิศกั ดิ์ พันธุ์ดี

10

ติณณภพ แผลงงาม

11

อาณาจักร สนิทรักษา

12

รตจี จันทร์ น้อย

13

อภิชยั บุตรดาเคน

16

อภิลกั ษณ์ แก้ วสีใส

17

วิรุฬห์ บัวหลวง

19

จิราธิวฒ
ั น์ สิงห์วงษา

23

วีระเดช อัฒจักร

รายชื่อนักกีฬาสโมสร ศรีปทุม GSB ไทย-เทค
No. ชื่อ-นามสกุล
3

ทรงกฤษ สูติ

22

นนทวัช รักพิทกั ษ์ วงศ์

6

กวิน เอี่ยมวิไล

26

ฐากูร เกลี ้ยงประเสริ ฐ

7

สมิทธ์ ตีระวรานันท์

27

แสงสุรีย์ บุญเวียง

8

ปริวฒ
ั น์ ชื่นชม

28

ธนัญชัย เอมสมบูรณ์

9

วัลลภ ปานสมสวย

30

กฤษณะ วงษ์ รัตนะ

10

กฤษณะ กิ่งกังวาลย์

31

สนธิชยั ระวานนท์

11

กัณชาติ มีมาก

35

นาวิน เอี่ยมวิไล

12

ปุรเชษฐ์ นวลวิจิตร

20

ปิ ยะพันธ์ เอี่ยมวิไล

13

ศักดิ์ดา ชินวงษา

14

ภาณุพงศ์ ดวงแก้ ว

15

ไตรเทพ สรรพศรี

17

ผดุงเกียรติ ชูกิจ

18

ปั ณณทัต อาจสามารถ

19

บงกชธร ทนคง

รายชื่อนักกีฬาโสมสร บางกอก ซิตี ้
No. ชื่อ-นามสกุล
1

พงษ์ พนั ธุ์ ติยาภรณ์ชยั (GK)

27 สมภพ แจ้ งเกษตร

2

อนุชา ลาพันธ์

29 พรรณเทพ ปุยะพันธ์

3

จักรพล ศรี นารา

55 นรินทร์ วงค์แก้ ว

5

Francisco Jackson

66 ทรงชัย เลิศฤทธิ์

6

วรพจน์ พุทไธสง

69 ชาคริต ดีใจ

7

พงศ์สิริ จงตังสั
้ จกุล

86 มนัส บู่ทอง

8

อัษฎาวุฒิ แจ้ งคต

99 วิวฒ
ั น์ ศรี ยานงค์

11 Raimundo Helio Carneiro Neto
12 กวิน ดิลกธนาเลิศ
15 ภานุวฒ
ั น์ นวลศรี ไพร
16 วิทยา คาโยธา
20 วงศกร บัณฑิตย์
21 ธีระพงษ์ จันสกุลวิบลู ย์
23 วัชระพงศ์ คงสัมฤทธิ์

รายชื่อนักกีฬาสโมสร แคท เอฟซี
No. ชื่อ-นามสกุล
1

ธีระวัฒน์ แก้ ววิไล (GK)

2

นรากร คุณประเสริฐ (GK)

3

จักรพล อาจเอี่ยม

4

ตระการ เติมธนะศักดิ์

5

สาโรจน์ โฮกอ่อน

7

ปิ ยะพงษ์ สองผิว

8

โจ้ เนื่องเกิด

9

มารุต เปี๊ ยะขายคล่อง

10 วีระยุทธ ทวีกนั
11 อภิวฒ
ั น์ ช้ างเยาว์
12 ณัฐ ประดับพลอย
13 นพดล โคกเพิม่ ทรัพย์
14 สหรัฐ อินปั น

16 เกรี ยงศักดิ์ สองสมุทร
17 สุทธิพงษ์ ศรี อ่อน
18 บริบรู ณ์ กลางหล้ า (GK)
19 ภานุพงศ์ หินนอก
20 Bruno Facanha
23 ขรรคพล แสงสง่า
25 ชาคริต โล่ห์เพชรรัตน์
31 พงศกร จันทร์ สาขา
39 Yudai Iwasaki
55 ศุภมิตร สิงคลี
68 นพรัตน์ อานาจครุฑ
70 ยุทธการ สอาดเอี่ยม
77 ประภาส อยู่สาราญ
90 พิศิษฐ์ รอดสัมฤทธิ์
91 ณรงเดช สีลม

รายชื่อนักกีฬาสโมสร ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
No. ชื่อ-นามสกุล
5

สุรพงษ์ อินทร์ นา

30

อิทธิพล รุ่งแจ้ ง

7

อัคเดช ช่วยคล้ าย

40

ศตวรรษ ชัยมงคล

8

อัคพล กล่อมเกลี ้ยง

9

อนุพงษ์ ฤทธิธาพรม

10

ธนากร ปิ ยะปรี ชายุทธ

11

อนันท์วชั ทรัพย์อดุ ม

12

วิศรุจน์ ศิรวัชจิราพงศ์ (GK)

13

กีรติ โตละสุตร์

14

วิวฒ
ั น์ ไทยเจริญ

17

กิตติพงษ์ สนสุวรรณ์

18

วรายุทธ ศรี บวั

20

อาคม ตะภา (GK)

21

ศุภางค์ณฐั รุ์ แดงบุดดา

22

บุลากร สุ่มนาค (GK)

24

อนุวฒ
ั น์ ปานนพภา

26

เกียรติศกั ดิ์ กันทะสอน

