
คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นางสาว Jiraporn Langkapin V4‐0001 ไมม่ี 2XS

นางสาว กชกร วารนิทรศ์ริลิกัษณ์ V4‐0002 สร.ถนิไทยงาม S

นางสาว กนกวรรณ ภตูยิานันต์ V4‐0003 2XL

นาย กมลศกัดิ . V4‐0004 M

นาย กมลศกัด1ิ . V4‐0005 S

นางสาว กรณัฐสมุนิ เตชะเบญจรัตน์ V4‐0006 สร.ถนิไทยงาม M

นางสาว กจิฐากรณ์ จันทรศพัท์ V4‐0007 สร.ถนิไทยงาม M

อนืๆ  ร.ท. กติตชิยั เจรญิยงิ V4‐0008 เทศบาล ต ◌าํ บ ล เวยีง พา ง ค ◌าํ 3XL

นางสาว จันจริา วฒุสิงัข์ V4‐0009 M

นางสาว จนิดา จรรยาศกัดิ V4‐0010 สร.ถนิไทยงาม M

นาย จริยทุธ . V4‐0011 XL

นาย จริยทุธ2 . V4‐0012 3XL

นางสาว จไุร ชาํนาญ V4‐0013 สร.ถนิไทยงาม L

นาย เจษฎา อณุหพัฒนา V4‐0014 L

นาย ชญากานต์ สร พทุธชนิราช V4‐0015 สร พทุธชนิราช L

นางสาว ชลดิา  เอกชยัพัฒนกลุ V4‐0016 สร.ถนิไทยงาม M

นาย ณัฎฐธนนิ เศรษฐวนชิย์ V4‐0017 S

นางสาว ณชิกมล จอมเขยีว V4‐0018 สร.แมจั่น L

นาย ทศันัย โลภ้ริณุ V4‐0019 สร.แมจั่น L

นางสาว ธวลัรัตน ์ ธนาพัฒนสกลุ V4‐0020 สร.ถนิไทยงาม L

นางสาว นฤชล อาภรณ์รัตน์ V4‐0021 สโมสรโรตารเีชยีงใหมถ่นิไทยงาม XL

นาย นธิิ สงูสวา่ง V4‐0022 M

นาง นภิาพร สทุธแิพท V4‐0023 M

นาง บษุบง จําเรญิดารารัศมี V4‐0024 XL

นาง บษุบง จําเรญิดารารัศมี V4‐0025 สโมสรโรตารพีะเยา XL

นาย ประพันธ์ ทรรศนยีากร V4‐0026 สร.เชยีงรายเหนอื 3XL

นาย พร เชยีงจันทร์ V4‐0027 สร.แมจั่น 2XL

นาง พชิญาภร สวุรรณกลุ V4‐0028 ‐ XS

นาย ไพโรจน์ เออืประเสรฐิ V4‐0029 M

นาง ฟองจันทร์ สขุสวสัด ิณ อยธุยา V4‐0030 สโมสรโรตารเีชยีงใหมถ่นิไทยงาม XS

นาง รัชฎา จริะพงษ์ V4‐0031 M

นาย รัฐกานต ์ ปาระมี V4‐0032 รพ.แมส่าย L

นางสาว รัศม ี พทิกัษ์มโนกลุ V4‐0033 สร.ถนิไทยงาม S

นาง รุง่ราณี . V4‐0034 M

นางสาว เรวด ี ปีตะนลีผลนิ V4‐0035 สร.ถนิไทยงาม M

นาย วชิยั มณีวชัรเกยีรติ V4‐0036 M

นาย ววิฒัน1์ . V4‐0037 XL

นาย ววิฒัน2์ . V4‐0038 M

นาย วรีศกัดิ หมนืมลูกาศ V4‐0039 รพ.สต.เกาะชา้ง M

นาย วรีะชยั จําเรญิดารารัศมี V4‐0040 XL

นาย วรีะชยั จําเรญิดารารัศมี V4‐0041 สโมสรโรตารเีชยีงใหม่ L

นาย ศริศิกัด ิ นันทะ V4‐0042 รพ.แมส่าย S

นางสาว ศริสิมบตั ิ สวุรรณศริิ V4‐0043 สร.ถนิไทยงาม L

นาย ศภุกร วงคส์ภุา V4‐0044 สร.แมจั่น M

นางสาว ศภุลกัษณ์ โลหะโชติ V4‐0045 สร.ถนิไทยงาม M

นาง ศภุานัน ศตีะรัตนะ V4‐0046 วงิเมอืงน่าน XS

นาง ไศลทพิย์ สงูสวา่ง V4‐0047 S

นาย สมชาย . V4‐0048 XL

นาย สมชาย2 . V4‐0049 M

อนืๆ  รศ. สมพร ภตูยิานันต์ V4‐0050 XS

นาย สร.นครเทงิ 2 . V4‐0051 สร.นครเทงิ L

นาย สร.นครเทงิ1 . V4‐0052 สร.นครเทงิ M

นาง สรุยีภรณ์ ทรรศนยีากร V4‐0053 สร.เชยีงรายเหนอื 2XL

นาย โสภณ สธุรรม V4‐0054 L

นาย อภศิกัดิ จอมพงษ์ V4‐0055 สร.แมจั่น L

นาย อภสิทิธิ สภุาเมสทิธิ V4‐0056 S

นางสาว อรพนิท์ วบิลุสนัติ V4‐0057 สร.ถนิไทยงาม XS

นางสาว โฮป วชัรปรชีา V4‐0058 สร.ถนิไทยงาม L
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