
รายช่ือผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในงานว่ิงเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  

 

รางวัลถ้วยพระราชทาน 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม   

ราชกุมารี ระยอง 
ประวัติโดยย่อ 

ชนะเลิศ ประเภทบุคคล ชาย (Over all) นายสุริยา  จ่าบาล 
ชมรม ต.เต่าสายบันเทิง /มาบตาพุด 49 
อายุ 31 ปี ภูมิล าเนา อุบลราชธานี  
อาชีพ พนักงาน บริษัทBPE  
ประสบการณ์วิ่ง 2 ปี 
รางวัลที่เคยได้รับ ถ้วยพระราชทาน 2 ถ้วย 
 

ชนะเลิศ ประเภทบุคคล หญิง (Over all) นางสาวนิตยาภรณ์  ชาญด้วยกิจ 
ชมรม บริษัทสตาร์มันนี่ (สนามแกลง) ระยอง 
อายุ 28 ปี ภูมิล าเนา ระยอง 
อาชีพ พนักงานเอกชน  
ประสบการณ์วิ่ง 3 ปี 
รางวัลที่เคยได้รับ ถ้วยพระราชทาน 5 ถ้วย 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายช่ือผู้ได้รับรางวัลประเภท Mini Marathon   Fun run และ Fancy 

ในงานว่ิงเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 

ประเภท Mini Marathon ชาย อายุต่ ากว่า 20 ปี  
อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 

ชนะเลิศ นายวุฒิภัทร  วุฒ ิ 19 - 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายพิทวัส  แววสุวรรณ 19 บ้านบึง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสพล  ทองมูลไพร  16 - 
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายเมฆพัด  กาลับสีมา  18 - 
รองชนะเลิศอันดับ 4 เด็กชายภูมิภัทร  ไชยปัญญา 16 - 
ประเภท Mini Marathon หญิง อายุต่ ากว่า 20 ปี  

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ นางสาววรรณกนก  เดชคุ้ม 17 - 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง อภิชญา  วงษ์รอด 9 - 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวติรยา  ล้อมตะคุ 16 - 
รองชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดอนฟัด 10 - 
รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาวกัญญาภัทร  เกิดมณี 16 - 
ประเภท Mini Marathon ชาย อายุ 20-39 ปี  

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ นายสุริยา  จ่าบาล 31 ต.เต่า สายบันเทิง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอาทิตย์  ตินชาติอารักษ์ 37 - 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอดิศักดิ์  ประเสริฐชาติ 25 วี – เชฟ 
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายเขตวรัฐ  สารีโท 20 - 
รองชนะเลิศอันดับ 4 นายกว้างใหญ่  คุยพร 34 - 
ประเภท Mini Marathon หญิง อายุ 20-39 ปี 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ นางสาวนิตยาภรณ์  ชาญด้วยกิจ 28 บริษัทสตาร์มันนี่ (สนามแกลง) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวดวงเดือน  เอกจักรแก้ว 30  



รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธัญลักษณ์  วรรณศิริ 29  
รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวศิริพร  อดใจ 31  
รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาววิสสุตา  สุขจันดี 23  
ประเภท Mini Marathon ชาย อายุ 40-59 ปี 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ นายสุนันท์  กล้าหาญ 48 - 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนิศร  สวัสด ี 46 - 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายรัตนศิริ  สุทธศิริ 50 - 
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายถนอม  โสมาบุตร 53 อบต.บ้านแลง 
รองชนะเลิศอันดับ 4 นายศราวุธ  ผึ่งแผ่ 40 - 

 
ประเภท Mini Marathon หญิง อายุ 40-59 ปี 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ นางสาวสมถวิล  ทองอ่อน 48 โรงพยาบาลวังจันทร์ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณศรินนา  นาราช 51 - 
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณนงเยาว์  เชี่ยวประมงค์ 40 บางปะกงรันนิ่ง 
รองชนะเลิศอันดับ 3 คุณชุติมา  พรหมบรรดาโรค 43 Runner Specialized 
รองชนะเลิศอันดับ 4 คุณนิธิพร  บุญลัภยานันท์ 52 ออลเนกส์ 
ประเภท Mini Marathon ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ นายอ านวย  สิทธิบุญ 64 วิ่งนาเกลือพัทยา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธาดา  จิตยานันท์ 61 บางปะกง  รันนิ่ง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายกา เพียเพ็ง 68  มาบตาพุด 49 
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายอุดม จันทะมณี 65 - 
รองชนะเลิศอันดับ 4 นายค ารณ  จุลรัตน์ 60 - 
ประเภท Mini Marathon หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ คุณพรรณรมล  เที่ยงแท้ 62 ศรีเมืองระยอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณวรรณภา  เขาจารี 63 - 
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณนฤมล  ศรีงาม 62 - 
รองชนะเลิศอันดับ 3 คุณสมหมาย  คุงเคล 62 ลานโพธิ์ นาเกลือ 
รองชนะเลิศอันดับ 4 คุณสุดใจ  สิงหนุ 61 - 
ประเภท Fun Run ชาย 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 



ชนะเลิศ นายจารุกิตติ์  แสนค า 17 วิ่งท่าเรือแกลงระยอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเกียรติศักดิ์  ไพรัตน์ 34 SCG Ranning 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวินัย  สิงสารท 56 อบต.บ้านแลง 
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายกิตติชัย  สายพินตา 48 บ้านฉาง 
รองชนะเลิศอันดับ 4 นายดรุณ  แก้วแล 28 - 
ประเภท Fun Run หญิง 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ นางสาวนลินี  หวังด ี 29 - 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววิภา  แซ่เจ็ง 44 สเนลไตรทีม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณนันทวรรณ  จันทร์พฤกษ์ 36 - 
รองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวแพรนภา  ห้วนอ าพร 33 - 
รองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาวกนกธร  ปานพรม 34  - 
ประเภทแฟนซี Fun Run 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ เด็กหญิงณัฐธิดา  สมพล 5 - 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภูวณัฏฐ์  รอบคอบ 6 - 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายกสานต์  มั่นจิตร 26 - 
ประเภทแฟนซ ีMini Marathon 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ ชมรม 
ชนะเลิศ นายธนดล  ทองวุฒิ 34 IRPC 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนิวัตร  ศรพิมพ์ 34 Shark ranner 
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณนงเยาว์  เชี่ยงประมงค์ 40 บางปะกงรันนิ่ง 
 

 

 

 

 

 

 


