
คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นาย Aik  Hsaik F‐0001 หยกทองทวี M

นาย AIMEE FAYE PAID F‐0002 M

อนืๆ  Mr BANICO HENRY JR F‐0003 L

นาย BUNKERD SRISUJIKAN F‐0004 XL

อนืๆ  miss CABRIANA PATRISHA APRYBRONOLA F‐0005 M

นางสาว Dana Faye Mabunga F‐0006 S

นาย สนัฐติิ ขนัตวิงค์ F‐0919 2XL

อนืๆ  Miss EIEI PHYO MYANMAR F‐0007 XS

นาย ELARDO ARIEL TABUGON F‐0008 L

นางสาว Frisal Ian Requillo F‐0009 M

นางสาว Honeylane Galleto F‐0010 M

นางสาว Jane Iren Lunzaga F‐0011 XS

นาย Kittisak Naajai F‐0012 No have L

นางสาว Lamphao Wongchai F‐0013 L

นาย Lizven Alged  Galleto F‐0014 S

นาย MAGPUSAO FEAM LESTER F‐0015 M

นาย Maung Aung Thant Htoon F‐0016 M

อนืๆ  Miss METING SHELLA MAE GULFAN F‐0017 M

อนืๆ  Miss MONIQUE SULAPAS F‐0018 S

นาง Naiyana Khomson F‐0019 L

นาย Nitinai Yonit F‐0020 Wiangpapaorunning L

นาย Orobanker Galleto F‐0021 M

นาย Sai mai F‐0022 หยกทองทวี L

นาย SITONMARK JAY LOPEZ F‐0023 L

นางสาว Thanijporn Khomson F‐0024 XS

นาย Yi Jian F‐0025 คณุยเีจยีน L

นาย กชกร กฤตกลุ F‐0026 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย M

ด.ช. กนกพชิญ์ บํารงุแจม่ F‐0027 รร.ปิยะพร XL

นางสาว กนกลกัษณ์ มณีวรรณ F‐0028 รร.บา้นป่ายาง S

นางสาว กนกวรรณ ทาคํามา F‐0029 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย M

นางสาว กนษิฐา พมิสาร F‐0030 โรงพยาบาลแมส่าย XS

นาย กมลรัตน ์ สกัแกแกว้ F‐0031 S

นางสาว กมลวรรณ สมพล F‐0032 S

นางสาว กมลวรรณ คณุาสวสัดี F‐0033 2XL

นาย กมลวรรณ วรรณ F‐0034 อสม.ผาแตก M

นาง กมทุมาศ ตนัรุง่เรอืงทวี F‐0035 ดา่นศลุกากรเเมส่าย XL

นาย กรกช ประดบัผล F‐0036 ธนาคาร S

นางสาว กรกฎ เหมอืงทอง F‐0037 L

นางสาว กรกมล ประทมุคํา F‐0038 รพ.แมส่าย XS

นาย กรพฒุพิงษ์ วงศอ์นันต์ F‐0039 รพ.สต.เกาะชา้ง 2XL

นาย กรรณกิา เชอืเมอืงพาน F‐0040 2XL

นางสาว กรรณกิา ราวชิยั F‐0041 XS

นางสาว กรรณกิาร์ . F‐0042 สร.เชยีงแสน M

นางสาว กรรณกิาร์ ใจคํา F‐0043 L

นางสาว กรองักรู ปานกลาง F‐0044 L

นาย กฤตกาส ขดัสา F‐0045 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย กฤตพร ทานะยา F‐0046 2XL

นางสาว กฤตกิา ตะ๊ตอ้งใจ F‐0047 รพ.สต.ศรเีมอืงชมุ 2XS

นางสาว กฤตมิา ธรีาประภาเศรษฐ F‐0048 รพ.สต.โป่งงาม S

นาย กฤษฎา เดน่วชิา F‐0049 รร.ปิยะพร L

ด.ช. กฤษฎษิฎา คําเงนิ F‐0050 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย กฤษณะพงษ์ สมพระมติร F‐0051 L

ด.ช. กลา้ สมคํา F‐0052 2XS

นางสาว กลนิผกา เตจ๊ะวนัดี F‐0053 สสอ 3XL

ด.ญ. กวนิทรา ปาเกยีง F‐0054 ตม.จว.เชยีงราย S

นางสาว กญัญณัช มงคลธนจารตุ F‐0055 S

นาย กญัญภัคณ์ นามเงนิ F‐0056 ร.ร.สนันา S

นาง กญัญาพัชน ดอนชยั F‐0057 M

นางสาว กญัญาภัค เฉพาะตน F‐0058 XS

นางสาว กญัญารัตน์ อาจสาลี F‐0059 S

นาย กญัณภัทร ตานันใจ F‐0060 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย L

นาย กญัยาณี ตะ๊นอ้ย F‐0061 ธนาคาร M

ด.ญ. กณัทลิา ใจหงมิ F‐0062 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย กนัต์ ทจินิะ F‐0063 L

นางสาว กนัตก์นษิฐ์ พระภจูงินงค์ F‐0064 M

FUN RUN 4K



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นาย กนัตพงษ์ รัตนวรรณ์ F‐0065 รร.อนุบาลแมส่าย
นาง กลัยา ปิงวงศ์ F‐0066 XL

นางสาว กลัยาภัสร์ เขอืนเพ็ชร์ F‐0067 รพ.แมส่าย S

นางสาว กาญจนา ปฏเิสน F‐0068 รร.มปศ
นาย การัณยภาส ศรบีญุยทรรศน์ F‐0069 วทิยาลยัอาชวีแมส่าย XL

นางสาว กงิกมล หลา้พรม F‐0070 M

นางสาว กงิแกว้ บญุยนื F‐0071 สสอ S

นาย กติติ พาลาด F‐0072 สปีดไบร์ XL

ด.ช. กติตคิณุ เสรมิสขุรัตนกลุ F‐0073 L

นาย กติตชิยั ปัญญาวรรณ F‐0074 รพ.สต.ฮอ่งแฮ่ S

นาย กติตธิร หลา้ปิมปา F‐0075 L

นาย กติตพิงศ ์ คชเพชร F‐0076 L

ด.ช. กติตภิมูิ โสภา F‐0077 อสิระ L

นาย กญุชร แกว้ใสทอง F‐0078 XL

นางสาว กณุชพ์ชิาพร เจรญิฐติกิานต์ F‐0079 รพ.สต.เเมส่าย S

นาย กลุนันทน์ ใจหลา้ F‐0080 M

นาง กลุนติย์ ทจินิะ F‐0081 เทศบาลตําบลแมส่าย L

นางสาว กลุรัศมิ โตวชัรกลุ F‐0082 ‐ S

นาย เกพงษ์ คณะ วงค ์ F‐0083 เดนิวงิเวยีง ป่า เป้า XL

นางสาว เกศนิี นุ่นยวง F‐0084 MWK M

นางสาว เกศนิ ี จันทรเ์ลน F‐0085 M

นาย เกษมทรัพย์ ใจภภิักดิ F‐0086 รร.บา้นป่าแดง
นาง เกษมศรี วงเวยีน F‐0087 อสิระ M

นางสาว เกษรนิทร ์ บญุยี F‐0088 M

นางสาว เกษศรินิทร์ ปิมแปง F‐0089 L

นาย เกยีงคํา บญุนํา F‐0090 S

นางสาว แกว้ตบิ นามสาม F‐0091 S

นาย ไกรรนิทร์ สขุกระสนัท์ F‐0092 ดา่นศลุกากร 2XL

นางสาว ขวญัจติร ศรนีาคสขุ F‐0093 L

นาง ขวญัทชิา มหาวงค์ F‐0094 XL

นางสาว ขวญัพร แสงจันทร์ F‐0095 M

ด.ญ. เขมนจิ ธจิงิตงั F‐0096 S

นาย คฑาวฒุิ เสมอใจ F‐0097 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา L

นาย คฑาวธุ ชะมอื F‐0098 รพ.สต.หว้ยไคร ้ M

นาย คณพศ . F‐0099 สร น่าน M

ด.ช. คอลดิ แซแ่จว๋ F‐0100 M

นางสาว คําแดง คํานวล F‐0101 M

นาย คํานวล นวล F‐0102 อสม.ผาแตก L

นาย คํานอ้ง สดีา F‐0103 2XS

นาง เครอืวลัย์ ชยัเลศิ F‐0104 นคม M

นาย โฆษิต นุชดารา F‐0105 ทมีวงิสนัตน้ปยุ XL

นาง งามผอ่ง อายวุรรณา F‐0106 M

นาง จงกลณี จันธมิา F‐0107 ไมม่ี M

นาย จงรักษ์ สวุรรณ F‐0108 M

นางสาว จรรยา เจรญิสขุ F‐0109 S

นาย จรญิญา ประภาพกลุ F‐0110 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา L

นาง จรยิา กงจัก F‐0111 รร.ปิยะพรพทิยา L

นาย จรญู เปียมตาชู F‐0112 2XL

นาย จักรกร ี มาวเิลศิ F‐0113 XL

นาย จักรชยั เสภานนท์ F‐0114 XL

นาย จักรพันธ์ จวิแกว้ F‐0115 ‐ M

นาย จักรพันธ์ ขนัอลุะ F‐0116 M

นางสาว จันทร์ อนิทรธ์รรม F‐0117 L

นางสาว จันทรจ์ริา วนัดี F‐0118 ‐ S

นาย จันทรจ์ริา หา่นตระกลู F‐0119 รพ.สต.โป่งผา M

นางสาว จันทรฉ์าย บญุธรรม F‐0120 XL

นางสาว จันทรห์อม สมคํา F‐0121 หมอหอม XL

นางสาว จันฟอง เรอืนคํา F‐0122 โตโยตา้เชยีงราย XS

นางสาว จารณีิ สมควร F‐0123 M

นาย จารเุดช วงศษ์า F‐0124 รร.ปิยะพรพทิยา L

นางสาว จารมุล . F‐0125 สร.เชยีงแสน L

นาง จงิยี แซจ่าง F‐0126 M

นาง จติตพิร เขอืนสอน F‐0127 S

นาง จติราภา สวุรรณอรา่ม F‐0128 สร.อตุรดติถ์ M

นางสาว จนิตนา แสรม้ F‐0129 XL
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นาย จริฐา จายสละ F‐0130 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย XS

ด.ช. จริพัส หยอน F‐0131 S

นางสาว จริภา ทาคํามา F‐0132 L

นาย จริวฒัน์ เทพสรุนิทร์ F‐0133 รร.ปิยะพรพทิยา L

นาย จริวฒัน์ ไกลถนิ F‐0134 ธนาคาร L

นาย จริอร ศรขีาว F‐0135 หมอหอม M

นางสาว จริะนันท์ รุง่สริพิทิกัษ์ F‐0136 S

นางสาว จรัิชญา ปงกนัมลู F‐0137 M

นาง จรัิฐนันท์ ปิตพัิทธนันท์ F‐0138 รพ.สต.บา้นถํา M

นางสาว จริาภา กองแกว้ F‐0139 L

นางสาว จริารัตน์ ศรรีะ F‐0140 XS

นาย จริาวรรณ จรีะยา F‐0141 XS

ด.ญ. จณีากร แกว้ใสทอง F‐0142 S

นางสาว จรีนันท์ . F‐0143 สร.เชยีงของ XS

นางสาว จฑุภรณ์ จันทาพนู F‐0144 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา XS

นางสาว จฑุาทติย์ ชยัมณี F‐0145 3XL

นางสาว จฑุาทพิย์ เจยีมสขุมุ F‐0146 OBH  Running 2XL

นางสาว จฑุามาศ ใจกยุ F‐0147 2XL

นาง จรุรีรัตน์ ดวงเพ็ชร F‐0148 รร.ปิยะพรพทิยา 2XL

นางสาว จไุร กนัแกว้ F‐0149 อสิระ L

นาง จไุรภรณ์ แซม่า่ F‐0150 แอโบคิเหมอืงแดง M

นาง จไุรรัตน์ ใจหลา้ F‐0151 XL

นางสาว เจนจริา รอีนิ F‐0152 วทิยาลยัอาชวีศกึษาเเมส่าย XS

นาง เจนพัฐสดุา วงศนั์นต์ F‐0153 รพ.สต.เกาะชา้ง L

อนืๆ  นายแพทเจรญิ ปฎภิาณเทวา F‐0154 PDA XL

นาย เจษฎา วงศต์ขิะ F‐0155 โรงพยาบาลแมฟ้่าหลวง L

นาง ฉัตรทอง เสรมิสขุรัตนกลุ F‐0156 XL

นาย ฉุมาภร เนตรวงค์ F‐0157 M

นาย เฉลมิเกยีรติ เจรญิพร F‐0158 ‐ L

นาย เฉลมิพล กอเกอืกลู F‐0159 XL

นางสาว เฉลมิรัตน์ เทยีนเดช F‐0160 อสิระ M

นาย เฉลมิวฒุิ สทิธขินัเเกว้ F‐0161 รพ.สต.หว้ยไคร ้ M

นาง ชญาดา ไชยวรรณ์ F‐0162 3XL

ด.ญ. ชญานี คําปัน F‐0163 2XS

นาย ชนสรณ์ กา้งออนตา F‐0164 ลน่ไปแอว่ไป L

นาย ชนะศกัดิ จันทะวงศ์ F‐0165 XL

นาย ชนากานต์ ชุม่ใจ F‐0166 รร.อนุบาลแมส่าย
นาง ชนดิา ชวีนิอภรัิกษ์ F‐0167 แอโบคิเหมอืงแดง XL

ด.ญ. ชนติา เซอะ F‐0168 TCLBIKESHOP S

นาย ชยพล สยุา F‐0169 สปีดไบร์ XL

นาย ชยางกรู บญุโกย F‐0170 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย ชรนิ ณ พกิลุ F‐0171 เสอืดอยนางนอน M

นางสาว ชรรัีตน ์ ฟองนวล F‐0172 สร.เชยีงแสน S

นางสาว ชลชญา วรรณเศษตา F‐0173 S

นางสาว ชลวรยี์ กนัทะวงศว์าร F‐0174 XL

นางสาว ชลติา พรหมรักษ์ F‐0175 โรงเรยีนบา้นหนองเตา S

นาย ชลกีร จักรแกว้ F‐0176 ธนาคาร M

นาย ชวลติ เเกว้หลวง F‐0177 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย XL

นาย ชวลติ อภสิทิธ ิอสิรยิะ F‐0178 ไมม่ี M

อนืๆ  ด.ต. ชวลัวทิย์ งามมฤีทธสิกลุ F‐0179 ตม.จว.เชยีงราย RUN Club XL

นาย ชวลิวทิย์ เจรญิบรพัิตร F‐0180 M

นางสาว ชชัชญา ตนัหลา้ F‐0181 XS

นาย ชชัฎาภรณ์ พันธศ์รเีกต F‐0182 ธ.กรงุไทย L

นาย ชชัวาล จันทาพนู F‐0183 BBL M

ด.ช. ชยัวฒัน์ พรสกลุไพศาล F‐0184 รร.ปิยะพร L

นาย ชเูกยีรติ แสงบญุ F‐0185 รพ.สต.โป่งงาม 2XL

นาย โชคชยั อภบิาลพลธรรม F‐0186 ดา่นศลุกากรเเมส่าย L

นางสาว โชไทอู ‐ F‐0187 XS

นางสาว ซอืเหมย แซจ่าง F‐0188 XL

นาย ญาณากร กนุามา F‐0189 แลงมาเซ XL

นางสาว ญานดิา หมอกมาเรอืน F‐0190 XS

นาย เฏฐวฒุิ ตนัตเิกยีรตเิจรญิ F‐0191 รพ.สต.ศรเีมอืงชมุ XL

ด.ช. ฐานันดร ปรจัีนทร์ F‐0192 รร.บา้นป่าแดง
นาย ฐาปนนิติตา ยคํีา F‐0193 XL

นาย ฐตินัินต์ กหุลาบกาฬสนิธ์ F‐0194 วงิเอามว่น L
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นางสาว ฐติมิา เปลยีนแกว้ F‐0195 XL

นางสาว ฐติมิา จอมแปง F‐0196 ‐ S

ด.ช. ณชพล มณีธนัชพร F‐0197 S

ด.ช. ณฐนน กงัวานไกล F‐0198 2XS

นาง ณภัทร วงศต์ขิะ F‐0199 โรงพยาบาลแมส่าย M

นาย ณรงค์ ชยัเลศิ F‐0200 นคม L

นาย ณรงคเ์ดช วฒันาศริไิพบลูย์ F‐0201 หา้งหุน้สว่นจํากดัชา่งนรัินดร์ L

นาง ณัชชา กนัทะดง F‐0202 XL

ด.ช. ณัฎฐก์ติต์ แซห่ลวิ F‐0203 คณุยเีจยีน S

นางสาว ณัฎฐนชิ ทาคํามา F‐0204 สสอ. XL

ด.ญ. ณัฎฐพร แซห่ลวิ F‐0205 คณุยเีจยีน 2XS

ด.ช. ณัฐกมล เทพชมุภู F‐0206 ไมม่ี XL

ด.ญ. ณัฐชา คลนืชนื F‐0207 รร.อนุบาลแมส่าย
นางสาว ณัฐญาณ์ ซอืตรงตระกลู F‐0208 XS

นางสาว ณัฐตพิร ภงูามนลิ F‐0209 2XS

ด.ช. ณัฐธญั จันตะ๊คาด F‐0210 ‐ 2XS

นาย ณัฐธญั คติตเิพชรไพศาล F‐0211 L

นาย ณัฐนันท์ แซว่า่ง F‐0212 L

นางสาว ณัฐนดิ สมรวย F‐0213 L

ด.ช. ณัฐปภัสร์ ฮวดเกดิ F‐0214 M

นาย ณัฐพงค์ พาลาด F‐0215 สปีดไบร์ S

ด.ช. ณัฐพงษ์ มาเยอะ F‐0216 Blackbanana L

นางสาว ณัฐพร ชยัชนะ F‐0217 XL

นาย ณัฐพล เสารเ์เกว้ F‐0218 ‐ XL

นาย ณัฐพล ใจดี F‐0219 รพ.สต.หว้ยไคร ้ M

นาย ณัฐพล อนิเถงิ F‐0220 S

นาย ณัฐเศรษฐ แซจ่าง F‐0221 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย ณัฐสทิธ์ คํานวล F‐0222 M

นาง ณชิกานต์ พกิลุ F‐0223 รพ.สต.โป่งงาม S

ด.ญ. ณชิา พานประเสรฐิ F‐0224 2XS

นางสาว ณชิาภา บญุมากาศ F‐0225 XL

นางสาว ณริภา วงคคํ์ามลู F‐0226 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย XL

ด.ญ. ณศิวรา บญุนอ้ม F‐0227 M

ด.ช. ดณุพร ลาดนอก F‐0228 L

ด.ช. ดณุพล ลาดนอก F‐0229 L

นาง ดรรชนี พพัิฒนพ์มิพ์ F‐0230 M

นาง ดวงใจ อยูอ่นิทร์ F‐0231 S

นางสาว ดวงพร เยาวธ์านี F‐0232 ‐ XS

นางสาว ดวงพร ลาดนอก F‐0233 อสิระ M

นางสาว ดวงฤดี อน้เทยีน F‐0234 XS

นาง ดวงสมอร เกเย็น F‐0235 XL

นางสาว ดารณี มสีขุ F‐0236 L

นางสาว ดาราพรรณ บญุถา F‐0237 รร.ปิยะพรพทิยา S

นางสาว ดารนิ จันผา F‐0238 ‐ M

นาย ดาว ดาว F‐0239 อสม.ผาแตก S

นางสาว ดาวรรณ์  วงศพ์นูพริยิา F‐0240 XS

นางสาว ดํารัสศริิ สเุมธะ F‐0241 ไมม่ี S

นางสาว ดจุเดอืน แซเ่ตนิ F‐0242 XS

นาย ดสุติ อศัวนีารักษ์ F‐0243 L

นางสาว ดสุติานันท์ อศัวนีารักษ์ F‐0244 M

นาย เดชา ปาลี F‐0245 ไมม่ี S

นาย แดนชยั ทะนัญชนะ F‐0246 สปีดไบร์ L

นาย ตรชีฎา วงษ์ขาว F‐0247 รพ.สต.บา้นดา้ย S

นางสาว ตา่ย แสงมณี F‐0248 รร.ปิยะพรพทิยา M

นาย ตา้ว อนิเรอืง F‐0249 XL

นาย ตบิ คํานวล F‐0250 L

ด.ช. ตลุา อยุรัตนโสภณ F‐0251 S

นาย เตชนิท์ มานติอศัวกลุ F‐0252 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย ไตรรัตน์ บตุรนคร F‐0253 S

นาย ถริวทิธิ พนืงาม F‐0254 L

นางสาว ถริะพัฒน์ พลศกัดิ F‐0255 M

นาย ทรงเกยีรติ แถลงนติย์ F‐0256 2XL

อนืๆ  วา่ทรีอ้ยตทรงฤทธิ กอ้นแกว้ F‐0257 L

นาย ทรงสทิธิ ธรีชยัสกลุ F‐0258 รพ.แมส่าย 2XL

นาง ทวภิา คดิอา่น F‐0259 แอโรบคิเหมอืงแดง S
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นาย ทวชียั เขอืนแกว้ F‐0260 โตโยตา้เชยีงราย L

นาย ทวพีงศ์ เนตรสาคร F‐0261 ไมค่รับ XL

นาย ทวศีกัดิ พรหมเจรญิ F‐0262 โรงพยาบาลแมส่าย 2XL

นาย ทศพร กลัยาณมติร F‐0263 S

นาย ทศพร กาบแกว้ F‐0264 ‐ M

นางสาว ทกัสณิา ปละอดุ F‐0265 รร.บา้นป่าแดง
นางสาว ทชัชกร ธรีะพงษ์ F‐0266 รพ.แมส่าย XS

นาย ทตัตนันท์ ฮวดเกดิ F‐0267 3XL

นางสาว ทศันยี์ ศรนีาค F‐0268 ‐ XL

ด.ช. ทศัพล อางี F‐0269 รร.ปิยะพร M

นาง ทศัมาลี ขา่ยสวุรรณ F‐0270 อสม.ผาแตก L

นางสาว ทฆิมัพร บญุ มา F‐0271 S

ด.ช. ทนิภัทร มว่งสาร F‐0272 M

นาย ทเิบต ดอนชยั F‐0273 L

นาย ทพิย์ บญุศรี F‐0274 อสม. L

นางสาว ทพิยวมิล ญานะโรจน์ F‐0275 S

นางสาว ทพิวรรณ เฉลมิสขุ F‐0276 ‐ L

ด.ช. ทปีกร ทววีฒันศกัดิ F‐0277 รร.ปิยะพร XL

นาง เทพนิทร์ จารศุกุร F‐0278 L

นาย เทอดศกัดิ พัฒนะ F‐0279 L

นาย ธ.กรงุไทย . F‐0280 ธ.กรงุไทย 2XL

นาย ธนกฤษฎิ สทิธวิงค์ F‐0281 รร.อนุบาลแมส่าย
นางสาว ธนธรณ์ โปราหา F‐0282 XL

นาย ธนนท์ สมคํา F‐0283 M

นางสาว ธนพร ศรวีชิยั F‐0284 ไมม่ี 2XS

นางสาว ธนพร สวุรรณ์ F‐0285 ธนาคาร M

ด.ช. ธนวฒัน์ แจเ่ปียง F‐0286 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย ธนัส สมศริิ F‐0288 XS

ด.ช. ธนาธาร พรมมาลี F‐0289 M

นาย ธนาวฒุิ วรเกยีรตกิลู F‐0290 M

นาง ธนษิฐา วงคไ์ชยา F‐0291 XS

นาง ธมลวรรณ ปันศรี F‐0292 หมอหอม S

นาย ธวชัชยั หงษา F‐0293 L

นาง ธญัจริา สนัตกิลัญาณวตัร F‐0294 M

นางสาว ธญัจริา ทองดี F‐0295 S

นางสาว ธญัชนก จันกา๋วี F‐0296 รพ.สต.เกาะชา้ง XS

นางสาว ธญัญามนตร์ นามตาล F‐0297 S

นาง ธญัญามาศ ฟวูงศส์ทิธิ F‐0298 สสอ M

ด.ญ. ธญัญาศริิ วงศช์ยั F‐0299 S

ด.ญ. ธญัพชิชา คมิ F‐0300 XS

นางสาว ธญัวลยั คําลอื F‐0301 XL

นาย ธนัยช์นก คนัทะมลู F‐0302 XS

นาง ธนัวธู สพีรมตงิ F‐0303 รร.เวยีงพาน M

นาย ธานี ไชยแกว้ F‐0304 คนรักวงิ L

นางสาว ธารทพิย์ บญุรอม F‐0305 รพ.สต.โป่งผา M

นาย ธาวนิ ทวอีดุมวาณชิ F‐0306 M

ด.ช. ธณิภัทร ภริะบรรณ F‐0307 รพ.สต.เกาะชา้ง 2XS

ด.ช. ธณิภัทร ภริะบรรณ F‐0308 รพ.สต.เกาะชา้ง 2XS

นางสาว ธยิารัตน์ ธรีะศภุเศรษฐ์ F‐0309 2XL

ด.ช. ธรีเดช อรุววีงษ์ F‐0310 คณุยเีจยีน 2XS

นาย ธรีนาฎ ปัญญายม F‐0311 รพ.สต.โป่งผา XS

นาย ธรีพงษ์ ตนัหลา้ F‐0312 โรงเรยีนแมส่ายประสทิธศิาสตร์ M

นาย ธรีพัฒน์ กสุาปัน F‐0313 วทิยาลยัอาชวีแมส่าย L

นาย ธรีวฒัน์ จันทรฅโ์พธ์ F‐0314 รพ.สต.ศรเีมอืงชมุ M

นาย นก เมารัตน์ F‐0315 แอโรบคิเหมอืงแดง L

ด.ช. นคราช แสงวงค์ F‐0316 รร.ปิยะพร L

นาง นงคค์ราญ จันทาพนู F‐0317 ไมม่ี S

นาง นงนุช บญุธมิา F‐0318 รพ.สต.ศรเีมอืงชมุ M

นางสาว นงลกัษณ์ จอมแปง F‐0319 ‐ M

นางสาว นงลกัษณ์ นามปัน F‐0320 S

นาง นงลกัษณ์ ตนัตเิกยีรตเิจรญิ F‐0321 รพ.สต.ศรเีมอืงชมุ XS

นาย นที ศรวีชิยั F‐0322 สหกร L

นาย นที เจรญิจติร F‐0323 ปชช.  2XL

นาย นพพร กอ้นวงปวง F‐0324 รร.ปิยะพร L

นาย นพชิญา วงศอ์นันต์ F‐0325 รพ.สต.เกาะชา้ง 2XS
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นางสาว นภัสรรณ์ . F‐0326 สร.เชยีงแสน M

นาง นภา บญุนอ้ม F‐0327 ทต.โยนก L

นางสาว นภาพร ทอลา F‐0328 รพ.สต.เเมส่าย M

นาย นรธยี์ ปทองคําสอาด F‐0329 M

นาย นราพันธ์ จรัีตน์ F‐0330 ‐ 3XL

นาย นราวชิญ์ รกติกิลุ F‐0331 2XS

นาย นรนิทโชติ เงนิพันธ์ F‐0332 2XL

นาย นรนิทร์ เตอะสกลุ F‐0333 M

นางสาว นรรัีตน์ พนิา F‐0334 ‐ M

นางสาว นฤมล กนัตะบตุร F‐0335 S

นางสาว นฤมล จงตรอง F‐0336 XS

นางสาว นฤมล ใจมา F‐0337 L

นาย นลนิี บญุมี F‐0338 M

นางสาว นวรัตน์ ใจยะหลา้ F‐0339 รร.บา้นป่าแดง
นาง นวล อุน่จันทร์ F‐0340 แอโรบคิเหมอืงแดง S

นางสาว นัญสดา แกว้สวา่ง F‐0341 M

นาง นัฐกมล เข็มแกว้ F‐0342 แอโรบคิเหมอืงแดง L

นางสาว นัทธจติ สภุาวรรณ์ F‐0343 XS

นาย นันดาไล ‐ F‐0344 XS

นาย นันทกร วนัินท์ F‐0345 M

นาย นันทน์ภัส ชงิชยั F‐0346 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย S

อนืๆ  ด.ต.หญงินันทพร อยูช่ฉูาย F‐0347 ตม.จว.เชยีงราย RUN Club L

นางสาว นันทวนั คําอา้ย F‐0348 รพ.แมส่าย XS

ด.ญ. นัยนป์พร นลีดานุวงศ์ F‐0349 ไมม่ี L

นาง นาฏยา ธรรมวชิยัพันธ์ F‐0350 XS

นาย นาวาพล คําภรีะ F‐0351 ‐ 2XL

นาง นําฝน นามยอด F‐0352 แอโรบคิเหมอืงแดง M

นางสาว นําฝน แดนทศันยี์ F‐0353 XS

ด.ญ. นําอํา วจิา F‐0354 รร.ปิยะพร L

นาย นกิร กอ๋งบญุ F‐0355 M

นางสาว นติยา ใจแกว้ F‐0356 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย M

นาย นตินัิดดา สขุสบาย F‐0357 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย นตินัิย บญุมายอง F‐0358 L

นาง นธิยิา อนันตเ์กษมพร F‐0359 L

นาย นพินธ์ อนิหน่อแกว้ F‐0360 L

นางสาว นริมล หน่อเเกว้ F‐0361 ดา่นศลุกากรเเมส่าย M

นาย นรัินดร์ สขุเสาร์ F‐0362 รพ.แมส่าย 3XL

ด.ช. นริาศ สกุโุรม F‐0363 รร.ปิยะพร M

นางสาว นลิเนตร พรานเนอื F‐0364 2XS

นางสาว นลิบุล วงศต์ะ๊ F‐0365 3XL

นาย นวิฒัน์ ป่านเขยีว F‐0366 L

นาย นวิตั ิ เมอืงแกว้ F‐0367 หยกทองทวี XL

นาย นเิวศ โสไล F‐0368 สปีดไบร์ XL

นางสาว นศิารัตน์ เป็งเรอืน F‐0369 รพ.สต.หว้ยไคร ้ 2XS

นาง นสิากร ศรสีงคราม F‐0370 PDA M

นาย นรีวรรณ ณ ป้อมเพชร F‐0371 M

นาง นุชจริา พนิทะ F‐0372 รพ.แมส่าย XS

นางสาว นุชารนิทร์ คําแสง F‐0373 S

นางสาว ◌นุ้ตนลนิ อุน่ชยัเทพ F‐0374 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย L

นาง เนตรนภา กา๋ใจ F‐0375 วทิยาลยัอาชวีแมส่าย M

นาย เนติ พละศกึ F‐0376 XS

นาย เนตพิงษ์ สทุนั F‐0377 L

นางสาว เนรัญชรา จนิดาหลวง F‐0378 S

ด.ช. บวรพัฒน์ เหลา่รุง่โรจน์ F‐0379 2XS

ด.ช. บวรพัฒน์ จอมวงค์ F‐0380 รร.บา้นป่าแดง
นาย บญัชา กองมี F‐0381 รร.ปิยะพรพทิยา 2XL

นาย บณัฑติ คําพงษ์ F‐0382 M

ด.ช. บลัลงัก์ ฉางขา้วชยั F‐0383 รร.บา้นป่าแดง
นาง บวัคํา ตะ๊ตอ้งใจ F‐0384 รพ.สต.ศรเีมอืงชมุ 2XS

นาง บวัจันทร์ ขนุซาง F‐0385 แอโรบกิเหมอืงแดง S

นางสาว บวัผัด เสยีเหวย F‐0386 S

นาง บญุเทยีง คําเมทา F‐0387 แอโรบคิเหมอืงแดง XL

นาย บญุรัตน์ นามธาร F‐0388 หยกทองทว ีจํากดั 3XL

นาย บญุฤทธิ บญุสรอ้ย F‐0389 S

นาย บญุศรี แปงเมอืง F‐0390 L
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ด.ญ. บษุบา แยมอ F‐0391 รร.ปิยะพร L

นางสาว บษุบากร ตบิโคตร F‐0392 แมส่ายประสทิธ ิศาสตร ์ M

นาย บเูชอ อางี F‐0393 รร.ปิยะพร L

นาง เบญจสริิ นาอนิทร์ F‐0394 เทศบาลตําบลแมส่าย S

นางสาว เบญญาภา แรกขา้ว F‐0395 M

นาย ปกรณ์ ชยัชนะ F‐0396 LAB รพ.แมส่าย M

ด.ช. ปกรณิ อุน่แกว้ F‐0397 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา S

นาย ปฏญิญา สรุยิงค์ F‐0398 M

ด.ญ. ปณาลี พงชป์ระตยิานนท์ F‐0399 รร.อนุบาลแมส่าย
นาง ปทมุมาลย ์ วธุรา F‐0400 รพ.แมส่าย S

นางสาว ปทมุรัตน ์ คําแสน F‐0401 M

นางสาว ปนัสยา คําเงนิ F‐0402 ไมม่ี L

ด.ญ. ปพชิญา วงศอ์นันต์ F‐0403 รพ.สต.เกาะชา้ง XL

นาง ปพชิญา ทา้วทิ F‐0404 รร.ปิยะพรพทิยา M

นาง ปพชิญา สมวรรณ F‐0405 L

นาง ปภาดา สนัุนตะ๊ F‐0406 L

นาย ประดษิฐ์ กสุาวดี F‐0407 ‐ M

นาย ประทปี  เตจ๊ะ F‐0408 L

นางสาว ประไพ มานพ F‐0409 ฮกัแมส่าย XS

นางสาว ประภัสสร โคตรประดา F‐0410 L

นางสาว ประภาศรี อนันทป์ระดษิฐ์ F‐0411 S

นาย ประสงค์ เอกมนสกิา F‐0412 XL

นาย ประสทิธิ สายอบุล F‐0413 L

นาย ประสทิธิ กนุามา F‐0414 แลงมาเซ L

นาย ประเสร็ฐ กา้งออนตา F‐0415 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย L

นางสาว ปรางทอง ปินเจรญิ F‐0416 XS

นางสาว ปราณี เฌอหมอื F‐0417 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย M

นาง ปราณี จันธมิา F‐0418 รพ.สต.ศรเีมอืงชมุ M

นางสาว ปรชิมน ไชยวงศ์ F‐0419 รพ.สต.เกาะชา้ง M

นางสาว ปรยีานันทร์ ประเสรฐิสทิธิ F‐0420 XS

นาง ปรยีาภรณ ศรนัีนตา F‐0421 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา XS

นาง ปวรศิา ฮวดเกดิ F‐0422 L

นางสาว ปวณีา จอจนี F‐0423 M

นาง ปวรัีตน์ ภวตัทิวิณัญโรจณ์ F‐0424 แอโรบคิเหมอืงแดง XL

นาย ปัญญา ดาเดช F‐0425 XL

นางสาว ปัทมพร ยอดคําใส F‐0426 M

นางสาว ปัทมพร ชยัวงค์ F‐0427 2XS

นางสาว ปัทมา ชยัชมุภู F‐0428 M

นางสาว ปานทพิย์ จนิะโกษฐ์ F‐0429 XL

นางสาว ปารฉัิตร วรรณโณ F‐0430 XS

นางสาว ปารชิาติ แกว้ศกัดิ F‐0431 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย M

นาง ปาลติา หงสเ์พชรรัศมี F‐0432 ไมม่ี S

นาง ปิตยิาพร คมิ F‐0433 S

นางสาว ปณุณภา เจรญิตาม F‐0434 ธนาคาร L

นางสาว เปรมกมล ทาเศรษฐ F‐0435 เจา้หนา้ทมีหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง XS

นางสาว เปลวเทยีร กา้งยาง F‐0436 ทต.โยนก M

นาย เปิล ยา้ยบญุธรรม F‐0437 XS

นางสาว ผไทพร เถยีรทอง F‐0438 XS

นาง ผอ่งพรรณ นันทะชยั F‐0439 แอโรบคิเหมอืงแดง M

นาง ผะดารัฐ เเกว้สวรรค์ F‐0440 รพ.สต.เเมส่าย XL

นาง ฝน แซย่า่ง F‐0441 แอโรบคิเหมอืงแดง L

นางสาว ฝนทพิย ์ แกว้มา F‐0442 M

นาย พกาวตัร  นวลจันทร์ F‐0443 โตโยตา้เชยีงราย L

นาย พงศธ์ร ราชทงั F‐0444 วทิยาลยัอาชวีแมส่าย 3XL

ด.ช. พงศพั์ทธ์ พาลาด F‐0445 สปีดไบร์ XL

นาย พงศพั์นธ์ ใจจติร F‐0446 ‐ XL

นาย พชร รัชตประทาน F‐0447 L

นางสาว พชร งามหทยัรัตน์ F‐0448 XS

นาย พทธวิฒัน์ บญุโกย F‐0449 รร.อนุบาลแมส่าย
นางสาว พธธูร ตะ๊อนิ F‐0450 M

นาย พนอ ตะ๊ตอ้งใจ F‐0451 รพ.สต.ศรเีมอืงชมุ L

อนืๆ  พ.ต.ท.หญพนอ จารแุพทย์ F‐0452 ตม.จว.เชยีงราย RUN Club S

นาย พรกนก นก F‐0453 อสม.ผาแตก S

นาย พรชยั ยาวชิยั F‐0454 L

นาย พรเทพ . F‐0455 สร.เชยีงของ L
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นางสาว พรนภา บอ่คํา F‐0456 ดา่นศลุกากรเเมส่าย M

นางสาว พรนวภัส คําตนั F‐0457 S

นางสาว พรพรรณ เชอืเจ็ดตน F‐0458 ขเีมาชวนวงิสายเหนอื 2019 XS

นาง พรพชิชา วงคใ์หญ่ F‐0459 รร.เวยีงพาน S

นาง พรพมิล วสิารกาญจน F‐0460 ไมม่ี L

นางสาว พรพศิทุธิ วงคปิ์นตา F‐0461 XL

นางสาว พรพสิทุธิ ฟดูว้ง F‐0462 L

นางสาว พรไพลนิ ศริคํิานอ้ย F‐0463 ‐ XL

นางสาว พรรณ . F‐0464 สร.เชยีงแสน S

นาย พรรณทวิา อนิภา F‐0465 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย M

นางสาว พรรณเพชร ประตมิากรรม F‐0466 L

นางสาว พรรณษา ศรลีาศกัดิ F‐0467 S

นาง พรรณี สธุรรมยอง F‐0468 แอโรบคิเหมอืงแดง S

นางสาว พรรพรรณ เตชะ F‐0469 2XS

ด.ญ. พฤกษา แซค่วา้ง F‐0470 รร.ปิยะพร M

นาย พลกฤต ศรนัีนตา F‐0471 โรงเรยีนบา้นป่าแดง XL

นาย พลวตั วรรณคนาพล F‐0472 XL

นาย พลวนิท์ อนิปัญญา F‐0473 chun runner XS

นางสาว พลอยชมพู เพชรชรัตนพ์ชิญา F‐0474 S

ด.ช. พลากร เหลา่รุง่โรจน์ F‐0475 2XS

นางสาว พวงพร ดวงคํา F‐0476 ไมม่ี XS

นางสาว พัชณีย์ ศรวีชิยั F‐0477 L

นาย พัชรพล เรอืนคําจันทร์ F‐0478 L

นางสาว พัชรา . F‐0479 สร.เชยีงแสน XL

นางสาว พัชรา อารี F‐0480 M

นางสาว พัชราพร พริยิะกมลพันธุ์ F‐0481 ‐ M

ด.ญ. พัชราภรณ์ คเูชอื F‐0482 รร.อนุบาลแมส่าย
นางสาว พัชราภรณ์ เรอืนคํา F‐0483 S

นาย พัชราวรรณ์ อารยี์ F‐0484 หมอหอม S

นาย พัชรนิทร์ มนัมลู F‐0485 ดา่นศลุกากรแมส่าย 2XS

นางสาว พัชรนิทร์ หลกัแน่น F‐0486 S

นาง พัชรนิทร์ ใจตารักษ์ F‐0487 S

นางสาว พัชรี ทมุทอง F‐0488 ไมม่ี M

นาง พัชรี อศัวนีารักษ์ F‐0489 M

นาง พัชรี ตาลาน F‐0490 โรงพยาบาลแมส่าย S

นางสาว พัฒนธ์วรี์ ขนัธวิงค์ F‐0491 2XL

นางสาว พัณณรัศม์ อนุรักษ์คณา F‐0492 ดา่นศลุกากรเเมส่าย 2XL

นางสาว พัณณรัศม์ อนุรักษ์คณา F‐0493 ดา่นศลุกากรแมส่าย 2XL

นางสาว พัณณรัศม์ อนุรักษ์คณา F‐0494 ดา่นศลุกากรแมส่าย 2XL

ด.ญ. พัทธธ์รีา กนัสม F‐0495 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

นาย พัทธธ์รีา วงคใ์ย F‐0496 S

อนืๆ  ทนัตแพทพันพัสส์ ปาระมี F‐0497 สาธารณสขุแมส่าย S

นาง พัสสนันท์ สขุสงิหค์ลี F‐0498 S

ด.ญ. พาสกุรี เกเย็น F‐0499 รพ.สต.เกาะชา้ง XS

นาง พกิลุ วริาชยั F‐0500 XL

นางสาว พกิลุ รุง่เป้า F‐0501 XS

นางสาว พกิลุ จันตาล F‐0502 S

นาง พชิชานันท์ ชสูงิห์ F‐0503 ดา่นศลุกากรเเมส่าย M

ด.ญ. พชิชาพร บญุศรี F‐0504 2XS

นางสาว พชิชาพร สภุาเมสทิธิ F‐0505 XS

นางสาว พชิญาภัค ทาบญุสม F‐0506 S

ด.ญ. พชิามญชุ์ อนิปัญญา F‐0507 chun runner 2XS

นาย พชิติ วงศใ์หญ่ F‐0508 โรงพยาบาลแมส่าย S

นาย พเิชษฐ์ กนัทา F‐0509 รร.ปิยะพรพทิยา M

นาย พทิกัษ์ 1 . F‐0510 ธ.กรงุไทย S

นาย พทิกัษ์ 2 . F‐0511 ธ.กรงุไทย S

นาย พทิกัษ์ 3 . F‐0512 ธ.กรงุไทย XS

นาง พมิทพิย์ วมิลภักตร์ F‐0513 XL

นางสาว พมิประภา ปันเขอืนขตัิ F‐0514 โรงพยาบาลแมส่าย M

นาง พมิพพ์ร แสงทพิย์ F‐0515 M

นาย พมิพภ์ัทรา ทันัหลา้ F‐0516 รร.อนุบาลแมส่าย
นางสาว พมิพร สทิธสิรุนิทร์ F‐0517 ไมม่ี S

นาง พมิพว์ลญัช์ วงคปั์ญญา F‐0518 โรงเรยีนเจา้พอ่หลวงอปุถมัภ๕์ M

นางสาว พมิพว์ภิา นธิสิวุรรณ F‐0519 รพ.สต.เกาะชา้ง S

นางสาว พมิพว์ไิล แปงวงค์ F‐0520 S
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นางสาว พมิลพรรณ พรหมบา้นสงัข์ F‐0521 โรงพยาบาลแมส่าย M

นางสาว พมิลวรรณ์ สงิหใ์จ F‐0522 ทมีวงิสนัตน้ปยุ M

นาย พริะพล โพธิ F‐0523 Maesai Runing Club XL

นาย พศิทุธวิชัร เพชรลอ้มทอง F‐0524 M

นาย พสิฐิ อนิภา F‐0525 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย L

นาย พรีพล พทิกัษ์โภไคย F‐0526 L

นาย พรีวชัย์ รนิฟอง F‐0527 M

นาย เพ็ชร มานพ F‐0528 XL

นาง เพชรแท ้ พทุธะ F‐0529 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย XS

นาย เพชระ คชเพชร F‐0530 L

นางสาว เพ็ญพักตร์ บญุเสรมิ F‐0531 2XS

นาย เพลนิ ปฏเิสน F‐0532 XL

นาย ไพบลูย์ ธรรมวชิยัพันธ์ F‐0533 L

นาย ฟอง ฟอง F‐0534 อสม.ผาแตก M

ด.ญ. ภรณี เซอะ F‐0535 TCLBIKESHOP S

นางสาว ภรรษธภร ตาธกิา F‐0536 S

นาย ภัคภณ . F‐0537 สร.เชยีงของ M

นางสาว ภัณฑริา สงิหไ์ตรภพ F‐0538 สโมสรโรตารเีชยีงใหมภ่พูงิค์ M

นางสาว ภัทรนธิ์ ศริภิักดวีงษ์ F‐0539 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

นาย ภัทรพงษ์ เตจ๊ะวนัดี F‐0540 สสอ. XL

นาง ภัทรา สวุรรณรัตน์ F‐0541 M

นางสาว ภัทราพร สตุวงศ์ F‐0542 โรงพยาบาลแมส่าย S

นาง ภัทราวดี โสภา F‐0543 รพ.สต.หว้ยไคร ้ L

นางสาว ภัทรญิา ภริะบรรณ F‐0544 รพ.สต.เกาะชา้ง S

นางสาว ภัสรา บญุสรอ้ย F‐0545 XL

ด.ช. ภาณุเดช บวัใจ F‐0546 L

นาง ภาวนิี หมนืมลูกาศ F‐0547 รพ.สต.เกาะชา้ง S

นาย ภเูบศ จงสทุธนามณี F‐0548 ‐ L

นาย ภปูกรณ์ เขมสริโิชติ F‐0549 ไมม่ี M

ด.ช. ภมูนันท์ เพชรจริกลุเดช F‐0550 รร.ปิยะพร L

นาย ภมูรัิตน์ วงคฝั์น F‐0551 S

นาย ภวูนารถ จันทาพนู F‐0552 L

นาง มณฑา ศรวีชิยั F‐0553 2XS

นางสาว มณฑริา สายวนัแกว้ F‐0554 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย M

นาง มณทริา สทุศัน์ F‐0555 M

นางสาว มณีรัตน์ ตาสาย F‐0556 2XS

นางสาว มธรุสณี กวางทอง F‐0557 ร.ร.สนันา M

อนืๆ  ด.ต.หญงิมนัญชยา หาเคน F‐0558 ตม.จว.เชยีงราย RUN Club L

นางสาว มะลวิลัย์ พุม่มาลยั F‐0559 หยกทองทวี S

นาย มทัธนา ทาศกัดิ F‐0560 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา XS

นางสาว มทัรรีา แกว้หลวง F‐0561 XS

ด.ญ. มลัลกิา บญุธมิา F‐0562 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา XL

นางสาว มลัลกิา จันทะภา F‐0563 รพ.สต.โป่งผา XS

นางสาว มลัลกิา ปินสวา่ง F‐0564 รพ.แมส่าย XS

นาย มานติา เต็มจติต์ F‐0565 ธนาคาร M

นาง มาลี พยิา F‐0566 แอโรบคิเหมอืงแดง L

ด.ญ. มงิกมล ปินสว่าง F‐0567 2XS

นาย มยิากร กร F‐0568 อสม.ผาแตก L

นางสาว มรัินดี ทาบญุ F‐0569 บมจ.ทพิยประกนัภัย S

นางสาว มนีา จันทรอ์นิทร์ F‐0570 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา 2XS

นาง มกุดา พรหมมา F‐0571 XL

นางสาว มกุรนิทร์ กรรมสทิธิ F‐0572 XL

นาย มนุนิทร อุน่ชยัเทพ F‐0573 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย S

นาย ยงยทุธ . F‐0574 สร.เชยีงแสน L

นางสาว ยงิเหวนิ แซห่ยี F‐0575 L

นาย ยทุธการ ชนืจอหอ F‐0576 L

นาย ยทุธนา นฤนาทวงศส์กลุ F‐0577 โรตารนีครพงิคเ์ชยีงใหม่ XL

นาย ยทุธพงษ์ อาศยัญาติ F‐0578 นคม L

นาย ยทุธสนัต์ วฒันารี F‐0579 2XL

นาง ยพุา ตาหลวง F‐0580 M

นางสาว ยภุาดา นยิมโชค F‐0581 หมูบ่า้นบา้นเด็กโสสะ M

นาง ยภุาพร หงษ์คํา F‐0582 รพ.สต.เกาะชา้ง S

นางสาว เยาวเรศ ปันทะทา F‐0583 S

นาง เยาวลกัษณ์ ปาละมี F‐0584 M

ด.ช. โยธนิ แซล่ี F‐0585 รร.ปิยะพร L

FUN RUN 4K



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
ด.ญ. รญา คําลอืวงค์ F‐0586 XS

นาย รดา คําลอืวงค์ F‐0587 2XS

นาย รพพีงษ์ สทิธขินัแกว้ F‐0588 สสอ. M

นาง รภัสนันทน์ สนัธิ F‐0589 XS

นาย รวดินัย อนิทะ F‐0590 M

นางสาว รววิรรณ คําเงนิ F‐0591 XS

นางสาว รสสคุนธ์ วงษา F‐0592 M

นางสาว ระววิรรณ . F‐0593 สร.เชยีงของ S

นาย รักษา ปัญญาโกษา F‐0594 M

นาง รัชดา จอหน์สนั F‐0595 ไมม่ี 2XL

นางสาว รัชนันท์ วงศห์ลวง F‐0596 รร.ปิยะพรพทิยา M

นาง รัชนวีรรณ องักรุบตุร F‐0597 S

นาย รัชพล มณีกติติ F‐0598 XL

นางสาว รัตตกิาล แกว้ประเสรฐิ F‐0599 ‐ 3XL

นางสาว รัตตยิาพร วงัมณี F‐0600 2XS

นาย รัตนต์กิานต์ อนิธรรม F‐0601 2XL

นาง รัตนพรรณ สงหพั์นธ์ F‐0602 รพ.สต.โป่งผา M

นาย รัตนพล ใสแ่แกว้ F‐0603 รร.อนุบาลแมส่าย
นาง รัตนาวดี ศรคํีาแหง F‐0604 รร.ปิยะพรพทิยา L

นาง ราตรี บลุประเสรฐิ F‐0605 L

นางสาว รนิดา สทิธสิรุนิทร์ F‐0606 ไมม่ี XS

นางสาว รนิทรล์ภัส วงศข์ตัยิ์ F‐0607 ไมม่ี L

นาง รนีา เจรญิจติร F‐0608 XL

นางสาว รุง่ทวิา ปัญญาบญุ F‐0609 รพ.สต.บา้นดา้ย M

นางสาว รุง่นภา ปัญญาโกญ F‐0610 M

นางสาว รุง่นภา ชยัวงค์ F‐0611 รพ.สต.หว้ยไคร ้ XS

นางสาว รุง่นภา กณุามา F‐0612 ‐ L

นาง รุง่นภา พบิลูศรี F‐0613 M

นางสาว รุง่ฤดี สยีางนอก F‐0614 M

นางสาว รุง่ฤดี เงนิชุม่ F‐0615 หมอหอม XS

นาย รุง่อนันต์ อนุใจ F‐0616 L

นาง รจุาภา   รัตนศรเีมธา F‐0617 ‐ XL

นางสาว รจุริา 1 . F‐0618 สร.เชยีงของ L

นางสาว รจุริา 2 . F‐0619 สร.เชยีงของ 2XS

นาย ลดาวลัย์ สรุยิโชติ F‐0620 หมอหอม S

นางสาว ละเอยีด ฝอยทอง F‐0621 S

นางสาว ลดัดาวลั พรมเทพ F‐0622 M

นางสาว ลดัดาวลัย์ เสนาวนา F‐0623 2XL

ด.ช. ลโีอ เชง F‐0624 M

ด.ช. เลศิพงษ์ รุง่สริพิทิกัษ์ F‐0625 XS

นาย วงศกร สขุใจมขุ F‐0626 ‐ S

นาย วชริ นวลกอ๋ง F‐0627 XL

นางสาว วรนุช ยาวรีะ F‐0628 S

นาง วรปภา ชยันวล F‐0629 S

นาย วรเมธ แสงนา F‐0630 รร.ปิยะพร M

นางสาว วรรณธณา ทา่ทอง F‐0631 ดา่นศลุกากรเเมส่าย XL

นาง วรรณพร แสนดี F‐0632 M

นางสาว วรรณพร กองมงคล F‐0633 หา้งหุน้สว่นจํากดัชา่งนรัินดร์ XS

นาย วรรณภา คําเงนิ F‐0634 ธนาคาร M

นาย วรรจุี ทจินิะ F‐0635 หมอหอม S

ด.ญ. วรวลกัษณ์ เงนิทอง F‐0636 สสอ XS

นาย วรวฒุิ ทาแกง F‐0637 รร.ปิยะพรพทิยา 2XL

ด.ช. วรัญชติ ศรสีวสัด ิ F‐0638 XS

นางสาว วราพร เครอืฝัน F‐0639 ‐ XL

นาย วราภรณ์ วรรณศรี F‐0640 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย XS

นางสาว วราภรณ์ ไรพ่ทุธา F‐0641 ‐ S

นางสาว วราภรณ์ อนิตาพรม F‐0642 รพ.สต.ฮอ่งแฮ่ XL

นาย วราภรณ์ สมณะ F‐0643 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย M

นางสาว วราภรณ์ แซโ่งว้ F‐0644 M

นางสาว วราภรณ์ เป็งสลี F‐0645 S

นาง วราภรณ์ โยธยิะ F‐0646 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

นาย วรารัตน์ เงนิเย็น F‐0647 รพ.สต.โป่งงาม XS

นาง วลพีรรณ รกติกิลุ F‐0648 XS

ด.ช. วสกุฤต ดวงเพ็ชร F‐0649 รร.ปิยะพร 2XS

นาย วชัรพร ปันแสน F‐0650 2XS
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นางสาว วชัราพรรณ ปราบหงส์ F‐0651 ‐ S

นาย วชัรนิร์ สวุรรณ F‐0652 สสอ. XL

นางสาว วชัรี กาสา F‐0653 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย M

นาย วชัลี รําเทยีมเมฆ F‐0654 M

นาย วธักร วงคคํ์าฝัน F‐0655 ไมม่ ี XL

นาง วนัดี คําภรีะ F‐0656 ‐ L

นาง วนัทนี เกเย็น F‐0657 รพ.สต.เกาะชา้ง L

นาง วนัวสิาข์ ใจลงั F‐0658 โรงพยาบาลแมส่าย L

นางสาว วารณีุ ชมุภอูนิ F‐0659 L

นางสาว วารณีุ คําเมรุ F‐0660 สโมสรโรตารเีชยีงใหมเ่หนอื M

นางสาว วาสนา ปินตานา F‐0661 หยกทองทวี M

นาย วาสนา ฟีน่า F‐0662 รร.ปิยะพรพทิยา 2XL

นางสาว วาสนา นามจันทร์ F‐0663 หยกทองทวี S

อนืๆ  ด.ต.หญงิวาสนา พรมพัง F‐0664 ตม.จว.เชยีงราย RUN Club M

นาง วจิติรา รับรู ้ F‐0665 T service M

นาย วชิาญ คําพนิจิ F‐0666 M

นาย วทิวสั สวุรรณเลศิ F‐0667 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา XL

นาย วนัิย มานพ F‐0668 M

นาย วภิาดา พรหมสอน F‐0669 S

นาง วภิารัตน์ อมรจนิดา F‐0670 L

นางสาว วมิล มานพ F‐0671 XS

นาง วมิลรัตน์ บญุเรอืง F‐0672 S

นาง วรัิญญา จันทาพนู F‐0673 S

นาง วไิลพร แสงดอก F‐0674 แอโรบคิเหมอืงแดง XL

นางสาว วไิลวรรณ์ กนัใจ F‐0675 XS

นาย วศิรธุ 1 . F‐0676 สร.เชยีงของ L

นาย วศิรธุ 2 . F‐0677 สร.เชยีงของ XS

นาย วศิรธุ 3 . F‐0678 สร.เชยีงของ XS

นาย วศิรธุ 4 . F‐0679 สร.เชยีงของ 2XS

นาย วษิณุ บญุตนั F‐0680 2XL

นางสาว วสินิี ศรวีชิยั F‐0681 2XS

นาย วรีภัทร ชวีสกลุยงค์ F‐0682 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย วรียทุร์ เรอืนคําจันทร์ F‐0683 รร.เวยีงพาน M

นาย วรีะเชษฐ์ วรรณรส F‐0684 รร.เทศบาล1วดัพรหมวหิาร XL

นาย วรีะพงษ์ จันทรด์ี F‐0685 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย วฒุชิยั วงคปั์ญญา F‐0686 โรงเรยีนเจา้พอ่หลวงอปุถมัภ๕์ 2XL

นางสาว เวทกิา จันทาพนู F‐0687 บคุคล 3XL

นาย ศตวรรษ ทาสี F‐0688 2XL

นาย ศรวฒัน์ วรวฒุพิศิาล F‐0689 LAB รพ.แมส่าย M

นางสาว ศรัญยา อปุละ F‐0690 XS

นาย ศรันยู ชุม่มงคล F‐0691 M

นาย ศรานุวฒัน์ นุ่มวงศ์ F‐0692 XL

นาง ศรนีวล แซย่า่ง F‐0693 M

นางสาว ศรไีพร 1 . F‐0694 สร.เชยีงของ S

นางสาว ศรไีพร 2 . F‐0695 สร.เชยีงของ XS

ด.ช. ศรรัีฎ จะแด๋ F‐0696 โรงเรยีนปิยะพรพทิยา M

นาง ศรวีรรณ แทง่ยา F‐0697 แอโรบกิเหมอืงแดง M

นางสาว ศรวีไิล ชยัอนันต์ F‐0698 M

นาง ศศกิาญจน์ มรีส F‐0699 2XS

นาง ศศธิร เรอืนออน F‐0700 ‐ 2XS

ด.ช. ศกัดชิยั เย ้ F‐0701 S

นาย ศกัดนัินท์ เตอืนใจ F‐0702 2XL

นาย ศริชาย ณรงคไ์ทย F‐0703 หยกทองทว ี XL

นาย ศริดา รวกีาญจน์ F‐0704 XS

นางสาว ศรินิภา สริโิชตริุง่โรจน์ F‐0705 โรงพยาบาลแมส่าย M

นางสาว ศรินิภา อนันตเ์กษมพร F‐0706 M

นางสาว ศริพิร อุน่แกว้ F‐0707 M

นาย ศริพิร ทาแกง F‐0708 รร.ปิยะพรพทิยา XL

ด.ญ. ศริลิกัษณ์ โฉมสขุ F‐0709 รร.ปิยะพร M

นางสาว ศริวิไิล เเซล่วิ F‐0710 M

นาง ศวิากรณ์ เพชรรัตนส์ริกิลุ F‐0711 S

อนืๆ  ด.ต.หญงิศจุภีรณ์ สารกา F‐0712 ตม.จว.เชยีงราย RUN Club M

นางสาว ศทุธนิี ตาสวา่ง F‐0713 XS

ด.ช. ศภุกร จักรแกว้ F‐0714 XS

นางสาว ศภุณดิา แสงวรรณ์ F‐0715 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย XL
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นาย ศภุมาส ผลศภุรักษ์ F‐0716 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย M

ด.ช. ศภุสทิธิ สขุดัพี F‐0717 รร.อนุบาลแมส่าย
ด.ญ. ศภุาพชิญ์ ศรนีาคสขุ F‐0718 XS

นาย ศลุกากร 1 . F‐0719 ศลุกากร M

นาย ศลุกากร 2 . F‐0720 ศลุกากร M

นางสาว สกลุรัตน์ จันทรา F‐0721 S

นาย สงวน . F‐0722 สร.เชยีงของ M

นาย สงา่ นอ้ยหมอ F‐0723 ไมม่ี M

นาย สธน เหลา่รุง่โรจน์ F‐0724 L

นาย สนธยา รัตนวาณชิยกลุ F‐0725 L

นางสาว สนันทา ชุม่เย็น F‐0726 M

นาย สมเกยีรติ มาสม F‐0727 รพ.สต.ผาฮี L

นาย สมคดิ มหาวงศนันท์ F‐0728 L

นาย สมจติร จันธมิา F‐0729 สสอ L

นาง สมจติร สรุยิะ F‐0730 รพ.สต.บา้นดา้ย 3XL

นาย สมชาย เกดิกอ่วงษ์ F‐0731 จัยฮกั XL

นาย สมทอง พทุธวงค์ F‐0732 L

นาย สมบรูณ์ . F‐0733 สร.เชยีงแสน XL

นางสาว สมปรารถนา ทรายหมอ F‐0734 โรงพยาบาลแมส่าย M

นาย สมพงษ์ โสภา F‐0735 อสิระ 2XL

นาย สมพร ยปัีน F‐0736 รร.ปิยะพร L

ด.ช. สมพล ดวงดี F‐0737 รร.ปิยะพร M

นาย สมพล ธาตอุนิจันทร์ F‐0738 L

นาง สมพศิ ศกัดปิระธปิกรณ์ F‐0739 แอโรบคิเหมอืงแดง L

นางสาว สมยัพร สาวะลม F‐0740 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา L

นาง สรวย เสารแ์กว้ F‐0741 รพ.สต.เกาะชา้ง S

นาย สรวชิญ์ วคิี F‐0742 MWK L

นาย สรศกัดิ รุง้ดี F‐0743 วทิยาลยัอาชวีแมส่าย XL

นาย สรศกัด1ิ ตงัจตินุสรณ์ F‐0744 XL

นาย สรศกัด2ิ ตงัจตินุสรณ์ F‐0745 M

นาง สรัญญา ปฏเิสน F‐0746 M

นาย สลกัจติ จติ F‐0747 อสม.ผาแตก L

นาง สวภา จันทะคณุ F‐0748 S

นาย สนัติ นามวงศ์ F‐0749 หยกทองทวี XL

นาย สนัติ อดมิาศมงคล F‐0750 ธนาคาร M

นาย สามยอด ชาย F‐0751 หยกทองทวี L

อนืๆ  ด.ต.หญงิสายใจ แตงแกว้ F‐0752 ตม.จว.เชยีงราย RUN Club L

นางสาว สายทอง โปราหา F‐0753 คณุยเีจยีน 2XS

นางสาว สายฝน ชยัมณี F‐0754 โรงเรยีน M

นาง สายพนิ เปียมตาชู F‐0755 L

นางสาว สายสวรรค์ ลงักาพนิธุ์ F‐0756 L

นางสาว สายสวาท ราวชิยั F‐0757 ไมม่ี XS

นางสาว สายสนุยี์ มณีวรรณ F‐0758 XS

นาย สทิธชิยั สามคํา F‐0759 L

นาย สทิธชิยั ยอดสวุรรณ F‐0760 L

นาย สทิธชิาติ หลายแหง่ F‐0761 L

นางสาว สนิทอบ . F‐0762 สร.เชยีงแสน L

อนืๆ  คณุ สบิพงษ์ ศรลีงักา F‐0763 XL

ด.ช. สริเิชษฐ์ อนิแสง F‐0764 รร.ปิยะพร L

นาย สรินิารถ สอืสนิ F‐0765 S

นาง สริพิร ศรดีวงใจ F‐0766 รพ.สต.หว้ยไคร ้ XS

นางสาว สริพิงิค์ ดดีู F‐0767 ไม่ XS

นาย สริวิรรณ ตะกรดุแกว้ F‐0768 S

นาย สริศิกัดิ สธุรรมนอ้ย F‐0769 วทิยาลยัอาชวีแมส่าย M

นางสาว สกุญัญา ศรบีญุยะไพโรจน์ F‐0770 M

นางสาว สกุญัญา สภุาวษิต F‐0771 L

นางสาว สกุญัญา ชนืเมอืง F‐0772 M

นางสาว สกุญัญา สทิธมิา F‐0773 2XS

นาย สกุญัญา แป้นแยม้ F‐0774 อสม.ผาแตก S

นางสาว สกุญัญา วาวงศม์ลู F‐0775 ไมม่ี S

นางสาว สจุติราภรณ์ ชุม่วงศ์ F‐0776 ‐ XS

นาย สชุญัญา ยังยนื F‐0777 รพ.สต.เเมส่าย M

ด.ญ. สชุาญา แซย่า่ง F‐0778 รร.ปิยะพร L

นางสาว สชุาดา เมอแล F‐0779 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย M

นางสาว สชุาดา หนสมสขุ F‐0780 L
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นางสาว สชุาดา ยะฝัน F‐0781 2XS

นาง สดุลกัษณ์ ณ พกิลุ F‐0782 เสอืดอยนางนอน S

นางสาว สดุารัตน์ ชยัวงคษ์า F‐0783 ‐ XS

นาย สดุารัตน์ มลูชมพู F‐0784 รพ.สต.โป่งผา XS

นางสาว สทุธนิ ี สงิคแ์กว้ F‐0785 โตโยตา้เชยีงราย S

นาง สทุธรัิตน์ วงคฝั์น F‐0786 M

นาย สทุศัน์ จนิะ้ F‐0787 2XL

ด.ญ. สธุนกิา เหลา่รุง่ฌรจน์ F‐0788 2XS

นางสาว สนุทรี หมปีาน F‐0789 ดา่นศลุกากรแมส่าย XS

นางสาว สนุษิา ตาเสาร์ F‐0790 S

นาง สนุสิา รัตนวมิล F‐0791 แอโรบกิเหมอืงแดง L

นาง สนุี อชุชนิ F‐0792 L

นาย สเุนตร เนตรสวา่ง F‐0793 XL

นางสาว สปุราณี แจคํ้า F‐0794 S

นางสาว สพุรรณพมิพ์ หวงัเกษมกลุ F‐0795 XS

นาย สพุรรณษา อา้ยดี F‐0796 รร.บา้นป่าแดง
นาย สพุรรณี หลวงเป็ง F‐0797 แอโรบคิเหมอืงแดง L

นางสาว สพุรรนกิา เนมหาวรรณ์ F‐0798 M

นาง สพุรรษา เจรญิพร F‐0799 XL

นางสาว สพัุฒชญา วไิล F‐0800 รพ.สต.เกาะชา้ง S

นางสาว สพุชิญา วฒุนินทช์ยั F‐0801 ‐ M

นางสาว สพุนิ หมนัคดิ F‐0802 ‐ 2XL

ด.ช. สภุเวช สทิธมิงคล F‐0803 M

นาย สภุัทรา เอยีดปราบ F‐0804 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย S

นางสาว สภุาพ พงษ์ตุย้ F‐0805 ไมม่ี M

นางสาว สภุาพร จักรสวุรรณ F‐0806 M

นาย สภุาพร พันกาศ F‐0807 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย M

นางสาว สภุารัตน์ จติถา F‐0808 หมอูว้น&หมตูุย้ XS

นางสาว สภุาวรรณ นันปวน F‐0809 S

นาย สรุจติ จัยทาพนู F‐0810 L

นาย สรุเดช เพชรเจรญิ F‐0811 หยกทองทวี M

นาย สรุสทิธิ ชยัลี F‐0812 2XL

นาง สรัุสวดี เกาฏรีะ F‐0813 L

นาย สรุยินต์ ศรชีมภู F‐0814 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย L

นางสาว สรุรัีตน์ วรรณสอน F‐0815 LAB รพ.แมส่าย 2XS

นาง สรุรัีตน์ ตงับรรเจดิสขุ F‐0816 L

นาย สวุจัิกณ์ ศรวีชิยั F‐0817 รร.อนุบาลแมส่าย
อนืๆ  วา่ท ีร.ต. สวุชิา จติบาล F‐0818 M

นางสาว เสาร์ อนิคํา F‐0819 3XL

นางสาว เสาวนยี์ นวศริคิณุ F‐0820 ดา่นศลุกากรแมส่าย M

นาง เสาวลกัณ์ ธรรมวงค์ F‐0821 หยกทองทวี 2XL

นางสาว เสาวลกัษณ์ ลกัคณะ F‐0822 รพ.เเมส่าย M

นางสาว แสง ไชยวงค์ F‐0823 M

นางสาว แสงคํา แกว้มา F‐0824 XS

นาง แสงจันทร์ สยุา F‐0825 แอโรบคิเหมอืงแดง XL

นางสาว แสงดาว ลาวชิยั F‐0826 M

นาง แสงนภา ภเูชอื F‐0827 XS

นาย แสงนอ้ย สายเจรญิ F‐0828 L

นาง แสงวนั มนัเหมาะ F‐0829 โรงเรยีนเจา้พอ่หลวงอปุถมัภ๕์ S

นาง หงษ์ ปิยะพร F‐0830 แอโรบคิเหมอืงแดง M

นาง หทยัทพิย์ ตรชีา F‐0831 ไมม่ี S

นาย หทยัภัทร เทพสรุนิทร์ F‐0832 S

นางสาว หทยัรัตน์ ปัญญา F‐0833 หยกทองทวี 2XL

นาง หน่อแกว้ คําปัน F‐0834 รพ.สต.เวยีงพางคํา L

นาย หนาน ไทใหญ่ F‐0835 หยกทองทวี M

นาย หนงึฤทยั ศรวีชิยั F‐0836 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

ด.ช. หนุ่มคํา อา้ยสาม F‐0837 รร.ปิยะพร L

นาย หนู ไทยใหญ่ F‐0838 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย M

นาย หมอ่ง ชาย F‐0839 หยกทองทวี L

นาย หลงตบิ บญุมี F‐0840 รร.บา้นป่าแดง
นาย หลา้ ชยันวล F‐0841 2XL

นางสาว หลา้สขุ สงิหแ์กว้ F‐0842 L

นางสาว หสัยา . F‐0843 สร.เชยีงแสน M

นาย หรัิญวชิญ์ พฤกษาพันธท์วี F‐0844 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย อดศิกัดิ อารยีรั์กษ์ F‐0845 ‐ XL
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นาย อดศิกัดิ เกเย็น F‐0846 รพ.สต.เกาะชา้ง M

นางสาว อนงค์ ศรทีอง F‐0847 หยกทองทวี S

นาง อนงค์ เขจร F‐0848 ‐ XL

นาง อนงค ์ ยาสมทุร์ F‐0849 XL

นาย อนันตชยั องอาจ F‐0850 L

นาย อนศิรา จันทะกลู F‐0851 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย XL

ด.ช. อนุชา แสงคํา F‐0852 รร.บา้นป่าแดง
นาย อนุชา มาเยอะ F‐0853 รร.ปิยะพร L

นาย อนุรักษ์1 นภาวรรณ F‐0854 M

นาย อนุรักษ์2 นภาวรรณ F‐0855 L

นางสาว อนุสรา ไชยแกว้ F‐0856 คนรักวงิ L

นางสาว อภชิญา เสรปีระชาคม F‐0857 XL

ด.ช. อภนัินท์ ชวีนิงามศกัดิ F‐0858 รร.ปิยะพร L

นาย อภวิฒัน์ ดวงแกว้ปัน F‐0859 รร.มปศ
นาย อภสิรา จันลอด F‐0860 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

นาย อภสิทิธิ ใจลงั F‐0861 LAB รพ.แมส่าย L

นางสาว อมรพันธ์ ขนัคํา F‐0862 XS

นาง อมรรัตน์ เงนิทอง F‐0863 รพ.สต.เเมส่าย M

นางสาว อรณีย์ ใจหลา้ F‐0864 ไมม่ี S

ด.ญ. อรนรนิทร เงนิพันธ์ F‐0865 2XS

ด.ญ. อรปรญีา ทรายแดง F‐0866 รร.ปิยะพร M

นาง อรพนิท์ แกว้หลวง F‐0867 วทิยาลยัอาชวีศกึษาแมส่าย L

นาง อรพนิท์ บวัชยั F‐0868 S

ด.ช. อรรณพ ใจมนั F‐0869 XL

นาย อรรถกร ปันสกลุ F‐0870 ธนาคาร M

นาย อรรัมภา คํางาม F‐0871 รร.ปิยะพรพทิยา S

นางสาว อรอนงค์ คําปัน F‐0872 L

นาย อรัญญา วรรณคํา F‐0873 รพ.สต.เเมส่าย M

นางสาว อรสิรา . F‐0874 สร.เชยีงของ XS

นาย อรณุ ศริพัินธ์ F‐0875 สปีดไบร์ 2XL

นาย อลงกต ชยัเรอืน F‐0876 L

นาย อลศิา คงดว้ง F‐0877 รร.อนุบาลแมส่าย
นาย ออ่น ออ่น F‐0878 อสม.ผาแตก S

ด.ช. อคัรพนธ์ สมีอย F‐0879 M

นางสาว อจัฉรา คํารังษี F‐0880 ‐ XS

นางสาว อจัฉรา อทุแยง F‐0881 S

นางสาว อจัฉรา อศัวสคุนธ์ F‐0882 M

นางสาว อจัฉราวดี นันทะเสน F‐0883 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย S

นาง อชัรยี์ กมลภพ F‐0884 รพ.สต.โป่งงาม S

นางสาว อญัชลี จันทาพนู F‐0885 ดา่นศลุกากรแมส่าย L

นางสาว อญัชลี สทุธริาช F‐0886 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา S

นางสาว อญัชลี มาลาแชม F‐0887 สปีดไบร์ S

นาง อญัชลี พรมมาลี F‐0888 S

นาย อมัพกิา เเสงบญุ F‐0889 รพ.สต.หว้ยไคร ้ XS

นาง อมัภา ตุน่หนวิ F‐0890 ‐ XS

นางสาว อาเดอ เบเชกู่่ F‐0891 XL

ด.ช. อาทติย์ กลัยาณพสิทุธิ F‐0892 M

อนืๆ  พ.จ.อ. อาทติย์ บญุนอ้ม F‐0893 ทต.เวยีงเชยีงแสน L

นาง อาทติยา สวุรรณกติิ F‐0894 รร.ปิยะพรพทิยา L

นาย อานนท์ อนิทา F‐0895 ไม่ M

นาง อาภรณ์ กนัทะวงค์ F‐0896 M

นางสาว อารยิชาต ิ อา้ยดี F‐0897 L

นางสาว อารยี์ ยอดใจ F‐0898 S

นางสาว อารยีรั์ตน์ อนิธรรม F‐0899 ร.ร.ดารณุราษฎรว์ทิยา S

นาย อํานาจ พาลาด F‐0900 L

นาย อํานาจ กอ้ใจ F‐0901 วทิยาลยัอาชวีเเมส่าย L

นางสาว อําภา รังสนีวกลุ F‐0902 XL

ด.ช. อนิทรศลี เรอืนทอง F‐0903 รอ่งขุน่รันนงิ S

นาย อสิระพงษ์ พกิลุ F‐0904 รพ.สต.โป่งงาม 2XL

นาย อกุฤษฏ์ หอมมะลิ F‐0905 XL

นาย อดุร ฟองนวล F‐0906 สร.เชยีงแสน L

นางสาว อทุมุพร กาบวงั F‐0907 รร.ปิยะพร L

นาย อเุทน บญุชมุ F‐0908 S

นาง อไุรลกัษณ์ กจิศภุกาญจน์ F‐0909 S

นางสาว อษุณีย์ เผา่ศรศีรจติต์ F‐0910 XL
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นาย เอกชยั จันแกว้ F‐0911 ‐ 3XL

นาย เอกนรนิทร ์ คดิชอบ F‐0912 ‐ S

นาย เอกฤกษ์ มงคลธนจารตุ F‐0913 M

นาย เอกลกัษณ์ ทพิยม์ณี F‐0914 M

นาย เอย้ตบิ ตบิ F‐0915 อสม.ผาแตก M

นาย เออืมพร อนิธรรม F‐0916 L

นาง แอน มณีธชพร F‐0917 แอโรบคิเหมอืงแดง M

นาง Meihwa Liang F‐0918 3XL

นาย สนัตภิาพ ขนัตวิงค์ F‐0920 L
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