
 
ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รบัรางวัล 

KPRU Virtual Run 2021 การแข่งขัน เดิน-ว่ิง สะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ 
 

ประเภท บคุลากร ชาย 
 ล าดับ      ระยะว่ิงสะสม      รางวัล 
1.นายกิตติกร   กล้าแข็ง    161.32 กิโลเมตร    ถ้วย + เหรียญ 
2.นายธัชชัย   ช่อพฤกษา    100.90 กิโลเมตร    ถ้วย + เหรียญ 
3.นายสุริยา   คชฤทธ์ิ      92.22 กิโลเมตร  ถ้วย + เหรียญ 
4.ว่าที่ร้อยตรี ธีศิษฏ์   กระต่ายทอง     89.08 กิโลเมตร    ถ้วย + เหรียญ 
5.นายอนุชา   พวงผกา          43.97 กิโลเมตร   ถ้วย + เหรียญ 
6.นายมนตร ี  กาไสย     34.70 กิโลเมตร  เหรียญ 
7.นายอนุวัฒน ์  แนไพร     30.88 กิโลเมตร  เหรียญ 
8.นายวัชรินทร ์  ปัญญาเสน      26.67 กิโลเมตร  เหรียญ 
9.นายธาดา   พรมทับ     24.57 กิโลเมตร  เหรียญ 
10.นายวุฒิชัย   อาจกล้า     18.45 กิโลเมตร  เหรียญ 
11.ว่าที่ร้อยตรี วงศกร   เฮี้ยนเจรญิ   13.10 กิโลเมตร  เหรียญ 
12.นายปฐมพงษ์   สุดเขียว      9.65 กิโลเมตร  เหรียญ 
13.ผศ.จักรพันธ์   หวาจ้อย        4.30 กิโลเมตร  เหรียญ 
 
ประเภท บคุลากร หญงิ 
 ล าดับ      ระยะว่ิงสะสม      รางวัล 
1.ผศ.ดร.ขวัญดาว   แจ่มแจ้ง  75.94 กิโลเมตร     ถ้วย + เหรียญ 
2.นางพัตราภรณ์  อารีเอื้อ  56.98 กิโลเมตร   ถ้วย + เหรียญ 
3.นางอรวรรณ  คชฤทธ์ิ      38.98 กิโลเมตร   ถ้วย + เหรียญ 
4.นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ     35.58 กิโลเมตร   ถ้วย + เหรียญ 
5.นางสาวโสรยา   สมภักด ี  30.20 กิโลเมตร   ถ้วย + เหรียญ 
6.นางสาวปราณี   แผนดี   21.97 กิโลเมตร   เหรียญ 
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ประเภท ประชาชน ชาย 
 ล าดับ      ระยะว่ิงสะสม      รางวัล 
1.นายภาคิไนย  อันภักดี    415.46 กิโลเมตร    ถ้วย + เหรียญ 
2.นายสุภชัย   ไพโรจน ์    387.06 กิโลเมตร    ถ้วย + เหรียญ 
3.นายประดิษฐ ์ สวนอารญั   363.60 กิโลเมตร  ถ้วย + เหรียญ 
4.นายสุระชัย   ทองกล่ํา     160.98 กิโลเมตร  ถ้วย + เหรียญ 
5.นานโยธิน   เผ่าฟู      148.90 กิโลเมตร    ถ้วย + เหรียญ 
6.นายชูพงษ์   โคว้สุวรรณ์     145.90 กิโลเมตร  เหรียญ 
7.นายกิติศักดิ์   แซ่จ้าง      135.33 กิโลเมตร  เหรียญ 
8.นายทวีศักดิ์    มูลงาม     122.48 กิโลเมตร  เหรียญ 
9.นายนเรศ    ยิ้มโรจน ์    111.91 กิโลเมตร  เหรียญ 
10.นายชัชวาล   พระสิริไพบูลย ์    110.40 กิโลเมตร  เหรียญ 
11.พ.ต.ท.สุวรรณ    แก้วแท้    108.95 กิโลเมตร  เหรียญ 
12.นายวัชรชัย    ทองเหลี่ยว     108.01 กิโลเมตร  เหรียญ 
13.นายฐิติกานต์   ศรีโพธ์ิ     105.63 กิโลเมตร  เหรียญ 
14.นายเกียรติกลุ    กิจภิญโญ     100.40 กิโลเมตร  เหรียญ 
15.นายโสรัช    พรหมอักษร       97.56 กิโลเมตร  เหรียญ 
16.นายพีรพล    ถาเชียง       89.46 กิโลเมตร  เหรียญ 
17.นายนราธิป     ยอดเศรณี       85.51 กิโลเมตร  เหรียญ 
18.นายนัตเขต    ตันปิง       82.29 กิโลเมตร  เหรียญ 
19.นายนิกร   ประชานันท ์     67.82 กิโลเมตร  เหรียญ 
20.นายนันทชัย    สร้อยทอง       62.00 กิโลเมตร  เหรียญ 
21.นายอวิโรธน์    อินธิแสง       55.79 กิโลเมตร  เหรียญ 
22.ร.ต.ท.ธวัช.     คาวิน        55.39 กิโลเมตร  เหรียญ 
23.นายภานุพงษ์    คงคาวารี         54.45 กิโลเมตร  เหรียญ 
24.นายณัฐวุฒิ    ศรีโพธ์ิ        50.16 กิโลเมตร  เหรียญ 
25.นายธีรยุทธ    ราหุระ        46.14 กิโลเมตร  เหรียญ 
26.นายมงคล    สีหอม        41.04 กิโลเมตร  เหรียญ 
27.นายวิชาญ    เหมมะณี        40.81 กิโลเมตร  เหรียญ 
28.นายภาณุพงศ์    พรมมินทร ์      36.83 กิโลเมตร  เหรียญ 
29.นายแดนชุมพล    วงศ์สอน       36.04 กิโลเมตร  เหรียญ 
30.Mr.Krisn    Prathumthong      31.90 กิโลเมตร  เหรียญ 
31.นายวิฑูรย์    พุ่มน้อย       30.70 กิโลเมตร  เหรียญ 
32.นายวีระศักดิ์    นาคประเสริฐ      29.79 กิโลเมตร  เหรียญ 
33.นายปภาวิน    หมื่นไกร       29.52 กิโลเมตร  เหรียญ 
34.นายสุทัศน์    จีนเพชร       28.31 กิโลเมตร  เหรียญ 
35.นายทิเกอยอ   ครองลักษณ์      26.83 กิโลเมตร  เหรียญ 
36.นายณัฐพงษ์    มาน้อย       25.61 กิโลเมตร  เหรียญ 
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 ล าดับ      ระยะว่ิงสะสม   รางวัล  
37.นายธนสาร    มากะ      22.10 กิโลเมตร   เหรียญ 
38.นายวินัย    คงนิสัย     16.70 กิโลเมตร   เหรียญ 
39.นายนิฮาเรฟ    มีนา        9.05 กิโลเมตร   เหรียญ 
40.นายชาญชัย    อุดถา       7.30 กิโลเมตร   เหรียญ 
41.นายพงศธร    แก้วตา        6.01 กิโลเมตร   เหรียญ 
42.ส.ต.ต.จิรเดช     พรมขาว       5.17 กิโลเมตร   เหรียญ 
43.นายสุเมธ    ศรีสม        4.02 กิโลเมตร   เหรียญ 
44.นายสหรัฐ    มานุบุตร       4.00 กิโลเมตร   เหรียญ 
45.นายนิตินัย    มากทรัพย ์      3.58 กิโลเมตร   เหรียญ 
46.นายธีรภัทร์    จันทร์รัตนแสง      3.56 กิโลเมตร   เหรียญ 
47.ส.ท.จิรายุ    นาวงษ์        2.01 กิโลเมตร   เหรียญ 
 
ประเภท ประชาชน หญิง 
 ล าดับ      ระยะว่ิงสะสม      รางวัล 
1.น.ส.ศิรพิรรณ    นันทลักษณ์     159.47 กิโลเมตร    ถ้วย + เหรียญ 
2.นางสาวธีรารัตน์    กีรติวศิน     150.51 กิโลเมตร    ถ้วย + เหรียญ 
3.นางสาวพัชริญาน์    มาจาด      119.41 กิโลเมตร  ถ้วย + เหรียญ 
4.นางสาวสุขมณี    ชัยวิชิต      118.58 กิโลเมตร  ถ้วย + เหรียญ 
5.นางสาวกสุุมา     ครุตประการ     83.31 กิโลเมตร  ถ้วย + เหรียญ 
6.นางสาวศุภพร    เถ่ือนทุ่ง       82.23 กิโลเมตร  เหรียญ 
7.นางสาววราภรณ์  ด่อนคร้าม    66.43 กิโลเมตร  เหรียญ 
8.นางสาวสุคนธ์ทิพย์    เจรญิศิรสิุทธิกุล   52.89 กิโลเมตร  เหรียญ 
9.นางสาวหทัยกาญ     มั่นคง       48.69 กิโลเมตร  เหรียญ 
10.นางปาริชาติ    ตันปิง       47.00 กิโลเมตร  เหรียญ 
11.นางวรรณชนก    สระทองอินทร ์     45.47 กิโลเมตร  เหรียญ 
12.นางสาวศิรินภา    ฉัตรโต        37.00 กิโลเมตร  เหรียญ 
13.นางเกศิณี    บึงมุม        33.41 กิโลเมตร  เหรียญ 
14.นางอุบล    เหมมะณี       31.59 กิโลเมตร  เหรียญ 
15.นางอัจฉราวดี    หรินทิพย ์       21.48 กิโลเมตร  เหรียญ 
16.นางสาวสาลินี    ทับทอง       18.29 กิโลเมตร  เหรียญ 
17.นางสาวนงค์ลกัษณ์    สุขสม       12.80 กิโลเมตร  เหรียญ 
18.นางสาววสุกัญญทิพ    ถังทอง      12.58 กิโลเมตร  เหรียญ 
19.นางสาวณัฐนันท์    อินดา       10.32 กิโลเมตร  เหรียญ 
20.นางอภิญญา    คําเงิน        9.85 กิโลเมตร   เหรียญ 
21.นางวาสนา    สุรสิทธ์ิสิน       8.75 กิโลเมตร   เหรียญ 
22.ผศ.ดร.ธารทิพย์    ขัวนา       6.63 กิโลเมตร   เหรียญ 
23.นางสาวบรรณรกัษ์    ท่อนทอง      5.22 กิโลเมตร   เหรียญ 
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ประเภท นักศกึษา ชาย 
ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 

1 นายชิษณุพงศ์  ปลื้มใจ 211.90 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
2 นายชยพล  โคโรจวง 163.29 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
3 นายฐิรพงศ์  อมรพันธ์ุ 106.00 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
4 นายลิมปพัฒน ์ หุ่นลาย 103.14 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
5 นายณัฐชัย  จอมนภา 86.42 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
6 นายอนุภาพ  ยอดคีร ี 78.52 กิโลเมตร เหรียญ 
7 นายนนทกร  สอนม ี 71.00 กิโลเมตร เหรียญ 
8 นายฐานทับ  อภิสิทธ์ฺวาร ี 54.70 กิโลเมตร เหรียญ 
9 นายศิวกร  บุญนาค 52.17 กิโลเมตร เหรียญ 
10 นายธนภัทร  เลิศสูงเนิน 46.20 กิโลเมตร เหรียญ 
11 นายภูมิรพ ี ศรีเมือง 46.08 กิโลเมตร เหรียญ 
12 นายกฤษฎา  สุภาปัญญา 45.23 กิโลเมตร เหรียญ 
13 นายจิรวัฒน ์ สิงห์คา 33.30 กิโลเมตร เหรียญ 
14 นายพีรพัฒน ์ พิลา 30.00 กิโลเมตร เหรียญ 
15 นายณัฐดนัย  ภัสสรวิสิฐ 29.50 กิโลเมตร เหรียญ 
16 นายธิติวุฒิ   เตยไธสง 29.01 กิโลเมตร เหรียญ 
17 นายจิรายุทธ  ยศอาลัย 28.92 กิโลเมตร เหรียญ 
18 นายอัครชัย  บุญม ี 26.29 กิโลเมตร เหรียญ 
19 นายจิรพงษ์  สีพา 26.10 กิโลเมตร เหรียญ 
20 นายพีรพัฒน ์ ศรีทุม 25.46 กิโลเมตร เหรียญ 
21 นายวีรภัทร  บุญผล 25.09 กิโลเมตร เหรียญ 
22 นายเต๊ะท ู เช้ือสายวิบลูย ์ 24.90 กิโลเมตร เหรียญ 
23 นายทวีศักดิ ์ ขุนเขียว 23.25 กิโลเมตร เหรียญ 
24 นายสันติภาพ  แซ่จ๋าว 23.04 กิโลเมตร เหรียญ 
25 นายกนก  โชติช่วง 22.76 กิโลเมตร เหรียญ 
26 นายปัญจพล  ดีเวช 22.39 กิโลเมตร เหรียญ 
27 นายจิตรภาณุ  ริยะป่า 22.16 กิโลเมตร เหรียญ 
28 นายภูภิมาย  โสมดํา 21.52 กิโลเมตร เหรียญ 
29 นายสิทธา  จันทโสภา 20.78 กิโลเมตร เหรียญ 
30 นายพรชัย  พิลึก 19.93 กิโลเมตร เหรียญ 
31 นายปฏิภาณ  สมีนาง 19.80 กิโลเมตร เหรียญ 
32 นายทรงภพ  ครองตน 19.22 กิโลเมตร เหรียญ 
33 นายรุ่งชาติ  มีมุข 18.76 กิโลเมตร เหรียญ 
34 นายธนกร  พนิชยะสิทธ 18.60 กิโลเมตร เหรียญ 
35 นายนพรัตน์  ผิวขาว 18.17 กิโลเมตร เหรียญ 
36 นายภัทรพงศ์  เกิดพาโชค 17.39 กิโลเมตร เหรียญ 
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ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 
37 นายพิทยา  จ้อยโทน 17.12 กิโลเมตร เหรียญ 
38 นายศุภกร  หนิมฮะ 16.31 กิโลเมตร เหรียญ 
39 นายวัฒนา  สิงห์ท่องนท ี 16.00 กิโลเมตร เหรียญ 
40 นายธนพนธ์  พูนผล 15.73 กิโลเมตร เหรียญ 
41 นายอภิชัย  สมัครเขตการณ์ 15.60 กิโลเมตร เหรียญ 
42 นายกฤษณเดช  ทรงมาก 15.60 กิโลเมตร เหรียญ 
43 นายนพดล  บุญญานันท ์ 14.17 กิโลเมตร เหรียญ 
44 นายเกียรติศักดิ ์ อินยัง 14.11 กิโลเมตร เหรียญ 
45 นายนวชิระ  เทพวุฑฒ ิ 14.00 กิโลเมตร เหรียญ 
46 นายวิจารณ์  ชาญอุดมเดช 14.00 กิโลเมตร เหรียญ 
47 นายปิยวัฒน ์ ธูปหอม 13.66 กิโลเมตร เหรียญ 
48 นายจตุรวิทย ์ จิตรณรงค์ 13.60 กิโลเมตร เหรียญ 
49 นายศรัณย์  สมกําลัง 13.46 กิโลเมตร เหรียญ 
50 นายนิธิพัฒน์  อินปาต๊ะ 13.42 กิโลเมตร เหรียญ 
51 นายธนพล  จันทร์อิม่ 13.30 กิโลเมตร เหรียญ 
52 นายวริทธ์ิ   แซ่ด่าน 13.18 กิโลเมตร เหรียญ 
53 นายรัชชานนท์  ใจยอด 13.18 กิโลเมตร เหรียญ 
54 นายกิติศักดิ ์ กัณทะมลู 12.95 กิโลเมตร เหรียญ 
55 นายสองเมือง  คําพร 12.90 กิโลเมตร เหรียญ 
56 นายกรวิชณ์  ใจแก้ว 12.88 กิโลเมตร เหรียญ 
57 นายนันทวัฒน ์ รอดย้อย 12.85 กิโลเมตร เหรียญ 
58 นายสันฐิติ  จําปาไคร ้ 12.83 กิโลเมตร เหรียญ 
59 นายมาณพ  จุมจันทึก 12.82 กิโลเมตร เหรียญ 
60 นายจักรกรินทร ์ เรืองจุ้ย 12.60 กิโลเมตร เหรียญ 
61 นายกฤษฎา  เอี่ยมแสวง 12.51 กิโลเมตร เหรียญ 
62 นายกฤษดา  สุวรรณรัตน์ 12.44 กิโลเมตร เหรียญ 
63 นายจือย่างกุ๋ย  วงศ์ธีรภาพ 12.10 กิโลเมตร เหรียญ 
64 นายศรายุธ  กาบี ้ 12.05 กิโลเมตร เหรียญ 
65 นายพีรภัทร  ภู่ภีโญ 11.94 กิโลเมตร เหรียญ 
66 นายพีรพล  คําหนัก 11.93 กิโลเมตร เหรียญ 
67 นายอัฐพล  จันแก้ว 11.92 กิโลเมตร เหรียญ 
68 นายชนกชนม์  ศรีกุญชร 11.74 กิโลเมตร เหรียญ 
69 นายศุภกร  พรมทอง 11.70 กิโลเมตร เหรียญ 
70 นายระพีพฒัน ์ อ๋อสูงเนิน 11.55 กิโลเมตร เหรียญ 
71 นายประพฤทธ์ิ  เอี่ยมพราว 11.53 กิโลเมตร เหรียญ 
72 นายชาญวิทย์  - 11.53 กิโลเมตร เหรียญ 
73 นายทัศกร  เขียวนา 11.51 กิโลเมตร เหรียญ 
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ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 
74 นายพัฒนกริช  จันตาวงค์ 11.50 กิโลเมตร เหรียญ 
75 นายณัฐนนท์  กัตติกมาส 11.50 กิโลเมตร เหรียญ 
76 นายกฤษณะ  เเต่งตัว 11.44 กิโลเมตร เหรียญ 
77 นายสรายุทธ   อินเลี้ยง 11.42 กิโลเมตร เหรียญ 
78 นายกิตติเมธา  เทพสกุล 11.40 กิโลเมตร เหรียญ 
79 นายพลพล  ปรังฤทธ์ิ 11.38 กิโลเมตร เหรียญ 
80 นายจุลจักร ยิ้มประเสริฐ 11.29 กิโลเมตร เหรียญ 
81 นายพันธกานต์  เช้ือสงิห ์ 11.28 กิโลเมตร เหรียญ 
82 นายนรสิงห ์ แซ่โซง้ 11.21 กิโลเมตร เหรียญ 
83 นายปกรณ์  สรรพานิช 11.19 กิโลเมตร เหรียญ 
84 นายศักดิ์ดา  มั่นต่าย 11.03 กิโลเมตร เหรียญ 
85 นายยอดพล  มะโนจิตต์ 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
86 นายธนโชติ  คําสุวรรณ 10.96 กิโลเมตร เหรียญ 
87 นายธนญชัย  พงษสาท 10.82 กิโลเมตร เหรียญ 
88 นายคณิติน  ดําสนิท 10.79 กิโลเมตร เหรียญ 
89 นายธนพล  ยาพรม 10.79 กิโลเมตร เหรียญ 
90 นายโสภัส   ช่ืนบาน 10.69 กิโลเมตร เหรียญ 
91 นายกริชดา  บัวจันทร ์ 10.68 กิโลเมตร เหรียญ 
92 นายกิจวิชกรณ์  วงษ์ประเสริฐ 10.62 กิโลเมตร เหรียญ 
93 นายราชบุรินทร ์ บดีรัฐ 10.60 กิโลเมตร เหรียญ 
94 นายเอกรินทร ์ พันธุมาตย์ 10.49 กิโลเมตร เหรียญ 
95 นายวรเมธ  ชัยนทีนาวิน 10.48 กิโลเมตร เหรียญ 
96 นายณัฐวุฒิ  จินบรุ ี 10.47 กิโลเมตร เหรียญ 
97 นายวชิรวิทย์   นิลเกษม 10.37 กิโลเมตร เหรียญ 
98 นายสุท ี คําโย 10.37 กิโลเมตร เหรียญ 
99 นายอภิชัย  พูลผล 10.36 กิโลเมตร เหรียญ 
100 นายอัครเดช  เหมือนสังข์ 10.35 กิโลเมตร เหรียญ 
101 นายสุริยา  คงอมรคีร ี 10.30 กิโลเมตร เหรียญ 
102 นายบุญญฤทธ์ิ  บุญยืด 10.27 กิโลเมตร เหรียญ 
103 นายธรรมรัตน์  จันทรเ์พ็ญ 10.19 กิโลเมตร เหรียญ 
104 นายพีรยุทธ  นิยม 10.17 กิโลเมตร เหรียญ 
105 นายเกียรติศักดิ ์ คําล่า 10.17 กิโลเมตร เหรียญ 
106 นายธรรมนิศย ์ แก้วมณ ี 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
107 นายวีรพงษ์  ทองจิตติ 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
108 นายชนิสร  ไทยแท้ 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
109 นายอนุสรณ์  กํามา 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
110 นายธีระศักดิ์  ไชยมาตร์ 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
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ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 
111 นายภาณุวัฒน์  ภิรมย์สิงขร 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
112 นายวรพล  ปานแดง 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
113 นายฉัตรมงคล  เงินทอง 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
114 นายณัฐนันท์  มีหมัน 9.45 กิโลเมตร เหรียญ 
115 นายวรรธนกร  ตองกลิ่น 9.14 กิโลเมตร เหรียญ 
116 นายยุทธการ  ทุเรียนทอง 9.04 กิโลเมตร เหรียญ 
117 นายธนรัตน์  บุญเริม่ 8.72 กิโลเมตร เหรียญ 
118 นายนพดล  มะยมหิน 7.18 กิโลเมตร เหรียญ 
119 นายรุ่งเจรญิ  จิตน์สนธิ 7.17 กิโลเมตร เหรียญ 
120 นายก้องเกียรต ิ ดีเลิศ 6.27 กิโลเมตร เหรียญ 
121 นายวินัย  อําภาพันธ์ 6.10 กิโลเมตร เหรียญ 
122 นายสุทธิพงษ์  จุลชาติ 6.00 กิโลเมตร เหรียญ 
123 นายจิรวัฒน ์ อัตตะชีวะ 5.09 กิโลเมตร เหรียญ 
124 นายพสุธา  พานสิงห ์ 5.06 กิโลเมตร เหรียญ 
125 นายมนสิการ  จันทรก์อง 5.02 กิโลเมตร เหรียญ 
126 นายปรีดาพงษ์  ปัญญา 5.00 กิโลเมตร เหรียญ 
127 นายชวิศ  จรญูบรรพต 5.00 กิโลเมตร เหรียญ 
128 นายโชคชัย  สุจจชาร ี 4.00 กิโลเมตร เหรียญ 
129 นายกฤตยชญ์ เจรญิสุข 3.42 กิโลเมตร เหรียญ 
130 นายณรงค์ฤทธ์ิ  พวงนิลน้อย 2.14 กิโลเมตร เหรียญ 
 
ประเภท นักศกึษา หญิง 

ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 
1 นางสาวธัญชนก   เสนทาวงค์ 80.81 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
2 นางสาวกัญญาณัฐ   กวินวนาลี 60.63 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
3 นางสาวปิยพร  แซ่ยั้ง 60.05 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
4 นางสาวรวงข้าว  ทองด้วง 43.54 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
5 นางสาวมื่อป ิ คีรีรุ่งเรือง 42.16 กิโลเมตร ถ้วย + เหรียญ 
6 นางสาวขรินทร์ทิพย ์ รุ่งเรอืงเฉลิม 41.02 กิโลเมตร เหรียญ 
7 นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์เดช 38.86 กิโลเมตร เหรียญ 
8 นางสาวอัญญารัตน์  อุปนันท ์ 37.69 กิโลเมตร เหรียญ 
9 นางสาวรุ่งรัตน์  พนาลัยจาร ุ 36.10 กิโลเมตร เหรียญ 
10 นางสาวปริศนา  โต๊ะดอนทอง 36.07 กิโลเมตร เหรียญ 
11 นางสาวอิทธิพร  บุญอินทร ์ 36.07 กิโลเมตร เหรียญ 
12 นางสาวดวงกมล  เกตุสาคร 34.95 กิโลเมตร เหรียญ 
13 นางสาวปรารถนา  กุลมล 28.30 กิโลเมตร เหรียญ 
14 นางสาวมุกดา  ยุพาพิน 27.91 กิโลเมตร เหรียญ 
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ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 
15 นางสาวสุทธิดา  วารีขุนห้วย 27.14 กิโลเมตร เหรียญ 
16 นางสาวศริญญา  มุกขุนทด 27.12 กิโลเมตร เหรียญ 
17 นางสาวสุดา  รักแคว้นคีร ี 26.28 กิโลเมตร เหรียญ 
18 นางสาวปารินัต  ตันปิง 25.93 กิโลเมตร เหรียญ 
19 นางสาวอําพร  ถวัลย์สุขศรี 25.35 กิโลเมตร เหรียญ 
20 นางสาวลดาวัลย ์ ตระการจรสัฟ้า 25.12 กิโลเมตร เหรียญ 
21 นางสาววริษา  สิงหราช 24.52 กิโลเมตร เหรียญ 
22 นางสาวภัทรวด ี แสงดาวเด่น 23.17 กิโลเมตร เหรียญ 
23 นางสาวกัลยาณี  มีสุขสกลุ 23.13 กิโลเมตร เหรียญ 
24 นางสาวทัตพร  มัดไทสง 22.53 กิโลเมตร เหรียญ 
25 นางสาวอัญชล ี คําต๋ัน 22.00 กิโลเมตร เหรียญ 
26 นางสาวเหมือนฝัน  จริยาจินดาเสถียร 21.96 กิโลเมตร เหรียญ 
27 นางสาวอาชาณีย์  จักกร่าง 21.90 กิโลเมตร เหรียญ 
28 นางสาวฐิติกานต์  แซ่ท้าว 21.90 กิโลเมตร เหรียญ 
29 นางสาวอัมพวัน  ผวาผดุง 21.65 กิโลเมตร เหรียญ 
30 นางสาวอรไพลิน  เทพยหุะ 21.49 กิโลเมตร เหรียญ 
31 นางสาวนภาพร นาคเอม 20.94 กิโลเมตร เหรียญ 
32 นางสาวชลธิชา  ปู่นําพา 20.90 กิโลเมตร เหรียญ 
33 นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นทอง 20.69 กิโลเมตร เหรียญ 
34 นางสาวพิชญา  ตนัยต่อกุล 20.02 กิโลเมตร เหรียญ 
35 นางสาวกนกพร  พนาวงศ์ 20.00 กิโลเมตร เหรียญ 
36 นางสาวนภาวรรณ  แซ่ม้า 19.90 กิโลเมตร เหรียญ 
37 นางสาวพิชญ์สิน ี งามสะพรั่ง 18.69 กิโลเมตร เหรียญ 
38 นางสาวทัศนีย ์ ศรีสุขสันต์คีร ี 18.59 กิโลเมตร เหรียญ 
39 นางสาวธนัฐชา  จันทร์นาก 18.30 กิโลเมตร เหรียญ 
40 นางสาวดอกไม ้ - 18.29 กิโลเมตร เหรียญ 
41 นางสาวแอมมกิา  อินแก้ววงค์ 18.00 กิโลเมตร เหรียญ 
42 นางสาวชณิตา  ม่วงลาย 17.46 กิโลเมตร เหรียญ 
43 นางสาวปริยากร  เหลืองวิชชเจรญิ 17.34 กิโลเมตร เหรียญ 
44 นางสาวศิริกลัยา  เอี่ยมสุภา 16.53 กิโลเมตร เหรียญ 
45 นางสาวอารียา  คีรีไพสิฐ 16.40 กิโลเมตร เหรียญ 
46 นางสาวนริศรา  หะขุนทด 16.13 กิโลเมตร เหรียญ 
47 นางสาวนริศรา  พลกล้า 16.09 กิโลเมตร เหรียญ 
48 นางสาวบุญจริา  สิริช่วงโชติ 15.90 กิโลเมตร เหรียญ 
49 นางสาวกุลจริา  ปานรักษา 15.76 กิโลเมตร เหรียญ 
50 นางสาวสุภัชญา  อนุสรณ์ประดิษฐ ์ 15.56 กิโลเมตร เหรียญ 
51 นางสาวยุวดี  มโนรา 15.53 กิโลเมตร เหรียญ 



KPRU Virtual Run 2021 การแข่งขัน เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ                    ห น้ า  | 9 

ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 
52 นางสาวขนิษฐา  สริะใจ 15.31 กิโลเมตร เหรียญ 
53 นางสาวจันทริา  โฉมงาม 15.18 กิโลเมตร เหรียญ 
54 นางสาวกาญจนา  สีหาบุตร 15.11 กิโลเมตร เหรียญ 
55 นางสาววาริณี  จันทร 15.07 กิโลเมตร เหรียญ 
56 นางสาวอาทิตยา  คอนนาส ี 15.06 กิโลเมตร เหรียญ 
57 นางสาวณัฏฐณิชา  ศิริพล 14.99 กิโลเมตร เหรียญ 
58 นางสาวจริภัทร ์ ทาสุม่ 14.96 กิโลเมตร เหรียญ 
59 นางสาวจันทริา  แพงกําแหง 14.85 กิโลเมตร เหรียญ 
60 นางสาวสมศริ ิ รุ้งรําลึก 14.80 กิโลเมตร เหรียญ 
61 นางสาวลักขณา  ก้องคีร ี 14.37 กิโลเมตร เหรียญ 
62 นางสาวกฤติมา  ยิ้มเปรม 14.32 กิโลเมตร เหรียญ 
63 นางสาวธารทิพย ์ หรรษา 14.30 กิโลเมตร เหรียญ 
64 นางสาวรัตติกาล  สุทธิพนาสวรรค์ 14.26 กิโลเมตร เหรียญ 
65 นางสาวสุชาดา  จันนา 14.23 กิโลเมตร เหรียญ 
66 นางสาวศศิริวิมล  ดอนชูไพร 14.16 กิโลเมตร เหรียญ 
67 นางสาวพัชร ี พนาวิกัยพันธ์ุ 14.14 กิโลเมตร เหรียญ 
68 นางสาวสลินกานต ์ แตงเลก็ 14.10 กิโลเมตร เหรียญ 
69 นางสาวขวัญฤดี  เอกบรรเลง 14.10 กิโลเมตร เหรียญ 
70 นางสาวกรกนก  งาเนียม 14.00 กิโลเมตร เหรียญ 
71 นางสาววราพร  ชนกพะกา 13.89 กิโลเมตร เหรียญ 
72 นางสาวธวัลพร  ช้างทอง 13.83 กิโลเมตร เหรียญ 
73 นางสาวพรรณนภา  บรริักษ์เดชา 13.82 กิโลเมตร เหรียญ 
74 นางสาวอรอนงค์  ข้อหล้า 13.77 กิโลเมตร เหรียญ 
75 นางสาวสริิยากร  แสงรัตน์ 13.73 กิโลเมตร เหรียญ 
76 นางสาวจิตร์สุภา  พิณดนตรี 13.59 กิโลเมตร เหรียญ 
77 นางสาวภูวณิดา  รัศมีน้อย 13.53 กิโลเมตร เหรียญ 
78 นางสาวพรทิพพา  รักษ์รงัสกีุล 13.50 กิโลเมตร เหรียญ 
79 นางสาวดาราวรรณ  พนาลัยจาร ุ 13.49 กิโลเมตร เหรียญ 
80 นางสาวอรทัย  อ่อนน้อย 13.48 กิโลเมตร เหรียญ 
81 นางสาวเปรมมิกา   เช่ียวชาญสิงขร 13.41 กิโลเมตร เหรียญ 
82 นางสาวอมรลกัษณ์  ปัญญาสาร 13.36 กิโลเมตร เหรียญ 
83 นางสาวอลิชา  พิทักษ์คามเขต 13.17 กิโลเมตร เหรียญ 
84 นางสาวทิพย์นรินทร ์ แก้วสระแสน 13.03 กิโลเมตร เหรียญ 
85 นางสาวภัทรยา  รัฐชานนท ์ 13.02 กิโลเมตร เหรียญ 
86 นางสาวสุกฤตา  ทองแพง 13.00 กิโลเมตร เหรียญ 
87 นางสาวอังคณา  คําประดับ 12.78 กิโลเมตร เหรียญ 
88 นางสาวนาร ี วนาเกษตรสม 12.74 กิโลเมตร เหรียญ 
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89 นางสาวอรณิชา  โพธ์ิม่วง 12.68 กิโลเมตร เหรียญ 
90 นางสาวปาลิตา  ศรีภุมมา 12.60 กิโลเมตร เหรียญ 
91 นางสาวศศิธร  แก้วประเสริฐ 12.59 กิโลเมตร เหรียญ 
92 นางสาวโสภิตา   ครองแก้ว 12.45 กิโลเมตร เหรียญ 
93 นางสาวปาณิสรา  หมื่นศักดา 12.44 กิโลเมตร เหรียญ 
94 นางสาวเเพรวพราว  พวงสมบัต ิ 12.41 กิโลเมตร เหรียญ 
95 นางสาวธนัชพร  ชมคํา 12.39 กิโลเมตร เหรียญ 
96 นางสาวเกษร  พยัคฆ์บรรพต 12.31 กิโลเมตร เหรียญ 
97 นางสาวสุพิชชา  หนองอุดม 12.30 กิโลเมตร เหรียญ 
98 นางสาวกนิษฐา  ปันตา 12.10 กิโลเมตร เหรียญ 
99 นางสาวพรหมพร  อัศวธนัตถ์ 12.09 กิโลเมตร เหรียญ 
100 นางสาวสุธิกานต์  นิลผอ่ง 12.06 กิโลเมตร เหรียญ 
101 นางสาวมนัชญา  โสมศร ี 12.06 กิโลเมตร เหรียญ 
102 นางสาวบปุผา   พันธกิจพานิช 12.04 กิโลเมตร เหรียญ 
103 นางสาวนลิน  แซ่ย่าง 12.00 กิโลเมตร เหรียญ 
104 นางสาวจารุวรรณ  วนาลัยอภิบาล 12.00 กิโลเมตร เหรียญ 
105 นางสาวชิดชบา  ทะเลเดิม 12.00 กิโลเมตร เหรียญ 
106 นางสาวณิชารีย ์ อ่อนจิ๋ว 11.94 กิโลเมตร เหรียญ 
107 นางสาววิลาวัลย ์ ชุมแวงวาปี 11.92 กิโลเมตร เหรียญ 
108 นางสาวสุนีย์   มานะเสมอ 11.90 กิโลเมตร เหรียญ 
109 นางสาวอรสิา  เจริญพร 11.90 กิโลเมตร เหรียญ 
110 นางสาวแสงตะวัน  วงษเทียบทิม 11.87 กิโลเมตร เหรียญ 
111 นางสาวสราภรณ์  พ่วงสมจิตร 11.81 กิโลเมตร เหรียญ 
112 นางสาวกังสดาล  ดาอิ่ม 11.80 กิโลเมตร เหรียญ 
113 นางสาวธนัญญา  เขียนพลกรัง 11.80 กิโลเมตร เหรียญ 
114 นางสาวระวิวรรณ  พรมธา 11.78 กิโลเมตร เหรียญ 
115 นางสาวอรวี  แซ่กือ 11.67 กิโลเมตร เหรียญ 
116 นางสาวจรินันท ์ บุญอินทร ์ 11.65 กิโลเมตร เหรียญ 
117 นางสาวปรารถนา  เหลืองชลธาร 11.55 กิโลเมตร เหรียญ 
118 นางสาวภัทรภรณ์  พลบุตร 11.53 กิโลเมตร เหรียญ 
119 นางสาวณัฐธิชา  ช่วยเจริญสุข 11.50 กิโลเมตร เหรียญ 
120 นางสาววันวิสา  อุทิตะสาร 11.45 กิโลเมตร เหรียญ 
121 นางสาวพัชรีย ์ คีรีชวลิต 11.41 กิโลเมตร เหรียญ 
122 นางสาวอภิญญา  บุรานันท ์ 11.40 กิโลเมตร เหรียญ 
123 นางสาวปัทมาวรรณ  ไม้แดง 11.40 กิโลเมตร เหรียญ 
124 นางสาวพรนภา  จันนาค 11.36 กิโลเมตร เหรียญ 
125 นางสาวธัญชนก  แสงอะโน 11.34 กิโลเมตร เหรียญ 



KPRU Virtual Run 2021 การแข่งขัน เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ                    ห น้ า  | 11 

ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 
126 นางสาวธันยพร  บรริักษ์เดชา 11.30 กิโลเมตร เหรียญ 
127 นางสาวมาล ี วนากรคงลาภ 11.30 กิโลเมตร เหรียญ 
128 นางสาววรารัตน์  นารอด 11.23 กิโลเมตร เหรียญ 
129 นางสาวบุษราภรณ์  พลอาจ 11.19 กิโลเมตร เหรียญ 
130 นางสาวพัชรินทร ์ แก้วเพชร 11.17 กิโลเมตร เหรียญ 
131 นางสาวพิฌานิกานต์  หามณี 11.11 กิโลเมตร เหรียญ 
132 นางสาวกนกวรรณ  ไพบูลย ์ 11.10 กิโลเมตร เหรียญ 
133 นางสาวนันทิยา  แสงสว่าง 11.10 กิโลเมตร เหรียญ 
134 นางสาวปิ่นดาว  มั่นพัฒนาการ 11.10 กิโลเมตร เหรียญ 
135 นางสาววิภวา  แซ่เฮ่อ 11.06 กิโลเมตร เหรียญ 
136 นางสาวสุกญัญา  นาคขํา 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
137 นางสาวรัชนก  ชมชอบวนาล ี 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
138 นางสาววาวา  - 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
139 นางสาวลัดดา  บงกชนิมิตชัย 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
140 นางสาวมยุร ี ชัยเผชิญ 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
141 นางสาวรัญชิดา  แซ่หว้า 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
142 นางสาวพัชราภา  ศรียัง 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
143 นางสาววรัญญา  คุ้มน้อย 11.00 กิโลเมตร เหรียญ 
144 นางสาวชยุดา  เงื้อมกลาง 10.97 กิโลเมตร เหรียญ 
145 นางสาวฐิติมา  อินต๊ะ 10.92 กิโลเมตร เหรียญ 
146 นางสาวพัชรธิดา  มหึเมอืง 10.90 กิโลเมตร เหรียญ 
147 นางสาวพรสุดา  วนาเฉลิมรกัษ์ 10.90 กิโลเมตร เหรียญ 
148 นางสาวเนตรนภา  แสนซุง้ 10.88 กิโลเมตร เหรียญ 
149 นางสาวศิวะพร  พึ่งช้าง 10.88 กิโลเมตร เหรียญ 
150 นางสาวกานต์ธิดา  สุ่มสาย 10.80 กิโลเมตร เหรียญ 
151 นางสาวตรีนุช  ปกป้อง 10.78 กิโลเมตร เหรียญ 
152 นางสาวขจีวรรณ  หุ่นเที่ยง 10.76 กิโลเมตร เหรียญ 
153 นางสาวศศิภา  หมู่ปัน 10.70 กิโลเมตร เหรียญ 
154 นางสาวชนนิกานต์   นรินยา 10.70 กิโลเมตร เหรียญ 
155 นางสาวกนกพร  เจือจันทร ์ 10.69 กิโลเมตร เหรียญ 
156 นางสาววรรณภา   สิงห์อนสุรณ์ 10.67 กิโลเมตร เหรียญ 
157 นางสาวสตรีรัตน์  ถาวร 10.65 กิโลเมตร เหรียญ 
158 นางสาวปัณฑิตา  สวยแท ้ 10.65 กิโลเมตร เหรียญ 
159 นางสาวปีย์ธวัล  พรมบุญชู 10.64 กิโลเมตร เหรียญ 
160 นางสาวนภัสสร  แซ่เฮง 10.64 กิโลเมตร เหรียญ 
161 นางสาวณัฏฐา  ใจหมั้น 10.63 กิโลเมตร เหรียญ 
162 นางสาวขวัญธิดา  เดชอุดม 10.60 กิโลเมตร เหรียญ 
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163 นางสาวนัฐสมิา  ป้อมสมบรูณ์ 10.55 กิโลเมตร เหรียญ 
164 นางสาวถนอมทรัพย ์ สีตาไว 10.55 กิโลเมตร เหรียญ 
165 นางสาวสริภัสสร  เอกปาน 10.52 กิโลเมตร เหรียญ 
166 นางสาวทิพวรรณ  มูลตา 10.51 กิโลเมตร เหรียญ 
167 นางสาวชุติมา  ธรรมพฤฒินันท ์ 10.50 กิโลเมตร เหรียญ 
168 นางสาวสรารัตน์  คุณุ 10.49 กิโลเมตร เหรียญ 
169 นางสาวยุพินภรณ์  พลศร 10.48 กิโลเมตร เหรียญ 
170 นางสาวธนภรณ์  คําภา 10.48 กิโลเมตร เหรียญ 
171 นางสาวกนกกาญจน ์ ชัยดิษฐ์ 10.44 กิโลเมตร เหรียญ 
172 นางสาวสริาวรรณ  เกิดพงษ์ 10.43 กิโลเมตร เหรียญ 
173 นางสาวจริารัตน์  พุทธโต 10.42 กิโลเมตร เหรียญ 
174 นางสาวกัญญารัตน์  พละทรัพย ์ 10.40 กิโลเมตร เหรียญ 
175 นางสาวสริิยากรณ์  ก้อนแก้วมลู 10.40 กิโลเมตร เหรียญ 
176 นางสาวกนกวรรณ  โพธ์ิเงิน 10.40 กิโลเมตร เหรียญ 
177 นางสาววาวา  - 10.40 กิโลเมตร เหรียญ 
178 นางสาวเกวร ี ปานคํา 10.36 กิโลเมตร เหรียญ 
179 นางสาวกฤติมาพร  ปานถม 10.35 กิโลเมตร เหรียญ 
180 นางสาวภัคจิราพร  คําหอม 10.33 กิโลเมตร เหรียญ 
181 นางสาวฤด ี อรชร 10.33 กิโลเมตร เหรียญ 
182 นางสาวสุภาพร  แซ่หม ี 10.33 กิโลเมตร เหรียญ 
183 นางสาวนฤภร  องอาจ 10.32 กิโลเมตร เหรียญ 
184 นางสาวเบญจรัตน์  แป้นกลัด 10.32 กิโลเมตร เหรียญ 
185 นางสาวกรกมล  จงมีความสุข 10.30 กิโลเมตร เหรียญ 
186 นางสาวกมล  แซ่ม้า 10.30 กิโลเมตร เหรียญ 
187 นางสาวอิศริยา   สระเเพงน้อย 10.27 กิโลเมตร เหรียญ 
188 นางสาวสายฝน  สุขรอด 10.27 กิโลเมตร เหรียญ 
189 นางสาวเจษฎาพร   กัลปพฤกษ์ 10.27 กิโลเมตร เหรียญ 
190 นางสาวจอมขวัญ   เชียงมลู 10.24 กิโลเมตร เหรียญ 
191 นางสาวรัตนาวด ี ขจัดภัย 10.22 กิโลเมตร เหรียญ 
192 นางสาวธมลวรรณ  ท้าวทา 10.22 กิโลเมตร เหรียญ 
193 นางสาวศิรลิักษ์  พรมจันทร ์ 10.22 กิโลเมตร เหรียญ 
194 นางสาวดวงอนงค์   สูงสุด 10.20 กิโลเมตร เหรียญ 
195 นางสาวเบญญาภา  มธุรส 10.16 กิโลเมตร เหรียญ 
196 นางสาวอริศา  เถาวัลย ์ 10.15 กิโลเมตร เหรียญ 
197 นางสาวเบญจวรรณ  นิลพักร ์ 10.12 กิโลเมตร เหรียญ 
198 นางสาวปรารถนา  ปาระท่า 10.08 กิโลเมตร เหรียญ 
199 นางสาววีรวรรณ  คงเมือง 10.05 กิโลเมตร เหรียญ 
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200 นางสาวนภสร  แจ้งอิ่ม 10.05 กิโลเมตร เหรียญ 
201 นางสาวภัทริน  สมภักด ี 10.04 กิโลเมตร เหรียญ 
202 นางสาวเพชรไพลิน  ขุนภักดิ์นา 10.04 กิโลเมตร เหรียญ 
203 นางสาวสุภัสสรา  อ้นเกษ 10.04 กิโลเมตร เหรียญ 
204 นางสาวรัตนาภรณ์  เพิ่มหิรญั 10.03 กิโลเมตร เหรียญ 
205 นางสาวสุทธิดา  นามธรรม 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
206 นางสาวศิริรัตน์  ปลอดภัย 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
207 นางสาวอรณี  การุญบรริักษ์ 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
208 นางสาวกมลทิพย ์ หงษ์สูงเนิน 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
209 นางสาวณัฐญา  ปันโย 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
210 นางสาวนริศรา  ยอดนิโรจน ์ 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
211 นางสาวมะลิวัลย ์ คีรีทัศไนย 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
212 นางสาวยุภาพร  โตสุข 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
213 นางสาวบัณฑิตา  กาวิระเดช 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
214 นางสาวพิยดา  แสงนาค 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
215 นางสาวอภิญญา  วงษ์เอี่ยม 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
216 นางสาวอมรรัตน์  วงษ์เขียด 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
217 นางสาวเทวิกา  อินยัง 10.00 กิโลเมตร เหรียญ 
218 นางสาวสรุภา  พุ่มพวง 9.73 กิโลเมตร เหรียญ 
219 นางสาวธัญญารักษ์   ไชยเชษฐ 9.72 กิโลเมตร เหรียญ 
220 นางสาววาริน  รักพ่วง 9.41 กิโลเมตร เหรียญ 
221 นางสาวเบญจมาศ  ยาดํา 9.30 กิโลเมตร เหรียญ 
222 นางสาวสริตา  สังคง 8.35 กิโลเมตร เหรียญ 
223 นางสาวณัฐกานต์  มีชัย 8.20 กิโลเมตร เหรียญ 
224 นางสาวภิรนัน  พูลภาค 8.06 กิโลเมตร เหรียญ 
225 นางสาวปุณรดา   โพธ์ิขวัญ 8.00 กิโลเมตร เหรียญ 
226 นางสาวนัฐกมลฤด ี ดาจันทา 7.78 กิโลเมตร เหรียญ 
227 นางสาวฐิติพร  คําบรรลอื 7.72 กิโลเมตร เหรียญ 
228 นางสาวกัลญารัตน์  ผาแดง 7.69 กิโลเมตร เหรียญ 
229 นางสาวมนสัชนก  แจ่มเลก็ 7.52 กิโลเมตร เหรียญ 
230 นางสาวพิมพ์วด ี สัจจะคีร ี 7.44 กิโลเมตร เหรียญ 
231 นางสาวจุฬาลกัษณ์   โพนสาล ี 6.99 กิโลเมตร เหรียญ 
232 นางสาวนพเก้า  ธารคุณธรรม 6.68 กิโลเมตร เหรียญ 
233 นางสาวณัฐวด ี เกตุวงค์ 6.56 กิโลเมตร เหรียญ 
234 นางสาวโพดา  - 6.46 กิโลเมตร เหรียญ 
235 นางสาวกรองแก้ว  วงเสนา 6.44 กิโลเมตร เหรียญ 
236 นางสาวนลิน ี ก้อนแก้ว 6.22 กิโลเมตร เหรียญ 
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ล าดับ ระยะว่ิงสะสม รางวัล 
237 นางสาวรจนา  ไพรวงษ์ 6.10 กิโลเมตร เหรียญ 
238 นางสาวพันธิตรา  ใจอาสา 6.07 กิโลเมตร เหรียญ 
239 นางสาวดาราษา  ภูศักดิ ์ 6.00 กิโลเมตร เหรียญ 
240 นางสาวพรพรรณ  ยิ้มเยื้อน 5.71 กิโลเมตร เหรียญ 
241 นางสาวชัญญานุช  วรชินา 5.65 กิโลเมตร เหรียญ 
242 นางสาวลลิตา  ปัตถา 5.59 กิโลเมตร เหรียญ 
243 นางสาวแสงนภา  รุ่งสกลุ 5.50 กิโลเมตร เหรียญ 
244 นางสาวณัฐพร  คชพันธ์ 5.42 กิโลเมตร เหรียญ 
245 นางสาวกาญจนา  รอดปุ๋ย 5.14 กิโลเมตร เหรียญ 
246 นางสาวปทิตตา   โทนทอง 5.04 กิโลเมตร เหรียญ 
247 นางสาวอุบลวรรณ  แหยมนาค 5.00 กิโลเมตร เหรียญ 
248 นางสาวเบญจมาศ  สุนทรศิร ิ 5.00 กิโลเมตร เหรียญ 
249 นางสาวณิพาพร  สงวนพนา 5.00 กิโลเมตร เหรียญ 
250 นางสาวอนันตญา  เพ็งสุข 5.00 กิโลเมตร เหรียญ 
251 นางสาวสุภิญญา  ชูช้าง 5.00 กิโลเมตร เหรียญ 
252 นางสาวพรไพลิน  ทรัพยส์มาน 5.00 กิโลเมตร เหรียญ 
253 นางสาววรวัลภ์  นิตยระวีวาร 4.66 กิโลเมตร เหรียญ 
254 นางสาวจริยา  ตาลทัพ 4.50 กิโลเมตร เหรียญ 
255 นางสาวชนิกานต์  มีภักด ี 4.40 กิโลเมตร เหรียญ 
256 นางสาวณัฐยาพร  พุ่มพวง 4.25 กิโลเมตร เหรียญ 
257 นางสาวมณฑิภา  พรมสงัเกต ุ 4.10 กิโลเมตร เหรียญ 
258 นางสาวอังคณา  สิงขรขจรชีพ 3.58 กิโลเมตร เหรียญ 
259 นางสาวพัชราภรณ์  พัดวี 3.56 กิโลเมตร เหรียญ 
260 นางสาวอินทริา  คําพาลักษณ์ 3.47 กิโลเมตร เหรียญ 
261 นางสาวสุชานาถ  ทองพันช่ัง 3.20 กิโลเมตร เหรียญ 
262 นางสาวนริศรา  จันทรมณ ี 3.00 กิโลเมตร เหรียญ 
263 นางสาวพลอยณพรรณ  ศรีเครือแก้ว 3.00 กิโลเมตร เหรียญ 
264 นางสาวสุธิดา  ฉิมพงษ์ 3.00 กิโลเมตร เหรียญ 
265 นางสาวสุนสิา  อึ่งพวง 2.58 กิโลเมตร เหรียญ 
266 นางสาวอันธิกา  แซ่ม้า 2.43 กิโลเมตร เหรียญ 
267 นางสาวณัฐชยา  อินยัง 2.34 กิโลเมตร เหรียญ 
268 นางสาวศิริกาญจน์  ศรีมันตะ 2.16 กิโลเมตร เหรียญ 
269 นางสาวศิริรกัษ์  เรืองอ่อน 2.15 กิโลเมตร เหรียญ 
270 นางสาวปฐมวดี  ริดจันทร ์ 2.12 กิโลเมตร เหรียญ 
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การรบัรางวัล 
1. ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผลการเดิน/ว่ิง และมีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้ได้รบัรางวัล สามารถติดต่อ

ขอรับรางวัลด้วยตนเองได้ที่ อาคารกจิกรรมนกัศึกษา (SAC) ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
2. ในการรับถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล จะตอ้งนํารายการต่อไปนี้มาแสดงต่อคณะกรรมการ 
  - บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชน ที่มช่ืีอสกุลตรงกับรายช่ือผู้ได้รบัรางวัล 
  - อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกผลการเดิน/ว่ิง (Smart Phone/Smart Watch) เพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจทานข้อมลูการเดิน/ว่ิงอกีครั้งหนึ่ง 
3. คณะกรรมการขอสงวนสทิธ์ิในการตัดสทิธ์ิการรับรางวัลแก่ผู้แข่งขันที่ไมเ่ป็นไปตามกติกาและผูท้ี่ใช้

ข้อมูลเท็จ 
4. ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ที ่นายกิตติกร กล้าแข็ง โทร. 062-9282596 


