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Pl. No. Name-Surname Team
1 37 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ
2 11 เด็กชาย พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team
3 38 เด็กชาย ชิติพัทธ์ อาษา ส าราญวู๊ดชิพ  อบจ ปราจีนบุรีโรงเรียนปราจีณราฎรอ ารุง  ปราจีนบุรี

4 30 เด็กชาย ดรัณ ปัญญาวัน Singha Samui MTB Racing Team
5 29 เด็กชาย พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ
6 39 เด็กชาย ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ ส าราญวู๊ดชิพ อบจ.ปราจีนบุรี รร.มารีวิทยากบินทร์บุรี
7 32 เด็กชาย พัทธ์ธีรา อาษา ส าราญวู๊ดชิพ อบจ.ปราจีนบุรี รร.มารีวิทยากบินทร์บุรี
8 26 เด็กชาย ทะยานชล ย่ิงมาก ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ วัดดงน้อย

Pl. No. Name-Surname Team
1 33 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com
2 36 เด็กชาย เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com
3 24 เด็กชาย ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3
4 22 นาย วายุ บุญสิทธ์ิ Samui MTB Racing Team
5 20 นาย ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช
6 21 นาย รักคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ
7 34 เด็กชาย อลันสมิธ ซ้ายเส้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com
8 35 นาย รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com

Pl. No. Name-Surname Team
1 1 นางสาว วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช
2 4 นางสาว ธิดา ปัญญาวัน Singhasamui downhill
3 3 นางสาว ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO
4 5 นางสาว บุสริน การะมีแน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ
5 6 นางสาว จริญญา สืบจากถ่ิน Samui mtb Bangkok airways and walailak university
6 2 นางสาว อรวรรณ หม่ืนทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO

Pl. No. Name-Surname Team
1 12 นาย เมธาสิทธ์ิ บุญเสน่ห์ โลโมไซเคิล เทศบาลหนองปรือ
2 9 นาย พูนศิริ ศิริมงคล ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3 6 นาย พลฉัตร นาคทองค า Kaze custom factory team ราชนาวี
4 8 นาย ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ
5 4 จ่าโท วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO
6 5 นาย มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO
7 1 นาย กีรติ สุขประสาท Kaze custom factory
8 3 นาย บรรณวิชญ์ นาควงศ์ Samui Downhill

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2564
สนามท่ี 3  วันอาทิตย์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 ณ อ่างเก็บน  าคลองพระพุทธ อ.โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี

ครอสคันทร่ี อิลิมิเนเตอร์ - รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย

ครอสคันทร่ี อิลิมิเนเตอร์ - รุ่นอายุ 17 ปีขึ นไปหญิง

ครอสคันทร่ี อิลิมิเนเตอร์ -  รุ่นอายุ 17 ปีขึ นไปชาย

ครอสคันทร่ี อิลิมิเนเตอร์ - รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
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การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2564
สนามท่ี 3  วันอาทิตย์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 ณ อ่างเก็บน  าคลองพระพุทธ อ.โป่งน  าร้อน จ.จันทบุรี

Pl. No. Name-Surname Team
1 10 นางสาว ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช
2 40 เด็กหญิง ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com
3 11 เด็กหญิง ป่ินภัค เชียงสวน AMC Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช

ครอสคันทร่ี อิลิมิเนเตอร์ -  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง


