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ซมูแซบ 6 หลอสะทานจิต The MAN Thailand 2022 

เตรียมอวดหนุ ทะเลเดือดรอบเก็บตัว 
  

 
 
 มากกว่าแซ่บ ยงิกว่าทิมตาแตก เวทีประกวดหนุ่มหล่อแน่นที 1 โดนจับตามากทีสุดในตอนนี ต้องยกให้เวทีนเีลย เดอะแมนไทย

แลนด์ The MAN Thailand 2022 
 77 หนุ่มหล่อแน่นทงั 77 จงัหวดั จะมากระแทกใจให้แตกกระเจิงไปทวัไทย ดว้ยอานุภาพของความหล่อเด็ด ทียากจะตา้นทานได ้

เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 ปีนีจะมีใครทีตอ้งจบัตา ออร่ารุนแรง รีบไปดูกนัเลย เริมกนัที 
 ก้อง ธเนศ คนเพยีร The MAN มหาสารคาม 2022 หล่อเขม้เร้าใจไดอ้ีกๆ เคยประกวดไดที้ 1 มาแลว้จากเวที MR. 
Knight Diamond 2021 จะมาฟาดที 1 จากเวที The MAN Thailand 2022 ไดอี้กหรือไม่ ตอ้งลุน้  
 ทีม ธัชนนท์ ทองเภ้า The MAN นครพนม 2022 ขาวสูงหล่อเดน่ ตกใจแรง นึกว่าฝาแฝดของนกัร้องดงั และยงัมีส่วนคลา้ย

ไอดอลซุปตาร์เกาหลีอีกดว้ย 
 อ๊อด เฉลิมเกียรติ ยะประโคน The MAN บุรีรัมย ์2022 หนุ่มแน่นความรู้ปังปริญญาโท สาขาปรสิตวทิยาการางการแพทย ์

คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สามารถลน้ทงั เดินแบบ ถ่ายแบบ พิธีกร แสดง ร้องเพลงก็ไดด้ว้ย 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพผจูัดการออนไลน  ฉบับประจำวันท่ี 20  เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว 180,000.- 
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 นากร ธนากร เผือกสงค์ The MAN สุโขทยั 2022 หนุ่มแน่นอกวยั 19 สูงถึง 191 ฟิตเฟิร์มจริงเพราะเป็นนกั

วอลเลยบ์อลระดบัประเทศ แต่งเพลงร้องเพลงได ้เดินแบบถ่ายแบบก็เป๊ะ 

 เกม กีรดิศ เกริกนวกุล The MAN อุบลราชธานี 2022 จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 

โลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หุ่นสตรองชวนหลงใหล รับสอนปีนหน้าผาให้แกร่ง ต้องไปลองเรียนเอง  
 เอ๊กซ์ คงกฤช เครืออินทร์ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN ตราด 2022 คมเข้มเร้าใจยิง กําลังเรียนปริญญาโท คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขนเป็นนกักีฬาวอลเลยบ์อลอาชีพไทยแลนด์ลีก ลีกวอลเลยบ์อลใหญ่ทีสุดในประเทศไทยให้กบั

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความฝันอยากเป็นครู  
 อ า ร์ ม  สิ ท ธิ พั ฒ น์  ม า ร ย าต ร์  The MAN อําน า จ เจ ริ ญ  2022 น าย แ บ บ ปั ง ข าว ใ ส รั ก เ รี ย น  จ บ ป ริ ญ ญ า โ ท 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รอต่อปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ที แอลเอ LA สหรัฐอเมริกา ห้ามพลาด! เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN 
Thailand 2022 ปีนีไดรั้บเกียรติ สส. ราชบุรี สส.มุ่ง อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ นงัแท่นทีปรึกษากิตติมศกัดิ พร้อมทีมทาํงานคุณภาพ นาํ

โดย 2 ผูอ้าํนวยการกองประกวด คุณหนุ่ย อิทธิกร เจริญการ ดีไซเนอร์ดงัแบรนด์ อิทธิกร itthikorn ,คุณน็อต กฤติน จิกิตศิลปิน และ คุณ

นิว กฤติเดช ประชานุกูล ผูถื้อสิทธิการประกวด The man Thailand 2022 
 และทีขาดไม่ได้ ทีมสปอนเซอร์ The man Thailand 2022 ได้แก่ Mirinn club ,Space plus,Merriot 
ระยอง, Cher resort หัวหิ น ,Thomas clinic ,เกาะกูดคาบ าน่า,ME energy drink,M Pro Plus,Two Shot 
Studio ,Fashion Scene Organizer,Destiny Clinic,Chuda, เ ฌ อ เ อ ม  ,Choose Business ,Talent 
Magazine ,Macuse from Australia , Awesome ,DP Dance Studio ,IMFA ส ถ า บั น ส อ น แ ต่ ง ห น้ า 

,Heroine Fashion Gallery ,ITTHIKORN BKK ,SAI JAI กินอะไรตอ้งใส่ใจฯ 
 77 หนุ่มหล่อ เตรียมอวดหุ่นแซ่บทะเลเดือด ในรอบเก็บตวั 20-22 กนัยายนนี ที เฌอรีสอร์ต ชะอาํ พร้อม 3 หนุ่มหล่อ ทิมมี ชิต

พล แซนเปอร์ The Face man,อนาคิณ นนทิประสิทธิ MR.World Thailand 2019 และคิณ ภาคิณ เกษเพชร The Knot 
Ss2 ทจีะมารับหนา้ที The man Thailand COACH ตามติดเวที เดอะแมนไทยแลนด ์The MAN Thailand ไดแ้ลว้ทาง

เพจ The Man Thailand หรือ TikTok ติกต๊อก @themanthailand และ IG ไอจี 

@officialthemanthailand 
 


