ผล การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา (ถนน)
มหกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายในบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 31
1. รุ่น ผู้บริหาร ชาย

รหัส 4

รางวัลชนะเลิศ

รหัส 416 ชื่อ-สกุล นายปัญญา พละศักดิ์ หน่วยงาน สาสุขส่วนกลาง สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 409 ชื่อ-สกุล นายประยูร โพธิวัฒน์ หน่วยงาน ยางชุมน้อย

สถิติ

.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 413 ชื่อ-สกุล นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค หน่วยงาน รพ.เบญจลักษ์ สถิติ

2. รุ่น ผู้บริหาร หญิง

รหัส 9

รางวัลชนะเลิศ

รหัส 902 ชื่อ-สกุล นางศรีเรือน ดีพูน หน่วยงาน สาสุขส่วนกลาง

.

สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

สถิติ

3. ประเภท ทีม

.

.

.

.

รหัส T

รางวัลชนะเลิศ

รหัส T04 ชื่อ-สกุล นายเกียรติคุณ ทวี

หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

รหัส T05 ชื่อ-สกุล นายสุนทร หาญศึก

หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

.

.

รหัส T06 ชื่อ-สกุล นางณัฏฐา คล่องแคล่ว หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

.

.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รหัส T01 ชื่อ-สกุล นายเฉลียว เวียงสมุทร หน่วยงาน ทีมขุขันธ์1 สถิติ
รหัส T02 ชื่อ-สกุล นายบุญรัก สีหะวงษ์ หน่วยงาน ทีมขุขันธ์1

สถิติ

รหัส T03 ชื่อ-สกุล นางสาวนิยม รสหอม

สถิติ

หน่วยงาน ทีมขุขันธ์1

.

.

.

.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส T07 ชื่อ-สกุล นางเตือนใจ ส่องศรี

หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

.

รหัส T08 ชื่อ-สกุล นายวันมงคล พยุงวงษ์ หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ
รหัส T09 ชื่อ-สกุล นายเกรียงศักดิ์ สารกอง หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ
.

.

.

ผล การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา (ถนน)
มหกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายในบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 31
4. รุ่น ทั่วไป ชาย รหัส 0
รางวัลชนะเลิศ

รหัส 011 ชื่อ-สกุล นายชัช ไชยโส

หน่วยงาน รพ.อุทุมพรพิสัย สถิติ

.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 007 ชื่อ-สกุล นายสิทธิพงษ์ ยอดสิงห์ หน่วยงาน สสอ.เบญจลักษ์ สถิติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 008 ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ หงษ์จันทร์ หน่วยงาน ปรางค์กู่

5. รุ่น ทั่วไป หญิง
รางวัลชนะเลิศ

.

สถิติ

.

รหัส 5

รหัส 511 ชื่อ-สกุล น.ส.พรแก้ว วอทอง หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 506 ชื่อ-สกุล นางอันธิกา ผ่องศรี หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 503 ชื่อ-สกุล ทพญ.ศศิมา สุมนาวดี หน่วยงาน ขุขันธ์

.

สถิติ

.

.

6. รุ่น อายุ 30-39 ปี ชาย
รางวัลชนะเลิศ

รหัส 101 ชื่อ-สกุล นายทินกร สมัญญา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 102 ชื่อ-สกุล นายสมิง ตาสี

รหัส 1
หน่วยงาน ขุนหาญ
หน่วยงาน ขุนหาญ

สถิติ

.

สถิติ

.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 110 ชื่อ-สกุล นายกฤษณพงษ์ เกษี หน่วยงาน รพ.ศรีสะเกษ สถิติ

7. รุ่น อายุ 30-39 ปี หญิง
รางวัลชนะเลิศ

รหัส 6

รหัส 607 ชื่อ-สกุล นางพิไลวรรณ ศักดิ์วณิช หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 619 ชื่อ-สกุล นางกานต์พิชชา วิจารณ์ หน่วยงาน สาสุขส่วนกลาง สถิติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 611 ชื่อ-สกุล นส.นริชา บุญพอ

.

หน่วยงาน คปสอ.โนนคูณ สถิติ

.

.

.

ผล การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา (ถนน)
มหกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายในบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 31
8. รุ่น อายุ 40-49 ปี ชาย
รางวัลชนะเลิศ

รหัส 201

รหัส 2

ชื่อ-สกุล นายทิวากร สมัญญา หน่วยงาน รพ ขุนหาญ

สถิติ

.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 226 ชื่อ-สกุล นายสถาพร ส่องศรี หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 203

ชื่อ-สกุล นายวสันต์ แดงขาว

9. รุ่น อายุ 40-49 ปี หญิง
รางวัลชนะเลิศ

หน่วยงาน ขุขันธ์

10. รุ่น อายุ 50 ปี ขึ้นไป ชาย

.

สถิติ

.

หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

.

รหัส 3

รหัส 307 ชื่อ-สกุล นายชัชวาล ศรีเมือง หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 314 ชื่อ-สกุล นายไมตรี ยศวิจิตร

หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 341 ชื่อ-สกุล นายมานิต ดวงพล

หน่วยงาน ขุนหาญ

11. รุ่น อายุ 50 ปี ขึ้นไป หญิง
รางวัลชนะเลิศ

.

รหัส 7

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 701 ชื่อ-สกุล น.ส.มัทนพร แก้วรัตนศิริ หน่วยงาน ขุนหาญ

รางวัลชนะเลิศ

สถิติ

รหัส 710 ชื่อ-สกุล นางศิริลักษณ์ กิ่งมณี หน่วยงาน คปสอ.โนนคูณ สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 704 ชื่อ-สกุล นางชมพู สารกอง

.

.

.

สถิติ

.

รหัส 8

รหัส 812 ชื่อ-สกุล นางชวนชื่น ศรีเมือง หน่วยงาน คปสอ.กันทรลักษ์ สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รหัส 805 ชื่อ-สกุล นางนพนิต เหล่าแค

หน่วยงาน ขุขันธ์

สถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รหัส 820 ชื่อ-สกุล นางรัศมี คาชาลี

หน่วยงาน ยางชุมน้อย

สถิติ

.

.

.

