
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์เส้ือ หมายเหตุ
1 ร.ต.ประทีป  อ่ิมสบาย ชมรมจักรยาน มทบ.32 XL

2 ด.ช.พงศ์ภัค พรมวงค์ ไม่มี S

3 นายเมธี กิตติพิทักษ์กุล ลําปาง XXL

4 นายพงษ์นรินทร์  คําพุฒ เสือท่าล้อ L

5 นายอภิชาติ แก้วแพร่ ลําปางกลาง XL

6 นายณัฐพงษ์ ละมัย XXL

7 นายชัยรัตน์  คําปวง ลําปางไบค์ XL

8 นายสุพร ใจธรรม ลําปางกลาง XL

9 นายเอกรัฐ อินต๊ะวงศา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง XL

10 นายโสภณ วิจิตรโสภา ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผ. แม่เมาะ XXL

11 นางเบญญา  คําปวง ลําปางไบค์ S

12 นาย สมชาย  มะโนธรรม L

13 นายจรูญศักดิ์ บุญเรือง สานพานพาเพลิน M

14 นายสมนึก เครือบุญมา อิสระ L

15 นายเฉลิมพล เจนวิทยา RABad XL

16 นายจักรกฤษณ์ เรือนเต็ม สายพานพาเพลิน L

17 นายวิเวก  หนูอักษร นักปั่น มทบ.32 XXL

18 นางสุจิรายุธ  อินต๊ะวงศา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง M

19 ด.ญ.สุพรัตน์ คําปวง ลําปางไบค์ S

20 ว่าท่ีร้อยตรีชาญวุธ เครอืดวงคํา คนแม่ทะชอบป่ัน XL

21 นายบรรจง วงศ์คําหล้า สายพานพาเพลิน L

22 นายธนภัทร พิพัฒน์กุลศิริ RABad XL

23 ด.ช.สุขสราณ์  คําปวง ลําปางค์ไบค์ S

24 จ.ส.อ.ฉลอง  โตสัมฤทธิ์ ชมรม เสือลายพราง มทบ.32 XL

25 นายวิจิตร เกษสุวรรณ ก.ฟ.ผ แม่เมาะ XL

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน (เมืองป่ันได้ เมืองป่ันดี)
วันอาทิตย์ท่ี 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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26 นายวิเชียร สุวรรณลังกา ลําปางไบค์ XL

27 นายพรยศ  ขวัญสุวรรณ ดอกตะล่อม L

28 นาง พิมพรรณ เกษสุวรรณ กฟผแม่เมาะ L

29 นายสันติ ศรีวรกุล กฟผ. แม่เมาะ M

30 นายสง่า เหรียญชัยเจริญ ลําปางไบล์ XL

31 นางพัชนี  ขวัญสุวรรณ ดอกตะล่อม L

32 นายไพฑูรย์ ชาม่ัง เสือลําบาก L

33 นาย ภูมิพัฒน์ บุญสละ จักรยาน บรรเทิง L

34 จ.ส.อ.ศุรศักดิ์   แม่นรัตน์ ชมรม เสือลายพราง มทบ.32 XL

35 นายนิเวศน์ วงศ์ชุมภู สายพานพาเพลิน L

36 นางสาว ชัญญานุช หล่อเลิศสุนทร ลําปางไบค์ M

37 นายทนง คงสุข กฟผ.แม่เมาะ XL

38 นายพฤทธิ์  เพ็งพิมพ์ เสือหอบลําปาง L

39 นาย ทองศักดิ์ วังจิระพันธ์ จักรยาน บรรเทิง XXL

40 นายเอกสิทธิ์ ขําภาษี ไม่สังกัด XXL

41 นายนิวัฒน์ ยะเชียงคํา อิสระ L

42 นายประทิน  องคะเส ทีมปั่น "รักสุขภาพ" L

43 นายศราชัย ศิริวัฒน์ จักรยาน บรรเทิง L

44 นางสมพิศ วังจิระพันธ์ จักรยานบรรเทิง XL

45 นายสุทัศน์ ขัตติยากุล ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ L

46 นางฐิตานันท์  ทาสุวรรณ์ อิสระ L

47 นางกฤชวรรณ บุญรังษี ลําปางไบค์ S

48 นายรัตน์  คําปากูล อิสระ L

49 นายชีวิต ปิงวงั จักรยาน บรรเทิง XXL

50 นายทัศนันท์ กลิ่นแก้ว L
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51 นางสมัย วัฒนะโชติ กลุ่มดอกตะล่อมลําปาง L

52 นายธิติพงศ์ แพรดอก จักรยานบรรเทิง XL

53 นายวิชชา  ศรแก้ว ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ XL

54 นายศักดิ์ชัย  อ้ึงพิพัฒน์ อิสระ XL

55 นายไตรภพ บุญเฮง XL

56 นางนันทวรรณ ขัตติยากุล ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ L

57 นายสรันต์  อินลวง ทีมปั่น"รักสุขภาพ" XXL

58 นางนิลวรรณ เติมสินวัฒนา จักรยานบรรเทิง L

59 มล.ปราณี  เกษมสันต์ pun pun Lampang M

60 นางวรินทร์ทิพย์ แสงดอก ลําปางไบค์ XXL

61 นายบําเพ็ญ ปัญญะ ชมรมจักรยานแม่เมาะ XL

62 นายมานะ เจือตระกูล XL

63 นายเปลี่ยน  ปาโกวงค์ เสือท่าล้อ L

64 นายสุรเชษฐ์  แจ่มสว่าง ทีมปั่น "รักสุขภาพ" L

65 นายบันเทิง กัลยาณมิตร ชมรม กฟผ.แม่เมาะ XL

66 ด.ญ.สุปรียา  มงคลคลี เขลางค์ทอง S

67 นางบัวเขียว  ปาโกวงค์ เสือท่าล้อ XL

68 นางนุชจรี พันทิพย์ M

69 นายสมจิต สืบตั๋น ก ฟ ผ แม่เมาะ XL

70 นายณพสกล ปั้นสุข L

71 นางทองสิน  ม่ิงเชื้อ เสือท่าล้อ L

72 นางวิรันดร บุนนาค ชมรมจักรยานแม่เมาะ XL

73 นายไพบุญ  คําเหล็ก อิสระ M

74 นางบํารุงจิตต์ รุ่นประโคน ลําปางไบค์ S

75 ร.ต.เกษม  ยอดคํา ชมรม เสือลายพราง มทบ.32 XL
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76 นายนวัชไพสิฐ  หลวงฟูวฤทธิ Correct Cycling Lampang L

77 JEFFREY PIAZZA XL

78 นายเจ็ง มาละวัง เสือลําบาก M

79 นายสิทธิพร  หิรัตนพันธ์ ทีมปั่น "รักสุขภาพ" L

80 พ.ต.อรรถสิทธิ์  ทิมขลิบ ชมรม เสือลายพราง มทบ.32 XL

81 นาง จุฑารัตน์ ปัญญะ ชมรมจักรยานแม่เมาะ M

82 ร.ต.อ.หญิง นภสร งามภัคดีโสภา สภ.เมืองลําปาง S

83 นายชัยณรงค์ โชติกะมงคล ดอกตะล่อม M

84 นายเฉลิม  บุญศิริ XL

85 นายมงคล  ไวยวุฒิ อิสระ M

86 นายสุทัศน์ เขาเลียง ทีมปั่น "รักสุขภาพ" XL

87 นางจิราภรณ์  บุญนํามา เดียว M

88 นายธนาวุฒิ ยวงผ้า เทศบาลตําบลปงยางคก M

89 ปทิตตา แสนจักร์ ขมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ S

90 นายอดิศักดิ์  เก่งพิทักษ์ L

91 นายสมบูรณ์ กาจารี ดอกตะล่อม M

92 ว่าท่ีร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ คนชอบปั่น..แม่ทะ L

93 นายสุรชัย  พิมพิรัตน์ ทีมปั่น "รักสุขภาพ" XXL

94 นางสมพิศ สุรินอัศวะ เขลางค์ทอง S

95 น.ส.รัชสุภา การักษ์ LPRU XL

96 นายสมชาย  ติวะตันสกุล L

97 นางพัศนีย์ อุดเครือ ลําปางไบค์ S

98 นางสาวสุจิตรา พุ่มลําเจียก MidNightBiker M

99 นายกษิดิ์เดช ปั้นสุข M

100 นางวรัญธร พีแอซซ่า L
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101 สุวรรณี จันทร์ตา LPRU Cycling club L

102 นายสมยศ อุปรี ทีมปั่น "รักสุขภาพ" XL

103 นายสฤษดิ์  พงษ์พูล XL

104 นางจันทรเพ็ญ จิ๋วบาง ชมรมจักรยานแม่เมาะ XL

105 นายเอก  อาดูลย์ AIS XL

106 นายสังวาล สุรินอัศวะ เขลางค์ทอง M

107 กฤตยา จันทระดาราพันธ์ ดอกตะล่อม L

108 นายบัณฑิต สท้านไตรภพ MidNightBiker XXL

109 นางสมัย วัฒนะโชติ ดอกตะล่อม XL

110 นายอมรนนท์  คนสันต์ XL

111 นายปฏิภาณ จันทร์บุตร ลําปางไบค์ L

112 นายวิทยา ปิงกาวี อิสระ XXL

113 นายธเนศ แสนทวี ดอกตะล่อม XXL

114 นาย นิพน จันทรโคตร ชมรมจักรยานแม่เมาะ XL

115 นางสาวมัตติกา แบนอ้น สายอ่อย มรภ.ลป M

116 นายนครินทร์  มาทา ทีมปั่น "รักสุขภาพ" XL

117 นายกิตติพงศ์  ฟังอารมณ์ AIS XL

118 นายชรัญญู  ปกแก้ว สายอ่อย มรภ.ลป XL

119 นายสมคิด เผือกเจริญ ชมรมจักรยานแม่เมาะ L

120 นายสุรเดช แท่นทอง MidNightBiker L

121 นายนิเวศน์ อินติ๊บ ประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้สื่อข่าวนครลําปา XL

122 นายศักดิ์สิทธิ์ กัลยา เสือลําบาก XL

123 นายอุทัย  แสงสว่าง L

124 นายจตุวีร์ แดงชัย จักรยานบันเทิง L

125 ราตรี เผือกเจริญ ชมรมจักรยานแม่เมาะ S
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126 นางสําเนียง  แสงสว่าง L

127 นายเทพฉันท์  ศรีสวัสดิ์ ทีมปั่น "รักสุขภาพ" XL

128 อิกษณา เผือกเจริญ ชมรมจักรยานแม่เมาะ S

129 นายชลอ  เกตุมณี L

130 ดาระกา แกะพลอย เสือห้างฉัตร M

131 นางยุพา  นครังกุล S

132 พรทนา กันเอ้ยสืบ ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผแม่เมาะ L

133 ด.ชนฤนาท จันต๊ะวงค์ - M

134 นายโสภณ  นันตี AIS M

135 กานต์ธเนศ รัตนกิจ เสือห้างฉัตร M

136 นายทรงวุฒิ  นครังกุล M

137 นาง ชนิตา สิริกรศักดิ์ --- XXL

138 นายไตรภพ ชัยสิทธิ์ ลําปางไบค์ XXL

139 นางสาวณภารัตน์ เมืองพินทร์  ีทีมปั่น"รักสุขภาพ" XXL

140 นายพชร จันต๊ะวงค์ บ้านร้องน่องแรง L

141 นายนฤทธิ์ จุลโพธิ์ ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผแม่เมาะ M

142 นายภาณุพงศ์ สีสด XXL

143 นายคมสัน  โกตะมะ AIS L

144 นายประยงค์ สีสด XL

145 นัยนา จันทะวงศ์ ชมรมจักรยานแม่เมาะ M

146 นายประชัน  สุภาสอน ทีมปั่น "รักสุขภาพ" L

147 เอ็นดู เครือสาร ร้านก๋วยเตี๋ยวอ้ายรงค์ M

148 พท.อ่ินแก้ว สุรินกาน ดอกตะล่อม L

149 นายอิทธิพงษ์ ขันคํา แม่เมาะ M

150 นาย ปิยะวัฒน์ สิริกรศักดิ์ --- XL
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151 ศิริวัฒน์ วงค์ไชย ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผแม่เมาะ L

152 นายหาญ วัฒนะโชติ ลําปางไบค์ M

153 สรสิช วัฒนะนิรันดร์ จักรยานลําปาง L

154 นายมะโน แดงอินทร์ จักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผ. แม่เมาะ M

155 นายธวัชร์ นาคอ่อน ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ XL

156 นายสมควร จระนะ AIS XL

157 นาย สมพงษ์ แควชล ชมรมจักรยานแม่เมาะ L

158 สมพร วงกันทา ไม่มี M

159 ร.ต.ท. สมบัติ  มูลซาว ทีมปั่น "รักสุขภาพ" XXL

160 เอกลัษณ์ เครือแปง ชมรมจักรยานแม่เมาะ L

161 นาย วีระพงษ์ ครุธไทย อิสระ L

162 นายเฟ่ืองนคร  ศริจันทร์ อิสระ L

163 นาง ธัญญลักษ์ แควชล ชมรมจักรยานแม่เมาะ M

164 ณัฐกานต์ ห่อทอง - L

165 นายศุภรัตน์ ปิฏกานนท์ L

166 นายพนม  เครือชุมภู AIS M

167 นาง อัญชฏากร ชูยกปิ่น ชมรมจักรยานแม่เมาะ M

168 ปิยะพงษ์  เป๊กขัด Correct Cycling Lampang L

169 นายทองอินทร์ หน่อคํา ลําปางไบค์ L

170 ศุภชัย  ศรีกอง Correct Cycling Lampang L

171 อภิรักษ์  สมณะ ลําปางไบค์ M

172 นางจีรวัลย์ ผ่องวิไล ดอกตะล่อม L

173 นาง ทิพย์อักษร ดนัย ชมรมจักรยานแม่เมาะ M

174 บุรินทร์  ศรีปินตา Correct Cycling Lampang L

175 เด่นอนันต์  หวันแลบ Correct Cycling Lampang L
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176 นางขวัญตา นาคอ่อน ปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ/อิสระ XL

177 นายสมบูรณ์ ไชยสมบัติ อิสระ XL

178 นาย อนุชา อารีโอ๊ด สายพานพาเพลิน M

179 นาง รัตนา ซ้อนคํา ชมรมจักรยานแม่เมาะ S

180 นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล สายอ่อย มรภ.ลป L

181 อกนิษฐ์  จันทร์ศิริ XL

182 พจอ.ศิริ แชงชอุ่ม ดอกตะล่อม L

183 รัตน์ คําปากูล ป่าเหียงน่องเหล๊ก L

184 นางศิริพร สุวรรณสา ลําปางไบค์ M

185 นาย สุรินทร วงศ์แก้วเขียว ชมรมจักรยานแม่เมาะ XL

186 มานิต ทรัพย์เอนก อิสระ XL

187 ศิริลักษณ์  ข่มไพรี รพ.เขลางค์นคร ราม M

188 น.ส.ทองใบ กันทาฟัง ลําปางไบค์ M

189 บรรจง สืบคูณะ แม่เมาะ XL

190 น.ส.รัชดาภรณ์ วงค์จินดา S

191 นาย มานพ ตินนะศรี XL

192 นายธญัธร เตชะสาย คนทําดี (คทด.) L

193 ศักดิ์ชัย อ้ึงพิพัฒน์ แม่เมาะ L

194 นายประยูร. ม่วงแก้ว - M

195 นายสุทัน ทาวงศ์มา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง L

196 นาง วันทนา นุตวงษ์ ชมรมจักรยานแม่เมาะ M

197 ยุทธศักดิ์  อมรปิยะกิจ เดียวอีสระ L

198 จ.ส.อ.ณรงค์ นุนพนัสสัก ชมรมจักรยาน มทบ.32 L

199 อนุกูล บุญสูง Tangarage L

200 นริศ อิศรภักดี XL
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์เส้ือ หมายเหตุ
201 สมยศ เทพโสธร ทีมเคหะ XL

202 ประสงค์  หน่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง XL

203 กีรติ พรธะนา Tangarage M

204 นายประหยัด  ม่วงแก้ว - M

205 นายชริน วัฒชยานนท์ บ้านร้องน่องเหล็ก L

206 นพมาศ  ใฝ่ฝัน S

207 นายจรูณ นามนาค XXL

208 บรรเจิด แสงสว่าง ม.ธรรมศาสตร์ ลําปาง M

209 น.ส.วรรณอนงค์ เพ็ชร์แจ่ม กฟผ.แม่เมาะ L

210 ชัยมงคล  รู้เจน อิสระ L

211 นายนิวัติ กวางกระโดด บ้านร้องน่องเหล็ก L

212 มนัสนันท์ ศรีอายุ ไม่มี M

213 นายธนพงศ์ จันทร์กิตติสาร - M

214 นายชนาธิป ถาน้อย ก๊วนชวนปก่ัน L

215 โกวิทย์ เขียวอินต๊ะ รพ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี L

216 พ.ต.ท.อํานวย ศรีโรย ชมรมจวนก๋ันปั่นแอ่ว L

217 ดุษิต เทพฉิม ก๊วนชวนปั่น M

218 นายธนวรรธน์  แสงแก้ว 95BLKE L

219 นางธนภร  แสงแก้ว 95BLKE XL

220 ฉลอง จุ่มกา เคหะทีม M

221 นิภาวรรณ ชนาวงค์ เขลางค์นคร ราม M

222 ด.ญ.ธรรศมณฑ์  แสงแก้ว 95BLKE S

223 ณัฐภณ  ภัทรสิริบวร เสือภูธรลําปาง XXL

224 ธันยวัต โปรยรุ่งโรจน์ - XXL

225 ด.ช.ศุภวรรธน์  แสงแก้ว 95BLKE XL
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์เส้ือ หมายเหตุ
226 กิตติคุณ   ธรรมวันทา สพป.ลป.2 XL

227 นายพัฐสรร  ศรีสวัสดิ์ 95BLKE XXL

228 สถิตย์  ต๊ะตุ้ย เสือภูธรลําปาง XXL

229 วิภาดา ข่าเหล็ก - S

230 วีระพันธ์. ใจรักษ์ เคหะทีม M

231 ชลลดา วงค์จันตา รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี S

232 นายนพรัตน์  จงรักษ์ 95BLKE XXL

233 ด.ต.สมเกียรติ ทองฟู ชมรมจวนก๋ันปั่นแอ่ว L

234 พ.ค.ท.ชาตรี ศิริปัญญา จวนก๋ันปั่นแอ่ว L

235 ด.ช.ดนัยณัฐ  จงรักษ์ 95BLKE XL

236 ประสาน ต้นมณี เสือภูธรลําปาง M

237 นิคม สืบคูณะ แม่เมาะ L

238 นางปิยะนุช  จงรักษ์ 95BLKE S

239 ณฐภัค ลบบํารุง S

240 ร.ต.ต.สมเดช วงศ์ใหม่ ชมรมจวนก๋ันปั่นแอ่ว M

241 ด.ช ภาณุเดช คํามาบุตร 95BLKE XL

242  กานต์ธเนศ รัตนกิจ เสือห้างฉัตร M

243 สมศักดิ์   อินนั่งแท่น L

244 นางธัญลักษ์ แควชล ชมรมจักรยานแม่เมาะ S

245 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรรณบุตร ชมรมจักรยาน กฟผ. แม่เมาะ L

246 ชญาณัฐ หงษ์นาค - XXL

247 นิศาชล  บุญมาก - XXL

248 อรพิณ พิลาไชย ไม่มี M

249 ประยูร พิลาไชย ไม่มี M

250 นิคม อินทราวุธ อิสระ L
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์เส้ือ หมายเหตุ
251 ศรายุทธ ตามวิสัย XL

252 มนเทียร พรมเหลา เคหะทีม L

253 ทองสุข อินนันชัย เสือภูธรลําปาง L

254 วุฒิชัย อินธิมา เสือเกาะคา XL

255 เชิงชาย ไกรคง ข้าราชบํานาญ สังกัดกรมทรัพยากรธรณี XL

256 นายวชิรวิทย์  สว่างใจธรรม 95BLKE XL

257 เจนจิรา เจนใจ โรงพยาบาลห้างฉัตร L

258 สมศักดิ์ อุดเครือ ชมรมจักรยานป่ันเพ่ือสุขภาพ กฟผ. แม่เม M

259 นายจักรพันธุ์  ฟูสนิท 95BLKE L

260 สุรเชษฐ์ จุมปาลี พิสูตรหลักฐานเชียงใหม่ L

261 น.ส.รําพู พรวิไล เสือสารภี S

262 ทวีศิลป์   อินใจวงค์ เสือภูธรลําปาง XL

263 อภิชาต อนุมัติ ก๊วนชวนปั่น L

264 น.ส.ฉันทนา แสงบุญ เสือสารภี XXL

265 นาย วัชเรนทร์ แปงสาย XXL

266 นัยนันทร์ สุวรรณกนิษฐ์ โรงพยาบาลแม่ทะ XL

267 น.ส.พัทธรา กัณทพนม เสือสารภี S

268 สุรินทร์  ฉิมพลี เสือเกาะคา XXL

269 นายจํานง แปงนุจา M

270 เมธี สีตะวัน สายพานพาเพลิน L

271 นาย บุญรักษ์ บุญเรือง เสือสารภี L

272 นายณัฐทรพงศ์  มูลซาว ทีมปั่น "รักสุขภาพ" L

273 นาย พิสิฐศักดิ์ ศรีวะโสภณ เสือสารภี M

274 ราตรี ใจกล้า เรือนจํากลางลําปาง L

275 นาย สุกิจ ทองสุข เสือสารภี M
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์เส้ือ หมายเหตุ
276 จารุวรรณ   สุภาภัทรกุล - XL

277 กิรณา แก้วร่วมวงค์ สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง L

278 จุไรรัตน์   ดวงใย - L

279 นาง พรพรรณ์ ทองสุข เสือสารภี S

280 นายวินัย  สมจิต ดอกตะล่อม L

281 นาย วันชัย แก้วมา เสือสารภี L

282 นาง เรณู แก้วมา เสือสารภี L

283 คนิณ ฐิตะโชติการ ไม่มี XL

284 นายเศรษฐพงษ์ คําโปธิ คนแม่ทะชอบป่ัน L

285 นางรวงทอง  สมจิต ดอกตะล่อม XL

286 อํานาจ ดวงใย เทศบาลนครลําปาง XL

287 วิฑูรย์  อินทรศรี - M

288 ทับทิม วงศ์หอม S

289 เรวัติ วงศ์หอม L

290 เลิศชัย กันเอ้ยสืบ ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผแม่เมาะ L

291 พัชรี   ธรรมวันทา สพป.ลป.2 L

292 นางอรุณี จันทร์กิตติสาร - L

293 นาย สุพจน์ ธิปะ เสือสารภี M

294 นาย พัน เนื้ออ่อน เสือสารภี XL

295 นายสิงห์  แก้ววันดี ทีมเสือเกาะคา L

296 นาย ธีระนัน ใจสม เสือสารภี L

297 ว่าท่ีร้อยตรี บัณฑิต แก่เขียว เสือสารภี M

298 สุริวงค์  ขุนวงค์ - M

299 นาย อาทิตย์ สังเขป เสือสารภี L

300 นาย ศรัณย์วิทย์ ก้อนแก้ว เสือทองกวาว M
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์เส้ือ หมายเหตุ
301 เกศโกมล จารุทรรศน์ เสือเกาะคา L

302 นาย นคร สายแก้ว เสือทองกวาว L

303 นายสมชอบ ชัยพรม XL

304 นายสมภักดิ์ สมแก้ว S

305 นางสาวฐปนัท. ลานไพร ชลประทาน S

306 นายเกียรติชาย  ไทยธนานันท์ เสือเกาะคา L

307 นายจรัส. แก้วหนองแสง L

308 มนพ หาญอาจ ทีมเสือเกาะคา XL

309 สุชาติ    จันต๊ะวงศ์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร M

310 นาย ปรีชา  แหยมประเสริฐ ลําปงไบค์ M

311 ธนวัฒน์   จันต๊ะวงศ์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร M

312 ธีระพงษ์ เตชะอนันต์ ทีมเสือเกาะคา L

313 รัชนีวรรณ สร้อยสังวาลย์ เสือสันกําแพง S

314 ณภัทร กันธวัฒนะ เสือสันกําแพง M

315 ร.ต.ท.ชูชีพ ด่านอินถา ทีมเสือเกาะคา L

316 นาย อานนท์ ปิงมา XL

317 จิรวรรณ สุ่มมาตย์ เสือสันกําแพง S

318 พิชชุดา พรมสัตย์ AIS M

319 ศรัญย์รัชต์ จารุกัญญ์พสิษฐ์ - S

320 ทรงศักดิ์ ชีพอุทิศชาติ เสือสันกําแพง S

321 ณรงค์ ประเสริฐศักดิ์ ทีมเสือเกาะคา S

322 พัฒ กันธวัฒนะ L

323 ดวงจันทร์ กันธวัฒนะ L

324 วัชร สร้อยสังวาลย์ ais XXL

325 รัชนีวรรณ  เขียวเลางาม จักรยานบรรเทิง M
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล สังกัด เบอร์เส้ือ หมายเหตุ
326 ศุภนันท์ เจริญพานิช เสือสันกําแพง XL

327 สวาท  เขียวเลางาม จักรยานบรรเทิง XXL

328 นายฤกษ์ไพศาล ปลื้มใจ ก๊วนชวนปั่น L

329 กิตติ เหลืองจิรโณทัย Tangarage XL

330 นาย อภิสิทธิ์ ธิรินทอง XL

331 นายประชุม นิ่มหนู ชมรมจักรยานบ้านสันโป่ง XL

332 นางสาวนงค์วัย เม็ดดี ก๊วนชวนปั่น S

333 นส. สมปอง แจ่มแจ้ง L

334 นางบัวลอย กิตติพิทักษ์กุล ลําปางไบค์ M

335 เศรษฐชัย  จิวะสันติการ ก๊วนชวนปั่น L

336 ดช.ณธเดช จิวะสันติการ ก๊วนชวนปั่น M

337 จักรพงษ์ เกษสุวรรณ จักรยานลําปาง XL

338 นายวิชัย สระสมศรี 50 อัพ XL

339 สุบิน นันทะ กลุ่มขุนพลลําปาง XL

340 นายสุชาติ มานะชมภู 50 อัพ M

341 นางแสงจันทร์ ปานะชมภู 50 อัพ M

342 อดิศักดิ์ เก่งพิทักษ์ 50 up L

343 นายเฉลิมพล บุญศิริ 50 อัพ XXL

344 ภัชชล โนชัยวงค์ ก๊วนชวนปั่น S

345 นายเดชณรงค์ สุริยะ 50 อัพ L

346 สุภาพ จันทร์เรียน ชมรมเสือประตูผาลําปาง L

347 นายสวัสดิ์  จิรานุสวัสดิ์ ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพ กฟผ. แม่เมาะ L

348 นายโรมรัน  ต๋วนเทศ สันติสุข M

349 นายประเสริฐ  จินดาสถาน สันติสุข L

350 นายพงษ์ชัย  ทําเหล็ก สันติสุข XL
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เป็นการป่ัน เพ่ือความสามัคคี เป็นกิจกรรม Bike Rally  มีการทํากิจกรรมหา RC และเล่นเกมส์

ระยะทางท้ังส้ิน ประมาณ 36 กม.

 เวลา 06.00 - 07.00 น.  ลงทะเบียนรับเสื้อ/รับประทานอาหารว่าง

    Start  07.00 น. : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา

จุดพัก 1 เฮือนง้ิวแดง 5  กม.

จุดพัก 2 วัดไหล่หินหลวง 6 กม.

จุดพัก 3 องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา 4.5 กม.

จุดพัก 4 ลานกิจกรรม 6 กม.

จุดพัก 5 วัดพระธาตุลําปางหลวง 6.5 กม.

Finish : อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 8 กม.

รายละเอียดกิจกรรม


