รายชื่อทีมและนักกีฬา จํานวน 16 ทีม
จับสลากประกบคูแขงขัน วันที่ 2 พ.ย. 2555 เวลา 09:00 น. ณ สนามแขงขัน ชั้น 5
สนามพารากอนฮอลล
1. ชมรมสโมสรขุนทองคํา
1. นายอวยชัย กองสี
2. นายวโรฒน คณานับ
3. นายทินกฤต อรุณนันทพาณิชย
4. นายสระพงษ หาญสิงห
5. นายอริยะ ตั้งสุนทรธรรม
6. นายภาสวร วัฒนะรัตน
ผูป ระสาน นายนรรัตน ลิ่มนรรัตน
2. ชมรมหมากรุกไทยดินแดง
1. นายพรเทพ คงนุม
2. นายสุพจน นาเอก
3. นายณัฏฐ สุทธิธรรมวสี
4. นายวรเทพ ทิมศรี
5. นายศิรสิทธิ์ สุทธิธรรมวสี
6. นายปาลพล รอดลอยทุกข
ผูประสาน นายพรเทพ คงนุม
3. ชมรมบางกะป
1. นายอมโร ไชยสอาด
2. 2.นายธงชัย อนสมศรี
3. 3.นายพิเดช ลีจอย
4. 4.นายประสพชาย ศรีสุกใส
5. 5.นายขาว นิลดํา
6. 6.นายศักยศรณ ฤทธิ
ผูประสาน นายศักยศรณ ฤทธิ
4. ชมรมหมากรุกไทย จ.พิษณุโลก
1. นายพิธาน โตตระกูลพิทักษ
2. จสอ.พิสิษฐ เหมฤดี
3. นายเริงศักดิ์ จันทโสภณ
4. นายสมคิด เพชรรัตน
5. นายชาตรี โลหะจรูญ

6. นายชยณัฐ เบอรเด็น
ผูประสาน นายพิธาน โตตระกูลพิทักษ
5. ชมรมหมากกระดานยาสูบ
1. นายนิคม แกสิน
2. นายชาย รัตนวิจิตร
3. นายชัชนันท เอี่ยมกั๊ก
4. นายชวน เดชพิพัฒน
5. นายวิเชียร ธนะโชติ
6. นายพิชัย อรามวงศ
ผูประสาน นายณรงคศักดิ์ กองตัน
6. ชมรมหมากกระดานเชียงใหม
1. นายสุรศักดิ์ กมลเวช
2. นายเมธี วัฒนะเมธานนท
3. นายวีระชัย ทันจิตต
4. นายนิทัศน แกวเมืองมูล
5. นายพิสิฐ กรรพึ่ง
6. นายธีรวัฒน ณ สุวรรณ
ผูประสาน นายสุรศักดิ์ กมลเวช
7. ชมรมนนทบุรี
1. นายกฤษณะ ผิวผอง
2. นายชรัมภล จันทมนตรี
3. นายพิพัฒน แพทยรักษ
4. นายสุชาติ บุญทัน
5. นายพงศรภัส อภิรัตรกุลภัทร
6. นายธานิน นัยนภาเลิศ
ผูประสาน นายธานิน นัยนภาเลิศ
8. ชมรมปากน้ํา สมุทรปราการ
1. นายสัญญา ธีระพงษ
2. นายสมศักดิ์ นามกร
3. นายนิทัศน ดีวัน
4. นายไพศาล กันยหงส
5. นายธนาพล ทัศสาน
6. นายรําลึก ธีระพงษ
ผูประสาน ประพิศ อุทัย

9. ชมรมหมากรุกเมืองแกลง
1. นายวิเชษฐ แกวแดง
2. นายทิพย เสมอญาติ
3. นายกสิณ ฉันทสิริกุล
4. นายสําเริง บุญเหลือ
5. นายภมรรัตน อดทน
6. นายปณพล สิงหรา
ผูประสาน นายภมรรัตน อดทน
10. ชมรมการทาเรือแหงประเทศไทย
1. นายดิลก ศรีภมร
2. นายรังษี บุญสง
3. นายพลายงาม ชุมแจม
4. นายไพศาล ไอศะนาวิน
ผูประสาน นายดิลก ศรีภมร
11. ชมรมจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
1. นายมงคล งามกิจการ
2. นายกมล นิลดํารงค
3. นายอนันต สัญญะพัฒน
4. ผศ.สำราญ ทั่งทอง
5. นายวิศิษฐ หินแกว
ผูประสาน นายกมล นิลดํารงค
12. ชมรมหมากรุกขอนแกน
1. นายนิมิตร สอนมา
2. นายธนกฤต ธนจิรไชยกุล
3. นายไพโรจน สุวรรณ
4. นายชูชัย เที่ยงทํา
5. นายวีระ คณารศ
ผูประสาน นายวีระ คณารศ

13. ชมรมหมากรุกทําเนียบรัฐบาลไทย
(รอผลแขงขันกีฬาภายในฯ วันที่ 20 ตค.)
14. ชมรมหมากรุกโคราช
1. นายจักรกฤษณ สุขรักขิณี
2. นายอํานาจ แทนพิทักษ
3. นายวิทูรย พัฒนพานิช
4. นายชูชัย กิจแสงทอง
5. พตท.สมยศ ปลัดศรีชวย
6. นายสุรวุฒิ กลิ่นสกุล
ผูป ระสาน นายจักรกฤษณ สุขรักขิณี
15. ชมรมหมากรุกนครปฐม
1. นายสุภัทร เล็กแจม
2. นายโอภาส เสมสวัสดิ์
3. นายพิมล แซถั่ว
4. นายจตุพร ละการทั่ว
5. นายอดุลย ฉายาวัฒนา
6. นายวีรวัฒน นาคโสมกุล
ผูประสาน นายวีรวัฒน นาคโสมกุล
16. ชมรมหมากรุกสุราษฎรธานี
1. นายเสนีย บัวจันทร
2. นายสมบูรณ อุนละมัย
3. นายอนิรุท วัชราภรณ
4. นายยงยศ อุไรวรรณ
5. นายบุญเลิศ อาภาพิมล
6. นายวินัย ตาบประสิทธิ์
ผูประสาน นายเสนีย บัวจันทร

