
รายการท่ี 40 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 2 นรจ. ศิวกร  วงษ์พิณ 4 01:40:56 เหรียญทอง

2 นย.1 นายกรรชัย  พาพูล 3 01:40:84 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 3 นรจ. นวมินทร์  ดีน้อย 2 01:41:09 เหรียญทองแดง

4 นย.2 นายประวัฒน์  ไพรินทร์ 5 01:50:12

5 ราชนาวี 1 นาย วุฒิชาติ เกตุแก้ว 6 01:50:32

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 52 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 2 พ.จ.อ. พูลลาภ  ไหมเกิด นาย อรรถพล  แสนจิว 5 01:34:53 เหรียญทอง
นรจ. นวมินทร์  ดีน้อย

2 นย.1 นายวีรวัฒน์  วังนิคม นายจารุวัฒน์  ลีโคตร 4 01:34:86 เหรียญเงิน
นายกรรชัย  พาพูล

3 เทพศิรินทร์ 1 นาย  สหภาพ   เจียมใหญ่ นาย ถานันต์  จิตพด 01:41:82 เหรียญทองแดง
นาย  ณัฐสุรัช   ศักด์ิสิทธ์ิ

4 มทส. นายพิทยุตม์   ฉ่ิงเนียม นายเกียรติศักด์ิ  สังข์มิตร 2 01:42:12
นายพงศกร    วรรธนสังข์พร

5 นย.3 นายปวีณ์กร ค าดี นายวิษณุ  วงศ์ษา 6 02:00:56
นายณัฐชนน  จิตต์กระจายแสง

6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 42 เรือคยัค 4 คน ชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สพล.เชียงใหม่ 1 นายวรรธนะ จิตต์พันธุลาภ 4 01:35:82 เหรียญทอง
นายอานนท์ ภู่คง

นายวิชาญ  ใจเท่ียง

นายอนุสรณ์ สมมิตร

2 ราชนาวี พ.จ.อ. อดิเทพ  ศรีชาติ นาย ไพสณฑ์  บัวส าโรง 5 01:37:02 เหรียญเงิน
จ.อ. เทิดศักด์ิ  สนธิ นรจ. พงษ์ศักด์ิ เลาะหะหมัด

จ.ต. ณัฐพล  แก้วศรี

นรจ. ศตวรรษ ช่วยละแม

3 มศว. ธนากร   คุ้มกัน ณัฐพงศ์   สวัสดี 2 01:53:81 เหรียญทองแดง
กษิติ   สันทาลุนัย

สุรเกียรติ   สามารถ

สรศักด์ิ   อินพร

4 สพล.เชียงใหม่ 2 นายวศิน  ยะมะโน 3 DQ
นายพัฒน์พงศ์  เพ็งใจงาม

นายพงศกร  นามบ้าน

นายณัฐกุล  แบ่งทิศ

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 48 เรือ 5 ฝีพาย ชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี ร.ต. บุญส่ง  อ่ิมทิม นาย ณัฐวุฒิ  แก้วศรี 4 01:53:47 เหรียญทอง
พ.จ.อ. ละออ  เอ่ียมลึก นาย ภักดี  วรรณมณี
พ.จ.อ. พรชัย  เทศดี นาย รุ่งโรจน์  สุขงาม
นาย ชิษณุพงษ์  สังฆภัณฑ์

2 เจ้าพระยานนทบุรี 1 นายประชารักษ์  พุ่มไม้ นายฉัตรชัย  เนียมกลาง 2 01:54:96 เหรียญเงิน
นายภานุวิชญ์  คุ่ยต่วน นายนาวี  สุวัณท้าว

นายนัฐพล  ทองแรง ด.ช.ฉัตรชัย  พาโพธ์ิ

นายสุริยา   โสมรักษ์ ด.ช.วรเชษฐ์  ชาติพรต

3 สพล.สุโขทัย 2 นายธวัชชัย นุชกลาง นายสุรชัย นาคอินทร์ 1 01:56:66 เหรียญทองแดง
นายเกรียงศักด์ิ พรหมเมศ นายเพทาย แดงชาวนา

นายปรัชญา เล่ียมประเสริฐ นายกิติพงษ์ พวงธรรม

นายวารินทร์ จ้อยลี ธวัชชัย  ม่ิงมิตร

4 สพล.เชียงใหม่ นายเพ่ิมพูน ธนามี นายธนโชติ ป้องแก้ว 3 01:57:84
นายภัทรฉัตร กรมทะนา นายธวัชชัย ยะแสง

นายพงษ์ระวี อะภิวัน นายณัฐวุฒิ ธิโนชัย

นายธนวัฒน์ นามนาเมือง

5 มศว. นายประทีป   หงส์ประภัสสร นายพีรพงศ์ ควรอุสา 5 02:12:76
นายชินวุธ   ดงดินอ่อน นายพิษณู อินกอง

นายภาสกร   พรหมดวง พรพรหม  คร่ าสุข

นายผดุงพล มูลจันที สิทธิโชค  ถนัดค้า

6 เจ้าพระยานนทบุรี 2 นายนริศศร  บุญพา นายณัฐวุฒิ  ศรีมุข 6 02:27:71
นายอัษฎาวุธ  นิยมไร่ นายสมเกียรติ พรมโสภา

นายศราวุธ  ทองค า นายกิตติกร  ศรีสวัสด์ิ

นายเกียรติศักด์ิ  สามเต้ีย นายอติวัณณ์  เพ็ชรกล้า

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 63 เรือ 10 ฝีพาย ชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 กร. พ.จ.อ.วิญญา  สีชมช่ืน จ.อ.วัชระ ม่วงคุ้ม 3 02:10:37 เหรียญทอง
พ.จ.อ.ไชยกาล ชูช่ืน จ.อ.สุวรรณ ขวัญทอง

พ.จ.อ.บุญธง น้ าดอกไม้ นาย กิตติพร อัศวะปราการกุล

พ.จ.อ.วันฉัตร ธานี นาย ดนุพัฒน์ วัชรเบญจรัศม์ิ

พ.จ.อ.สุธี ฉิมชัย นายณัฐพล  กลับก าไร

พ.จ.อ.อัษฎาวุฒิ มิฒิหลี นาย ธนาวุฒิ ไหวพินิจ

พ.จ.อ.รุ่งทิวา แก้วประดิษฐ์

จ.อ.นพดล สังข์ถ่วง

2 ราชนาวี จ.อ. ธวัชชัย  คงอยู่ จ.อ.พงศกร  ศิริวงศ์ 1 02:11:06 เหรียญเงิน
จ.อ. ชนปกรณ์  ค าแย้ม พลฯนัทพล  เจิมจันทร์
จ.อ. นทีธร  ศรีประชัย จ.อ. ศักรินทร์  พรหมบุตร

จ.อ. ชัชพิสิฐ  เช้ือชุ่ม จ.อ. สหราช  คงคาชาติ
จ.อ. พัลลภ  จีนชัย จ.อ. ธนกฤต  กุลตังวัฒนา

พลฯสมชาย  สังข์เมือง จ.ท.สมชาย  เคร่ืองนันตา

พ.จ.อ. ชินณพันภูมิ  ห้อยเหมเดชานนท์ จ.อ.ศราวุธ  โสมพร
จ.อ. สมบัติ  สมทรง จ.ท. ณัฐวุฒิ  บุตรจีน

3 สพล.สุโขทัย 1 นายฟ้าคราม ค่ายสงคราม นายธวัชชัย นุชกลาง 4 02:11:78 เหรียญทองแดง
นายเกรียงศักด์ิ พรหมเมศ นายภวรรัชต์ รอดดี

นายวารินทร์ จ้อยลี นายสมเกียรติ ชมเชย (ตีกลอง)

นายนรเศรษฐ์ ตอพิมาย นายยุทธนา ทองอยู่ (นายท้าย)

นายปรัชญา เล่ียมประเสริฐ นายชัชนันท์ อ ามลา

นายวารุฒ จ้อยลี นายชิษณุพงษ์ อ ามลา

นายภัทรกร ทิพย์ปัญญา

นายนัฐธนากร แก้วสุขา
4 เจ้าพระยานนทบุรี นายนริศศร  บุญพา นายฉัตรชัย  เนียมกลาง 2 02:12:07

นายอัษฎาวุธ  นิยมไร่ นายนาวี  สุวัณท้าว

นายประชารักษ์  พุ่มไม้ นายศราวุธ  ทองค า

นายภานุวิชญ์  คุ่ยต่วน นายกิตติกร  แว้นศิลา

นายนัฐพล  ทองแรง นายกิตติกร  ศรีสวัสด์ิ

นายสุริยา   โสมรักษ์ นายอติวัณณ์  เพ็ชรกล้า
นายเกียรติศักด์ิ  สามเต้ีย

นายณัฐวุฒิ  ศรีมุข

ช่ือ - สกุล

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก



5 สพล.ล าปาง นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ นายบุลากร ธนาภรณ์นุกุล 5 02:13:52
 นายปิยะพงษ์ วุฒิ นายศุภกิจ ผลชอบ 

นายกัลป์ยกร ทะวา นายวีระพงศ์ วรรณมณี

นายนิปกรณ์ เพชรฉลอง นายกันต์ศักด์ิ กิตินัน

นายกิตติพงษ์ ตันกาบ นายสิรวิชญ์ วะทะยศ

 นายมนตรี บุญย่อ นายอภิรักษ์ ศรีบุญ
นายนันทวัฒน์ ประลองผล นายวุฒิชัย แห่งสูงเนิน 

นายเฉลิมชัย ดวงมณีย์ นายเอกพล เมฆดี

6 สพล.เชียงใหม่ 2 นายนันทกุล  พรมมี นายวิทยา  กาใจวงศ์ 6 02:20:56
นายพงษ์ระวี  อะภิวัน นายอัษฎา  วังสาร

นายเจษฎากร  ชาสังข์ นายพงศกร  ยศชัย

นายวชิพล  ค าเกษ นายกันต์  จ าต๊ิบ

นายดิเรก ใจสอน นายพิชัย  ศรีวรรณะ

นายนปิยะนนท์  วงศรี นายพิชิตชัย  ใจแก่น

นายภัทรฉัตร  กรมทะนา

นายธนโชติ  โปธิบาล

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :



รายการท่ี 46 เรือกรรเชียง 1 คน เยาวชนชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 3 นาย ศิริพงษ์ ชัยวิชิตชลกุล 2 01:42:52 เหรียญทอง

2 นย.2 นายณรงค์ศักด์ิ  นามแสง 3 01:44:21 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 2 นาย ปิยะพงษ์ อานุนามัง 4 01:47:33 เหรียญทองแดง

4 นย.4 นายพีรพัฒน์  เอ็นดู 5 01:56:79

5 นย.1 นายวงศ์วริศ  ช่ืนสุวรรณ 6 02:00:01

6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 58 เรือกรรเชียง 2 คน เยาวชนชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 นย.2 นายณรงค์ศักด์ิ  นามแสง 4 01:33:63 เหรียญทอง
นายพีรพัฒน์  เอ็นดู

นายไชยวัฒน์  ปรีหะจินดา

2 ราชนาวี 2 นาย ปิยะพงษ์ อานุนามัง 6 01:34:31 เหรียญเงิน
นาย ศิริพงษ์ ชัยวิชิตชลกุล

3 เทพศิรินทร์ นาย  จิรศิษฐ์   ปอคูสุวรรณ 2 01:35:18 เหรียญทองแดง
นาย  ฐิติศักด์ิ   ทองดี

ด.ช.ธนาวุฒิ  กุศลส่ง

4 นย.1 นายภูมิพัฒน์  ปานราตรี เด็กชายธีระภัทร  พินิจด้วง 5 01:38:51
นายวงศ์วริศ  ช่ืนสุวรรณ

เด็กชายธีระภัทร  พินิจด้วง

5 ราชนาวี 1 นาย สิริพงศ์ จันทร 3 01:43:67
นาย เจษฎา พุทธสกุล

6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 57 เรือคยัค 4 คน เยาวชนชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายอภิสิทธ์ิ ถามอม ภัทรพล   สุทธะ 3 01:40:68 เหรียญทอง
เด็กชายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ กฤษณะ  จวงจันทร์

นายณัฐพงษ์ จ าปาเกตุ

นายปฐมกฤษ์ ยืนชัย

2 รร.กีฬาอ่างทอง นายธัชพล  อ่อนสุขใส นายณัฐชนน  ศรีทะ 4 01:46:04 เหรียญเงิน
นายบัญญพนต์  หล้ายม นายสรวิช  พระทนอาจ

นายพิพัฒน์  ประมวลสุข

นายเจษฎา  บรรทัดจันทร์

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กชายกฤตภาส  ชาเมืองศรี 2 DNF เหรียญทองแดง
เด็กชายสงกรานต์ บุญเรือง

เด็กชายปฐพี  สุริยะ

เด็กชายธนภัทร พิเคราะห์

4

4

4 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 62 เรือ 5 ฝีพาย เยาวชนชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 บางบ่อ 2 สถาพร                 กรเกษม เมธี                      กกหอม 3 01:55:91 เหรียญทอง
เมธา                    กกหอม ปรัชญา                  นาคเกิด

ฐากูร                 สุขเพ่ิม อุดมศักด์ิ          โง้ตระกูล
สุกฤษฎ์ิ                รักการ นฤเบศร           เลาะสูงเนิน

2 เจ้าพระยานนทบุรี 2 นายเอกลักษณ์  บุตรค า นาย ปิยวัฒน์ พญาค า  4 01:56:33 เหรียญเงิน
นาย  ธีรภัทร พิชเคียน นาย สาริน สุวิชัย
นาย ทรงพล ก๋าริยศ นาย ณัฐพงศ์ โปทาหมุด
นาย สุธาวัลย์ ยะค า ด.ช.สุกิจจ์  ทัศจันทร์

3 เจ้าพระยานนทบุรี 1 นายณัฐพล  รักษ์รุ่ง เด็กชายทินวุฒิ  เกตุกัน 5 01:59:84 เหรียญทองแดง
นายศักรินทร์  เพลินพร้อม ด.ช.เจษฎากรณ์ สุนทรา
นายธนกร  คชฉิม นายภัทร  สังข์เดช
นายธีรภัทร  สว่างศรี นายอัครวิทย์  แสงทอง

4 บางบ่อ 1 ชินพัฒน์              อินโต กิตติธัช            สินสวัสด์ิ 2 02:07:65
นพคุณ             ทิพวรรณ สุรเชษฐ์            หร่ังฟัก
อัษฏาพร          บาลี เจษฎาณ์           สุขพงษ์
ณัชฐวรรณ์        รัตนจันทรา ญาณโชติ          ชูญาติ

5 รร.สวนศรีวิทยา 1 นายสมเดช  จอมประโคน นายนิติธร  ศรีไสว 6 02:14:71
นายพงศ์พลิน   นาคเรือง นายธนะศักด์ิ  นาคราช
นายอติวิชญ์  มุขสุข นายชนกันต์  กาฬคชา
นายศุภกิตต์ิ  บัวสุข นายภาณุพงษ์  กลับดี

6 ราชนาวี  นาย นฤเบศน์  สังข์เลขา นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  จันทร์แก้ว 1 DNF
ด.ช. วิษณุ  เฉิดฉาย นาย วิศรุต  พุฒทอง
ด.ช. ธีธัช  ร่ืนสม นาย พัสกร  สังข์เลขา
ด.ช. อรรถพล ประทีป ณ ถลาง

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 50 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชนชาย 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เจ้าพระยานนทบุรี 1 นายภัทร  สังข์เดช นายธีรศักด์ิ  ถ่ินวงษ์เมือง 2 02:11:03 เหรียญทอง
นายจิรพัฒน์  แสงตาขุน นายเมธิชัย  แคสันเทียะ

นายสุทธิพงษ์  ฉิมแฉ่ง นายธนรัช  แก้วกุ่ม

นายเจษฎา เต็งวิเศษ นายตะวัน  คมกล้า

เด็กชายภาสวุฒิ  แสงทอง นายปกรณ์  ทองจันทร์

นายภานุพงษ์  รักสนิท เด็กชายจีรพล  ศรีทอง

นายอัครวิทย์  แสงทอง

นายเกียรติศักด์ิ  นุชแจ่ม

2 บางบ่อ ชินพัฒน์              อินโต เมธา                    กกหอม 3 02:16:46 เหรียญเงิน
ณัชฐวรรณ์        รัตนจันทรา วรพงษ์             โยมภูเวียง

อัษฏาพร          บาลี สุกฤษฎ์ิ                รักการ

กิตติธัช            สินสวัสด์ิ เมธี                      กกหอม

สรเดช            สมบูรณ์ ปรัชญา                  นาคเกิด

สุรเชษฐ์            หร่ังฟัก ไพรัตน์            ทองค า

เจษฎาณ์           สุขพงษ์ จิรายุทธ์ิ  นิลสว่าง

สถาพร                 กรเกษม เฉลิมชัย  คูนา

3 รร.สวนศรีวิทยา นายสมเดช  จอมประโคน นายจิรยุ  เพชรคง 1 02:17:84 เหรียญทองแดง
นายจักรพันธ์  สระแก้ว นายชนกันต์  กาฬคชา

นายอติวิชญ์  มุขสุข นายจิรวัฒน์  ชัยวัฒน์

นายศุภกิตต์ิ  บัวสุข นายเจษฎา  มีสมบัติ

นายนิติธร  ศรีไสว นายชานนท์  น่ิมวนิชกูล

นายพงพสิน  นาคเรือง นายพัฒนพงษ์  สุดใจ
นายณัฐดนัย  ปลอดพยัน

นายจักรพัน  ชมภูนุช

4 เจ้าพระยานนทบุรี 2 นายบุญฤทธ์ิ  ครุยทอง ดช.แสนศักด์ิ  มาลัยทอง 6 02:23:83
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

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



5 รร.เคียนซา นายทัศนะ  สุวรรโณ นายพัลลภ  ลือฤทธ์ 5 02:24:18
นายชลเทพ  ผิวสลับ นายปิยะวัฒน์  สร้อยเพชร

นายศิวัช  ล้ิมเจษฎาพงษ์ นายณทวัฒน์  ชูศรี

นายวรายุส   นวลศรี นายวิทวัส  กล่ินน้อย

นายอดิศร  พรามศรีชาย นายอรรถพงศ์  ค าแก้ว

นายกฤษฎา  ชูคง นายสุเมธ  ชูแก้ว
เด็กชายมินทร์ฐดา  แซ่จุง

นายอัศวินัย  ธานีสอน

6 เข่ือนศรีนครินทร์ นายจิราพร  หงษ์ทอง นายยุทธพิชัย  หล้าค า  4 02:29:59
นายกรรชัย  วิทยา นภดล  ถ่ินนาสวน

นายธนากร  หมีแรต ประกาย  การอ านวย

เด็กชายนนทกร  อุดม 

เด็กชายศักรินทร์  ไวย่ิงยุทธ 

นายนักคิด  ขุนพิลึก 

นายพิษณุ  ยะอ้อน 

นายกิตติชัย  น้ าใจสุข 

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :



รายการท่ี 43 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เทพศิรินทร์ 2 นางสาว  นันธิดา   กระจ่างแจ่ม 3 01:52:65 เหรียญทอง

2 ราชนาวี เปรมฤทัย หงษีทอง 2 01:53:98 เหรียญเงิน

3 Flamingo 1 พัชรียา จาดสกุล 5 01:59:46 เหรียญทองแดง

4 Flamingo 2 ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย 4 02:08:85

5 เทพศิรินทร์ 1 นางสาว  โชติกา   ถือบุญ 6 02:46:91

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 55 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 Flamingo พัชรียา จาดสกุล ธิลาดา พิทักษ์เผ่าไทย 3 01:51:45 เหรียญทอง
ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย

2 เทพศิรินทร์ นางสาว  นันธิดา   กระจ่างแจ่มนางสาว  โชติกา   ถือบุญ 4 01:53:72 เหรียญเงิน
นางสาว  ศศิธร    เจริญกุล

3 3

4 4

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 44 เรือคยัค 1 คน หญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สพล.ล าปาง 1 น.ส.วรพร บุญยู่ฮง 2 02:10:23 เหรียญทอง

2 สพล.เชียงใหม่ นางสาวธัญญลักษณ์  เอ้ินทะไชย 3 02:16:76 เหรียญเงิน

3 มรภ.เชียงใหม่ น.ส.พรจรัส แย้มประเสริฐ 6 02:19:91 เหรียญทองแดง

4 สพล.ล าปาง 2 น.ส.อุมาพร สายนุ้ย 5 02:35:21

5 สพล.สุโขทัย น.ส.อธิติญา ผาแก้ว 1 02:58:74

6 อบจ.นครสวรรค์ นิภาวรรณ  บุญบ ารุง 4 BYE

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 51 เรือ 5 ฝีพาย หญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สพล.สุโขทัย 1 น.ส.มีสญา ค้าข้ึน น.ส.วิมลศิริ เนตรแสงศรี 3 02:15:05 เหรียญทอง
น.ส.อาภัสรา โล น.ส.สุกัญญา โพระดก
น.ส.อัญชลี ชุมพล น.ส.อรอุมา เกตุดี
น.ส.ขนิษฐา เณรหนู

2 สพล.ล าปาง น.ส.สุพัตราพรรณ ปัญญากุศล น.ส.ชุติมา เมฆดี 4 02:15:49 เหรียญเงิน
นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง น.ส.รุจิษยา ตาปิง
น.ส.จันจิรา พิมพรภิรมย์ น.ส.กัญญารัตน์ แปงอุด
น.ส.ดาราณี จันทร์รัศมีเลิศ น.ส.ศิริลักษณ์ กันทะทอน

3 เจ้าพระยานนทบุรี 1 น.ส.อภิญญา  สุนารักษ์ น.ส.สุภาพร  อันอาษา 5 02:22:28 เหรียญทองแดง
น.ส.อัญญา  ชาติพุก น.ส.อรปรียา  อามาตร์
น.ส.ชลนิชา  สุนารักษ์ น.ส.พิชญธิดา  ติเพียร
น.ส.วัชราภรณ์  ขัตติยะ นางสาวจิตณัฐชา เหรียญทอง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กหญิงอนุธิดา แซ่เฮง เด็กหญิงธิติสุดา ชาญสูงเนิน 2 02:29:11
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สมยา เด็กหญิงสุพรรณษา เรือนมูล

เด็กหญิงกมลพร สินพุ
เด็กหญิงวิภาวี สายใจ

5 เจ้าพระยานนทบุรี 2 น.ส.ประภารัตน์  คนหาญ น.ส.กาญจน์นัฐฐา พชรวัชรีกุล 6 02:38:35
น.ส.สุกัญญา  สมแก้ว นางสาวดรุณี  แดงจ้อย
นางสาวกนิษฐา  โคตรบึงแก นางสาวสุวลี  สงครามรอด

น.ส.อรุณรัตน์ ส าเภาทอง นางสาวธารารัตน์  สังข์นคร

6 รร.สวนศรีวิทยา 2 นางสาววิลาวิณี น่ิมมะกูล นางสาวณัฐณิชา ทวิชศรี 1 02:42:82
นางสาวนันทวรรณ เพชรคง นางสาวเบญจวรรณ แสงบางกา

นางสาวขวัญธิดา สุวรรณภพ นางสาวธิดารัตน์ ชุมบุญเรือง

นางสาวภิลาวัลย์ นกนุช นางสาวพรรพษา บุญเกีย

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 59 เรือ 10 ฝีพาย หญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มทส. นางสาวทัศน์ศิริ  พันศรีเลา นางสาวอรอุมา  สีนาค 2 02:28:58 เหรียญทอง
นางสาวขวัญจิรา  วรรณาเขียว นางสาวอริสรา  กลีบบัวขาว

นางสาวนภาผ่อง  ยุธกลาง นางสาวศศินา  อ้อมวิหาร

นางสาวอภิญญา  ศรีสันต์ นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร

นางสาวศศิธร   วรวงษ์ นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม

นางสาวสุชานาด อิทธิสาร นางสาวสุริวิภา    กุณาศล  
นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา

นางสาวนิตยา  มาโสมพันธ์

2 เจ้าพระยานนทบุรี น.ส.อภิญญา  สุนารักษ์ นางสาวภาฤดี  ม่ิงมิตร 3 02:29:07 เหรียญเงิน
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 นางสาวจิตณัฐชา เหรียญทอง

นางสาวสุวลี  สงครามรอด

นางสาวธารารัตน์  สังข์นคร

3 รร.สวนศรีวิทยา นส.วิลาวดี  แก้วสุวรรณ นส.ปนิตา  บุญเกีย 4 02:32:83 เหรียญทองแดง
นส.อุราวดี  คล้ายคล้ิง นส.ณัฐนิชา  ทวิชศรี

นส.วิลาสิณี  น่ิมมะกูล นส.ณัฐนันท์  ไมยโภคา

นส.นันทวรรณ  เพชรคง นส.ฐาปนีย์  เพ็งแก้ว

นส.กฤตพร  ค าสุวรรณ นส.อาทิตติญา  ธรรมณี

นส.ขวัญธิดา  สุวรรณภพ นส.ประกายแก้ว  อ่วมจันทร์

นส.ภิลาวัลย์  นกนุช น.ส.กมลนิตย์  ยังผ่อง

นส.ภัทรวีภรณ์  กาญจนสงคราม

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 49 เรือกรรเชียง 1 คน เยาวชนหญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 บางเสาธง รวิวรรณ สุกแก้ว 2 01:59:19 เหรียญทอง

2 Flamingo 1 ไอริณ นีกรี 5 02:02:41 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 3 นางสาว จีรภา คงทน 4 02:03:04 เหรียญทองแดง

4 เทพศิรินทร์ 1 นางสาว  จิรกร   พืชทองหลาง 3 02:04:59

5 ราชนาวี 2 นางสาว ญัฐริวรรณ นันไชย 6 02:07:30

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 61 เรือกรรเชียง 2 คน เยาวชน หญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เทพศิรินทร์ นางสาว  จิรกร   พืชทองหลางนางสาว  กฤตพร   ขาวเป่ียม 3 01:46:31 เหรียญทอง
นางสาว  จิรกิตต์ิ  พืชทองหลาง

2 ราชนาวี นางสาว จีรภา คงทน 5 01:48:59 เหรียญเงิน
นางสาว ญัฐริวรรณ นันไชย

3 Flamingo 1 นิสภิณทร์ นีกรี บุณยวีย์ ศักด์ิคีรีงาม 4 01:50:20 เหรียญทองแดง
ไอริณ นีกรี

4 นย. เด็กหญิงพรธิดา  ทัพไทย นางสาวนิษิตา  ทองมาก 6 01:58:00
เด็กหญิงขวัญฤดี  ขุนทอง

5 ฐท.สส.1 น.ส.บัณฑิตา  หร่ังสีสุทธ์ิ 2 22'819
น.ส.กฤษณา  แก้วประเสริฐ

6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 41 เรือแคนู 1 คน เยาวชนหญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงอภิญญา สร้อยจิต 5 02:27:01 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงเกวลิน ตะเคียนราม 4 02:30:15 เหรียญเงิน

3 พรเทพสิรินธร 2 น.ส.ปัทมพร  โหยย้อย 1 02:40:15 เหรียญทองแดง

4 พรเทพสิรินธร 1 ด.ญ.ธิดา  แจวสกุล 3 DNF

5 รร.เคียนซา 2 BYE

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 54 เรือแคนู 2 คน เยาวชนหญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงอภิญญา สร้อยจิต 3 02:19:12 เหรียญทอง
เด็กหญิงเกวลิน ตะเคียนราม

2 พรเทพสิรินธร 1ด.ญ.ธิดา  แจวสกุล น.ส.ฐานินี  จานเก่า 4 02:57:98 เหรียญเงิน
2น.ส.ปัทมพร  โหยย้อย

3

4

5

6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 60 เรือคยัค 1 คน เยาวชนหญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงพรนับพรร์ พวงไม้ม่ิง 3 02:05:05 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น 4 02:08:78 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 2 นางสาว จิราวรรณ  เผ่าพันธ์ุดี 5 02:12:47 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 3 นางสาว จิตสุภา  ประกอบธรรม 1 02:14:41

5 ราชนาวี 1 นางสาว จารุวรรณ  เผ่าพันธ์ุดี 2 02:18:95

6 ฟ้าฮ่าม นางสาว จณิสตา เอ้ินทะไชย 6 02:19:21

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 47 เรือคยัค 2 คน เยาวชนหญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น นางสาวณัฐนรี อินทร์จันทร์ 5 01:56:56 เหรียญทอง
เด็กหญิงพรนับพรร์ พวงไม้ม่ิง

2 ราชนาวี นางสาว จารุวรรณ  เผ่าพันธ์ุดี 1 01:57:80 เหรียญเงิน
นาสาว จิราวรรณ  เผ่าพันธ์ุดี

3 พรเทพสิรินธร น.ส.วิศินี    เวนวล น.ส.จารุวรรณ   สุจา 2 02:31:06 เหรียญทองแดง
น.ส.เนตรนภา   ดวงตา

4 รร.กีฬาอ่างทอง ด.ญ. อรรพร  ช้างยอด น.ส.ปิยสุดา  ไทยถนอม 3 03:49:55
น.ส.สุวรรณา  อินจันทร์

5 ล าปาง กฤษติญา  ป้องกัน 4 DNF
ธาริกาขจร  กฤตธรรมรัตน์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 53 เรือคยัค 4 คน เยาวชน หญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น 4 02:03:83 เหรียญทอง
เด็กหญิงพรนับพรร์ พวงไม้ม่ิง

นางสาวณัฐนรี อินทร์จันทร์

นางสาวสุภิสรา ทาวี

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงสุธาสินี อุดหนุน 3 02:13:70 เหรียญเงิน
เด็กหญิงคณภร สุขะจิรโชติ

เด็กหญิงชนาภา เป็นสุข

เด็กหญิงม่ิงกมล  พรหมศรี

3 พรเทพสิรินธร น.ส.วิศินี    เวนวล ธัญชนก  กันราพันธ์ 2 02:36:46 เหรียญทองแดง
น.ส.เนตรนภา   ดวงตา จันทร์ธิมา  ตะโหนดนอก

สุภาภรณ์  กาบแก้ว

อ าพร  เล่าย่ีปา

4

4 5

4 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 56 เรือ 5 ฝีพาย เยาวชนหญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี นางสาว ดรุณี  สิทธิกุล นางสาว ณภัทร  บุญทองอุไร 3 02:33:25 เหรียญทอง
 นางสาว อาทิตยา  ศุภพันธ์ นางสาว วิลาวรรณ  อันทะปัญญา

นางสาว พิยดา  จงละเอียด นางสาว นัญธิดา พวงบุบผา

นางสาว ชนิดา  เกาะเกตุ
2 เจ้าพระยานนทบุรี เด็กหญิงยุวดี  ทุมซะ เด็กหญิงปรีญา จันทะมนตรี 2 02:33:96 เหรียญเงิน

นางสาวพลับพลึง  เบ็ญกุล เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ
เด็กหญิงธาริณี  แสงรอด เด็กหญิงพรชิตา  โชติกุล
เด็กหญิงวริษา  แก้วค าพันธ์ ด.ญ.ธิติมา สุขรัตน์

3 พรเทพสิรินธร กาญจนา  วงษาปัน อัญชลี    ธรรมสิงห์ 5 03:16:01 เหรียญทองแดง
นัทชา      จินา วาสนา     พนาลีจรุง
รุ่งนภา     วงเทพ อินทิรา    ท้าวแสนเป้ีย
อาทิตยา    ปาลี รัญชิตา    กันธาพันธ์

4 สพล.เชียงใหม่ นางสาวเกศกนก  ชมเชย นางสาวอาริสา แก้วพัน 4 02:24:17 DQ
นางสาวธิติพร ยอดหนู
นางสาววิภาวัส แสงทอง
นางสาวจิดาภา เพ็ชรครุธ

5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 67 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชนหญิง 500 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 พรเทพสิรินธร กาญจนา  วงษาปัน รุ่งนภา     วงเทพ 2 02:35:42 เหรียญทอง
ถวัลรัตน์  ต๋ันต้ี นัทชา      จินา

วรรณิภา  มังกา รัตติกา     ศตศยามล

เขมิสรา   เช้าปลายนา อาทิตยา    ปาลี

อัญชลี    ธรรมสิงห์ พรนภา      พิสิฐพัฒนาการ

วรรณภา  ตันจันทร์ นันทิชา     เครือพุด

ชนาภา    สุขยานุดิษฐ์ นันทกา     ปินแจ้

ศรัญญา   ใจวงศ์ เจนจิรา     จันทร์เป็ง

2 เจ้าพระยานนทบุรี เด็กหญิงยุวดี  ทุมซะ นางสาวนันทนัช  อินทร์ใจ 3 02:38:91 เหรียญเงิน
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

3 ราชนาวี  นางสาว นัญธิดา พวงบุบผา น.ส.อาทิตยา  ศุภพันนธ์ 1 02:39:34 เหรียญทองแดง
นางสาว วิชุศรา  วงษ์จักร ด.ญ. ภัทราวดี  ดาทอง

ด.ญ. ชลธิชา  หลีบ ารุง น.ส.ชนิดา  เกาะเกตุ

น.ส.ดรุณี  สิทธิกุล น.ส.พิยดา  จงละอียด

นางสาว สุพาพร  นะสังข์ น.ส.ณภัทร  มุมทองอุไร

นางสาว วิลาวรรณ  อันทะปัญญา ด.ญ.พรชนก  หอมรสกล้า

ด.ญ. ณัฐพัชร์  คงเดิม นางสาว สุภัชชา  ไชยเดช

ด.ญ. อรัญญา  คงเดิม ด.ญ.วนิดา พิเชียร

4 เยาวชนสามเงา น.ส.อภิชญา เอกกัญหา น.ส.นฤมล มีใจดี 4 03:01:45
น.ส.กมลวรรณ วันนาหลวง น.ส.กัญฐิต เตจ๊ะ

น.ส.เติมจิต วันเสาร์ น.ส.ศิริลักษณ์ วันนาหลวง

น.ส.อินธิรา อินต๊ะต๊ิบ น.ส.กัญญาภัค กองทรัพย์

น.ส.นัทมล แถบสิงห์

น.ส.มยุรา ต่ิงสุข

ด.ญ.เนตรทราย เกตุบุตร

น.ส.เมษา ปัญญากา

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก

ช่ือ - สกุล


