
ล าดบั ชือ่-สกลุ เลขบตัรประชาชน หนา้ที่ เพศ จงัหวดั ภาค
ชนดิ

กฬีา
ประเภทกฬีา

1 ปรชิมน เวชากร 1103900056983  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

2 ภมูวิัชนา บญุลอื 1103900110295  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

3 รวสิรา เวชากร 1103900000198  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

4 สพุชิญา ณรงคช์าตโิสภณ 1101402228373  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

5 ประดษิฐา ฐติะฐาน 1100900400495  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

6 เกยีรตณิรงค ์คลอ่งการ 3410102337455  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

7 ชตุกิาญจน ์พว่งทอง 1100501274151  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

8 มนทกานติ ์นวลมณี 1100600196761  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

9 อัญชสิา แจมซา่ 1100600402697  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

10 นรวชิญ ์วทุราพงษ์วัฒนา 1103300133812  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

11 ปอรวรรณ ลาภทวี 1199900748911  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

12 เกยีรตณิรงค ์คลอ่งการ 3410102337455  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

13 ชวลติ เพชรดา่นเหนือ 1341600010917  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

14 ศริพิงษ์ จันทโสภณ 1440500086430  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

15 สมฤทธิ ์รุ่งแสงศรี 3120100804075  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

16 ณัฐวฒุ ิพาทยโกศล 1340100088835  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

รายชือ่นกักฬีาและเจา้หนา้ที ่(ท ัง้หมดทุกชนดิ และ ประเภทกฬีา) การแขง่ขนักฬีาแหง่ชาตคิร ัง้ที ่43 จ.นครราชสมีา



17 พฤฒรัิตน ์รัตนกลุ เสรเีรงิฤทธิ์ 3101400430945  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

18 วรศิ คณุธาราภรณ์ 1100701934210  นักกฬีา ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

19 วภิาวรรณ พาวทิยลาภ 3730101068458  นักกฬีา หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

20 จติรา วงษ์วจิติร 3639900134001  ผูจั้ดการทมี หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้

21 ใจปอง นวลมณี 3100700532319  ผูจั้ดการทมี หญงิ กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้

22 เจษฎา เวศพันธุ์ 310140741049  ผูฝึ้กสอน ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้

23 สวุัชร ์บญุลอื 5300290018798  ผูฝึ้กสอน ชาย กรุงเทพมหานคร ภาค 1 ขีม่า้

24 สริภัทร มนีะนันทน์ 1101402198016  นักกฬีา ชาย นนทบรุี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

25 ธนณัฏฐ ์มนีนันทน์ธนะ 3120100609485 
ผูฝึ้กสอน

บคุคลชาย
ชาย นนทบรุี ภาค 1 ขีม่า้

26 กัญจน์นกิข ์ชตุมิา 1103300064675  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

27 เมศณีิ อมรรัตนนันท์ 1100700458856  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

28 เสยีงซอ เลศิรัตนชยั 1101700203468  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

29 อคริาภ ์งามผาตพิงศ์ 1100801227051  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

30 เสยีงซอ เลศิรัตนชยั 1101700203468  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

31 อรรคสทิธิ ์เตยีตระกลู 3101400673406  นักกฬีา ชาย ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

32 กัญจน์นกิข ์ชตุมิา 1103300064675  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

33 เมศณีิ อมรรัตนนันท์ 1100700458856  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

34 เสยีงซอ เลศิรัตนชยั 1101700203468  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง



35 อคริาภ ์งามผาตพิงศ์ 1100801227051  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

36 เสยีงซอ เลศิรัตนชยั 1101700203468  นักกฬีา หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

37 อรรคสทิธิ ์เตยีตระกลู 3101400673406  นักกฬีา ชาย ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

38 แววรัตน ์กมลคนธ์ 3100500377450  ผูจั้ดการทมี หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้

39 เพ็ญพสิทุธิ ์เลศิรัตนชยั 3309900234806  ผูฝึ้กสอน หญงิ ปทมุธานี ภาค 1 ขีม่า้

40 ลลิลี ่เมย ์ทนู 1100801305427  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

41 วรปรัชญ ์สทิธจิู 1209601322724  นักกฬีา ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

42 สพุศนิ คงพันธุ์ 1103900080108  นักกฬีา ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

43 สภุกมล วรรธนะดษิฐ์ 1103900021764  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

44 โกลัญญา ประชมุชยั 1101400698020  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

45 สภุจติ วรรธนะดษิฐ์ 1103900074884  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

46 ธนโชค บัวทอง 1103702389421  นักกฬีา ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

47 ปรมาภรณ์ จติตส์นธิ 1200100653754  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

48 ภัทธภิา ศรสีภุาพ 1209400013660  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

49 อานนท ์ศริธิรรม 1200100237726  นักกฬีา ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

50 รุจกิาญจน ์พรหมสาขา ณ สกลนคร 1200100538211  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

51 อรนชิา ตรสีารศรี 1529902160232  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

52 ชนนกิานต ์สยิาโน 1200100678391  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ



53 ปราณปัทม ์ปฏพัิตร์ 1220100058635  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

54 ปรชีา ขนุจัน 1900400002558  นักกฬีา ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

55 สพุชิชา กาญจนวสิษิฐผล 1200100223725  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

56 สวุชิาดา ศรัณยเ์กตุ 1103000033502  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

57 ณัฏฐา วงศน์พหรัิญ 1159900164501  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

58 พชรมน เนตสิทุธกิานต์ 1200101867383  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

59 พยงุศักดิ ์เอมฤกษ์ 1709900427248  นักกฬีา ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

60 สรุยิะ ศรตีรัย 1200100686776  นักกฬีา ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

61 โกลัญญา ประชมุชยั 1101400698020  นักกฬีา หญงิ ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

62 นพินธ ์แซล่ี้ 3102002204237  นักกฬีา ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

63 จักรพันธ ์ศรสีกุโชค 13032  ผูจั้ดการทมี ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้

64 บญุเทยีม ศรอีทุธา 9920  ผูจั้ดการทมี ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้

65 วชิติต ์จมูทอง 3655  ผูจั้ดการทมี ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้

66 สวุทิย ์ทองแทง่ 6754  ผูจั้ดการทมี ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้

67 เกยีรตภิมู ิกลิน่กลาง 21303  ผูฝึ้กสอน ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้

68 คฑาวชุ อาจปานกลาง 8230  ผูฝึ้กสอน ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้

69 คมสรรค ์ขยันคดิ 5823  ผูฝึ้กสอน ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้

70 ทวทีรัพย ์ดวงมนตรี 5050  ผูฝึ้กสอน ชาย ชลบรุี ภาค 1 ขีม่า้



71 กัญญพัชร โตกมลธรรม 1103900047721  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

72 เจสนั ยจูนี ไนท์ 1100200537901  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

73 ณัฐนชิ บัณฑะวงค์ 1103703426729  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

74 นภัทร เลศิศลิป์เจรญิ 1103702678724  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

75 จดิาภา สามัตถยิดิก์ลุ 1104700044095  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

76 พชิญา ตปนียะกลุ 1103900032871  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

77 เจสนั ยจูนี ไนท์ 1100200537901  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

78 ณัฐนชิ บัณฑะวงค์ 1103703426729  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

79 พมิลมาศ กจิชยัสวัสดิ์ 1103300158912  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

80 รวกิานต ์บญุสนทิ 1100703151590  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

81 กัญญพัชร โตกมลธรรม 1103900047721  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

82 ชาโน บญุพงษา 1101400207476  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

83 แคทรยีา เจนนี ่ซาฟท์ 5250200055037  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

84 เจสนั ยจูนี ไนท์ 1100200537901  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

85 ธนรัฐ วงษ์วจิติร 1104300650508  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

86 นภัทร เลศิศลิป์เจรญิ 1103702678724  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

87 จดิาภา สามัตถยิดิก์ลุ 1104700044095  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

88 นภัทร เลศิศลิป์เจรญิ 1103702678724  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ



89 ณัฐณกิ เทพสาร 1529900176751  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

90 นติพิงษ์ วาดสนทิ 1209600173105  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

91 บัณฑติ จัดพล 3259900102714  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

92 พทุธรักษา จัดพล 1129901780699  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

93 นติพิงษ์ วาดสนทิ 1209600173105  นักกฬีา ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

94 ภัสสร วาดสนทิ 1209600208138  นักกฬีา หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

95 .ใจภัทร วงษ์วจิติร 3100601950023  ผูจั้ดการทมี หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้

96 จติธรรมนูญ เลศิศลิป์เจรญิ 3100901113445  ผูฝึ้กสอน ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้

97 ปยุฝ้าย เขยีวเขนิ 1199700069432  ผูฝึ้กสอน หญงิ ระยอง ภาค 1 ขีม่า้

98 วรีพงศ ์อัครพสชุาติ 3529900091353  ผูฝึ้กสอน ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้

99 สมพล วงศว์วิัฒน์ 3101401889895  ผูฝึ้กสอน ชาย ระยอง ภาค 1 ขีม่า้

100 จติราภา วจิติรา 1103000158801  นักกฬีา หญงิ ฉะเชงิเทรา ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

101 สณัหส์นิ ีไทยเจรญิ 1101700260542  นักกฬีา หญงิ ฉะเชงิเทรา ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

102 สาธติา เธยีรประสทิธิ์ 1103900076089  นักกฬีา หญงิ ฉะเชงิเทรา ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

103 อภวิัฒ กองทอง 1401200046131  นักกฬีา ชาย ฉะเชงิเทรา ภาค 1 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

104 ทนิกฤต วจิติรา 1103000171018  นักกฬีา ชาย ฉะเชงิเทรา ภาค 1 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

105 มยรุ ีมสีวุรรณ 3100902447720  ผูจั้ดการทมี หญงิ ฉะเชงิเทรา ภาค 1 ขีม่า้

106 ไพรัช โยธารักษ์ 1440800120439  ผูฝึ้กสอน ชาย ฉะเชงิเทรา ภาค 1 ขีม่า้



107 สรุจติร สขุโยธนิ 3199900175208  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

108 ธนากร ภมุมา 1101401794553  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

109 สรุจติร สขุโยธนิ 3199900175208  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

110 จันดา เกษี 3330400644888  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

111 บรรจง วาระเลศิ 1509900638101  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

112 พงษ์ศักดิ ์เทยีมสงิห์ 3199900375070  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

113 วชิาญ กวดขัน 1340800040835  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

114 พงษ์ศักดิ ์เทยีมสงิห์ 3199900375070  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

115 วชิาญ กวดขัน 1340800040835  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

116 ชนสรณ์ เยสงูเนนิ 1199900891225  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

117 ศภุกฤต นัยอาภรณ์ 5190199000701  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

118 สมร ศรปีระเสรฐิ 3669900095609  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

119 ชนสรณ์ เยสงูเนนิ 1199900891225  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

120 สมร ศรปีระเสรฐิ 3669900095609  นักกฬีา ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

121 กัณเดช เอมโอช 3710100139670  ผูจั้ดการทมี ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้

122 ส ารวย สารวีงศ์ 3199900089191  ผูจั้ดการทมี ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้

123 ฉันท ์ไชยรัตน์ 3340701721997  ผูฝึ้กสอน ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้

124 ศรมีงคล วงศค์ าจันทร์ 3199900366909  ผูฝึ้กสอน ชาย สระบรุี ภาค 2 ขีม่า้



125 นศิากร หาญหลา้ 3500700559051  นักกฬีา ชาย กาญจนบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

126 ยศธน ทองสขุ 1709800269551  นักกฬีา ชาย กาญจนบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

127 นางสาวอาทติย ์พฒุสวย 3630400275651  ผูจั้ดการทมี หญงิ กาญจนบรุี ภาค 2 ขีม่า้

128 กรวชิ เทพหัสดนิ ณ อยธุยา 3102000564147  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

129 คณุาพร วรรธนะสาร 1100400114779  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

130 พณัญญา ตาดทอง 1101401042322  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

131 ภัคจริา ธงภักดิ์ 1103300110782  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

132 ธนภรณ์ ชวตานนท์ 1101401955352  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

133 มณชิา มา้วเิชยีร 1100900414917  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

134 ปธัญญา หลอ่วจิติร 5100900128755  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

135 พรศร ีประจวบเหมาะ 1103300120869  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

136 มัณศกิา ปิยวทิยาการ 1103300104375  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

137 วรรณวสิทุธิ ์ยงคก์มล 1103900078022  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

138 ชนายทุธ คนบญุ 1100702887649  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

139 นริวทิธิ ์สวนสมจติร 1100703079805  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

140 ณัฐนชิ ทศมาศวรกลุ 1104700028235  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

141 ดัสกร พมิขาลี 3560300890371  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

142 สมใจ แสนหอม 3460700720911  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ



143 สภุาพ ขาวงาม 3310701212871  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

144 จรุยี ์พัชรจอง 1509901019617  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

145 มานพ อิม่ทรัพย์ 3150300009449  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

146 ปกรณ์ เลารุจริาลัย 1739901791014  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

147 พัชชา สวัสดิก์จิธ ารง 1129901656963  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

148 รวสิรา สวัสดิก์จิธ ารง 1129900549420  นักกฬีา หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

149 สาธติ สวัสดิก์จิธ ารง 3102002465073  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

150 อสิรยิะ ดลิกโสภณ 1309800182557  นักกฬีา ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

151 มาณวกิา ชนิวัตร 3100903483070  ผูจั้ดการทมี หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้

152 วราภรณ์ สวัสดิก์จิธ ารง 3720700827917  ผูจั้ดการทมี หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้

153 วา่ทีร่อ้ยตรอีานนท ์ส ารวจการณ์ 3419900148691  ผูจั้ดการทมี ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้

154 อาคม พรหมวาศ 5349900006559  ผูจั้ดการทมี ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้

155 ณกร กมลศริิ 3100601348374  ผูฝึ้กสอน ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้

156 นพพา บญุสมบรูณ์สกลุ 3720200413374  ผูฝึ้กสอน ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้

157 ศศนิา นภาศัพท์ 3100902072131  ผูฝึ้กสอน หญงิ สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้

158 ศักดิช์ยั ปิยวทิยาการ 3130600153782  ผูฝึ้กสอน ชาย สพุรรณบรุี ภาค 2 ขีม่า้

159 โชค จงจติดังจง 1101402278508  นักกฬีา ชาย นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

160 ธนัชชา ชว่ยรัตนะ 1102003319767  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ



161 พมิลพร แจง้กระจา่ง 1739902038532  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

162 ลาภศิา ชว่ยรัตนะ 1102003465593  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

163 คณพศ ตา้ยไธสง 1730200157304  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

164 โสรยา แจง้กระจา่ง 1100700077097  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

165 โชค จงจติดังจง 1101402278508  นักกฬีา ชาย นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

166 ธนัชชา ชว่ยรัตนะ 1102003319767  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

167 พมิลพร แจง้กระจา่ง 1739902038532  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

168 ลาภศิา ชว่ยรัตนะ 1102003465593  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

169 คณพศ ตา้ยไธสง 1730200157304  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

170 โสรยา แจง้กระจา่ง 1100700077097  นักกฬีา หญงิ นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

171 เศรษฐการย ์ชว่ยรัตนะ 3100100542224  ผูจั้ดการทมี ชาย นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้

172 จ.ส.อ.สมนกึ ปรกึษาพรหมราช 5302190003413  ผูฝึ้กสอน ชาย นครปฐม ภาค 2 ขีม่า้

173 กชกานต ์ขาวค า 1101402035001  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

174 ณชิกานต ์ขาวค า 1101402107401  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

175 พรรษมน จลุกะรัตน์ 1100702907780  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

176 สมเกยีรต ิสายมงคล 3560200296086  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

177 กชกานต ์ขาวค า 1101402035001  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

178 สมเกยีรต ิสายมงคล 3560200296086  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้



179 ณชิกานต ์ขาวค า 1101402107401  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

180 ธดิารัตน ์เนตรจรัสแสง 3100900847402  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

181 พชิามญชุ ์ชือ้รัตนากร 1309902811235  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

182 อัญชสิา ศภุพพัิฒน์ 1103900052503  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

183 จารุพร ลมิปิชาติ 1101402007008  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

184 ณชิกานต ์ขาวค า 1101402107401  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

185 ธดิารัตน ์เนตรจรัสแสง 3100900847402  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

186 บัณฑติ รัตนมาลี 3269900100240  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

187 ภควรรณ การะกจิ 1101700203191  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

188 สมเกยีรต ิสายมงคล 3560200296086  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

189 บัณฑติ รัตนมาลี 3269900100240  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

190 สมเกยีรต ิสายมงคล 3560200296086  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

191 กาญจนาภรณ์ มโีชคชยั 1309800266904  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

192 เจตกร มโีชคชยั 1309900885436  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

193 โชคชยั มโีชคชยั 1309801311342  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

194 หนึง่ฤทัย มโีชคชยั 2309801040711  นักกฬีา หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

195 เจตกร มโีชคชยั 1309900885436  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

196 โชคชยั มโีชคชยั 1309801311342  นักกฬีา ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน



197 กนกอร ศักดิน์เรศว์ 3149900429048  ผูจั้ดการทมี หญงิ นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้

198 คณากร ภาระกจิ 3200100724780  ผูจั้ดการทมี ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้

199 ยอดชาย มโีชคชยั 3302100304544  ผูจั้ดการทมี ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้

200 จักรกฤษณ์ ฝอยตะคุ 3300101606399  ผูฝึ้กสอน ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้

201 เฉลมิพล ทองศรี 3341501685467  ผูฝึ้กสอน ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้

202 ชยัวจิติร พพิธิกลุ 3430500371203  ผูฝึ้กสอน ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้

203 มานะ สอนกระโทก 3300200219580  ผูฝึ้กสอน ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้

204 รัชกาล ขาวค า 5100200002571  ผูฝึ้กสอน ชาย นครราชสมีา ภาค 3 ขีม่า้

205 ณัฐปาณี วศิษิฎอ์ธมิาตร 1849901640459  นักกฬีา หญงิ สรุาษฎรธ์านี ภาค 4 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

206 วรัญญา วศิษิฎอ์ธมิาตร 1849901572925  นักกฬีา หญงิ สรุาษฎรธ์านี ภาค 4 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

207 บญุฤทธิ ์เครอืหงษ์ 3609900939068  ผูฝึ้กสอน ชาย สรุาษฎรธ์านี ภาค 4 ขีม่า้

208 จักรพรรต ิอนิทรัตน์ 1909802582727  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

209 อนันตสทิธิ ์วรัิชธนกลุ 3900100045606  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

210 อรพนิ เพ็ชรเ์ล็ก 1909802348546  นักกฬีา หญงิ สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

211 อาณาจักร อนิทรัตน์ 1909802430676  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

212 ประเดมิ อนันต์ 3900100455260  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

213 อนันตสทิธิ ์วรัิชธนกลุ 3900100045606  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

214 จักรพรรต ิอนิทรัตน์ 1909802582727  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน



215 มฮุัมมัด ตอกอ 1909802592099  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

216 อรพนิ เพ็ชรเ์ล็ก 1909802348546  นักกฬีา หญงิ สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

217 อาณาจักร อนิทรัตน์ 1909802430676  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

218 ประเดมิ อนันต์ 3900100455260  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

219 อนันตสทิธิ ์วรัิชธนกลุ 3900100045606  นักกฬีา ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

220 วริะวธุ อนิทรัตน์ 3900200144134  ผูจั้ดการทมี ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้

221 สยมุพร ทองคณารักษ์ 3900200195553  ผูจั้ดการทมี หญงิ สงขลา ภาค 4 ขีม่า้

222 ณัชชา เพ็ชรเ์ล็ก 3190900344150  ผูฝึ้กสอน หญงิ สงขลา ภาค 4 ขีม่า้

223 สมโภชน์ เพ็ชรเ์ล็ก 3901000326884  ผูฝึ้กสอน ชาย สงขลา ภาค 4 ขีม่า้

224 กรธวัช ส าราญ 1104200003845  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

225 น าชยั จันตะ๊คาด 1509900587123  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

226 น าโชค จันตะ๊คาด 1509901353169  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

227 ศภุณัฐ วรรณกลุ 1509901554288  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

228 กมล ดวงทพิย์ 1579900033039  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

229 กรธวัช ส าราญ 1104200003845  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

230 ธัญชนก ใหญว่งศก์รณ์ 1509970088061  นักกฬีา หญงิ เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

231 ศภุณัฐ วรรณกลุ 1509901554288  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

232 อมลณัฐ วรรณกลุ 1509970063158  นักกฬีา หญงิ เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง



233 กรธวัช ส าราญ 1104200003845  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

234 ศภุณัฐ วรรณกลุ 1509901554288  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้ในภมูปิระเทศ

235 ชวนิ มาลพัีตร 1509966187727  นักกฬีา ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

236 นมิมาน ์การด์เนอร์ 5103900006300  นักกฬีา หญงิ เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

237 นคร วรรณกลุ 3500700549552  ผูจั้ดการทมี ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้

238 พนม มาลพัีตร 3560500356262  ผูจั้ดการทมี ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้

239 วัชระวงษ์ สบุรรณพงษ์ 3102001305072  ผูจั้ดการทมี ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้

240 อภริด ีรุ่งเลศิเกรยีงไกร 3500500205027  ผูจั้ดการทมี หญงิ เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้

241 ณัฐพร สาธเุม 3500600011309  ผูฝึ้กสอน ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้

242 ดษิฐกร พันธาภา 3500100005241  ผูฝึ้กสอน ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้

243 ภคนิ ีพันธาภา 3529900093160  ผูฝึ้กสอน หญงิ เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้

244 สมศักดิ ์ติ๊บบญุเรอืง 3560700025430  ผูฝึ้กสอน ชาย เชยีงใหม่ ภาค 5 ขีม่า้

245 ธษิณา เทวรักษ์พทัิกษ์ 3560200497979  นักกฬีา หญงิ พะเยา ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

246 พัฒนพงษ์ โคกแพ 1600100770404  นักกฬีา ชาย พะเยา ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

247 วยิดารัตน ์ไชยอรุณธนพัต 2560300003775  นักกฬีา หญงิ พะเยา ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

248 วฒุชิยั ศรวีฒุิ 3540600332306  นักกฬีา ชาย พะเยา ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

249 รุจสิรรค ์ทองค า 1560300252246  นักกฬีา ชาย พะเยา ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

250 ประพัฒน์ เทยีนวหิาร 3560145784578  ผูจั้ดการทมี ชาย พะเยา ภาค 5 ขีม่า้



251 เอกวทิย ์ทองสาย 3560214575412  ผูฝึ้กสอน ชาย พะเยา ภาค 5 ขีม่า้

252 ประจนิต ์นริมยม์ณี 3659900478753  นักกฬีา ชาย ตาก ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

253 รรษิา สอนบญุเกดิ 1639900333961  นักกฬีา หญงิ ตาก ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

254 อรรถกร เอีย่มเวช 1639900369354  นักกฬีา ชาย ตาก ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ขีม่า้มาราธอน

255 ภญิโญภัทร ์นริมยม์ณี 1639900451867  นักกฬีา ชาย ตาก ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

256 อนุรักษ์ มาเนตร 1639900070618  นักกฬีา ชาย ตาก ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ขีม่า้มาราธอน

257 ด ารงค ์สอนบญุเกดิ 3630100471918  ผูจั้ดการทมี ชาย ตาก ภาค 5 ขีม่า้

258 อารยี ์นริมยม์ณี 3639900112309  ผูฝึ้กสอน หญงิ ตาก ภาค 5 ขีม่า้

259 ธรีะวัฒน์ เจรญิสวัสดิ์ 1249900280241  นักกฬีา ชาย เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

260 แพรวา ลัคนาวงศา 1103900093552  นักกฬีา หญงิ เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

261 ภษูณศิา บรุรัีตน์ 1104200055942  นักกฬีา หญงิ เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

262 หนึง่ตะวัน ศขุเจรญิ 1104300318643  นักกฬีา หญงิ เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี ศลิปะบังคับมา้

263 หนึง่ตะวัน ศขุเจรญิ 1104300318643  นักกฬีา หญงิ เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล ศลิปะบังคับมา้

264 พรียา คลา้ยสงัข์ 1101700275795  นักกฬีา หญงิ เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

265 ภษูณศิา บรุรัีตน์ 1104200055942  นักกฬีา หญงิ เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

266 วันชนะ แชม่ชอ้ยครบรุี 1309800239061  นักกฬีา ชาย เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

267 หนึง่ตะวัน ศขุเจรญิ 1104300318643  นักกฬีา หญงิ เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ ทมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

268 ธรีะวัฒน์ เจรญิสวัสดิ์ 1249900280241  นักกฬีา ชาย เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง



269 หนึง่ตะวัน ศขุเจรญิ 1104300318643  นักกฬีา หญงิ เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้ บคุคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง

270 สราวธุ แชม่ชอ้ยครบรุี 3302100130040 
ผูจั้ดการทมี

ชาย
ชาย เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้

271 จมุพล ศขุเจรญิ 3169900020263 
ผูจั้ดการทมี

หญงิ
ชาย เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้

272 เสร ีสริสิงิห์ 3101401746539 
ผูฝึ้กสอน

ทมีชาย
ชาย เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้

273 ปรชีา ฤทธิส์ าอางค์ 1331000086744 
ผูฝึ้กสอน

ทมีหญงิ
ชาย เพชรบรูณ์ ภาค 5 ขีม่า้

จ านวนนกักฬีาและเจา้หนา้ที ่(ชนดิกฬีา

และประเภทกฬีาไมซ่ า้) 
นกักฬีาชาย  73  คน 

นกักฬีาหญงิ  81  คน 

ยอดรวม  นกักฬีา ชาย/หญงิ  154  คน 

เจา้หนา้ที ่ 66  คน 

ยอดรวมท ัง้หมด 
นกักฬีา ชาย/

หญงิ/เจา้หนา้ที ่
220  คน 


