
 
SIAM  JUNIOR GOLF CLUB ( SJGC ) 

                                  ชมรมกอลฟเยาวชนสยาม 
  รายนามคณะกรรมการบริหาร 
          ประธานชมรม   นาย วีรวัฒน    แยมแสงสังข 
            รองประธานชมรม   นาย นพปฎล  ปกษี   

  เลขานุการ              นาย วีรภัทร    วงศอภัย 

             เหรญัญิก                   นาง จุรีพร      ม่ันแดง 

              กรรมการทะเบียน                   นาย เนตินาถ   กาญจนรัตน 
              ฝายประชาสัมพันธ       นาย จีรวัฒน   ครองแกว 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   ประธานกรรมการที่ปรกึษา    นาย      จิระ    ศิริสัมพันธ 
   กรรมการทีป่รึกษา  พลเอก  อัครเดช  ศศิประภา 
     พลเอก ชัยณรงค  หนุนภักดี 
     พลตรี   วุฒิชยั   สิริสัมพันธ 
     พลตํารวจตรี  สกลรัตน ธีระสวัสดิ์ 
     คุณ จิรานุช   ภิรมยภักดี 
     คุณ รัตนาวุธ   วัชโรทัย 
     คุณ อนุประสิทธิ์  ณ พัทลุง 
     คุณ ยุวรัตน   กมลเวชษ 
     คุณ ปริญญา   ธรรมวัฒนะ 
     คุณ อัครจิตร   พนมวัน  ณ อยุธยา 
     คุณ สมชาย   นิติวนะกุล 
     คุณ พิชัย   กิจอิทธิ 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 
                      พ.อ. ภทัรวรรธ             คงพนัธุ 

                      คุณ อานนัท  นีละไพจิตร 

                      คุณ เวียงชัย  นุกรณ นวรัตน 

     คุณ มานิตย  วรรณวานิช 

                      คุณ นรนติิ  นันทะเรท 

                      คุณ อํานาจ  ศักดิ์ชัชวาล 

                      คุณ ยรรยง  เดชภิรัตนมงคล 

                      คุณ ภควร  พรหมศร 

                      คุณ กมลชนก  คณาวัฒนกุล 
                              MR.MARKUS             HAUSCHILD 
                        คุณสุนีย                        เฮาสชิลด   
                พันเอกศักดิ์ชัย              นลิเปรม      
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           รายนามสมาชิกชมรมฯ 
 

1.  นาย สุริยา  ไพรหิรัญ 

 2.  นาง สนุีย            วัชรวิทยากร 

3.  นาง ขนิษฐา  พันธสงา 

4.  นาย สิงหราช  พันธสงา 

5.  นาย พนม           ไพรยนตทิพย 

6.  นาย ภควร  พรหมศร 

7.  นาย ดนัย           สืบวงศแพทย 

8.  นาย ชาญกิจ  สะมะลาภา 

9.  นาย บํารุง  จันทรเสียงเย็น 

10. พ.อ. อนันตพร          กาญจนรัตน    

11. นาย ศรณรงค          จันทรปรุง 

12. นาง จันทรามาศ กรัยวิเชียร 

13. นาย ชัชชัย  ลออุทัย 

14. นาย ไพทูรย  ใยสวัสดิ์ 

15. นาย ฉัตรชัย  ศีรวองไทย 

16. นาง นวรัตน  วรรณพฤกษ 

17. พ.อ. ยุทธดุลย          ตุลยลักษณ 

18. นาย  ชัยชาญ         อุปโภค 

19. นาง  ศีรสมบูรณ ภิรมยยา 

20. นาง  เกศินี  จอสสารต 

21. นาย  กฤษฎา          มหาสันทนะ 

22. นาย ธีระชัย  ลิขิตสมบูรณ 

23. นาย อาณัติ  พุมวิเศษ 

http://www.siamjuniorgolf.net/


24. นาย สุรชัย  วัชรวิทยากร 

25. นาย อรรถพล          ฤกษวิบูลย 

26. นาย สุดชาย  สูตรสุคนธ 

27. นาย ธนพล  สังคาลวณิช 

28. นางสาว วันทนี           พันธประสิทธิ 

29. นางสาว ขณิษฐา วิไลศักดิ์ทิพากรณ 

30. นางสาว วัลลีย           ชุมมโน 

31. นาย พัฒนชนะ           ทะวะบุตร 

32. นาย ชูวิทย  สิทธิกุลวิทิต 

33. นาย วิโรจน  กลิ่นเกา 

34. นาย กฤษณ  เทียนไชย 

35. นาย อรรถพล          กิตติอัครเสถียร 

36. นาย นิทัศน  มณีศิลาสันต 

37. นาย อภินันทน           เกลียวปฏินนท 

38. นาย กิตติ  อัสสะบํารุงรัตน 

39. นาย พฤศ  พฤฒิตน 

40. นาย ชูเวท  ปยธนานนท 

41. นาง อรุณี  บุณสุข 

42. นาย สมชาย  เอี่ยมสําราญ 

43. นาย พลทิพัฒน          อัศวนิก 

44. นาย ศุภวัฒน         ชัยวฒัน 

45. นาย ทรงกิจ  สรรพกิจ 

46. นางสาว เพ็ญศุกร มังคสิงห 

47. นาย อนุวัตร  เฉลิมไชย 

48. นาย ภัทร  สุภาโอษฐ 

49. นางสาว พรอมพร จินดาวงษ 

50. นาย เอกฐากร          ใจชุม 



 

 

51. นางสาว นิดา              เจริญศรี 

52.  นางสาว ศศิธร        สุริยจันทร 

53.  นายจุมพล  จันทรคํา 

54.  นายกฤษฎา  มหาสันทนะ 

55.  นายธีรชัย  ลิขิตสมบูรณ 

56.  นายฮาริส  บูนํา 

57. นางสาว สุรเพ็ญ   ยศวริกุล 

58.  นายนิรัชน  พัฒโนภาษ 

59.  นายพัฒนะ  พงศจริยา 

60.  MR.BRIAN  GEGC 

61.  MISS SPAN  CHONGKOLKLANG 

62.  MR. SEAN  CHOO 

63.  MR.JOHN  MALONE 

64.  นางสาว อาทิวรรณ   รักราชการ 

65.  นายสิงหราช  พันธสงา 

66.  พันเอก ศักดิ์ชัย    นิลเปรม 

67.  นายสิทธิพงษ  นิ้มเจริญสุข 

68.  นายพูนเดช  ไชยชาญ 

69.  นางสาวพัชชา  มกรานนท 

70.  นายภูษิต  ศศิธวานนท 

71.  นายเศรษฐนันทน เจริญติกมลวงศ 

72.  นายกฤษณ   อุทัยรัตน 

73.  นายพีรพัฒน  กฤตยาสุสรณ 

74.  นายวรานนท  บุรณศิริ 

75.  MR.SAEED  LAKI 



76.  MR.SIMON  KHOO 

77.  MISS CYSTAL  LEE 
  
 


	                                  ชมรมกอล์ฟเยาวชนสยาม 
	  รายนามคณะกรรมการบริหาร 
	          ประธานชมรม   นาย วีรวัฒน์    แย้มแสงสังข์ 
	  เลขานุการ              นาย วีรภัทร์    วงศ์อภัย 
	             เหรัญญิก                   นาง จุรีพร      มั่นแดง 
	คณะกรรมการที่ปรึกษา 
	     พลเอก ชัยณรงค์  หนุนภักดี 
	 
	คณะกรรมการบริหาร 
	                      คุณ เวียงชัย  นุกรณ์ นวรัตน์ 



	                      คุณ กมลชนก  คณาวัฒนกุล 
	           รายนามสมาชิกชมรมฯ 
	 



