
รายการที่ 44 เรอืคยัค 2 คน ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ 4 00:36:45 เหรียญทอง
อส.ทพ.ไพรสนฑ์ บวัส าโรง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายปฐมฤกษ ์ยืนชัย นายจิราธิวัฒน ์ยศอนิทร์ 1 00:38:33 เหรียญเงิน
นายวีรทติย์ นาคกระแสร์

3 จว.กระบี่ นายวินยั ช้างน  า นายวีรชัย หวังเสล่ 2 00:39:07 เหรียญทองแดง
นายด้าวุฒ สุภาพ

4 มกช.เชียงใหม่ นายวศิน ยะมะโน นายวรรธนะ จิตพนัธุลาภ 3 00:43:42

นายพฒันพ์งศ์ เพง็ใจงาม

5 สิงห์บุรี นายธนวัฒน ์สองสร 5 00:45:34

นายทรงบญุ แสงปอ้ม

6 เขลางค์  นายจุลจิต เพช็รไทย 6 DNF

นายสุรนาถ จันทรเสนา

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ชื่อ - สกุล

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี



รายการที่ 48 เรอืคยัค 2 คน หญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาววชิราภรณ์ บญุชัยศรี 3 00:47:31 เหรียญทอง

นางสาวนฐักานต์ อมัหธร

นางสาวภทัรนันท์ เนียมพรหมลี

2 เขลางค์ นางสาวอมุาพร สายนุ้ย 4 00:55:56 เหรียญเงิน
นางสาวกมลชนก ธนาพตัรปญัญา

 นางสาวอารียา เอยีมพกุ

3 จว.นครสวรรค์ นางสาวนภิาวรรณ บญุบ ารุง 2 01:01:17 เหรียญทองแดง
นางสาวสุภญิญา กรอบทอง

นางสาววัชรากร เสริมพมิาย

4 มกช.สุโขทัย นางสาวจิตสุภา  ประกอบธรรม 5 DNF

นางสาวอธิติยา  ผาแกว้

นางสาวอภสิราภรณ์  จันทร์เรืองธนะ

5 1

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ชื่อ - สกุล

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี



รายการที่ 45 เรอืแคนู 2 คน เยาวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ น.ส.อภญิญา สรัลยจิต 3 00:55:65 เหรียญทอง

น.ส.เกวจิน ทราเดียนราม

2 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาวโสภตินภา ภารเวช 4 02:43:44 เหรียญเงิน
นางสาวภทัรจิรา  คงทน

นางสาวบษุสตรี  จันทร์เสี ยม

3 1

4 2

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ชื่อ - สกุล

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี



รายการที่ 49 เรอืแคนู 2 คน ยุวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ ด.ญ.นชุนาจ ทุ่มโปง่ 2 00:54:66 เหรียญทอง
ด.ญ.ปรีณา ก าจร

ด.ญ.สุธิมนท ์เชื อท าลี

2 อันดามันระนอง ด.ญ.ธนชัชา ไขวารี 3 01:00:66 เหรียญเงิน

ด.ญ.สิริวิมล เซ่ียงจง

ด.ญ.ชลิตวรรณ รักดี

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี เด็กหญิงอ านวยพร   กง๋ตาล 4 01:57:89 เหรียญทองแดง

เด็กหญิงอรวรรณ   สุนทรสิน

เด็กหญิงชลิสา   แสงค า

4 1

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ชื่อ - สกุล

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี



รายการที่ 43 เรอืคยัค 4 คน ยุวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ ด.ญ.มิ่งกมล พรหมศรี ด.ญ.กฤติยา เกตุแก้ว 4 00:47:20 เหรียญทอง
ด.ญ.นิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์ ด.ญ.ขวญัชนก แซ่เฮง
ด.ญ.การะเกด แท่นแก้ว
ด.ญ.จิรวรรณ หวลสัตย์

2 รร.กีฬานครนายก เด็กหญิงณัฐนาถ วงษข์ันธ์ 3 00:59:41 เหรียญเงิน
เด็กหญิงธิดารัตน ์มลูจันทร์

เด็กหญิงนสัรีน ตานี

เด็กหญิงณัฐพร กจิสินธพชัย

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี เด็กหญงิอรวรรณ    สุนทรสิน เด็กหญิงกญัณิกา    มาเมอืง 5 01:00:25 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงอ านวยพร  กง๋ตาล เด็กหญิงนภสัสร      เปร่ียมสติ

เด็กหญิงศุภณัฐ      บญุศรี

เด็กหญิงนฤมล      ดอกเกษ

4 ราชนาวี ด.ญ.กญัญารัตน ์พน้ภยั 2 01:03:60
ด.ญ.สุพนติา สุกใส

ด.ญ.อโณมา นพิยะ

ด.ญ.เกวลิน ฤทธิธรรม

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ชื่อ - สกุล

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี



รายการ เรอืคยัคทัวริ่ง ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ช.วรายุทธ ์อินทะเสน 01:09:49 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 3 ด.ช.นัทธพงษ์ พรมจีน 01:12:47 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 ด.ช.อาทิตย์ สีสด 01:12:76 เหรียญทองแดง

4 อ่างทอง 1 เด็กชายศิวกร จันทร์ภริมย์ 01:13:62

5 นารีนุกูล ฉัตรชัย ปราค าศรี 01:14:41

6 อ่างทอง 2 เด็กชายชลธาร ฉายา 01:16:16

7 สิงห์บุรี 2 นายธติิวฒิุ มูลจันทร์ 01:17:39

8 อ่างทอง 4 เด็กชายพีรพงษ์ คงทอง 01:17:77

9 รร.กีฬานครนายก 3 เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่ 01:18:26

10 อ่างทอง 5 เด็กชายเตสิทธิ ์จ้อยโคกสูง 01:18:99

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ชื่อ - สกุล

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี



รายการที่ เรอืคยัคทัวริ่ง หญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม สถิติ หมายเหตุ
1 รร.กฬีาเชียงใหม ่1 ด.ญ.กลัยกร สุภวัฒนากร 01:17:23 เหรียญทอง
2 อนัดามนัระนอง ด.ญ.ศิรินทพิย์ ยั่งยืน 01:25:40 เหรียญเงิน
3 นารีนุกูล 1 ด.ญ.ภานุตา ราชอุดม 01:27:21 เหรียญทองแดง
4 จว.สุรินทร์ 4 ด.ญ.จุทามณี   การนา 01:28:00
5 รร.กฬีาเชียงใหม ่2 ด.ญ.เบญจมาศ ขันใจ 01:28:05
6 รร.กฬีาเชียงใหม ่3 ด.ญ.เญจวรรณ ขันใจ 01:28:63
7 ล าปาง 2 01:28:95
8 รร.กฬีาเชียงใหม ่4 ด.ช.ขวัญภนินัท ์แซ่เซีย 01:28:97
9 จว.สุรินทร์ 1 ด.ญ.ขวัญภสัสรา  แซ่เฮง 01:34:05
10 ล าปาง 1 01:37:96
11 จว.สุรินทร์ 2 ด.ญ.ธัญพร  ผ้าผิวดี 01:44:62
12 เจา้พระยานนทบรุี 1 ด.ญ.ชญาดา  ค าภรีฑู์ล 01:45:92
13 รร.กฬีาอบุลราชธานี เด็กหญิงธนนนัทน ์   เตชะจตุรพธิ 01:51:31
14 จว.สุรินทร์ 3 ด.ญ.ณัฐพร  ผ้าผิวดี 01:52:20
15 นารีนกุลู 2 01:54:06

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ชื่อ - สกุล

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี



รายการที่ 46 เรอืยาว 10 ฝีพาย มาสเตอร ์ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สยามอาวโุส 1 นายวสันต์  มณีอินทร์ นายชูชาติ ช่างทอง 3 00:52:65 เหรียญทอง
นายเสน่ห์  มณีจันทร์ นายสมชัย  เถือ่นทองดี
นายจรัญ  มณีอินทร์ นายมนัส เสือโต
นายธนัญชัย  สังข์มังกร นายปิยภัสส์  ไทยไพบูลย์
นายสมยศ  อ่ าตระกูล นายธนาธปิ  สังข์มังกร
นายตระกูล  กุนนานนท์ นางฉวีวรรณ  นนัทธ์นะวานชิ

พ.อ.ส ารวย  ก้อนนาค นายพิริยะ  มณีอินทร์
นายประเสริฐ ทวสิีงห์

2 สยามอาวโุส 2 นายเกษม  สุพล นายพยุงศักด์ิ สมศรี 2 00:54:36 เหรียญเงิน
นายวลัลพ  เกิดแดง นายทองมาก  ผลดี
นายสัญญา  เจริญพร นายยงยุทธ  พึ่งเพี ย
นายธนวฒัน์  ไทยโกษา นายฉลาด  แสงใส
นายสุพจน์  แสงสวา่ง นายสมชาย  ไกรงาม
นายดาวเรือง  ทิมเทศ นายหนูกูล  เสาขวญั
เด็กชายอัครเดช  สมศรี นายบรรชา  เมารีจันทร์
นายยงยุทธ  ม่วงคุ้ม

3 เชียงราย นายสมยศ ถาดทอง นายวนัชัย ชัยบุรินทร์ 5 00:54:71 เหรียญทองแดง
นายสุพิศ บุญล้อม นายวชิา บุญล้อม
นายสมภพ แก้วสด นายชัชวาล เหล่าเลิศ
นายสถาพร คาใส นายกนกศักด์ิ ขันทวี
นายสมยศ แก้วสด นายจิรวฒัน์ สมศรี
นายทว ีแกะมา นายประยุกต์ เทพบาล
นายไพรวลัย์ ผุยพรม
นายวนัสี สุทธจิักร

4 สุรินทร์ นายจวน  เอ็นดู นายยอน  ซ้อนศรี 1 00:55:25
นายเชิด  สิงห์จันทร์ นายยุ  ซ้อนศรี
นายเชิด    สมรูป นายเสกสรรค์ ดาวรายรัมย์

นายทิตย์  วนัดี นายพงศ์  เกิดสุวรรณ
นายเทียม  วนัดี ด.ต.สัญชัย  ผ้าผิวดี
นายสมควร  บุญมาก ร.ต.ต.ยงกิฐ  สมรูป
นายสมัย  สมสวย นายเฉลิมพล  สนวจิิตร
นายวนิิจ  อนุลาวพั นายชูชาติ  สอนเจริญ

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 
ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



5 พระนครศรีอยุธยา นายชาติชาย จรวยผล นายประสพโชค  เถาะรอด 1 00:56:27
นายวชิาญ  สีนิล นายธุวานนท์  สมบูรณ์อว้น

นายก าพล  เขียวแฉล้ม นายชุมพล  สุขสมบูรณ์
นายนันทพล  ไวยธรรม นายมานิตย์  แก้วกนึก
นายมณเทียน  เยือกเย นายเสนาะ  จูงใจ
นายอุทัย  พุทธรักษา ดช.สุภัทรชยั  เขยีวแฉล้ม
นายประภาส  อู่ขลิบ
นายธเนษฐ์ ศรีไทย

6 BSAC นายชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี นายอมรเทพ วงษ์มี 6 00:56:51
ว่าที่ร้อยตรี ธนพร เสาวรัตน์ชัย นายนรินทร์ คลังนุ่ม 
นายกิตติ ศิลพิวงค์ พล.ต.ท.บุญลือ กอบางยาง 

นายสมเจตน์ วธันเวคิน นายประเสริฐ  เข็มทอง 
นายสมหวัง ปึงเศรษฐกลุ นายทองเปลว นามีทับ 
นายเทอดสกลุ สุฐมานนท์ นายกมล กุหลาบซ้อน 
นายธวชัชัย  จันทรเดช นายสาธติ สอนทว ี
นายสุรัฐ เพียงประสิทธิ์พร นาวสาวจติติภคั พงศ์พนัธุภ์าณี

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการที่ 30 เรอืยาว 10 ฝีพาย มาสเตอร ์หญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สกลนคร 2 นางปิยารมณ์ แก้วจันดา นางจันดา นามาจอมศรี 2 01:01:66 เหรียญทอง
นางสาวรจนา ก าริสุ นางคอน แสนสามารถ
นางทัตติยา เสนาจันทร์ นางทัศนีย์ หงษาชุม 
นางสาวสุดธดิา สังชาดี นายหัสวชิัย เมืองโคตร
นางแหลมทอง แสนสามารถ นายฐานิศร์ วงค์กมลาไสย
นางสีชมภ ูแสนสามารถ
นางสาวหัสดี สุขศิริ
นางบันไฟ สิงหะ

2 สกลนคร 1 นางบุญตา พ่อหาร นางบุชบาไพร หนึ่งค ามี 5 01:02:15 เหรียญเงิน
นางมะโรง ด้วงค าภา นางวนันิสา มาระนอ
นางสาวขวัญตา เชื อบริบรูณ์ นางสีไทย เพชรดีคาย
นางดวงใจ ด้วงค าภา นางคองใจ พ่อศรีชา
นางสาวอุดร ลี พล นางประทุมมา สุขศิริ
นางประพาด แสนสามารถ นางประทีน เพรชดีคาย
นางไฟศรี พรหมพินิจ นายวรีะยุทธ ์ค าปาน
นางมยุรี แสนสามารถ นายปิยะพันธ ์ใครบุตร

3 BSAC นางปลื มจิตร บุญพึ่ง นางสาวมาลัย บญุธรรมจนิดา 3 01:08:12 เหรียญทองแดง
นางกาญจนา  เข็มทอง นางสาวศิริรัตน์   เชิงววิฒัน์กจิ  

นท.หญงิ กนัทิมา ชะระภญิโญ นางสาวพวงสุรีย ์นพคุณ 
นางสาวกมลมาลย์ พลโยธา นายกิตติ ศิลพิวงค์ 
นางสาวจริาภรณ์ พราหมณ์คล  า 

นางนัคมน อัศวพาคุณ 
นางสาวอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ 

4 เชียงราย ว่าที่ร.ต.หญิงถนอมศรี ไชยชนะ น.ส.เรวดี โค้วจิริยะพันธุ์ 4 01:10:23
น.ส.พพรรธน์ มณีรัตน์ น.ส.ฐิตารีย์ ยาโน
นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์ ว่าทีร่.ต.หญิงณัฐธยาน ์ธนนิชวโรจน์

นางสาวจารุณี ศุภมาศมงคล นางอาไพ มนต์รักตระกลู
นางชมพร สีเงิน นางจันทวรรณ เกษมรัตน์

นางอรุณรัตน์ ทองจินดา นายประยุกต์ เทพบาล
นางโกลัญญา มาด้วง
น.ส.ภาราดา สุขธนัชย์

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 
ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



5 1

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการที่ 22 เรอืยาว 10 ฝีพาย มาสเตอร ์ผสม 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สุรินทร์ นายจวน  เอ็นดู นายยอน  ซ้อนศรี 1 00:59:19 เหรียญทอง
นายเชิด  สิงห์จันทร์ นายยุ  ซ้อนศรี
นางลาม  พรหมบุตร นางจรีพรรณ  กระแจะจนัทร์

นายทิตย์  วนัดี นางสาวนิพาดา  รุ่งเรือง
นางศิริรัตน์  บุญเลิศ ด.ต.สัญชัย  ผ้าผิวดี
นายสมควร  บุญมาก ร.ต.ต.ยงกิฐ  สมรูป
นายสมัย  สมสวย นายเฉลิมพล  สนวจิิตร
นางมณี  หอมเนียม นายชูชาติ  สอนเจริญ

2 สยามอาวโุส นายเชาวฤทธิ ์สร้อยทอง นางสาวปรางค์ขาว ปรุเขตต์ 6 01:00:62 เหรียญเงิน
นายบัญชา  พิพิธกุล นางสาวภทัราวรรณ์ สุนทราศรี

นายชนะชัย แก้ววจิิตร นางสาวสุภาพร ศรีภราพทิกัษ ์

นายเชิด โตกลาง นางรัชนีย์ ปิดจันทึก
นายธนิตศักด์ิ จาตุรัตน์ทวีโชติ นางปัญญา เกตุใหม่
นายทศพร  กลึงกลาง นางสาวสาริศา กาญจนเมธี 

นางยุวดี ฮ่อสกุล
นางนภาพร ปรุเขตต์

3 BSAC B นายชัยรัต พงศ์พนัธุภ์าณี นท.หญิง กันทิมา ชะระภิญโญ 2 01:00:93 เหรียญทองแดง
ว่าที่ร้อยตรี ธนพร เสาวรัตน์ชัย นางสาวกมลมาลย์ พลโยธา 

พล.ต.ท.บุญลือ กอบางยาง นางนัคมน อัศวพาคุณ
นายสาธติ สอนทว ี นางสาวอภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์

นายนิคม ช่วยเกิด นางสาวมาลัย บญุธรรมจนิดา 

นายกิตติ ศิลพิวงค์ นางสาวพวงสุรีย ์นพคุณ 
นายอมรเทพ วงษ์มี 
นายนรินทร์ คลังนุ่ม 

4 เชียงราย A นายสมยศ ถาดทอง นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์ 1 01:01:81
นายสุพิศ บุญล้อม นางสาวจารุณี ศุภมาศมงคล

นายสมภพ แก้วสด น.ส.ภาราดา สุขธนัชย์
นายสถาพร คาใส นางอาไพ มนต์รักตระกลู
นายสมยศ แก้วสด นายจิรวฒัน์ สมศรี
นายทว ีแกะมา นายประยุกต์ เทพบาล
ว่าที่ร.ต.หญิงถนอมศรี ไชยชนะ

น.ส.พพรรธน์ มณีรัตน์

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 
ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



5 BSAC A นายสมเจตน์ วธันเวคิน นางสาวศิริรัตน์   เชิงววิฒัน์กจิ  5 01:02:82
นายสมหวัง ปึงเศรษฐกลุ นางสาวจริาภรณ์ พราหมณ์คล  า 

นายเทอดสกลุ สุฐมานนท์ นางปลื มจิตร บุญพึ่ง 
นายธวชัชัย  จันทรเดช นาวสาวจติติภคั พงศ์พนัธุภ์าณี

นายสุรัฐ เพียงประสิทธิ์พร นางกาญจนา  เข็มทอง 
นายทองเปลว นามีทับ 
นายกมล กุหลาบซ้อน 
นางสาวอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ 

6 เชียงราย B นายไพรวลัย์ ผุยพรม นางอรุณรัตน์ ทองจินดา 3 01:03:19
นายวนัชัย ชัยบุรินทร์ นางโกลัญญา มาด้วง
นายวนัสี สุทธจิักร น.ส.เรวดี โค้วจิริยะพันธุ์
นายวชิา บุญล้อม น.ส.ฐิตารีย์ ยาโน
นายกนกศักด์ิ ขันทวี ว่าทีร่.ต.หญิงณัฐธยาน ์ธนนิชวโรจน์

นายโสภณ จาปา นางจันทวรรณ เกษมรัตน์
นายชัชวาล เหล่าเลิศ นายจักริน ทองจินดา
นางชมพร สีเงิน

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.


