


ลําดับที่ คํานํา หน้าช่ือ ชื่อ นามสกุล

1 นาย กมล เจียรมี

2 นาย กฤษดา ปี้บา้นทา่

3 นางสาว กัญชุดา ฤกษ์งามดี

4 นางสาว กัญญาพัชร พริ้มพราย

5 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กรศรี

6 นางสาว ขวัญธิรา นรเศรษฐโกศล

7 นาง ขวัญฤทัย มสีุวรรณ

8 นาย เงิน ผิวขํา

9 นาย จรัญ สระบัว

10 นาย จรัญ คงเหลอื

11 นางสาว จริยา ไชยรงค์

12 นาย จรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์

13 นาย จรูญ บุญทองเล็ก

14 นาย จักรพล เธียรปรีชา

15 นาง จันทรา ฤทธิคง

16 นาง จันทิมา มีถาวร

17 นาย จารึก เพ็ชรคง

18 นางสาว จารุวรรณ ตาแก้ว

19 นาง จินตนา กิจวัตร์

20 นางสาว จุไรรัตน์ ไชยยศ

21 นาย เจริญ ฉางแก้ว

22 นาย ฉัตรชัย รักรณรงค์

23 นาย ชญาศักดิ์ โกสิยพันธ์

24 นาย ชัยประพันธ์ พ่วงฟู

รายชื่อผู้เข้าร่วมลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike UnAiRak 2018" (ไทย)
ต้ังแต่วันท่ี 19 - 27 พ.ย. 2561 (ลงทะเบียนแล้ว ไม่มีชื่อในระบบ รวม  223  คน)

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี



ลําดับที่ คํานํา หน้าช่ือ ชื่อ นามสกุล

25 นาย ชัยฤทธิ์ สาลี

26 นาย ชูศักดิ์ เนื่องทรัพย์

27 นาย โชคดี เกลื้อกลิ่น

28 นาย ไชยันต์ เนตรพุกกณะ

29 นาง ญาณิน ทวีทรัพย์

30 นางสาว ญาณิศา สิทธา

31 นาย โญธินท์ มีลาภ

32 นาย ฑิฆัมพร สุทธอิุดมรัตน์

33 นาย ณรงฤทธิ์ แก้วสมุย

34 นาย ณัฐวุฒิ ปิยะทัต

35 นาย ทวัช วรรณโครต

36 นาย ทองดี ทวีวิทย์ชาครียะ

37 นางสาว ธันวาพร วงศ์ลีลากรณ์

38 นาง ธาดารัตน์ หอมฤทธิ์

39 เด็กชาย ธีรพล เธียรปรีชา

40 นาย ธรีะศักดิ์ เกรียงตระกูล

41 นาง นฤมล เทโหปการ

42 นาย บุญยิ่ง อธมุิตติกุล

43 นาย ประพันธ์ เลขวัต

44 นาง ประไพ เผอืกเจริญ

45 นาง ปรียนันท์ ลิ้มสุวรรณ

46 นาย ปิยวัฒน์ บุญนาค

47 ปิยะ ชูสุวรรณ

48 นางสาว เปรมสุดา แก้วนก

49 นาย พงศักดิ์ หม้อทอง

50 นาย พรชัย สทิธา

51 นาง พรพิศ บัวแดง

52 นางสาว พรเพ็ญ ตันเฉลิม
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53 นาง พลอย ธราพร

54 นาย พิเชฐ ตันติกฤตยา

55 นาย ภักดี บุญแทน

56 ภาณุพงษ์ นวลไทย

57 นาง มัทนา วงศส์ุวัฒน์

58 นาย มานิตย์ กรศรี

59 นาง มุกดา ละมัยสวัสดิ์

60 นาย รณรงค์ ไชยรงค์

61 เด็กชาย รัชชากรณ์ สระบัว

62 นางสาว รัตนาภรณ์ แก้ววันชัย

63 นาง ราตรี จันทร์อุน่

64 นาย รุจิกร แสงศุภกร

65 นาย เรวัฒน์ ชํานินวล

66 นางสาว ลีลาวดี ทวีทรัพย์

67 นางสาว วรรณา บุญชู

68 นางสาว วรรธนันท์ งอกงาม

69 นาย วรินทร์ บรรจบกาญจน์

70 นาย วศัน แซเ่ตี้ยว

71 นาย วันชัย ชิตเครอื

72 นางสาว วารีนิทร์ สุขวัฒนาภิรมย์

73 นาย วชิาญ บุญชู

74 นาย วิชิต ปานมา

75 นาย วินิจ สําเภา

76 นาย วิเนตร์ สามเรื่องศรี

77 นางสาว วิภาพร บูชา

78 นางสาว วิภารัตน์ ฉิมชูทอง

79 นาย วิโรจน์ รัตนา

80 นางสาว วิลาวรรณ วิเชียรครุฑ
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81 นางสาว วิไลภรณ์ คามบุตร

82 นาย ศุภชัย สุวรรณภัคดี

83 นาย สถาพร แจ้งเพชร

84 นาง สมจิตร รัตนะ

85 นาง สมใจ พริกบางเข็ม

86 นาย สมชาย สินมา

87 นาย สมพร หนูน้อย

88 นาย สมพร ทวีทรัพย์

89 นาย สรรค์ธกรณ์ หม้อทอง

90 เด็กชาย สรรชัย สระบัว

91 นาย สายันษ์ โพธ็โพ้น

92 นาง สุกานดา พรหมจินดา

93 นางสาว สุดารัตน์ เจริญลาภ

94 นางสาว สุนิตย์ เล็กขาง

95 นางสาว สุภาพร บุญชู

96 นาย สุเมธ ฟุ้งพันธุช์าติ

97 สุรเชษฐ์ การชะนะไชย

98 นาง สุรีรัตน์ พรหมฉิม

99 นางสาว โสภาพร เทอืกทิพย์

100 นาย อดิศร พรหมขํา

101 นาย อนันต์ หีตนาแด

102 นาง อภิรดี เลขวัต

103 นาง อรพรรณ สําลัวงษ์

104 นาง อลิสา หม้อทอง

105 นางสาว อัมพร นิสัยจริยคุณ

106 นาย อุทาร กจิวัตร์

107 นาย เอกพร เชาวน์ฎัฐเศวตกุล

108 นาย สุรินทร์ จันทร์เกลี้ยง
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109 นาย มนัส บุญกล่อม

110 นาย วิทยา พงษ์พานิช

111 นาง สมศรี บานเย็น

112 นางสาว จุไรวรรณ ขุนทอง

113 เด็กชาย ณัฐกร จันทร์นพรัตน์

114 นาย ประพันธ์ ธเนศอนันตกุล

115 นางสาว ละวรรณ สุขประเสริฐ

116 พันจ่าเอก ศรศักดิ์ กุ้นเนี่ยม

117 นาย ศุภฤกษ์ จันทร์ยืนยง

118 นาย มงคล มากขนอน

119 นาง จารุณี คํานันท์

120 นาย วีระ คงเสริญ

121 นาย ธนวัตน์ ช้ยทอง

122 นาง เฉลิมวัน มเีพยีร

123 นาย อวยพร ภู่ถาวรทรัพย์

124 นาง พรรณราย ภู่ถาวรทรัพย์

125 นาย โสภณ บุญทองใหม่

126 นาง เพ็ญจัน บุญทองใหม่

127 นาง นฤมล เทโหปการ

128 นาย สมยศ ซัง

129 นาย วินิจ ศุภศรี

130 นาง อําพร ศุภศรี

131 นาย วิชัย ชนันท์รภิวงศ์

132 นาย สุรชัย ปาลานุสรณ์

133 นาง วิยะดา รุ่งแดง

134 เด็กหญิง ณฐกร รุ่งแดง

135 นางสาว รัตน์ติยา สัจจโภชน์

136 นาย ณัฐนนท์ เผาสุภาพ
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137 นางสาว กนกภรณ์ ทองขาว

138 นาย สุริยา จิตเส้ง

139 นาย จริะวัฒน์ เรืองฤทธิ์

140 นาง วาสนา แก้วกุล

141 นาง อรทัย เกษตรชีวากรณ์

142 นางสาว จิราพร รุ่งมี

143 นาย นนทชัย สิทธิสถิตย์

144 นางสาว ดาราตรี บรมฤทธิ์

145 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พรหมคง

146 เด็กชาย ราเมศวร์ พรหมคง

147 นาง ษุภากร ปลีโรย

148 นาย วีรชาติ เขมจารี

149 นาย อนันต์ หีตนาแด

150 นาย ชัยรัตน์ โล้สุวรรณ

151 นาง จารุณี ดํานันท์

152 นาง กฤษณา อําไพเพชร

153 นาย คมศักดิ์ อําไพเพชร

154 นาย จีรศักดิ์ พัฒนรักษ์

155 นาย อนันต์ ชัยชนะ

156 นาย ไกรศร วาสนา

157 นาย สุนทร กลิ่นเมฆ

158 นาย สุพล อินทศรี

159 นาย ธงชัย โสตรโยม

160 นาง สมศรี บานเย็น

161 นางสาว แรมใจ แก้วสม

162 เด็กชาย รัชพล เขน็ดพืช

163 นาย ไพโรจน์ เขน็ดพืช

164 นางสาว จินดามาศ ไชโย
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165 นาง อัมพิกา สุขเกิด

166 นางสาว พิชญาพร สุขเกิด

167 นาย อัศวิน สุขเกิด

168 นางสาว วรธิดา สุขเกิด

169 นางสาว หรัญญา ชูเชิด

170 นาย พีระพงศ์ ธันติยะกุล

171 นาย วีระ คงเจริญ

172 นาย ธนวัตน์ ชัยทอง

173 นางสาว รัชนี ใจห้าว

174 พล.ต.ต. สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ

175 นาย ปองคุณ พรหมฉมิ

176 นาง วารี พรหมฉิม

177 นาย เปรมากร ชูมินทร์

178 นาง กรรณิการ์ เสมียนเพชร

179 เด็กชาย กานต์เพชร เสมียนเพชร

180 เด็กชาย ภูมิเพชร เสมียนเพชร

181 เด็กชาย ภาคเพชร เสมียนเพชร

182 นาย ศักดิ์ชัย ชัยกิจ

183 นาย นันทรัตน์ เพชรนารายณ์

184 นาย อิศรา จันทรสิงห์

185 นาย ประกฤษฎิ์ เอนกนิธิ

186 นาย ธีรศักดิ์ มนัสนันทรเมธา

187 เด็กชาย ธนศักดิ์ มนัสนันทรเมธา

188 นาง วนัชพร ศรีประดิษฐ์

189 นาง นงลักษณ์ กองช้าง

190 นาย ธีระพงศ์ กองช้าง

191 นาง วิลาศินี เสมียนเพชร

192 นาย อรรควัชร์ อินทร์แก้ว
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193 นางสาว อัญชลี แก้วบัวทอง

194 นาย ธนัตชัย ล้อมสมบัติ

195 นางสาว จิรวรรณ ทรัพย์เจริญ

196 นาง วราภรณ์ จิตรากุล

197 นาย สุภัทร สายสุวรรณ

198 นาง ทิพวรรณ สกุลลาวัณย์

199 Mrs. ZIN MAR HTAY

200 เด็กหญิง สุทธิกานต์ ชูนุช

201 นาย ปรีชา ธรรมศิลา

202 นาง ประภาศรี เสมียนเพชร

203 นางสาว มยุรา บุญประสพ

204 นาย พงศธร อนุจันทร์

205 นาย วรีะศักดิ์ ฤทธิรณ

206 นาย สุรเดช ทองมาก

207 นาง ชุติมณ เจริญพักตร์

208 นาย มนัส อัมรักษ์

209 นาย สมพร เงินนาค

210 นาย ชูศักดิ์ เนาว์นาน

211 เด็กหญิง รัฐติกาล สมบัติ

212 เด็กหญิง ธนกร นราธนากร

213 เด็กหญิง ภัทรจรพีร เพชรมี

214 นางสาว สุจิตรา เพชรมี

215 เด็กหญิง วรัญญา เผือกโสภณ

216 เด็กหญิง วรรญรสา เพชรมี

217 นางสาว กชพรรณ เผอืกโสภณ

218 นาย อํานวย กล่ันสุวรรณ

219 นาง กุลนิษฐ์ณิชา กลั่นสุวรรณ

220 เด็กชาย กิตติพงศ์ กล่ันสุวรรณ
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221 เด็กหญิง สุภาวิตา กล่ันสุวรรณ

222 นาง สุนันทา บัวเพ็ชร

223 เด็กหญิง นภาลักษณ์ เจ้ยแก้ว
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