
คาํนําหนา้ ช.ือ นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นางสาว Nilar Aye 10‐0001 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

ด.ญ. กนกวรรณ นมิพี 10‐0002 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย S

ด.ช. กฤษฎา ศรสีวาทดิ 10‐0051 โรงเรยีนอนุบาลแมส่าย
นาย กฤษฎา ใจวรรณะ 10‐0003 M

นาย กนัตก์มล กนัทะเตยีน 10‐0004 L

ด.ช. เกยีรตกิร เเซห่ลี 10‐0005 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา L

นาย ขวญัมนัส ยนัีน 10‐0006 M

นาย เขมนิท์ แซต่งิ 10‐0007 L

ด.ญ. จรรยาพร สทิธกินั 10‐0008 S

ด.ญ. จันทรรั์ตน์ นรัินดรภั์กดี 10‐0009 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา L

นางสาว จารวุรรณ อุน่คํา 10‐0010 รร.มปศ L

นาย จริยทุธ จี 10‐0011 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

นาย เจษฎา สขุเสาร์ 10‐0012 L

นาย ฉัตรฐากร วงศปั์ญญา 10‐0013 ‐ M

นาง ชญานี แซว่าง 10‐0014 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา S

ด.ญ. ชนมญ์าทพิย์ สยุะเสาร์ 10‐0015 XS

นาย ชวลติ เชา 10‐0016 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

นาย ชาญชยั เเซล่ี 10‐0017 M

ด.ญ. โชตกิา ปลดิา 10‐0018 ร.ร.ดรณุราษฏรว์ทิยา M

ด.ช. ณรงคศ์ักดิ จายหลวง 10‐0019 ‐ S

นางสาว ดาวเรอืง นามแกว้ 10‐0020

ด.ช. ทววีฒัน์ คําดา 10‐0021 M

ด.ช. ธนโชต ิ เกตแกว้ 10‐0022 ไตรกฬีาแมส่าย M

ด.ช. นฤปกร ชุม่ไชยา 10‐0050 VIPเกง่กาจ S

ด.ญ. นัยญาเรตร สขุสําราญ 10‐0023 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

ด.ช. นริมติ   คํามา 10‐0024 ไตรกฬีาแมส่าย M

ด.ญ. ปนัดดา ตารนิทร์ 10‐0025 บา้นองิอุน่ S

นางสาว ปัทมา อะทะวงษา 10‐0026 M

นางสาว ปาลติา ศรชียัศภุกจิ 10‐0027 S

ด.ญ. พรทพิย์ ตานคํา 10‐0028 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา S

นาย พรรธกานต์ คําใส 10‐0029 L

นางสาว ภคมน คําวงค์ 10‐0030 M

นาย ภรัณยู ภูส่วสัดิ 10‐0031 L

นาย ภพูาน ตาหลวง 10‐0032 S

นางสาว มณี พลธนะวสทิธิ 10‐0033 S

นาง มาจอ้ง มาเยอะ 10‐0034 M

นางสาว มาลี แซว่า้ 10‐0035 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย M

ด.ญ. รัญชดิา แสงคํา 10‐0052

ด.ญ. รัตนต์กิาญจน์ ธดิาเรอืง 10‐0036 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย XS

ด.ช. วรปรัชญ์ ปัญญางาม 10‐0037 Club วงิเพอืนอ้ง M

นางสาว วาธติรา ถานะฟอง 10‐0038 M

ด.ช. ศภุสนิ เเซห่วง 10‐0039 ร.ร.ดรษุราษฎรว์ทิยา L

นาย เศรษฐกจิ พลพชื 10‐0040 ‐ S

นาย สหภาพ เครอืบญุราช 10‐0041 ไตรกฬีาแมส่าย M

นาย โหลหนิ แซจ่า๋ว 10‐0042 M

นาย อนุวฒัน์ ไชยยะ 10‐0043 L

นาย อรรถพร จุย้สแีกว้ 10‐0044 S

ด.ญ. อมัพกิา ไทยใหญ่ 10‐0045 ไมม่ี S

ด.ญ. อาซอื เบเซ 10‐0046 M

ด.ช. อา้ยเชา่เชยีน อา้ย 10‐0047 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา S

ด.ช. เอกรัฐ ฉันคํา 10‐0048 XL

ด.ช. เอยีะซาน อชาแสงภักดี 10‐0049 M

มนิมิาราธอน 10K รุน่อายตุํ�ากวา่ 20 ปี



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นางสาว Manussanan Tuwakham 20‐0001 ‐ XS

นาย Niwat Kongsaen 20‐0002 ‐ M

นาย Pakpoom Sudjada 20‐0003 CRBrunning L

นางสาว Pennapa Tuwakham 20‐0004 ‐ XS

นางสาว Promphatsorn Asanithikun 20‐0005 ‐ M

นาย Sai Mya Aung 20‐0006 หยกทองทวี M

นาย Shanyanutt Thammajai 20‐0007 ขเีมาชวนวงิสายเหนอื XS

นาย Supakarn Keawrakmook 20‐0008 M

นาย Suriya Sreesrual 20‐0009 Blackbanana L

นางสาว กมลธดิา ดอกไม ้ 20‐0010 M

นาย กฤษณพล พน้ภัย 20‐0011 ไตรกฬีาแมส่าย M

นาย กฤษณะ กา๋แกว้ 20‐0012 L

นาย กติตชิยั เรอืนรัศมปีระชา 20‐0013 L

นาย กติตพิงศ์ นามสาม 20‐0014 L

นาย กติเิชษฐ์ ไชยศรี 20‐0015 ขเีมาชวนวงิสายเหนอื XL

นางสาว กติยิา กอ้นใจ 20‐0016 ‐ XS

นางสาว เกศนภา นาใจ 20‐0017 ‐ XS

นาย เกศนิี ชยัชมุภู 20‐0018 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

นางสาว เกษณี ดวงพร 20‐0019 S

นาย เกยีรตชิาย จอีาทติย์ 20‐0020 แมจั่น M

นางสาว เขมแข โออนุรักษ์ 20‐0021 black banana MSC XS

นางสาว แคทรยิา วงศห์ลาว 20‐0022 2XS

นาย จันทร์ วงคแ์กว้ 20‐0023 เหนอืสดุ XL

นาย จณิณ์ณชิาญ์ คณุคงคาพันธ์ 20‐0024 โยคะลลติา 2XS

นาย จธิาวฒัน์ ยอดกาศ 20‐0025 ‐ L

นางสาว จริาพร สมพันธ์ 20‐0026 ‐ L

นาย จรีะพงศ์ หมนืจี 20‐0027 ขเีมาชวนวงิเหนอืสดุในสยาม2019 L

นาย จลุภพ ยอดบญุมี 20‐0028 Timber wolf runner M

นาย เจรญิชยั ยอดกนัทา 20‐0029 โดดเดยีวป่าวเปียวหัวใจ XL

นางสาว ฉัตราพร เขจร 20‐0030 ‐ M

นาย ชญาณนิทร์ นงคย์า 20‐0031 วงิเอามว่น XL

นาย ชยัยา แกว้รากมขุ 20‐0032 M

นาย ชาครติ นติกิารณ์วาณชิย์ 20‐0033 XL

นาย ชาตชิาย ศรกีนุนะ 20‐0034 XL

นางสาว ชตุกิาญจน์ เชาวพลกลุ 20‐0035 BNN running  XS

นางสาว ฐชิญา โชคกจิพงค์ 20‐0036 S

นางสาว ฐตินัินท์ วงัอายุ 20‐0037 ‐ S

อนืๆ  ส.ต.ต. ณภัทร เครอืดี 20‐0038 S

นาย ณัฐพนธ์ ธรียา 20‐0039 ชานมรันนงิ XL

นาย ณัฐพล ศรกีนั 20‐0040 L

นาย ณัฐวตัร จันต๊ะคาด 20‐0041 MFU‐RUN L

นาย ดวงแกว้ ดวงตะวนั 20‐0042 L

นาย ตบิ คําแกว้ 20‐0043 หยกทองทวี M

นาย ทรงเดช เจรญิชยั 20‐0044 L

นาย ทรงพล เจรญิชยั 20‐0045 L

นาย ธนกฤต ดังกลาง 20‐0046 ‐ M

นางสาว ธนพร บญุหอ้ย 20‐0047 S

นาย ธนัท ศรขีาว 20‐0048 L

นาย ธรีศักดิ คําซาว 20‐0049 L

นาย ธรีศักดิ ป่งแกว้ 20‐0050 #ขเีมาชวนวงิโซนเหนอื2019 XL

นาย นราธร อนิทรศ์ริ ิ 20‐0051 ชมรมป่าตงึรันนงิ L

นาย นเรศ ดงเย็น 20‐0052 L

นางสาว นําพร พลสง 20‐0053 2XS

นางสาว นติยป์พร ธรรมนูญ 20‐0054 XS

นางสาว นติยา จันทรเ์ป็ง 20‐0055 รพ.สต.เกาะชา้ง XS

นาย นตินัิย โยนจิ 20‐0056 L

นาย เบญญา สมัพันธสทิธิ 20‐0057 M

นางสาว ประภาพร แกว้พา 20‐0058 M

นาย ประวทิย์ สดีี 20‐0059 ‐ L

นาย ปรญิญา จติต ์คํา 20‐0060 Double  B  CR  Crew  L

นาย ปันแกว้ บญุรอด 20‐0061 โรงเรยีนวดัถําปลาวทิยาคม L

นาย ฝน อุน่คํา 20‐0062 M

นางสาว พัชราภรณ์ มาลารัตน์ 20‐0063 2XS

มนิมิาราธอน 10K รุน่อาย ุ20-29 ปี



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นางสาว พทิธยิา ศรบีญุเรอืง 20‐0064 2XS

นางสาว พมิพนา คําดว้ง 20‐0065 S

อนืๆ  วา่ท ีร.ต.หพมิพกิา ขนุแกว้ 20‐0066 รพ.แมส่าย S

นาย พรีะพล หน่อแกว้ 20‐0067 M

นาย พฒุพัิฒน์ ประเสรฐิ 20‐0068 S

นางสาว เพ็ญสดุา ศรลีาวงษ์ 20‐0069 ไมม่ี S

นางสาว ภรณ์ภมิล มงคลคลี 20‐0070 XS

นาย ภาณุวทิย ์ วงษ์พฒุ 20‐0071 ไตรกฬีาแมส่าย M

นาย มงคล แกว้ตา 20‐0072 ‐ M

นาย มงคล บญุมา 20‐0073 XL

นางสาว มณีรัตน์ วรสวุรรณาภรณ์ 20‐0074 XS

นาย เมธศิ ศรมีนัส 20‐0075 ไมม่ี L

นางสาว เมรัลดา ธะวาติ 20‐0076 Elungrun 2XS

นาย เมษา ศรใีจ 20‐0077 #ขเีมาชวนวงิโซนเหนอื2019 L

นางสาว รตริส คํามลู 20‐0078 XS

นางสาว รอด นามดี 20‐0079 ‐ S

นาย รัชชานนท์ ศรธีพิรรณ์ 20‐0080 S

นางสาว รัชนี กติมิา 20‐0081 2XS

นางสาว รญิธารา บญุทาคํา 20‐0082 ไมม่ี M

นาย วนัส ภญิโญ 20‐0083 วงิเอามว่น S

นางสาว วรรศกิา วงิวอน 20‐0084 XS

นาย วรวฒุิ ป้าคํานอ้ย 20‐0085 รร.มปศ L

นาย วรากรณ์ ทรงคํา 20‐0086 นําใจไมตรเีชยีงราย L

นาย วราวฒุิ ชุม่มงคล 20‐0087 M

นาย วชัระ จุย้จวิ 20‐0088 โรงเรยีนวดัถําปลาวทิยาคม L

นาย วนัชยั กองฟู 20‐0089 ทมีนกกระจอกบอดแีสลมเชยีงราย L

นางสาว วนัวสิาข์ มานวม 20‐0090 2XS

นางสาว วชิญา จันทรคํ์า 20‐0091 XS

นาย วนิ ไมร่ะบุ 20‐0092 L

นาย วบิญุชยั บญุเป็งแกว้ 20‐0093 ‐ XL

นางสาว วไิลวรรณ ดงเย็น 20‐0094 ‐ XS

นาย วศิารัตน์ รอ้งขันแกว้ 20‐0095 ทมีนกกระจอกBodyslamเชยีงราย M

นาย วฬิุรวธุ จยิพิงศ์ 20‐0096 ไมม่ี XL

นาย วฒุชิยั ลังกาพนิธุ์ 20‐0097 L

นาย วฒุพิงษ์ ลางิ 20‐0098 XS

นาย ศรเีดช อทุา 20‐0099 2XL

นางสาว ศศมิาภรณ์ วงคเ์วยีน 20‐0100 โตโยตา้เชยีงราย S

นางสาว ศศวิมิล ไชยรนิทร์ 20‐0101 2XS

นางสาว ศริปิระภา พมิพเ์วนิ 20‐0102 ‐ 2XS

นาย ศวินนท์ จันทรพ์สิทุธกิลุ 20‐0103 BlackbananaMSC M

นาย ศภุชยั ยสีุน่ศรี 20‐0104 L

นาย ศภุวชัร์ จันทาพนู 20‐0105 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา L

นาย สรศักดิ ชว่ยสงค์ 20‐0106 ครโูรงเรยีนบา้นสนัมะนะ XL

นางสาว สจุริา รัตนทวชียัพร 20‐0107 XS

นางสาว สดุาทพิย์ คํานอ้ย 20‐0108 M

นาย สทุนิ ปนัุนท์ 20‐0109 ตุน่หงกิรันนงิ L

นางสาว สนุสิา โลพ้ริณุ 20‐0110 M

นางสาว สมุติรา ขวญัไตรรงค์ 20‐0111 S

นาย สมุนิตรา ศักดดิา 20‐0112 L

นาย สรุวจัน์ เดชชนะสกลุ 20‐0113 2XL

นาย สรุยัิน แซโ่ซง้ 20‐0114 โรงพยาบาล M

นาย เสรชียั พนูสวุรรณ์ 20‐0115 M

นางสาว หนงึฤทัย แซเ่ซยีะ 20‐0116 S

นาย อนุพงษ์ โกศสบื 20‐0117 S

นาย อภรัิกษ์ แยงพงษ์ 20‐0118 L

นางสาว อรณุรัตน์ มณีชยั 20‐0119 XS

นางสาว อจัฉรา ประเสรฐิ 20‐0120 S

นางสาว อาทติยา แซล่ี 20‐0121 XS

นาย อานนท์ อนันตเ์กษมพร 20‐0122 2XL

นาย อทิธโิชติ ชมุภู 20‐0123 S

นาย เอกพันธ ์ วงคก์า 20‐0124 อสิระ L

นาย เอกวทิย์ อมิอนงค์ 20‐0125 L

นาย เอกสทิธิ ดาวชยั 20‐0126 XL

มนิมิาราธอน 10K รุน่อาย ุ20-29 ปี



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นาย Chaloemphon Chuenwong 30‐0001 L

นางสาว Darunee Moonduang 30‐0002 ไมม่ี XS

นางสาว jatuporn jandang 30‐0003 WGG 2XS

นาย Kham Shan 30‐0004 S

นาง Methawee Root 30‐0005 XS

นางสาว Methinee Wannasopha 30‐0006 2XS

นาง Nang  Pin 30‐0007 Club bp fineness tachileik  M

นาย Phattharaphon  Noimor  30‐0008 หน่อสปอรต์เชยีงราย M

นาย pisuttorn ubolrat 30‐0009 WGG M

นาย Sai Tun Myint Oo 30‐0010 M

นางสาว กนกรส กฤตตมโนรถ 30‐0011 M

อนืๆ  พ.ส กมนตันฐ คําดี 30‐0012 โยคะลลติา M

นาย กมล ตงับรรเจดิสขุ 30‐0013 2XL

นางสาว กมลทพิย์ สทุธะสรุยิะ 30‐0014 S

นางสาว กรปวยี์ พัวนุกลูนนท์ 30‐0015 วงิเพอืสขุภาพแมจั่น S

นางสาว กรรณกิาร์ ไชโยกาศ 30‐0016 S

นาง กฤตยา ภวูเจรญิกรู 30‐0017 S

นาย กฤษณะ บญุสม 30‐0018 วงิเอามว่น L

นางสาว กฤษณา ดงปาลี 30‐0019 ‐ L

นาย กฤษดา รุง่อนิทร์ 30‐0020 L

นาย กติตพิงษ์ แสงเป็ก 30‐0021 โยคะลลติา M

นาย ขวญัชยั โพธา 30‐0023 M

นาย คธาหัตถ์ มงคลใหม่ 30‐0024 L

นาง คัทรยีา วงัชณิกลุโรจน์ 30‐0025 S

นาย จตรุงค์ ณรงคฤ์ทธิ 30‐0026 วงิเพอืสภุาพเเมจั่น L

นาย จตรุพร พานประเสรฐิ 30‐0027 L

นาย จรัญ โปราหา 30‐0028 ไมม่ M

นาง จรณีุ สจุี 30‐0029 S

นาย จักรกฤษ จักษุธารา 30‐0030 M

นาย จักรกฤษณ์ คําหลู่ 30‐0031 รอ้ย.ม.3 ฉก.ม.2 M

นาย จักรพงศ์ อนิต๊ะนนิ 30‐0032 M

นาย จักรพันธุ์ อนิทเสน 30‐0033 ไมม่ี S

นางสาว จติราภรณ์ ธรรมเมอืง 30‐0034 ไมม่ี M

นาย จริวฒัน์ ตรเีศยีร 30‐0035 2XL

นาย จรัิฎฐ์ จะลอ 30‐0036 XL

นาย จรัิฐ ลลีาพัฒนดษิฐ์ 30‐0037 XL

นาย จรีเดช ทรายหมอ 30‐0038 M

นาย เจษฏาพร ใจมา 30‐0039 XL

นาย เฉลมิชยั อศัวโสภี 30‐0040 M

นาย เฉลมิพร อาทติะศลิป์ 30‐0041 เทศบาลตําบลแมส่าย L

นางสาว ชญานน์สิร์ ปรัชญสทิธไิชย 30‐0042 S

นางสาว ชมพนุูท จนิะโกษฐ์ 30‐0043 M

นาย ชชัวาลย์ ชยัชมภู 30‐0044 ไมม่ี M

นาย ชยัวฒัน์ กนัทะเนตร 30‐0045 XL

นาย โชคอํานวย แซพ่า่น 30‐0046 L

นาย โชคอํานวย แซพ่า่น 30‐0047 L

นางสาว ฐติญิา เครอืวงค์ 30‐0048 RFFYOM XS

นาย ฐติพิงศ์ ณ อทุัย 30‐0049 L

นางสาว ณัฏฐจ์ริา โยนจิ 30‐0050 S

นางสาว ณัฐวรรณกานต์ ศริภัิทรนุกลุ 30‐0051 BBL S

นาย ณัฐวตัร แกว้ทา 30‐0052 M

นาย ณัฐวสัส์ ผดงุพงษ์ศริิ 30‐0053 L

นาย ดวงจันทร์ กา้งออนตา 30‐0054 M

นางสาว ดารารัตน์ ศรพัีนธุ์ 30‐0055 โรงเรยีนเจา้พอ่หลวงอปุถัมภ5์ 2XS

นาย เดชณรงณ์ ภาคภมูิ 30‐0056 โอชเิน M

นาย เดชานนท์ จโินคณุ 30‐0057 XL

นาย ทนงศักดิ แสนมา 30‐0058 รรชมุชนบา้นไมล้งุขน M

นาย ทนากรณ์ จันโย 30‐0059 หน่อสปรต์ L

นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกลุ 30‐0060 M

นางสาว ทวรัีก เกดิประกอบ 30‐0061 S

นาย ทองคํา จาสงิหคํ์า 30‐0062 หยกทองทวี M

นาย ธณกฤต เขอืนคํา 30‐0063 เพอืนยมูิ M

นาย ธนเดช ธรีะพงษ์ 30‐0064 L

มนิมิาราธอน 10K รุน่อาย ุ30-39  ปี



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นาย ธนพล ธรรมเทศ 30‐0065 M

นาย ธนพัฒน์ วงศศ์ริวิฒัน์ 30‐0066 ‐ S

นาย ธนภัทร ทองยอ้ย 30‐0067 เกอืกแดงรันนงิ XL

นาย ธนภมูิ มโนสกลุ 30‐0068 M

นาย ธนัญกร แลสนักลาง 30‐0069 วงิเอามว่น S

นาย ธนติ ยศดี 30‐0070 L

นางสาว ธญัญาทพิย์ ยแีซว 30‐0071 XS

อนืๆ  วา่ทรีอ้ยตธรีนัย เรอืงภัทรกลุ 30‐0072 ทมีนกกระจอกบอดสีแลมเชยีงราย L

นาย นที นันเมอืง 30‐0073 L

นาย นพพร วรรณราช 30‐0074 M

นาย นภดล ขัดสงคราม 30‐0075 2XL

นาย นภัทร วงศจั์นทร์ 30‐0076 M

นาย นเรศ พอสม 30‐0077 นกกระจอกเชยีงราย M

นาง นวลทพิย์ ซาโต ้ 30‐0078 ไมม่ี XS

นาย นอ้ย ยี 30‐0079 ‐ L

นาย นันทน์ภัส แกว้เงนิ 30‐0080 รพ.แมส่าย 2XS

นาย นตินัิย ใจพันธ์ 30‐0081 M

นาย นทิัศน์ ศรรัีตนประสทิธิ 30‐0082 L

นาย บญุชว่ย บญุเป็งแกว้ 30‐0083 ‐ L

นาย บญุวฒัน์ กจิตระกลู 30‐0084 XL

นาย ประทานพร โปลาหา 30‐0085 หมอูว้น&หมตูุย้ L

นางสาว ปราณี แสนคําหอม 30‐0086 อสิระ M

นางสาว ปวณีา พยิศ 30‐0087 ‐ XS

นาย ปัณณวฒัน์ อนิแสง 30‐0088 S

นาย ปิยะพงษ์ ธจินิ 30‐0089 S

นาย ปิยะพัฒน์ สอนสกุอง 30‐0090 ฮกัแมส่าย S

นาย พงษ์พันธ์ พฟิู 30‐0091 ตุน่หงกิรันนงิ L

นาย พรสยาม พรหมวเิชยีร 30‐0092 XL

นางสาว พมิพว์รยี์ แสนทวกีลุ 30‐0093 ‐ M

นาย พรัิชยธ์นัช อภรัิกษ์กลุ 30‐0094 XL

นาย พษิณุ สโุพธณิะ 30‐0095 ‐ XL

นางสาว พรีภัทร์ โชคดํารงสขุ 30‐0096 XS

นางสาว พสุดี ชยันวล 30‐0097 S

นาย เพทาย จันทราพนู 30‐0098 RFF S

นางสาว ภัทรภร วาณชิธนากลุ 30‐0099 ร.ร.ดรณุราษฎรว์ทิยา M

นาย ภานุวฒัน ์ ชยัแกว้ 30‐0100 ต.ช.ด. M

นาย ภวูสษิฏ์ พศนิธรีวงศ์ 30‐0101 ลักเมยีวงิ M

นางสาว มณีรัตน์ คําปัน 30‐0102 ไมม่ี L

นาย มนตช์ยั ภริะบัน 30‐0103 L

นางสาว มลธชิา แชล่ี 30‐0104 ไมม่ี L

นางสาว มาไล อนิตะ 30‐0105 ไมม่ี L

นาย ยงิยง แสงตระการ 30‐0106 L

นาย ยทุธการ ทาทุง่กู่ 30‐0107 #ขเีมาชวนวงิโซนเหนอื2019 XL

นาย ยธุยา สงัแสวง 30‐0108 L

นาย เยยีมสวสัดิ โลพ้ริณุ 30‐0109 M

อนืๆ  ร.ต.อ รัชพล คําฮอม 30‐0110 L

นางสาว รัตนภรณ์ คําดี 30‐0111 โยคะลลติา S

นางสาว ไรวนิพธิาร แกว้ศรวีชิยั 30‐0112 XL

นางสาว ลักษมกีานต์ อศัวสคุนธ์ 30‐0113 S

นาย วรพจน์ ศรสีวสัดิ 30‐0114 3XL

นาย วรพล ศักดแิสน 30‐0115 L

นางสาว วราภรณ์ อนุวฒันศ์ริกิลุ 30‐0116 2XS

นางสาว วลัยลักษณ์ ตา่ยไทย 30‐0117 M

นาย วสนัต ์ ขวญัจา่ 30‐0118 L

นาย วนัเฉลมิ กริยิา 30‐0119 M

นาย วาทศลิป์ สยุา 30‐0120 ส.ปีดไบร์ M

นาย วทิยา แรงจรงิ 30‐0121 MRC+ S

นาย วรียทธ บญุเป็ง 30‐0122 L

นาย วรีวฒัน์ เทพอนิทร์ 30‐0123 สาธารณสขุจังหวดัลําปาง 2XL

นาย วรีะ อศัวโสภี 30‐0124 M

นาย วรีะเดช จันต๊ะคาด 30‐0125 XL

นาย วฒุากร นุตยกลุ 30‐0126 L

นาย วฒุนัินท์ รับรู ้ 30‐0127 L

มนิมิาราธอน 10K รุน่อาย ุ30-39  ปี



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นาย ศรัทธา จรรยา 30‐0128 M

นางสาว ศริพิร เรอืนมลู 30‐0129 XS

นางสาว ศริลิักษณ์ ลอยรังษี 30‐0130 S

นาย ศวิกร ความหมนั 30‐0131 MFU Long Run S

นาย ศวิกร สามบญุ 30‐0132 L

นาย ศภุกจิ บญุเป็ง 30‐0133 M

นาย ศภุชยั ประสบเกยีรติ 30‐0134 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย L

นาย ศภุชยั วงคส์าหนอ้ย 30‐0135 XL

นาย ศภุวชิญ์ จนิะโกษฐ์ 30‐0136 L

นาย สมชยั กอ้ยแกว้ 30‐0137 ไมม่ี M

นางสาว สมเด็จ เดชพรม 30‐0138 XS

นาย สหพันธ์ เพ็ชรอนิทร์ 30‐0139 ชพส.ท ี3209 L

นาย สนัติ จรัลอารกีลุ 30‐0140 ไมม่ี M

นาย สาม นามยี 30‐0141 พานรันเนอร์ M

นาย สทิธชิยั เชอืเจ็ดตน 30‐0142 M

นาย สชุนิย ์   วงัชณิกลุโรจน์ 30‐0143 L

นาย สทุธ ิชยั ประเสรฐิ 30‐0144 Slowliferunning  M

นาย สทุธพิงษ์ ฟองอนิทร์ 30‐0145 M

นาย สไุผท เองไพบลูย์ 30‐0146 XL

นาย สภัุทรดสิ วไิลพันธุ์ 30‐0147 M

นางสาว สภุารัตน์ แซจ่าง 30‐0148 S

นาย สเุมฆนิ บญุชนื 30‐0149 S

นาย สรุชยั หงษ์คํา 30‐0150 S

นาย สรุพงษ์ หงษ์คํา 30‐0151 L

นาย สรุศักดิ ปัญญา 30‐0152 อสิระ L

นาย สรุยิา ใจกวา้ง 30‐0153 M

นางสาว สรุยีพ์ร ฮุน่สกลุ 30‐0154 XL

นาย สวุจัิกขณ์ นาใจ 30‐0155 ฮกัแมส่าย S

นาย เสาร์ ชยัวงค์ 30‐0156 คณุยเีจยีน S

นางสาว เสาวรยี์ สทิธเิลศิ 30‐0157 ตม.จว.เชยีงราย RUN Club XS

นางสาว หญงิ พรหมมา 30‐0158 2XS

นาง หนงึฤทัย สมคํา 30‐0159 TANK S

นาย อนุชติ คดิคําสว่น 30‐0160 M

นาย อภรัิกษ์ บญุยนื 30‐0161 M

นาย อจัฉนัย ธานี 30‐0162 M

นาง อจัฉรา กนัแกว้ 30‐0163 XS

นางสาว อจัฉราพรรณ พรหมวเิชยีร 30‐0164 2XS

นางสาว อญัชลี ศริภิา 30‐0165 2XS

นาย อศัวนิ นาใจ 30‐0166 ‐ S

นาย อาทติย์ เกยีนสนัเทยีะ 30‐0167 M

นาย อาทติย์ สง่เจรญิ 30‐0168 90HIPHOUSE L

นางสาว อารวีรรณ กติตวิฒัน์ 30‐0169 M

นาย อาหลี เซอเมอกู่ 30‐0170 Akhapunarak S

นาย อนิ เรอืนทอง 30‐0171 รอ่งขุน่รันนงิ L

นางสาว อษุณียา เรอืงวงษ์ 30‐0172 S

นาย เอกศฺษิฎ์ เสารฝั์น 30‐0173 สวนอุย้รันนงิ M

นาย เอนก หน่อฝัน 30‐0174 ไมม่ี L

นาง แอ จันต๊ะวงค์ 30‐0175 ไมม่ี XL

มนิมิาราธอน 10K รุน่อาย ุ30-39  ปี



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นาย arjan kooreman 40‐0001 no L

นาง Ei Yut  40‐0002 S

นาย HLA AYE สายลมจอย 40‐0003 M

นาง Ketsara Katcharoen  40‐0004 ‐ 2XS

นาย SHAOIAN YU 40‐0005 S

นาย tawatchai oonhapattana 40‐0006 M

นาง กนกวรรณ พรมมา 40‐0007 ไมม่ี L

นางสาว กมนพร นาเนกรังสรรค์ 40‐0008 ‐ S

นาย กําชยั เรอืนคํา 40‐0009 _ XL

นาย กติตพิงษ์ คําทราย 40‐0010 อบจ.เชยีงราย L

นาย กติตศิักดิ ชุม่เรอืน 40‐0011 ผอ.โย L

นาง กรีตกิา แสนมา 40‐0012 รรชมุชนบา้นไมล้งุขน S

นาง เกยีง หยี 40‐0013 XS

นาย ไกรศร ชุม่มงคล 40‐0014 ‐ M

นาง จันทนา ชมภรัูกษ์ 40‐0015 ‐ S

นาย จามกิร ปัญญาโกษา 40‐0016 M

นาง จติรจําเรญิ อนิปัญญา 40‐0017 chun runner 2XS

นางสาว จริา อนิทจักร 40‐0018 S

นาย เฉลมิชยั วชัรพนาพงศ์ 40‐0019 ‐ XL

นาย ชยัพร พงึตน้ 40‐0020 โตโยตา้เชยีงราย M

นาย ชายแกว้ หน่อกว้ 40‐0021 สดุเหนอื M

นาง ชลุกีร ชะพลพรรค 40‐0022 ไมม่ี S

นางสาว ณภัทร โสภาภริมย์ 40‐0023 สร.เชยีงแสน L

นาย ดนัย ทะอุน่ 40‐0024 ไมม่ี M

นาง ดรรชณี แกว้จันทร์ 40‐0025 มลูนธิเิด็กโสสะเชยีงราย S

นางสาว ดลฤดี ชมุภรัูตน์ 40‐0026 โฮงยาไทย Run XS

นาง ดวงนภา ตาหลวว 40‐0027 2XS

นาง ดารนิทร์ ตารนิทร์ 40‐0028 บา้นองิอุน่ M

นาย เดชา เงนิเย็น 40‐0029 M

นาย ตณิณ์ สนุทรธรรมกลุ 40‐0030 เชยีงรายซอคเกอร์ S

นาย ทรงศักดิ ปาเกยีง 40‐0031 ตม.จว.เชยีงราย L

นาย ธนกร ปากองวนั 40‐0032 ไมม่ี M

นาย ธเนตร แสงเพ็ญ 40‐0033 M

นาง ธญัชนก บญุศรี 40‐0034 M

นาง ธญัญลักษณ์ เลยีงพรม 40‐0035 M

นาย นพดล ดอกหอม 40‐0036 XS

นางสาว นภาพร กอ้นกาศ 40‐0037 2XS

นาย นราธปิ จันทาพนู 40‐0038 M

นางสาว นลนิ นยิมไทย 40‐0039 ไมม่ี XL

อนืๆ  คณุ นัชชา คํากอ๋ง 40‐0040 S

นาง นศิารัตน์ เงนิพันธ์ 40‐0041 XS

นาย บรรดษิฐ ปงชายคํา 40‐0042 สดุเหนอื L

นาย บญุคดิ อนิต๊ะสลีา 40‐0043 วงิเพอืสขุภาพแมจั่น M

นาย บญุเมฆ วงคฝั์น 40‐0044 XS

นาย บญุเรอืง กอ้ใจ 40‐0045 รพ.สต.โป่งผา S

นาง บณุทกิา เงนิเย็น 40‐0046 mosquito M

นาย ปญจพล ยยีง 40‐0047 L

นาย ประจักร ใจฉลาด 40‐0048 ธ.กรงุไทย M

นาย ประพันธุ์ บัวยอ้ย 40‐0049 L

นาย ปรชีา อนิปัญญา 40‐0050 chun runner XS

นาย ปิยะวฒัน์ ศรพีลาวฒัน์ 40‐0051 L

นาย ผไท พลชยั 40‐0052 XL

นาย พรรคพล ชะพลพรรค 40‐0053 ไมม่ี M

นางสาว พรสวรรค ์ สรุยิะ 40‐0054 แมส่ายรันนงิคลับ M

นางสาว พวงทอง ขวญัจา่ 40‐0055 XS

นาย พายัพ หมายมัน 40‐0056 ไมม่ี L

นาย พเิชฐ อํามาตยม์ณี 40‐0057 สนิธานี M

นางสาว เพ็ญศรี ศรวีชิยั 40‐0058 2XS

นาย ไพโรจน์ เนาวช์มภู 40‐0059 L

นาย ภวฒุิ วงศไ์ชย 40‐0060 ผอ.โย XL

นาง ภัทรานษิฐ์ ลัมวฒุิ 40‐0061 416zone3running 2XS

นาย ภัทราวฒุ ิ ปนัูน 40‐0062 L

นาง ภัสรนิทร์ แซเ่หยาะ 40‐0063 S

มนิมิาราธอน 10K รุน่อาย ุ40-49 ปี



คาํนําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นาง ภมิลรักษ์ ปาระมี 40‐0064 ‐ S

นาง มรรยาท ปากองวนั 40‐0065 S

นาย มารษุ ภวูเจรญิกรู 40‐0066 XL

นาย ยงยทุธิ พงศช์นานันท์ 40‐0067 HINO เชยีงราย XL

นาย รชยา แกว้นันท์ 40‐0068 ธ.กรงุไทย S

นางสาว รัตตกิาญจน์ ไชยานันตา 40‐0069 S

นางสาว รัตนณุ์ปพร ศรสีองเมอืง 40‐0070 S

นาย รัตนะชยั สพีรมตงิ 40‐0071 M

นาง รัตนาภรณ์ พมิพ ์พ ◌ ิสทุธ ิวงค ์ 40‐0072 L

นาย วทัญ ู อยูเ่จรญิ 40‐0073 M

นาย วรพล ธปูมงคล 40‐0074 ไมม่ี S

นาย วรยทุธ อคัรวนสกลุ 40‐0075 XL

นาย วรวทิย์ กนัทะรส 40‐0076 416Zone3 L

นาง วลัลภา ชนืมงคลสกลุ 40‐0077 XS

นาย วชิาญ เมฆศริิ 40‐0078 ไมม่ี XL

นาย วทิยากลุ สมชาติ 40‐0079 RFF M

นาย วรีพรรณ อนัทา้ว 40‐0080 M

นาย วรีะพันธ์ คําธญั 40‐0081 L

นาย ศรัณย์ มติรเจรญิ 40‐0082 L

นาง ศศปิระภา เดนิเมอืง 40‐0083 S

นาง เศรษฐธ์ดิา พวงพลิา 40‐0084 M

นาย สมบรูณ์ วอ่งไวพันธุ์ 40‐0085 OSK MARATHONER M

นาย สมลักษณ์ กนัแกว้ 40‐0086 S

นาง สวาท เรอืงเจรญิ 40‐0087 ‐ S

นาย สตัยา พนิทะ 40‐0088 รพ.แมส่าย M

นางสาว สาธติ วงคเ์นยีดวฒันา 40‐0089 XS

นางสาว สริมิาศ ฟองสมทุร 40‐0090 Slowlife running XL

นาย สธุี เรอืงเจรญิ 40‐0091 ‐ L

นาง เสาวลักษณ์ ปัญญายม 40‐0092 _ XS

นาย แสงอรณุ พงษ์แพทย ์ 40‐0093 ไมม่ี L

นางสาว โสภา หงษ์คํา 40‐0094 M

นาย อดศิัย ใจฉลาด 40‐0095 ธ.กรงุไทย L

นาย อธติ เผา่ศรศีรจติต์ 40‐0096 เวโลเช่ M

นาย อนันต์ ตันตโิชตวิฒัน์ 40‐0097 ผอ.โย 2XL

นางสาว อภญิญา ภตูยิานันต์ 40‐0098 S

นาง อรพนิ พรมเพ็ชร 40‐0099 XS

นางสาว อรอนงค์ ไชยมงคล 40‐0100 XS

นาย ออ๊ด คําใส 40‐0101 XL

นาย อคัรวฒัณ์ ลัมวฒุิ 40‐0102 416zone3running M

นาง อมัพร ดวงคํา 40‐0103 L

นาง อมัพวนั พสิยัเลศิ 40‐0104 แมส่รวยรันนงิ 2XS

นางสาว อาเหมย แซโ่ฉ่ง 40‐0105 M

นางสาว อมิพา ทาเศรษฐ 40‐0106 S

นาย อดุม ธรุะกจิเสรี 40‐0107 S

นาง อบุลวรรณ ชวีสกลุยง 40‐0108 S

นาย เอกภพ เพยีรพเิศษ 40‐0109 อนาคตใหม่ L

นาย แกว้ ไชยยา 40‐0110 S

มนิมิาราธอน 10K รุน่อาย ุ40-49 ปี



คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ BIB No. หนว่ยงาน/ชมรม /Club ขนาดเสอืนําเงนิ
นาย David Root 50‐0001 2XL

นาย Kamol  Kanchanasit  50‐0002 Sky L

นาย เกยีรตศิพัท์ จอมคํา 50‐0003 XL

นาย ขจร เภาเจรญิ 50‐0004 AIA M

นาย คธาวฒุิ ชมภรัูกษ์ 50‐0005 ‐ L

นาย คนงึ วงเวยีน 50‐0006 อสิระ M

นางสาว จันดี ขาววัด 50‐0007 S

นาย จาฤกษ์ ลอ้มมณีทรัพย์ 50‐0008 L

นาย จํารัส ดวงปัน 50‐0009 M

นาง จฬุาลกัษณ์ บนุนาค 50‐0010 M

นาย ชวลติ ฤทธตีานนท์ 50‐0011 สโมสรโรตาร ีนครพงิคเ์ชยีงใหม่ XL

นาย ชาคร ผดุผอ่งพรรณ 50‐0012 แมส่ายรันนงิคลบั(MRC) L

นาย ชศูกัดิ พัฒนา 50‐0013 MRC+ S

นาย ชศูกัดิ โลพ้ริณุ 50‐0014 M

นาง เตยีมตา กมุมาลอื 50‐0015 เทศบาลตําบลบา้นดู่ XS

นาย ทรงศกัดิ ปละโน 50‐0016 MFU Long Run S

นาย ทวนชยั เศวตพบิลูย์ 50‐0017 M

นาย ทวี ชยัศรมีี 50‐0018 L

นาย ทวชียั พรมเพ็ชร 50‐0019 M

นาย ทวศีกัดิ บญุศรี 50‐0020 L

นาง ทองสขุ เนตรยอง 50‐0021 M

นาย ธนวนิ นาใจ 50‐0022 L

นาย นรัินดร์ กลุกลัป์ 50‐0023 จมิรันนงิ M

นาง บานเย็น พรมปัญญา 50‐0024 M

นาย บญุชว่ย หลวงยศ 50‐0025 M

นาย บญุสง่ ถนอมจนิดา 50‐0026 M

อนืๆ  ร.ต.อ. ประสงค์ ทฆีาวงค์ 50‐0027 XL

นาย ประสทิธ์ หมนืนามหน่อ 50‐0028 XL

นาย ไพรภ รัตนชวูงศ์ 50‐0030 L

นาง ภทรกรรณ ชยัแกว้ 50‐0031 ไมม่ี L

นาย ภาวชิยั ทาลงักา 50‐0032 โยคะลลติา M

นางสาว ภริมณ  คํานาค 50‐0033 โรงพยาบาลแมส่าย S

นาง มาลยั ดวงเพ็ชร 50‐0034 M

นางสาว ราตนิ สขุเกษม 50‐0035 M

นาย วรพมิพ์ ออ่นกนั 50‐0036 ชมรมวงิงา้วเงนิ L

นาย วาทนิ แสงทอง 50‐0037 วงิเพอืสขุภาพแมจั่น S

นาย วชิยั ทวปี วร เดช 50‐0038 M

นาย วเิชษฐ์ พรเลศิพงศ์ 50‐0039 อสิระ M

นาย วรัิตน์ ตะ๊หนันตา่ 50‐0040 โรงพยาบาลแมส่าย M

นาง วรัิตน์ หมนืนามหน่อ 50‐0041 XS

นาย วรีะศกัดิ ปัญญางาม 50‐0042 ‐ M

นาย สนัน ขนัตี 50‐0043 ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั L

นาย สมหมาย ดวงสวุรรณ 50‐0044 L

นาง สรัญญา ห 50‐0045 โยคะลลติา 2XS

นาง สายนัต ์ ชตุชิยั 50‐0047 ขาแฮงเจยีงฮายรันนงิ XS

นาย สาโรจน์ จวิรากรานนท์ 50‐0048 S

นาย สทิธศิกัดิ สวรรครั์กษ์ 50‐0049 L

นาย สชุาติ สขุวารี 50‐0050 ชมรมวงิเพอืสขุภาพอําเภอแมจั่น M

นาย สบุนิ ตารนิทร์ 50‐0051 L

นางสาว สภุคั ธงชยัรัตน 50‐0052 โรตารเีชยีงแสน L

นาง สวุารี กาศสกลุ 50‐0053 XS

นาย เสน่ห์ ชยัแกว้ 50‐0054 ไมม่ี L

นาย หนงึ อนิแกว้ 50‐0055 ชมรมสดุเหนือเพอืสขุภาพ M

นาย อนันต์ พันเเจม่ 50‐0056 XL

นางสาว อรายา แซล่ี 50‐0057 L

นาย อทุยั รปูพรอ้ม 50‐0058 L

มนิมิาราธอน 10K รุน่อาย ุ50+ ปี
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