
รายการท่ี 43 เรือคยัค 1 คน ชาย (K1M) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 1 พ.จ.อ.อดิเทพ  ศรีชาติ 3 00:38:65 เหรียญทอง

2 ราชนาวี 2 จ.ท.เทิดศักด์ิ  สนธิ 5 00:39:56 เหรียญเงิน

3 สพล.เชียงใหม่ 1 วศิน  ยะมะโน 4 00:41:09 เหรียญทองแดง

4 สพล.เชียงใหม่ 2 พัฒนพงศ์  เพ็งใจ 6 00:41:78

5 ม.เชียงใหม่ นายภูดิศ  สังข์วรรณ 2 00:41:95

6 จ.ศรีสะเกษ 1 ประสิทธฺ  รุ่งเรือง 1 01:03:91

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 53 เรือคยัค 2 คน ชาย (K2M) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี พ.จ.อ.อดิเทพ  ศรีชาติ 3 00:36:75 เหรียญทอง
จ.ท.เทิดศักด์ิ  สนธิ

นายอรรถพล แสนจิว

2 สพล.เชียงใหม่ 2 วศิน  ยะมะโน 5 00:39:73 เหรียญเงิน
พัฒนพงศ์  เพ็งใจ

พงศกร  นามบ้าน

3 สพล.เชียงใหม่ 1 วรรธนะ  จิตต์พัธุลาภ  4 00:39:84 เหรียญทองแดง
อานนท์  ภู่คง

ณัฐกุล  แบ่งทิศ

4 ม.เชียงใหม่ นาย ธิสิทธ์ หาญฤทธ์ิ 6 00:39:98
นาย ภูดิศ สังข์วรรณ

นาย นรเศรษฐ์ ทองเงา

5 มศว. นายณัฐพงศ์   สวัสดี 1 00:48:67
นายกษิติ   สันทาลุนัย

นายธนากร   คุ้มกัน

6 จ.ศรีสะเกษ 1 กฤษฎาพงษ์  ปัตตา 2 01:16:52
ประสิทธฺ  รุ่งเรือง

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 35 เรือแคนู 1 คน ชาย (C1M) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 1 จ่าเอกภานุพงศ์  จิรณรงค์ชัย 5 00:43:84 เหรียญทอง

2 สพล.สุโขทัย นายธีรพงษ์ ราชค าแหง 2 00:45:00 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 2 ร.ท.ธรรมรัตน์  เผ่าพันธ์ดี 4 00:46:18 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 3 จ.อ.ณัฐพงษ์  สมเส็จ 1 00:53:37

5 สพล.เชียงใหม่ บรรณากร  รักสีขาว 3 00:54:92

6 มทส. นายวิชรัตน์  หาญอาษา 6 01:12:47

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 59 เรือแคนู 2 คน ชาย (C2M) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี จ่าเอกภานุพงศ์  จิรณรงค์ชัย 2 00:44:64 เหรียญทอง
จ.อ.ณัฐพงษ์ สมเสร็จ

นาย เกษม อยู่สุข

2 สพล.สุโขทัย นายธีรพงษ์ ราชค าแหง 1 00:47:23 เหรียญเงิน
นายอัครเดช ขวัญแก้ว 

3 3

4 4

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 54 เรือ 5 ฝีพาย ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สพล.สุโขทัย 1 นายนรเศรษฐ  ์ตอพิมาย นายวารินทร์ จอ้ยลี 5 00:44:96 เหรียญทอง
นายฟ้าคาม ค่ายสงคราม   นายยทุธนา ทองอยู่ 

นายภทัรกร ทิพยปั์ญญา นายราเมศร์ แสงทองอินทร์ 

นายสมเกียรติ ชมเชย   

2 มศว. นายชินวุธ   ดงดินอ่อน นายสิทธิโชค   ถนัดค้า 4 00:46:05 เหรียญเงิน
นายภาสกร   พรหมดวง นายพีระพงษ์   ควรอุสาห์

นายประทีป   หงส์ประภัสสร นายธนบัตร   กิขุนทด

นายพรพรหม   คร่ าสุข นายวิสิทธ์ิ   คัณทักษ์

3 สพล.เชียงใหม่ 1 เพ่ิมพูน  ธนามี ธวัชชัย  ยะแสง 2 00:46:69 เหรียญทองแดง
ณัฐวุฒิ  ธิโนชัย ธนวัฒน์   นามมรเมือง
ธนโชติ  ป้องแก้ว พงษ์ระวี  อะภิวัน
ภัทรฉัตร  กรมทะมา

4 เจ้าพระยานนทบุรี นายนริศศร  บุญพา นายนาวี  สุวัณท้าว 1 00:47:90
นายอัษฎาวุธ  นิยมไร่ นายประชารักษ์  พุ่มไม้

นายศราวุธ  ทองค า นายภานุวิชญ์  คุ่ยต่วน

นายฉัตรชัย  เนียมกลาง ด.ช.ฉัตรชัย  พาโพธ์ิ

5 เขลางค์นคร 1 นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ นายวีรพงศ์ ปัญญะ 3 01:13:89
นายปิยะพงษ์ วุฒิ นายบุลากร ธนาภรณ์นุกูล

นายมนตรี บุญย่อ นายกันต์ศักด์ิ กิตินัน

นายนันทวัฒน์ ประลองผล

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 68 เรือ 10 ฝีพาย ชาย (10M) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เขลางค์นคร 1 นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ นายกันต์ศักด์ิ กิตินัน 3 00:51:51 เหรียญทอง
นายปิยะพงษ์ วุฒิ นายอัครพล กันสังข์

นายกิตติพงษ์ ตันกาบ นายวัชระพงษ์ กาวิระพันธ์

นายมนตรี บุญย่อ นายเอกพงษ์ วงศ์อุ่นใจ

นายนันทวัฒน์ ประลองผล นายนิปกรณ์ เพชรฉลอง

นายวีรพงศ์ ปัญญะ นายธรณ์เทพ ปัญญาปรุ 

นายบุลากร ธนาภรณ์นุกูล

นายเฉลิมชัย ดวงมณีย์

2 สพล.สุโขทัย 1 นายเกรียงศักด์ิ พรหมเมศ นายบญัชาพล พูนเกษม  4 00:52:84 เหรียญเงิน
นายนรเศรษฐ  ์ตอพิมาย นายนัฐธนากร แก้วสุขา 

นายฟ้าคาม ค่ายสงคราม  นายธวชัชยั นุชกลาง 

นายวารินทร์ จอ้ยลี   นายวารุต จอ้ยลี 

นายปรัชญา เล่ียมประเสริฐ นายราเมศร์ แสงทองอินทร์ 

นายภทัรกร ทิพยปั์ญญา   นายสาโรจน์ ชอบใจ 

นายชชันนัท  ์อา มลา.   

นายยุทธนา ทองอยู่(นายทาัย)  

3 สพล.เชียงใหม่ 2 นครรินทร์   นศอินทร์ สรวิศ   บุญประกอบ 2 00:53:35 เหรียญทองแดง
เจษฎากร  ชาสังข์ จิราเมธ  จุ๋มป๋าน  า

กิตติพงศ์  แสงแก้ว ธนวัฒน์   นามมรเมือง

นภสินธ์ิ  มหายัศนันท์ ณัฐวุฒฒิ   จ๋ีคีรี

วิทยา  กาใจวงศ์

นันทกุล   พรมมี

เพ่ิมพูน  ธนามี

พิชัย   ศราวรรณะ

4 เจ้าพระยานนทบุรี นายนริศศร  บุญพา นายฉัตรชัย  เนียมกลาง 6 00:53:79
นายอัษฎาวุธ  นิยมไร่ นายนาวี  สุวัณท้าว

นายประชารักษ์  พุ่มไม้ นายศราวุธ  ทองค า

นายภานุวิชญ์  คุ่ยต่วน นายกิตติกร  แว้นศิลา

นายนัฐพล  ทองแรง นายเจษฎากร  วงศ์พิมสอน

นายสยุมภู  ป้อมเสมา นายกฤษณะ  ธานี
นายณัฐพงษ์  วงศ์สมบูรณ์

นายณัฐวุฒิ  ศรีมุข

ช่ือ - สกุล

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ



5 ราชนาวี ยสินทร  แก้ววิเศษ สมชาย  สังเมือง 5 00:54:14
กัณวีร์  วิชัยดิษฐ์ มุขดาหาร  สายแก้ว

สิทธิชัย อู่ขลิบ ชนินทร์  ซ้อนศรี

ปวีร์  ดีแก้ว ภีมซ์  ตันสกุล

สหัษวรรษ  โทรแก้ว ศิริพงษ์  ชุ้มช่ืน

สุทธวีร์  ทะก๋า จิรัฎฐ์  เสนนั นตา

ชนินทร์  ซ้อนศรี กฤตนันท์  จันทวงศ์

สุริมนต์   ธรรมราช

6 ม.เกษตรฯ นายพิพัฒน์  โพธ์ิแก้ว นายไพบูลย์  ณะพรานบุญ 1 00:57:85
นายวัชระ  โสภาศรี นายสมยศ  ศรีบัว

นายทินภัทร  อินมา นายจรินรัตน์  ค าระสิงห์

นายอดิศร  ขันธรักษ์ นายเอกบุรษ  หนูเล็ก

นายธนภัทร  สมบูรณ์ นายสิทธิโชค เขียวรอด

นายพิษณุ  อินกอง นายฤชากร พลจารย์

นายรัชกฤช  เทพช่วย

นาย ธนวัฒน์  วีสม

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 52 เรือแคนู 1 คน เยาวชนชาย (C1JM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 1 นาย ประเสริฐ  พานทอง 4 00:49:68 เหรียญทอง

2 สินธุรงค์ นายพนลักษณ์  นีละโยธิน 3 00:53:55 เหรียญเงิน

3 พูลเจริญ 1 ธนกร มัณฑจิตร 2 00:53:95 เหรียญทองแดง

4 พูลเจริญ 2 วัชรพรรห์ นวลตะคุ 6 01:01:12

5 สุรินทร์ นายทรงพล นามพิชัย 5 01:49:25

6 ราชนาวี 2 ด.ช. ณรงศักด์ิ   เหรียญทอง  1 01:59:96

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 41 เรือแคนู 2 คน เยาวชน ชาย (C2JM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 พูลเจริญ เด็กชายเพียรปัญญา  สีปุ๊ด 4 00:51:71 เหรียญทอง
เด็กชายธนกร   มัณฑจิตร์

วัชรพรรห์ นวลตะคุ 

2 ราชนาวี นาย ประเสริฐ  พานทอง 3 00:57:92 เหรียญเงิน
ด.ช. ณรงศักด์ิ   เหรียญทอง  

3 สุรินทร์ นายทรงพล นามพิชัย 2 01:02:90 เหรียญทองแดง
นายภานุพงษ์ ตรีเหรา

เด็กชายสงบ เพ่ิมผล

4 1

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 36 เรือคยัค 1 คน เยาวชนชาย (K1JM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายปฐมกฤษ์ ยืนชัย 2 00:42:10 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ 4 00:42:84 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี นายธนิต มงคล 1 00:54:22 เหรียญทองแดง

4 ฐท.สส.2 ด.ช.อธิดิษย์  ทิมภู่ 5 01:11:18

5 ฐท.สส.1 ด.ช.เดชาวัต  ท่าหิน 3 01:51:97

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 63 เรือคยัค 2 คน เยาวชนชาย (K2JM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายอภิสิทธ์ิ ถามอม 3 00:43:64 เหรียญทอง
เด็กชายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ช.กฤตภาส ซาเมืองศรี 4 00:45:41 เหรียญเงิน
นายปฐมกฤษ์ ยืนชัย

3 1

4 2

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 47 เรือ 5 ฝีพาย เยาวชนชาย (5JM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เจ้าพระยานนทบุรี 1 นายณัฐพล  รักษ์รุ่ง เด็กชายทินวุฒิ  เกตุกัน 4 00:45:71 เหรียญทอง
นายศักรินทร์  เพลินพร้อม ด.ช.เจษฎากรณ์ สุนทรา
นายธนกร  คชฉิม นายภัทร  สังข์เดช
นายธีรภัทร  สว่างศรี นายอัครวิทย์  แสงทอง

2 บางบ่อ 2 สถาพร      กรเกษม เมธี       กกหอม 3 00:47:29 เหรียญเงิน
เมธา        กกหอม ปรัชญา      นาคเกิด
ฐากูร        สุขเพ่ิม จักพงษ์       จันตะเคียน
สุกฤษฎ์ิ      รักการ วรพงษ์       โยมภูเวียง

3 บางบ่อ 1 ชินพัฒน์              อินโต กิตติธัช            สินสวัสด์ิ 2 00:49:97 เหรียญทองแดง
นพคุณ             ทิพวรรณ สุรเชษฐ์            หร่ังฟัก
อัษฏาพร          บาลี เจษฎาณ์           สุขพงษ์
ณัชฐวรรณ์        รัตนจันทรา สรเดช            สมบูรณ์

4 ราชนาวี เด็กชายปรเมศร์  ชุมชอบ เด็กชายธีธัช  ร่ืนสม 5 00:51:53
เด็กชายสมชาย  จระเข้น้อย เด็กชายภานุวัฒน์  มุกดา
นายนฤเบศน์  สังข์เลขา นายณรงค์ฤทธ์ิ  จันทร์แก้ว

เด็กชายวิษณุ  เฉิดฉาย ด.ช.อรรถพล  ประทีป
5 รร.เคียนซา 1 นายทัศนะ  สุวรรโณ เด็กชายกีรติ  หงษ์ทอง 1 00:52:89

นายศิวัช  ลิ มเจษฎาพงษ์ เด็กชายเมธัส  พิมพ์สอน
นายชลเทพ  ผิวสลับ นายปิยะวัฒน์  สร้อยเพชร

นายสุเมธ  ชูแก้ว เด็กชายมินทร์ฐดา  แซ่จุง
6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 40 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชนชาย (10M) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เจ้าพระยานนทบุรี 1 นายภัทร  สังข์เดช นายธีรศักด์ิ  ถ่ินวงษ์เมือง 3 00:53:03 เหรียญทอง
นายจิรพัฒน์  แสงตาขุน นายเมธิชัย  แคสันเทียะ

นายสุทธิพงษ์  ฉิมแฉ่ง นายปกรณ์  ทองจันทร์

นายเจษฎา เต็งวิเศษ นายธนรัช  แก้วกุ่ม

เด็กชายภาสวุฒิ  แสงทอง นายตะวัน  คมกล้า

นายภานุพงษ์  รักสนิท เด็กชายจีรพล  ศรีทอง
นายอัครวิทย์  แสงทอง

นายเกียรติศักด์ิ  นุชแจ่ม

2 บางบ่อ 2 สถาพร                 กรเกษม จักพงษ์       จันตะเคียน 6 00:53:46 เหรียญเงิน
เมธา                    กกหอม เฉลิมชัย            คูนา

กรวิชณ์   หาญสังข์ อุดมศักด์ิ  โง้ตะกูล

นฤเบศร           เลาะสูงเนิน ไพรัตน์            ทองค า

วรพงษ์             โยมภูเวียง จักรภัทร       ขวัญสังข์

สุกฤษฎ์ิ                รักการ วิศนพล  ศิษฐษร

เมธี                      กกหอม

ปรัชญา                  นาคเกิด

3 บางบ่อ 1 ชินพัฒน์              อินโต สุรเชษฐ์            หร่ังฟัก 5 00:55:26 เหรียญทองแดง
นพคุณ             ทิพวรรณ ญาณโชติ          ชูญาติ

อัษฏาพร          บาลี เจษฎาณ์           สุขพงษ์

วรฤทธ์ิ            รุ่งแสงจันทร์ จิรายุทธ์ิ             นิลสว่าง

สรเดช            สมบูรณ์ พุฒิพัฒน์         สุขเทศ

ฐากูล  สุขเพ่ิม เมธาวุฒิ   พรรชนะแพชทย์

ณัชฐวรรณ์        รัตนจันทรา

กิตติธัช            สินสวัสด์ิ 

4 เข่ือนศรีนครินทร์ นายไทยเทพ  หีบแก้ว นายทัศนัย  ป่ินแก้ว 4 00:57:20
นายจิราพร  หงษ์ทอง นายกิตติชัย  น  าใจสุข 

นายกรรชัย  วิทยา นายยุทธพิชัย  หล้าค า  

นายธนากร  หมีแรต นายจิราพร  นพดลถ่ินนาสวน

เด็กชายนนทกร  อุดม 

เด็กชายศักรินทร์  ไวย่ิงยุทธ 

นายนักคิด  ขุนพิลึก 

นายพิษณุ  ยะอ้อน 

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



5 ราชนาวี เด็กชายปรเมศร์  ชุมชอบ นายภานุวัตร  หาดกระโทก 2 00:57:83
ด็กชายสมชาย  จระเข้น้อย ศิวกร  เลาหสุนทรธรรม

นายนฤเบศน์  สังข์เลขา เด็กชายธีธัช  ร่ืนสม

นายวิศรุต  พุฒทอง เด็กชายอัครเดช  เจริญข า

 นายพัสกร  สังข์เลขา เด็กชายภานุวัฒน์  มุกดา

เด็กชายภาณุพงศ์  ควรทอง นายณรงค์ฤทธ์  จันทร์แก้ว

ด็กชายชานนท์  หลีบ ารุง

เด็กชายวิษณุ  เฉิดฉาย

6 เจ้าพระยานนทบุรี 2 นายบุญฤทธ์ิ  ครุยทอง ดช.แสนศักด์ิ  มาลัยทอง 1 00:59:20
นายวาคิม  ม่วงสอน เด็กชายวิรัช คงธนสัจจะ

เด็กชายนาวิน  จุ้ยประเสริฐ ด.ช.ณัฐพงธ์  นาสมวงศ์

นายศุภิชา  ชุมพล เด็กชายกรวิชญ์  วังคีรี

นายนศวรรษ  เชยสูงเนิน เด็กชายรชานนท์  หงส์สุริยา

ด.ช.สรวิชญ์  พิพัฒน์เอกธรา เด็กชายจิรานุวัฒน์  ค ามงคล
นายกษิเดช  ทับทิม

นายรัตนพล  เอ่ียมเผ่าจีน

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 51 เรือคยัค 1 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เขลางค์นคร 1 น.ส.วรพร บุญยู่ฮง 4 00:52:22 เหรียญทอง

2 เขลางค์นคร 2 น.ส.อุมาพร สายนุ้ย 2 00:55:79 เหรียญเงิน

3 อบจ.นครสวรรค์ 1 นิภาวรรณ  บุญบ ารุง 3 00:56:29 เหรียญทองแดง

4 มรภ.เชียงใหม่ น.ส.พรจรัส แย้มประเสริฐ 1 DNS

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 66 เรือคยัค 2 คน หญิง (K2W) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เขลางค์นคร น.ส.วรพร บุญยู่ฮง 3 00:51:65 เหรียญทอง
น.ส.อุมาพร สายนุ้ย

2 มศว. นางสาวธันยา   ศิริพรมงคล 2 01:00:21 เหรียญเงิน
นางสาววณิชชา   แก้วสุวรรณ์

นางสาวกัญรดา   วรรณลักษณ์

3 1

4 4

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 67 เรือ 5 ฝีพาย หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เขลางค์นคร น.ส.สุพัตราพรรณ ปัญญากุศล น.ส.ดาราณี จันทร์รัศมีเลิศ 4 00:54:23 เหรียญทอง
น.ส.ดาราวรรณ ติปัญโญ น.ส.ชุติมา เมฆดี
น.ส.มยุรา จริยภมรกุร น.ส.ริราการต์ แก้วรักษี
น.ส.จันจิรา พิมพรภิรมย์ น.ส.รุจิษยา ตาปิง

2 เจ้าพระยานนทุบรี น.ส.อภิญญา  สุนารักษ์ น.ส.สุภาพร  อันอาษา 2 00:55:53 เหรียญเงิน
น.ส.อัญญา  ชาติพุก น.ส.อรปรียา  อามาตร์
น.ส.ชลนิชา  สุนารักษ์ นางสาวภาฤดี  ม่ิงมิตร
น.ส.วัชราภรณ์  ขัตติยะ นางสาวดรุณี  แดงจ้อย

3 ม.เกษตรฯ นางสาวธนันชนก  เจี ยมกล่ิน นางสาววันวิภา สังกฤษ 3 00:56:24 เหรียญทองแดง
นางสาวพนิดา  สุนาวี นางสาวลลิตา ผานค า
นางสาวณัฐณิชา ภัยวิมุติ นางสาวสุทัศวรรณ พูลเจริญศิลป์

นางสาวนรลักษณ์ เพ็ชร์เพ็ง นางณัฐชยา ดีสุยา
4 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กหญิงอนุธิดา แซ่เฮง เด็กหญิงธิติสุดา ชาญสูงเนิน 5 00:57:84

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สมยา เด็กหญิงสุพรรณษา เรือนมูล

เด็กหญิงกมลพร สินพุ
เด็กหญิงวิภาวี สายใจ

5 มทส. นางสาวทัศน์ศิริ  พันศรีเลา นางสาวศศิธร   วรวงษ์ 1 01:03:68
นางสาวขวัญจิรา  วรรณาเขียว นางสาวสุชานาด อิทธิสาร 

นางสาวนภาผ่อง  ยุธกลาง นางสาวกรรณิการ์  เทพจิตร  

นางสาวอภิญญา  ศรีสันต์
6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 57 เรือ 10 ฝีพาย หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรฯ นางสาววณิดา  พรมวัน นางสาวอณัศยา จิตต์อาจ 3 00:58:89 เหรียญทอง
นางสาวสุทัศวรรณ บูลเจริญศิลป์ นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ

นางสาวธนันชนก  เจี ยมกล่ิน นางสาววันวิภา สังกฤษ

นางสาวพนิดา  สุนาวี นางสาวลลิตา ผานค า

นางสาวณัฐณิชา ภัยวิมุติ นางสาวปางวลัย กุมภิโร

นางสาวกมลวรรณ  กสิพร้อง นางสาวปาริสา ประภานาวิน
นางสาวนรลักษณ์ เพชรเพ็ง

นางณัชยา ดีสุญา

2 เขลางค์นคร น.ส.สุพัตราพรรณ ปัญญากุศล น.ส.ดาราณี จันทร์รัศมีเลิศ 5 00:59:77 เหรียญเงิน
น.ส.ดาราวรรณ ติปัญโญ น.ส.ธิดารัตน์ กอกปัญญา

น.ส.รุจิษยา ตาปิง น.ส.ริราการต์ แก้วรักษี

น.ส.จันจิรา พิมพรภิรมย์ น.ส.รวิสรา เสนนันตา

น.ส.ชุติมา เมฆดี น.ส.อารยา อานันท์

น.ส.กัญญารัตน์ แปงอุด น.ส.ปริญญา ขันปล้อง

น.ส.มยุรา จริยภมรกุร

น.ส.ศิริลักษณ์ กันทะทอน

3 เจ้าพระยานนทบุรี น.ส.อภิญญา  สุนารักษ์ นางสาวภาฤดี  ม่ิงมิตร 4 01:02:62 เหรียญทองแดง
น.ส.อัญญา  ชาติพุก นางสาวกนิษฐา  โคตรบึงแก

น.ส.ชลนิชา  สุนารักษ์ น.ส.พิชญธิดา  ติเพียร

น.ส.วัชราภรณ์  ขัตติยะ นางสาวดรุณี  แดงจ้อย

น.ส.สุภาพร  อันอาษา น.ส.สุนิสา หนูช้างสิงห์

น.ส.อรปรียา  อามาตร์

นางสาวสุวลี  สงครามรอด

นางสาวธารารัตน์  สังข์นคร

4 มทส. นางสาวทัศน์ศิริ  พันศรีเลา นางสาวอรอุมา  สีนาค 2 01:05:44
นางสาวขวัญจิรา  วรรณาเขียว นางสาวอริสรา  กลีบบัวขาว

นางสาวนภาผ่อง  ยุธกลาง นางสาวสุริวิภา  กุณาศล

นางสาวอภิญญา  ศรีสันต์ นางสาวภาวิณี  วิเศษอุดม

นางสาวศศิธร   วรวงษ์ นางสาวศศินา  อ้อมวิหาร

นางสาวสุชานาด อิทธิสาร 

นางสาวกรรณิการ์  เทพจิตร  

นางสาวนิตยา  มาโสมพันธ์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 60 เรือคยัค 1 คน เยาวชนหญิง (K1JW) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 4 นางสาวจิตสุภา  ประกอบธรรม 4 00:48:87 เหรียญทอง

2 ราชนาวี 2 นางสาวจิราวรรณ  เผ่าพันธ์ุดี 3 00:48:88 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 นางสาวจารุวรรณ  เผ่าพันธ์ุดี 6 00:49:44 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 3 นางสาวปาลิตา  รัตนาธรรม 5 00:51:49

5 ฟ้าฮ่าม 2 นางสาว จณิสตา เอิ นทะไชย 1 00:54:30

6 ฟ้าฮ่าม 1 นางสาว ภัทรนันท์ เนียมพรมลี 2 00:55:78

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 44 เรือคยัค 2 คน เยาวชนหญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 1 นางสาวปาลิตา  รัตนาธรรม 2 00:44:40 เหรียญทอง
นางสาวจิตสุภา  ประกอบธรรม

2 ราชนาวี 2 นางสาวจารุวรรณ  เผ่าพันธ์ุดี 3 00:47:06 เหรียญเงิน
นาสาวจิราวรรณ  เผ่าพันธ์ุดี

3 ฟ้าฮ่าม นางสาว ภัทรนันท์ เนียมพรมลี 4 00:50:22 เหรียญทองแดง
นางสาว จณิสตา เอิ นทะไชย 

4 1

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 39 เรือ 5 ฝีพาย เยาวชนหญิง (5JW) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เจ้าพระยานนทุบรี เด็กหญิงยุวดี  ทุมซะ เด็กหญิงปรีญา จันทะมนตรี 5 01:02:33 เหรียญทอง
นางสาวพลับพลึง  เบ็ญกุล เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ
เด็กหญิงธาริณี  แสงรอด เด็กหญิงพรชิตา  โชติกุล
เด็กหญิงวริษา  แก้วค าพันธ์ ด.ญ.ธิติมา สุขรัตน์

2 สุรินทร์ 1 นางสาวศิริลักษณ์ สระแก้ว 5 เด็กหญิงขวัญชนก แซ่เฮง 3 01:14:65 เหรียญเงิน
2 นางสาวอัมพร อู๋เถ่ือน 6 นางสาวภาวิณี เหนียวคง
นางสาวปานขวัญ ชาญเช่ียว นางสาวฐิตา เวชแพทย์
4 นางสาวอภิสรา แม้นชล ปราวีณา  นามสว่าง

3 รร.เคียนซา นางสาวธนวรรณ  เย่ียมแสง นางสาวสุกัญญา  พัฒนา 1 01:18:93 เหรียญทองแดง
นางสาวธิดาทิพย์  กองแก้ว นางสาวสวรส  มะกรูดอินทร์

เด็กหญิงปาริชาติ  ชุ่มเส็ง นางสาวละอองดาว  ราชอุไร

นางสาววาสนา  แสงชาติ นางสาวสไบทิพย์  แซ่กว่ัง
4 ราชนาวี นางสาวดรุณี  สิทธิกุล นางสาวชนิดา  เกาะเกตุ 2 DNF

นางสาวอาทิตยา  ศุภพันธ์ นางสาวณภัทร  บุญทองอุไร

นางสาวนัญธิดา พวงบุบผา น.ส.วิลาวรรณ  อันทะปัญญา

นางสาวพิยดา  จงละเอียด

5 มุกดาหาร เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูมิลา เด็กหญิงน  าทิพย์ เมืองโคตร 4 DNS
เด็กหญิงกานดา กงตาตัด เด็กหญิงอภิวรรณ เมืองโคตร

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พาพิจิตร เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์สมัคร

เด็กหญิงศศิธร ใจสุข เด็กหญิงพรธิดา ดวงทาทอน

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 48 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชนหญิง (10JW) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เจ้าพระยานนทบุรี เด็กหญิงยุวดี  ทุมซะ นางสาวนันทนัช  อินทร์ใจ 3 01:02:45 เหรียญทอง
นางสาวพลับพลึง  เบ็ญกุล เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชะบ ารุง

นางสาวอินทิรา  สังข์นคร เด็กหญิงกนกนิภา  สีดา

เด็กหญิงธาริณี  แสงรอด ด.ญ.ชลิตา บุญเพ็ง

เด็กหญิงวริษา  แก้วค าพันธ์ ด.ญ.ธนพร  โกมาสังข์

เด็กหญิงปรีญา จันทะมนตรี ด.ญ.ธิติมา สุขรัตน์

เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ

เด็กหญิงพรชิตา  โชติกุล

2 พิมาย นางสาวอริษา     อยู่สุข เด็กหญิงศุภธิดา    กลัดสวัสด์ิ 5 01:03:23 เหรียญเงิน
นางสาวหัทยา     กลับกลาง นางสาวพรพิมล    ตรีเสถียร

นางสาวชลธิชา    ถนอมกลาง เด็กหญิงเกศินี      ศรีดี

นางสาวรังสิมา     พุทธา เด็กหญิงอริสา      รุ่งสว่าง

นางสาวสุธิสา      มวยเก่ง ด.ญ.บุญญาณี     คุณโชตน์กุล

นางสาวพรรณษา  มานะดี นางสาวชนิดา      สงึมรัมย์

เด็กหญิงปาริชาติ   เขตสูงเนิน

เด็กหญิงภัทรวริน  ช่างเช่ือง

3 สุรินทร์ นางสาวภาวิณี เหนียวคง เด็กหญิงนริศรา อยู่เย็น 4 01:05:95 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงนิรชา ทีทอง นางสาวศิริลักษณ์ สระแก้ว

นางสาวปานขวัญ ชาญเช่ียว เด็กหญิงขวัญชนก แซ่เฮง

เด็กหญิงสกาวเดือน พูนสวัสด์ิ เด็กหญิงสุกัญญา สมหวัง

เด็กหญิงภาวิณี แก้วขวัญ นางสาวฐิตา เวชแพทย์

เด็กหญิงปิยะธิดา จันทะกล นางสาววรวรรณ เพ่ิมผล

เด็กหญิงปาตาลี อภิวัน

เด็กหญิงพัชรี นากองสี

4 ราชนาวี นางสาวดรุณี  สิทธิกุล นางสาวชนิดา  เกาะเกตุ 1 01:06:07
นางสาวอาทิตยา  ศุภพันธ์  นางสาวณภัทร  บุญทองอุไร

นางสาวนัญธิดา พวงบุบผา นางสาวสุพาพร  นะสังข์

นางสาววิชุศรา  วงษ์จักร  น.ส.วิลาวรรณ  อันทะปัญญา

เด็กหญิงสุจิตรา  กองแก้ว  เด็กหญิงณัฐพัชร์  คงเดิม

เด็กหญิงชลธิชา  หลีบ ารุง  เด็กหญิงอรัญญา  คงเดิม
เด็กหญิงพรชนก  หอมรสเกล้า ด.ญ.รุ่งณภา  บุญทองอุไร

นางสาวพิยดา  จงละเอียด

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 56 เรือคยัค 1 คน ยุวชนชาย (K1YM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายณัฐภัทร ชัยจันทึก 3 00:43:94 เหรียญทอง

2 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กชายกิตติธัช ม่ังจิตร 1 00:44:86 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬานครนายก 2 เด็กชายวุฒิพร วงษา 2 00:45:24 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬานครนายก 4 เด็กชายจรรยาวุธ ม่ังจิตร 4 00:46:87

5 ราชนาวี 3 ด.ช.พีรวุฒิ  ช้างปลิว 5 00:47:26

6 รร.กีฬานครนายก 6 เด็กชายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน 6 00:50:09

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 49 เรือคยัค 2 คน ยุวชนชาย (K2YM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กชายกิตติธัช ม่ังจิตร 3 00:40:83 เหรียญทอง
เด็กชายวุฒิพร วงษา
เด็กชายศิริศักด์ิ ชูจันทร์

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายณัฐภัทร ชัยจันทึก 4 00:41:21 เหรียญเงิน
เด็กชายวีร์ทิตย์ นาคกระแสร์
เด็กชายธนภัทร  พิเคราะห์

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายศักรินทร์ จองค า 2 00:41:88 เหรียญทองแดง
เด็กชายเจษฎาพร สิมมา
เด็กชายปฐพี สุริยะ

4 รร.กีฬานครนายก 2 เด็กชายภานุวัฒน์ จรรยาศิริ 6 00:45:15
เด็กชายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน
เด็กชายจรรยาวุธ ม่ังจิตร

5 ราชนาวี 2 ด.ช.ธิติวุฒิ เทพบุตร 1 01:02:31
ด.ช.สุระโชติ หลวงเอ่ียม

6 ราชนาวี 1 ด.ช. สิทธิรัตน์   จันทร 5 DNS
ด.ช.พีรวุฒิ  ช้างปลิว

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 45 เรือคยัค 4 คน ยุวชนชาย (K4YM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายศักรินทร์ จองค า 5 00:37:38 เหรียญทอง
เด็กชายเจษฎาพร สิมมา

เด็กชายวีร์ทิตย์ นาคกระแสร์

นายณัฐภัทร ชัยจันทึก

2 รร.กีฬานครนายก เด็กชายกิตติธัช ม่ังจิตร เด็กชายภานุวัฒน์ จรรยาศิริ 3 00:38:39 เหรียญเงิน
เด็กชายวุฒิพร วงษา เด็กชายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน

เด็กชายศิริศักด์ิ ชูจันทร์

เด็กชายจรรยาวุธ ม่ังจิตร

3 พูลเจริญ ด.ช.ปราโมทย์ สุดกังวาน ธนกฤต วังอินทร์ 2 00:47:93 เหรียญทองแดง
ด.ช.อรรถพล นิลศรี

ด.ช.พลพลน์ ไพศรีสกุล 

ด.ช.พชร ไพศรีสกุล

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กชายภานุวัฒน์ ซ้อนศรี 4 00:49:84
เด็กชายสงกรานต์ บุญเรือง

เด็กชายปฐพี  สุริยะ

เด็กชายธนภัทร  พิเคราะห์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 64 เรือคยัค 1 คน ยุวชนหญิง (K1YW) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงวชิราภร บุญชัยศรี 5 00:52:59 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงนัฐกานต์ อัมหธร 4 00:52:96 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬานครนายก 2 เด็กหญิงปานวาด ทองน่ิม 3 00:54:95 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชูจันทร์ 2 00:57:69

5 ม.เชียงใหม่ 1 ด.ญ.ธมนวรรณ หวลสัตย์ 6 01:00:01

6 อบจ.นครสวรรค์ 1 สุภิญญา  กรอบทอง    1 01:02:04

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 58 เรือคยัค 2 คน ยุวชนหญิง (K2YW) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงนัฐกานต์ อัมหธร 2 00:48:93 เหรียญทอง
เด็กหญิงวชิราภร บุญชัยศรี
เด็กหญิงคณภร สุขะจิรโชติ

2 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชูจันทร์ 5 00:50:48 เหรียญเงิน
เด็กหญิงปานวาด ทองน่ิม
เด็กหญิงกุลธิดา หวายเหว่ียง

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงมนทิราพร สุดาปัน 4 00:55:71 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงนิรัชชา แก้วใสย์
เด็กหญิงสุธาสินี อุดหนุน

4 รร.กีฬานครนายก 2 เด็กหญิงเกศราภรณ์ เรืองปุ้ย 6 01:00:43
เด็กหญิงปภัสสร ประดิษเทศ
เด็กหญิงณัฐนาถ วงขันธ์

5 อบจ.นครสวรรค์ 2 พิชญา  ด าสนิท 1 DNF
สุดารัตน์  ธงชัย
ทัศวรรณ  บุรีรัตน์

6 อบจ.นครสวรรค์ 1 สุภิญญา  กรอบทอง    3 DNF
กัลยรัตน์  แสงน้อย
โชติกา  แสงน้อย

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 37 เรือคยัค 4 คน ยุวชนหญิง (K4YW) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงมนทิราพร สุดาปัน 5 00:46:44 เหรียญทอง
เด็กหญิงนิรัชชา แก้วใสย์

เด็กหญิงนัฐกานต์ อัมหธร

เด็กหญิงวชิราภร บุญชัยศรี

2 รร.กีฬานครนายก เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชูจันทร์ เด็กหญิงกุลธิดา หวายเหว่ียง 3 00:47:65 เหรียญเงิน
เด็กหญิงปานวาด ทองน่ิม เด็กหญิงณัฐนาถ วงขันธ์

เด็กหญิงเกศราภรณ์ เรืองปุ้ย

เด็กหญิงปภัสสร ประดิษเทศ

3 อบจ.นครสวรรค์ 1 กัลยรัตน์  แสงน้อย พัชริดา  ราชกิจ 2 00:50:92 เหรียญทองแดง
พิชญา  ด าสนิท รมัญญา  จิราธรรม

สุดารัตน์  ธงชัย

สุภิญญา  กรอบทอง    

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงสุธาสินี อุดหนุน 4 00:54:23
เด็กหญิงคณภร สุขะจิรโชติ

เด็กหญิงชนาภา เป็นสุข

เด็กหญิงม่ิงกมล  พรหมศรี

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 62 เรือแคนู 1 คน ยุวชนชาย (C1YM) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายวีรภัทร สุ่มผง 2 00:51:61 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กชายณัฐนันท์ บุญมา 3 00:53:92 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี ด.ช.เดชาวัตร วงศ์ตรุษ 4 01:10:41 เหรียญทองแดง

4 1

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 65 เรือแคนู 2 คน ยุวชนหญิง (C2YW) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กหญิงนุจนาจ ทุ่งโปร่ง 3 01:08:35 เหรียญทอง
เด็กหญิงปวีณา ก าจร

2 1

3 2

4 4

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการ เรือคยัคทัวร์ร่ิง 1 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สุรินทร์ 2 ด.ช.ธีรวัฒน์  แสนกล้า 01:16:37 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กชายสถาพร   ถาวรพงศ์ 01:17:31 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 3 เด็กชายกฤษณะ จวงจันทร์ 01:19:62 เหรียญทองแดง

4 ชลบุรี 1 ด.ช.ชนุดม  วัชรวิทยา 01:19:86

5 ฐท.สส.4 ด.ช.มัสกร  น้อยบัวงาม 01:20:44

6 ฐท.สส.2 ด.ช.พลวัต  เทพภิบาล 01:21:27

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการ เรือคยัคทัวร์ร่ิง 1 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงนิรัชพร        อานันท์ชิติพันธ์ 01:24:80 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงการะเกด  แท่นแก้ว 01:26:79 เหรียญเงิน

3 สุรินทร์1 เด็กหญิงสุภิวรรณ  พรหมบุตร 01:34:50 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี  เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตุ้มทอง 01:43:37

5 สุรินทร์2 เด็กหญิงจิราภรณ์  ลัทธิวาจา 01:44:85

6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี S เรือคยัค 4 คน ชาย (K4M) 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สพล.เชียงใหม่ 1 วศิน  ยะมะโน อานนท์  ภู่คง 3 00:42:90 เหรียญทอง
พงศกร  นามบ้าน พัฒนพงศ์  เพ็งใจ

วรรธนะ  จิตต์พัธุลาภ  

ณัฐกุล  แบ่งทิศ

2 ม.เชียงใหม่ นาย จิณณวัตร ป่ินปกรณ์ นาย จิตรภาณุ เซ่ียงหลิว 4 00:46:30 เหรียญเงิน
นาย ธิสิทธ์ หาญฤทธ์ิ นาย ยุทธกร ณรงค์ศักด์ิสุขม

นาย นรเศรษฐ์ ทองเงา

นาย ภูดิศ สังข์วรรณ

3 มศว. นายณัฐพงศ์   สวัสดี นายสรศักด์ิ   อินทร์พร 2 00:47:03 เหรียญทองแดง
นายกษิติ   สันทาลุนัย นายฉัตรกมล   มณีจักร

นายธนากร   คุ้มกัน

นายสุรเกียรติ   สามารถ

4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561 ณ อ่างเก็บน  าห้วยน  าค า จ.ศรีสะเกษ

ช่ือ - สกุล


