
รายการที่ 16 เรอืคยัค 1 คน ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาว ี2 อส.ทพ.ไพรสนฑ์ บวัส าโรง 4 00:39:20 เหรียญทอง

2 ราชนาว ี1 พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ 3 00:40:42 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายปฐมฤกษ ์ยืนชัย 5 00:41:66 เหรียญทองแดง

4 มกช.เชียงใหม่ 2 นายวรรธนะ จิตพนัธุลาภ 2 00:42:01

5 จว.กระบี่ 1 นายวินยั ช้างน  า 1 00:43:62

6 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายวีรทติย์ นาคกระแสร์ 6 00:46:61

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 3 เรอืแคนู 1 คน ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ 1 นายพติรพบิลู มหาวัฒนางกลู 3 00:42:28 เหรียญทอง

2 ราชนาว ี1 จ.อ.ภานพุงษ ์จิรณรงค์ชัย 4 00:42:68 เหรียญเงิน

3 อ่างทอง นายมงคลชัย สีส่อง 5 00:44:72 เหรียญทองแดง

4 มกช.สุโขทัย นายธีรพงศ์  ราชค าแหง 2 00:49:35

5 ราชนาว ี3 จ.อ.วรธรรม บญุยู่ฮง 1 00:49:73

6 ราชนาว ี2 จ.อ.ณัฐพงศ์ สมเส็จ 6 00:50:61

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 13 เรอืยาว 5 ฝีพาย ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นายธนโชติ ป้องแก้ว นายธวชัชัย ยะแสง 5 00:43:92 เหรียญทอง
นายณรงค์ฤทธิ ์จันทร์แก้ว นายภทัรฉัตร กรมทะนา
นายนฤเบศน์ สังข์เลขา นายณัฐวฒิุ ธโินชัย
นายธนวัฒน์ นามนาเมือง นายวชิรพล ค าเกษ

2 มศว. นายเจษฎา เต็งวเิศษ นายเกียรติศักด์ิ นุชแจ่ม 6 00:44:36 เหรียญเงิน
นายพรพรม คร่าสุข นายธรีศักด์ิ ถิน่วงษ์เมือง
นายประทีป หงส์ประภสัสร นายภานุพงศ์ รักสนิด
นายประชารักษ์ พุ่มไม้ นายธนรัชต์ แก้วกุม่

3 มกช.สุโขทัย 2 นายวรีะ  นุ้ยเย็น นายมนุเชษฐ  อยูส่าโก 3 00:44:78 เหรียญทองแดง
นายชาญณวทิย ์ โกวทิปกรณ์กลุ นายเอกชัย  มาดาจันทร์
นายนาคินทร์  ถาวรวงศ์ นายณัฐพล  มนูญญา
นายวยัวฒัน์  พงษ์พานิช นายสุรชัย  นาคอินทร์

4 สวนศรีวทิยา 1 นายจัตตุพงษ์ กันพล นายยศกร หนูยัง 1 00:46:41
นายอานนท์ คล้ายอักษร นายพยุงศักด์ิ นาคอุดม
นายสาธติ สอนทวี นายศุภฤกษ์ ฉิมสะอาด
นายณัฐพงศ์ ทองหีต นายภทัรพล กาญจนสงคราม

5 ม.เกษตร นายปฏภิาณ  โพธิม์ี นายไพบลูย์  ณะพรานบญุ 4 00:47:16
นายธนวฒัน์  วสีม นายนันทิภาคย์  ช่างเสนาะ

นายฤชากร  พลจารย์ นายวรพล  บุญกล่ า
นายธนภทัร  สมบูรณ์ นายศักดินนท์  อ่อนสลุง

6 อ่างทอง นาย ตันติกร สุวรส นาย ตันติกร รุ่งสาง 2 00:47:68
นาย พพิฒัน์ ประมวลสุข นาย พิสิฐ อินทร์เปือย
นาย สรวิชญ ์พระทนอาจ นาย นันทกุล พรมมี
นาย บัญญพนต์ หล้ายม นายมงคลชัย สีส่อง

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

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

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 28 เรอืยาว 10 ฝีพาย ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เขลางค์ 1 นายยุทธพงษ์ เรือจันทร์ นายกฤตนัย ค าหน่อ 4 00:50:31 เหรียญทอง
นายปิยะพงษ์ วฒิุ นายเอกพล เมฆดี
นายอภรัิกษ์ ศรีบุญ นายสิรวชิญ์ อะทะยศ
นายกิตติพงษื ต้นกาบ นายนภทัสินธ ์มุขเพ็ช
นายนนัทวัฒน ์ประลองผล นายฉัตรชัย เนียมกลาง
นายรุ่งโรจน์ สุขงาม นายทรงพล ก๋าริยศ
นายบุลากร ธนาถรณ์นุกูล นายอภรุิณ บุญสิว
นายสราวฒิุ ก๋าทอง

2 มกช.สุโขทัย นายธวชัชัย  นุชกลาง นายวรีะ  นุ้ยเย็น 6 00:50:84 เหรียญเงิน
นายอรรถพล  เข็มพิมาย นายชาญณวทิย ์ โกวทิปกรณ์กลุ

นายชัชวาลย์  ขอเหล็กกลาง นายนาคินทร์  ถาวรวงศ์
นายวฒิุพงษ์  เกื อทาน นายวยัวฒัน์  พงษ์พานิช
นายปฏภิาณ  กรุตนารถ นายมนุเชษฐ  อยูส่าโก
นายเอกชัย  มาดาจันทร์ นายธรีพงศ์  ราชค าแหง
นายณัฐพล  มนูญญา นายกิติพงษ์  พวงธรรม
นายวฒิุชัย  ใจชื น นายกิตติพงศ์  น้อยยม

3 มศว. นายพรพรม คร่าสุข นายอัษฎาวธุ นิยมไร่ 3 00:51:27 เหรียญทองแดง
นายประทีป หงส์ประภสัสร นายศราวธุ ทองคา
นายประชารักษ์ พุ่มไม้ นายพีระพงษ์ ควรอุสาห์
นายเกียรติศักด์ิ นุชแจ่ม นายพรชัย อัมพรศักด์ิ
นายธรีศักด์ิ ถิน่วงษ์เมือง นายณัฐวฒิุ เพรช์แก้ว
นายภานุพงศ์ รักสนิด นาย สวภทัร เทพทอง
นายธนรัชต์ แก้วกุม่ นายวชัรพล ไชยสวเสด์ิ
นายเอกมงคล สีสุใบ นายเจษฏา เติงวเิศษ

4 ราชนาวี พ.จ.อ.ชินณพันภูมิ  ห้อยเหมเดชานนท์ พลฯประเสริฐ  ภผัูนผิน 5 00:51:69
จ.อ.ธวชัชัย  คงอยู่ พลฯกฤษฎา  กิง่มะนาว
จ.อ.ดนุสรณ์  มัฆวาล พลฯอภชิัย  ชัยชนะ
จ.ท.จารุวตัร  มหารักษ์ พลฯสมศักด์ิ  สอนวชิัย
จ.ต.ชนินทร์  เพ็ญทองดี จ.อ.ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย

พลฯธงชัย  เค่ียงค าผง จ.อ.วทิยา ห้องแก้ว
พลฯนิธพิงษ์  ตลอดพงษ์
พลฯสุทน  หมายเจริญ

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 เจ้าพระยานนทบุรี ด.ช.ธนพงษ์  ชินวงศ์ ด.ช.อัครพล  วปิุละ 2 00:52:65
นายสุทธพิงษ์  ฉิมแฉ่ง เด็กชายแทนเทพ  สีเงิน
นายตะวนั  คมกล้า นายจิรพัฒน์  แสงตาขุน
นายศักรินทร์  เพลินพร้อม นายวรีะพงษ์  พิมสาร
นายธนาวฒิุ  ไหวพินิจ นายนาว ี สุวณัท้าว
ด.ช.ปยิะพงษ ์นิยมวันทร์ นายปราโมช  ปุม้กระโทก
ด.ช.สุกิจจ์  ทัสจันทร์
นายสุริยา   โสมรักษ์

6 เขลางค์ 2 นายวรท ใจสุภา นายพศวร์ี เถาวท์อง 1 00:53:70
นายธรีศักด์ิ พรหมบุตร นายกาวนิ ศีลาวงษ์
นายจริาวัฒน ์โสภณปฐมพงษ์ นายศุภสวสัด์ิ มีมาก
นายอภวิฒัน์ ปราบปุริ นายพงศ์พิพัฒน์ นาคมาศ
นายพศวตั นาคงใจ นายกิตติพงษ์ วฒิุสิทธ์
นายธนาดล มุสสุรินทร์ นายธนัวา ชาญศรี
นายเอกพงษ์ ค าพูล นายวัชญ์พล ทองค าแสน
นายชโยดม โยธา นายศุภโชค ราชาเดช

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการที่ 20 เรอืคยัค 1 คน เยาวชนชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายเมธาสิทธ์ สิทธิภ์ารัตน์ 3 00:39:93 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 4 นายศักรินทร์ จองค า 5 00:40:02 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬานครนายก 2 นายณัฐภทัร ชัยจันทกึ 2 00:41:98 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายอภสิิทธิ ์ถามอม 6 00:42:73

5 รร.กีฬานครนายก 1 นายกติติธัช มั่งจิต 4 00:43:00

6 รร.กีฬานครนายก 3 นายภานวุัฒน ์จรรยาศิริ 1 00:43:19

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 8 เรอืคยัค 2 คน เยาวชนชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายเจษฎาพร สิมมา 3 00:37:53 เหรียญทอง
นายศักรินทร์ จองค า

นายชนะรัตนจ์อมขันเงิน

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายเมธาสิทธ์ สิทธิภ์ารัตน์ 2 00:38:09 เหรียญเงิน
นายอภสิิทธิ ์ถามอม

นายณัฐพงษ ์จ าปาเกตุ

3 รร.กีฬานครนายก 1 นายกติติธัช มั่งจิต 4 00:38:45 เหรียญทองแดง

นายภานวุัฒน ์จรรยาศิริ

4 รร.กีฬานครนายก 2 นายณัฐภทัร ชัยจันทกึ 5 00:41:89

นายจรรยาวุธ มั่งจิต

5 รร.กีฬานครนายก 3 นายศิริศักด์ิ ชูจันทร์ 1 00:42:25
นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ลิ ว

6 อ่างทอง 1 นายศุภกจิ มชีัย 6 00:43:14

นายกติติภมู ิค าลา

นายณัฐนน ศรีทะ

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 7 เรอืแคนู 1 คน ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายวีรภทัร สุ่มผง 2 00:46:58 เหรียญทอง

2 รร.ปากพนัง 1 นายทตัเทพ  แกน่อนิทร์ 4 00:47:65 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายณัฐนนัท ์บญุมา 5 00:49:40 เหรียญทองแดง

4 รร.ปากพนัง 4 เด็กชายจักรภทัร  โอเ่รือง 1 00:50:19

5 อ่างทอง 2 นายสุภนยั แสงมณี 3 00:51:72

6 เจ้าพระยานนทบุรี นายสันติภาพ  ปญัญานะ 6 BYE

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 23 เรอืยาว 5 ฝีพาย ชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 จว.นครนายก ด.ช.ปัญญาพร ศรชัย นายธนาธร สังข์ทอง 4 00:43:50 เหรียญทอง
ด.ช.ปัญญากร ศรชัย ด.ช.ตรีรัตน์ โพธิโ์ต
นายกมล โพธิโ์ต ด.ช.วรพัฒน์  บุญส าเร็จ
นายธนกฤติ คร้ามศิริ ด.ช.ปรวตัร  บุญส าเร็จ

2 สวนศรีวทิยา 1 นายสิทธโิชค ภญิญง นายอติวชิญ์ มุขสุข 2 00:45:00 เหรียญเงิน
นายวรายุส นวลศรี นายอดิสรณ์ สอนตะโก
นายนาวนิ มณีนิล นายรพีพัทร เนื อแก้ว
นายณัฏฐวฒัน์ สอนทวี นายกิตติศักด์ิ แสงอรุณ

3 จว.มุกดาหาร นายไชยเชฏฐ์  ใจช่วง นายวชัระ  ประกอบสุข 3 00:45:96 เหรียญทองแดง
นายสิริชัย  เมืองโคตร นายธีระมนต์  รุ่งโรจนธ์วัชกจิ

นายกฤษฎา  เมืองโคตร นายกันติทัต  เนาค าแพง
นายธนกร  เมืองโคตร

4 บางบ่อ 1 นายสุรเชษฐ       หร่ังฟัก นายกติติธัช        สินสวัสด์ิ 6
นายวลพงษ ์      โยมภเูวียง นายอัษฎาพร    บาลี
นายสุขศิริ   ศิริพันธ์ นายธรีพงศ์     เกตุแก้ว
นายณัชวรรณ    รัตนจันทร์ทรา นายญาณโชติ  ชูญาติ

5 วงักรด 1 นายพรพิพัฒน์  ดีศิริ นายณัฐวฒิุ  ดาวกลาง 5 00:47:18
นายธนชัย  เปี่ยมบุญ นายวรวฒิุ ศรีฉ่ า
นายธนัท วงศ์เดชานันท์ นายพรประเสริฐ  โกปั้น
นายอัครเดช  คะเณย์ ด.ช.ภาณุพงศ์  เพ็ชรรัตน์

6 เจ้าพระยานนทบุรี 2 นายเมธชิัย  แคสันเทียะ เด็กชายจีรพล  ศรีทอง 1 00:52:26
เด็กชายทินวฒิุ  เกตุกัน เด็กชายภาสวฒิุ  แสงทอง
นายอัครวทิย์  แสงทอง ด.ช.จิรายุธ  เครือวงศ์
นายรัตนพล  เอี่ยมเผ่าจีน เด็กชายธนภัทร  ค าวจิารณ์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

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

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 14 เรอืยาว 10 ฝีพาย เยาวชนชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 อุตรดิตถ์ นายภราดร สังข์ข า นายพศิญ เชื อต่าย 4 00:52:04 เหรียญทอง
เด็กชายณัฐพฒัน์ อินมัน่คง นายสิรภพ เม่นอยู่
นายนพพล บุญมา เด็กชายธนกฤต สีฉิม
นายบุพกร เพ็ชรรัตน์ เด็กชายสุทธิพงษ ์คงอนิทร์

นายธรีไนย นาคคชสีห์ นายภานุวฒัน์ ภรูะย้า
นายรุ่งอรุณ กลินช้อน นายสุวภทัร จวนอาจ
นายทรงพล นามวงศ์
นายเฉลิมพล เชื อวงษ์บุญ

2 เจ้าพระยานนทบุรี 2 นายเมธชิัย  แคสันเทียะ เด็กชายจีรพล  ศรีทอง 3 00:52:25 เหรียญเงิน
เด็กชายทินวฒิุ  เกตุกัน เด็กชายภาสวฒิุ  แสงทอง
ด.ช.เจษฎาภรณ์ สุนทรา นายศุภชิา  ชุมพล
นายอัครวทิย์  แสงทอง นายปกรณ์  ทองจันทร์
นายบุญฤทธิ ์ ครุยทอง นายสิรวชิญ์  ศรีรมย์ร่ืน
นายรัตนพล  เอี่ยมเผ่าจีน ด.ช.กรณ์ตนัย  เกตุกัน
ด.ช.ณัฐพงธ ์ นาสมวงศ์
นายนัฐพงษ์  รักษ์รุ่ง

3 จว.นครนายก นายปัญญากร ศรชัย เด็กชายหิรัญ คร้ามศิริ 6 00:52:67 เหรียญทองแดง
นายปัญญาพร ศรชัย นายวัชรินทร์ วงษย์าแดง
นายกมล โพธิโ์ต นายทชิานนท ์พรหมจันทร์

นายธนกฤติ คร้ามศิริ นายเรวตั โพธิเ์ย็น
นายธนาธร สังข์ทอง นายวงศกร คร้ามศิริ
ด.ช.ตรีรัตน์ โพธิโ์ต นายธนโชติ ภู่สอาด
ด.ช.วรพัฒน์  บุญส าเร็จ
ด.ช.ปรวตัร  บุญส าเร็จ

4 สวนศรีวทิยา 1 นายชนกันต์ กาฬคชา นายนคชาติ ทองค า 5 00:53:58
นายวรายุส นวลศรี นายสิทธโิชค ภญิญง
นายนาวนิ มณีนิล นายณัฏฐวฒัน์ สอนทวี
นายณัฐพงษ์ แสงบางกา นายจักรพันธ ์สระแก้ว
นายชนันธร มุจลินทร์ นายอติวชิญ์ มุขสุข
นายภทัรพันธ ์พุทธเมธา นายกีรติ หงษ์ทอง
นายสมเดช ไกรวลิาศ เด็กชายกฤติเวท กาลสงค์
นายศรัณยภ์ทัร รสสุคนธ์ นายศริตวรรชน์ ทองพตัถา

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 เจ้าพระยานนทบุรี 1 นายอรรถพล  ประทีป ณ ถลาง ด.ช.สรวิชญ์  พพิฒัน์เอกธรา 2 00:53:91
ด.ช.จิรายุธ  เครือวงศ์ ด.ช.พีรพล คงเกิด
นายธนพงษ์ ชินวงษ์ ด.ช.ศิรศักด์ิ  บุญก าเนิด
ด.ช.วฑูิรย์  สู่สุข เด็กชายธนภัทร  ค าวจิารณ์

เด็กชายรชานนท์  หงส์สุริยา นายธนวฒัน์  เอี่ยมนุช
เด็กชายนาวิน  จุ้ยประเสริฐ ด.ช.ฉัตรชัย  พาโพธิ์
นายกษิเดช  ทับทิม
ด.ช.พชิยัยทุธ  ธรรมประศาสน์

6 จว.หนองคาย นายยุทธนา  ทะมะรมย์ นายปิยวฒัน์  ศิริสุวรรณ 1 00:54:36
นายศุภชัย  รัตนะ นายกษิติ  สร้างช้าง
นายธรีะศักด์ิ  สมแสวง นายอภชิาติ  พรมมา
นายชินพัฒน์  โคค า นายธนทัต  แจ่มเพ็ง
นายศิวกร  ครอบบัวบาน นายภมูิภทัร ฮังกาสี
นายณรงค์ฤทธิ ์ ตะลาด นายเสกสรรค์  บุญอุ้ม
นายจักริน  พรมหันต์ นายสิทิ์ชัย จันทร์ทองอยู่
นายศราวธุ  ธรรมขันธ์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการที่ 26 เรอืคยัค 1 คน หญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวนฐักานต์ อมัหธร 3 00:50:50 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาววชิราภรณ์ บญุชัยศรี 4 00:52:03 เหรียญเงิน

3 เขลางค์ 1 นางสาวอมุาพร สายนุ้ย 5 00:54:90 เหรียญทองแดง

4 จว.นครสวรรค์ 1 นางสาวนภิาวรรณ บญุบ ารุง 6 01:02:66

5 จว.นครสวรรค์ 2 นางสาวสุภญิญา กรอบทอง 1 01:03:20

6 ม.เกษตร นางสาวพรธีรา จั่นส าอางค์ 2 01:04:86

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 12 เรอืแคนู 1 คน หญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.บูรพา 1 นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก 3 00:53:56 เหรียญทอง

2 มกช.เชียงใหม่ 2 นางสาวธัญญลักษณ์ เอิ นทะไชย 4 01:00:75 เหรียญเงิน

3 ม.บูรพา 2 นางสาวกลัยทรรศน ์บญุมา 2 01:05:77 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ญ.สุภวิรรณ พรหมบตุร 6 01:05:91

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวมนทริาพร สุดาปนั 5 01:06:28

6 จุฬา นางสาวหตัถพร ติลังการ์ 1 01:13:83

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 4 เรอืยาว 5 ฝีพาย หญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.สุโขทัย นางสาวจิตสุภา  ประกอบธรรม นางสาวอธติิยา  ผาแก้ว 4 00:51:66 เหรียญทอง
นางสาวขนิษฐา  เณรหนู นางสาวสุกญัญา  โพระดก
นางสาวอาภสัรา  โล นางสาวอัญชลี  ชุมพล
นางสาวอรอมุา  ทีระแนว นางสาวปทัมา  นันทอินทร์

2 มกช.เชียงใหม่ นางสาววภิาวสั แสงทอง นางสาวอญัชลี ธรรมสิงห์ 3 00:53:09 เหรียญเงิน
นางสาววัชราภรณ์ ขติัยะ นางสาวเกศกนก ชมเชย
นางสาวรุ่งนภา วงเทพ นางสาวอมรรัตน์ เชื อโฮม
นางสาววรดา ชนม์สุข เนตรนภา ดวงตา

3 สวนศรีวทิยา 1 นางสาวขวญัธดิา สุวรรณภพ วลิาวดี แก้วสุวรรณ 2 00:55:20 เหรียญทองแดง
นางสาวภลิาวลัย์ นกนุช นางสาววิลาสิณี นิ่มมะกลู
น.ส.โรสสาลิน เยาวลักษณ์ ซูทาร์ นางสาวนนัทวรรณ เพชรคง

อราวดี คล้ายคลิ ง ธดิาทิพย์ กวงแก้ว
4 ม.เกษตร นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวภคพร จอมศรี 5 00:56:43

นางสาวกมลชนก วงศ์สามารถ นางสาวพรรณาวดี เอกชัยรุ่งโรจน์

นางสาวกัณฐิกา พลพิลา นางสาวสุวพัชรา ชูหิรัญ
นางสาวกนกอร กองทูล

5 จว.นครนายก นางสาวปญัจรัตน์ ฉิมทบั นางสาวจิราภรณ์ ไชยวรรณ 6 00:59:86
นางสาวสิรภัทร กาญจนสินิทธ์ นางสาวกนกพชิญ์ บรูานนท์

นางสาวสุนารี เพ็งเหล็ง นางสาวกัญรดา  วรรณลักษณ์

นางสาวมัลลิกา รัตตะนิล นางสาวปพชิญา สกลุานนท์

6 สวนศรีวทิยา 2 ด.ญ. ฐิติยา เครือหงษ์ นางสาวสุกัญญา แคว้นเขาเม็ง 1 01:00:50
นางสาวธดิารัตน์ ชุมบุญเรือง นางสาวชิดา เฮงขุนยะพันธ์

นางสาวธนวรรรณ เยีย่มแสง นางสาวศศิธร ค าสุวรรณ
นางสาวภทัชวีภรณ์ กาญจนสงคราม นางสาวกฤตพร ค าสุวรรณ

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

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

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 17 เรอืยาว 10 ฝีพาย หญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ 1 นางสาววภิาวสั แสงทอง นางสาวเกศกนก ชมเชย 3 00:56:02 เหรียญทอง
นางสาววัชราภรณ์ ขติัยะ นางสาวเนตรนภา ดวงตา
นางสาวนัทชา จินา นางสาวกาญจนา วงษาปนั

นางสาวพรชิตา ดวงใจ นางสาวอมรรัตน์ เชื อโฮม
นางสาวรุ่งนภา วงเทพ นางสาววรรณิภา มังกา
นางสาววรดา ชนม์สุข นางสาววชญิาพร ขดัอโุมงค์

นางสาวณัฐิดา จันทร์ค าเรือง นางสาววลัยา เตชะพนาลัย

นางสาวอญัชลี ธรรมสิงห์ นางสาวสุวนีีย์ แซ่กือ
2 เขลางค์ นางสาวดารณี จนัทร์รัศมเีลิศ นางสาวภาวิณี เหนียวคง 5 00:57:50 เหรียญเงิน

นางสาวรุจิษยา ตาปิง นางสาวสุทธสิา มวยเก่ง
นางสาวชุติมา เมฆดี นางสาวจันจิรา พมิพรภริมย์

นางสาววริากานต์ แก้วรักษี นางสาวสุพัตราพรรณ ปัญญากศุล

นางสาวรวิสรา เสนนันตา นางสาวธญัรดี วงักาวี
นางสาวมีสญา ค้าขึ น
นางสาวรัตนพร ควบพมิาย
นางสาวประกายเพชร เชื อสาย

3 มกช.สุโขทัย นางสาวจิตสุภา  ประกอบธรรม นางสาวปวรา  เหล็กเทศ 1 00:57:81 เหรียญทองแดง
นางสาวขนิษฐา  เณรหนู นางสาวอนิทิรา อนิต๊ะต๊ิบ

นางสาวอาภสัรา  โล นางสาวปริษา แซ่มพุดซา
นางสาวอรอมุา  ทีระแนว นางสาวอภสิราภรณ์  จันทร์เรืองธนะ

นางสาวอธติิยา  ผาแก้ว นางสาวศรัณยพ์ร  เรือนแพง

นางสาวสุกญัญา  โพระดก นางสาวอภิชญา เอกกัณหา

นางสาวอัญชลี  ชุมพล นางสาวกมลวรรณ วนันาหลวง

นางสาวปทัมา  นันทอินทร์ นางสาวณัฐนนัท์ ไมยโภคา

4 มรภ.สกลนคร นางสาวราชัน หนึ่งค ามี นางสาวภัสราพร มาระนอ 4 00:59:74
นางสาวพรนภา แจ้งสว่าง นางสาววราพร อนญุาหงษ์

นางสาวรัชนพีร นอี ามาตย์ นางสาวนภัสวรรณ ดีบุดชา

นางสาววรุิว ีสิงห์เชื อ นางสาวเพญ็พกัตร์ ค าภษูา

นางสาวจรรยาศิรินันท์ ใจมัน่ นางสาวกรกมล งอยผาลา

นางสาวธนัชชา บุญชู นางสาวรัตติกาล เหง้าละคร

นางสาวกนกพร สายธไิชย นางบุญไร ด้วงค าภา
นางสาวเสาวลักษณ์ คิอนิธิ นางประยงค์ วงค์ดวงผา

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 สวนศรีวทิยา นางสาวขวญัธดิา สุวรรณภพ ด.ญ. ฐิติยา เครือหงษ์ 6 01:00:31
นางสาวภลิาวลัย์ นกนุช นางสาวธดิารัตน์ ชุมบุญเรือง

น.ส.โรสสาลิน เยาวลักษณ์ ซูทาร์ นางสาวธนวรรรณ เยีย่มแสง

ด.ญ.ศศิธร ค าสุวรรณ นางสาวภทัชวีภรณ์ กาญจนสงคราม

นางสาวธิดา เฮงบุณยพันธ์ นางสาวสุธาสินี มณีนิล
นางสาววิลาสิณี นิ่มมะกลู นางสาวเยาวดี ม่วงแนม
นางสาวนนัทวรรณ เพชรคง ด.ญ.จนัทร์วิดล แพ่งแปัน
น.ส.กฤตพร ค าสุวรรณ ด.ญ.ธนัยรัตน์ นิลมุจ

6 ม.เกษตร นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ 2 01:01:19
นางสาวกมลชนก วงศ์สามารถ นางสาวปรัศนียาภรณ์ สวาศรี 

นางสาวกัณฐิกา พลพิลา นางสาวสุวพัชรา ชูหิรัญ
นางสาวกนกอร กองทูล นางสาวสุชาดา สิทธพิล
นางสาวภคพร จอมศรี นางสาววริศรา บุดดาเคย
นางสาววรัญญา อคัรศุภธนวฒัน์ นางสาวธนาภา ทองค าดี
นางสาวพรรณาวดี เอกชัยรุ่งโรจน์ นางสาวพรไพลิน โพธิท์อง
นางสาววรรณฤดี พระศรี

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการที่ 6 เรอืคยัค 1 คน เยาวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวพรนบัพนั พวงไมม้ิ่ง 4 00:49:56 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวกานต์ธิดา หนรุู่น 2 00:50:00 เหรียญเงิน

3 ราชนาว ี2 น.ส.จิราวรรณ เผ่าพนัธุดี์ 5 00:50:86 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 3 นางสาวสุธาสิณี อดุหนนุ 1 00:51:30

5 ราชนาว ี1 น.ส.จารุวรรณ เผ่าพนัธุดี์ 6 00:53:14

6 รร.กีฬานครนายก 2 นางสาวกญัญาลักษณ์ บดุสา 3 01:00:05

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 25 เรอืคยัค 2 คน เยาวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวพรนบัพนั พวงไมม้ิ่ง 4 00:45:01 เหรียญทอง

นางสาวกานต์ธิดา หนรุู่น

นางสาวสุภสิรา ทาวี

2 ราชนาวี น.ส.จารุวรรณ เผ่าพนัธุดี์ 2 00:47:11 เหรียญเงิน
น.ส.จิราวรรณ เผ่าพนัธุดี์

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวสุธาสิณี อดุหนนุ 3 00:47:94 เหรียญทองแดง
นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์

นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ

4 รร.กีฬานครนายก 1 นางสาวปานวาด ทองนิ่ม 6 00:50:66
นางสาวกญัญาลักษณ์ บดุสา

5 รร.กีฬานครนายก 2 นางสาววรารักษ ์วาดเขียน 1 00:58:86

นางสาวเกศราภรณ์ เรืองปุ้ย

นางสาวอุษณีย์ ใจพินิจ

6 จว.นครสวรรค์ นางสาวนภิาวรรณ บญุบ ารุง 5 DNF

นางสาวสุภญิญา กรอบทอง

นางสาววัชรากร เสริมพมิาย

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 27 เรอืยาว 5 ฝีพาย หญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 วงักรด นางสาวบุญศิริ  อ่อนเนียม นางสาววรรณวลี  เชิดมี 4 00:55:19 เหรียญทอง
ด.ญ.ณิชาภัทร  อินทร์วิชัย
ด.ญ.ธนัชชา  ชินแสน
ด.ญ.มณีวรรณ  ศรีบุญเพ็ง

2 รร.นวมินทร์ นางสาวอภญิญา เสาธงนอ้ย น.ส.ษยวดี เงาศรี 3 00:55:27 เหรียญเงิน
ด.ญ.กฤติลักษณ์ บางแดง ด.ญ.สุปัญญา เงินยิง่
น.ส.นฤมล ภชูมศรี ด.ญ.มาริศา   แกว้โบราณ
น.ส.กุลปริยา พงษ์ชะอุ่มดี ด.ญ.วริศรา พวงทอง

3 รร.ปากพนัง เด็กหญิงชนัญชิดา  หมืน่แกว้ นางสาวสุรัสวดี  นุ่นพนัธ์ 6 00:56:10 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงธรีดา  สุขศรีนวล เด็กหญงิณัฏฐณิชา  ชยันมุาศ

นางสาวเสาวภา  ห้องแก้ว นางสาวณัฐณิชา  อินทร์จันทร์

เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศิลปสมศักด์ิ เด็กหญิงกัญญาวร์ี  วงษ์หมี

4 จว.มุกดาหาร นางสาวธดิารัตน์  ภมูิลา เด็กหญิงจิราภา ทองผา 5 00:56:31
นางสาวศศิธร  ใจสุข เด็กหญิงสุทตัตา  เมืองโคตร

นางสาวเสาวลักษณ์ พาพจิติร เด็กหญิงณัฐภรณ์ เมืองโคตร

เด็กหญิงจีรัชญา  เมืองโคตร

5 จว.อ านาจเจริญ นางสาวจติตานันท์ ค าเลิศ นางสาวพิชญา กาละกูล 2 00:57:11
นางสาวมุกดา ทองเสริฐ นางสาวนัทธมล อกุล
นางสาวสุวารณี อรมูล นางสาวอกัสรา ท่องจ่าง
นางสาวปณิต สุขพรรณี เด็กหญิงพิชาคา พรมลัง

6 เจ้าพระยานนทบุรี เด็กหญิงยุวดี  ทุมซะ เด็กหญิงพรชิตา  โชติกุล 1 00:59:19
เด็กหญิงวริษา  แกว้ค าพันธ์ ด.ญ.ธติิมา สุขรัตน์
เด็กหญิงปรีญา จันทะมนตรี น.ส.ศุภธดิา  กลัดสวสัด์ิ
เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ น.ส.เพรจมาศ วรนุช

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

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

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 5 เรอืยาว 10 ฝีพาย เยาวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เจ้าพระยานนทบุรี เด็กหญิงยุวดี  ทุมซะ ด.ญ.ศศินภา  ปะระมะ 3 00:59:19 เหรียญทอง
น.ส.สุธชีา   แสงทอง เด็กหญิงจนิต์จฑุา  ชะบ ารุง

น.ส.ศุภธดิา  กลัดสวสัด์ิ เด็กหญิงกนกนิภา  สีดา
ด.ญ.พิมพ์เงิน     ทุมซะ ด.ญ.ชลิตา บุญเพ็ง
เด็กหญิงวริษา  แกว้ค าพันธ์ ด.ญ.ธนพร  โกมาสังข์
เด็กหญิงปรีญา จันทะมนตรี ด.ญ.ธติิมา สุขรัตน์
เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ
เด็กหญิงพรชิตา  โชติกุล

2 อุตรดิตถ์ นางสาวกนกวรรณ วังวนสินธุ์ นางสาวพิชญา อินทะ 4 00:59:73 เหรียญเงิน
นางสาศุชานาถ ผาดค า นางสาววิราวรรณ ชมเชย
นางสาวจดิาภา เพ็ชรครุธ นางสาวอาริสา แก้วพัน
นางสาวพวรรณ คงเพชร์ นางสาวนฤมล มีท้วม
นางสาวปวนัรัตน์ ทิมยิ ม นางสาวศุภานัน กันยา
นางสาวปวิตรา หนอ่บญุโยง นางสาวดวงกมล ลพยุยง
นางสาวเพชรน  าบุษ ไม้อุ้ม
นางสาววริษฐา เม่นวังแดง

3 รร.ปากพนัง เด็กหญิงชนัญชิดา  หมืน่แกว้ นางสาวพรรวษา  สุขสวัสด์ิ 2 01:00:12 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงธรีดา  สุขศรีนวล นางสาวสุรัสวดี  นุ่นพนัธ์
นางสาวเสาวภา  ห้องแก้ว เด็กหญิงภทัรนนัท ์ ศุภโชควารี

นางสาวณัฐณิชา  อินทร์จันทร์ นางสาวพรพรรษา  สุขสวสัด์ิ

นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยทอง เด็กหญงิปยิธิดา  พลอ ามาตย์

เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศิลปสมศักด์ิ เด็กหญงิบุญญสิา  ไพศาล

นางสาวสุภาวดี  มลิวลัย์ เด็กหญิงมิญาวดี  สังข์ช่วย 

เด็กหญิงกัญญาวร์ี  วงษ์หมี เด็กหญิงภัทราพร  คุ้มสุข
4 จว.มุกดาหาร นางสาวนงนภสั  ตาละ นางสาวชนันพร  เข็มสุข 6 01:00:78

นางสาวพมิพผ์กา  ไชยพร นางสาวศุวาธณีิ  พลสูงเนิน

นางสาวปทติตา เมืองโคตร นางสาวพชัชา  จนัทร์ส่งกล่ิน

นางสาวอมรรัตน์  พรมสุรินทร์ เด็กหญิงสุทตัตา  เมืองโคตร

เด็กหญิงณัฐภรณ์  เมืองโคตร เด็กหญิงสุภสัสรา เมืองโคตร

นางสาวจฬุารัตน์  เมืองโคตร นางสาวจาระว ี สีหมอก
นางสาวญาณิศา  สาสีรัตน์

นางสาวศศิธร  ใจสุข

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 รร.นวมินทร์ นางสาวอภญิญา เสาธงนอ้ย น.ส.กุลปริยา พงษ์ชะอุ่มดี 5 01:01:58
ด.ญ.กฤติลักษณ์ บางแดง น.ส.ษยวดี เงาศรี
ด.ญ.ลออรัตน์ ทองปอน ด.ญ พิมชนก ไพริน
น.ส ชมพูนุช ฉายงาม ด.ญ.มณีรัตน์ ปุริโส
ด.ญ.สุกัญญา พวงอินทร์ ด.ญ. เนตรดาว โตฤทธิ์
ด.ญ.ณัฏฐณิชา เอี่ยมแหยม ด.ญ.ธมลวรรณ บกิขุนทด   

น.ส.อรทัย ทองสุข
น.ส.นฤมล ภชูมศรี

6 ล าปาง 1 น.ส.แหวนทอง  อรรถนาถ ด.ญ.อัญชนก  ศรีวลัิย 1 01:03:68
น.ส.อินทิรา  ตะเวที ด.ญ.ฐิติชญา  ขัดยอด
น.ส.ณัฐาภรณ์  ชัยมงคล ด.ญ.สยานันท์  ดาวดึงส์
น.ส.ชมพูนุท  ขัตติยาพร ด.ญ.กิตติยา  ทารเนต
น.ส.ณัฐนิกา  เวียงอินทร์
น.ส.อภชิญา  สืบแก้ว
น.ส.รุจิษยา  อินต๊ะวงค์
ด.ญ.ธญัชนก  วงัแผน

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการที่ 11 เรอืคยัค 1 คน ยุวชนชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กชายภมูพิฒัน ์พฒุพมิเสน 3 00:42:74 เหรียญทอง

2 ราชนาว ี4 ด.ช.สุระโชติ หลวงเอี่ยม 5 00:45:09 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 5 ด.ช.ธนภทัร พเิคราะห์ 2 00:45:36 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 ด.ช.ธนนัชา ชัยจันทกึ 4 00:45:94

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 6 ด.ช.ปฐพ ี   สุริยะ 1 00:47:22

6 รร.กีฬาเชียงใหม่ 4 ด.ช.สงกรานต์ บญุเรือง 6 00:47:42

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 2 เรอืคยัค 1 คน ยุวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ญ.นรัิชพร อานนัทช์ิติพนัธ์ 2 00:52:05 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 ด.ญ.มิ่งกมล พรหมศรี 3 00:53:34 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 3 ด.ญ.การะเกด แทน่แกว้ 5 00:54:77 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กหญิงณัฐนาถ วงษข์ันธ์ 6 00:57:52

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 4 ด.ญ.จิรวรรณ หวลสัตย์ 1 00:57:78

6 รร.กีฬาเชียงใหม่ 5 ด.ญ.กฤติยา เกตุแกว้ 4 00:57:95

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 19 เรอืคยัค 2 คน ยุวชนชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กชายภมูพิฒัน ์พฒุพมิเสน 3 00:39:10 เหรียญทอง
เด็กชายพรีพฒัน ์เปรมภกัดี

เด็กชายภริู พนูประสิทธิ์

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 ด.ช.ธนนัชา ชัยจันทกึ 4 00:40:23 เหรียญเงิน

ด.ช.ธนภทัร พเิคราะห์

ด.ช.เฉลิชัย ผลค า

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 3 ด.ช.ณรงค์ศักด์ิ ผลค า 2 00:42:47 เหรียญทองแดง
ด.ช.ปฐพ ี   สุริยะ

4 จว.กระบี่ 1 เด็กชายวีรภทัร นุ้ยขาว 6 00:44:77
เด็กชายพสิิฐกร ซ่ือตรง

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ช.สงกรานต์ บญุเรือง 5 00:45:58

ด.ช.พชิญางกรู ทองปั้น

ด.ช.ภานวุัฒน ์ซ้อนศรี

6 ราชนาว ี2 ด.ช.ฐิติวุฒิ เทพบตุร 1 00:45:88

ด.ช.สุธี สีทา

ด.ช.อนุวฒัน์ สุขประเสริฐ

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 15 เรอืคยัค 2 คน ยุวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 ด.ญ.มิ่งกมล พรหมศรี 4 00:50:86 เหรียญทอง

ด.ญ.นรัิชพร อานนัทช์ิติพนัธ์

ด.ญ.กฤติยา เกตุแกว้

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ญ.การะเกด แทน่แกว้ 3 00:54:03 เหรียญเงิน
ด.ญ.จิรวรรณ หวลสัตย์

ด.ญ.ขวัญชนก แซ่เฮง

3 รร.กีฬานครนายก เด็กหญิงณัฐนาถ วงษข์ันธ์ 5 00:57:54 เหรียญทองแดง

เด็กหญิงธิดารัตน ์มลูจันทร์

เด็กหญิงนสัรีน ตานี

4 ราชนาว ี1 ด.ญ.กญัญารัตน ์พน้ภยั 6 01:02:14
ด.ญ.สุพนติา สุกใส

5 รร.กีฬาอุบลราชธานี 1เด็กหญิงอรวรรณ    สุนทรสิน 2 01:06:10
เด็กหญิงอ านวยพร  กง๋ตาล

เด็กหญิงธานดิา  บาลศิริ

6 รร.กีฬาอุบลราชธานี 2เด็กหญิงศุภณัฐ      บญุศรี 1 01:13:74

เด็กหญิงนฤมล      ดอกเกษ

เด็กหญิงกัญณิกา    มาเมือง

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 22 เรอืแคนู 1 คน ยุวชนหญงิ 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 ด.ญ.นชุนาจ ทุ่มโปง่ 3 00:56:07 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ญ.ปรีณา ก าจร 4 01:00:79 เหรียญเงิน

3 อันดามันระนอง 1 ด.ญ.ธนชัชา ไขวารี 2 01:07:89 เหรียญทองแดง

4 อันดามันระนอง 2 ด.ญ.สิริวิมล เซ่ียงจง 5 01:08:98

5 รร.กีฬานครนายก เด็กหญิงกาญจนา มาสกลุ 6 01:12:43

6 รร.กีฬาอุบลราชธานี เด็กหญิงอรวรรณ   สุนทรสิน 1 02:34:26

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 18 เรอืแคนู 1 คน ยุวชนชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 ด.ช.กอ้งกฤษฏภิณ ปอูนิต๊ะ 2 00:49:71 เหรียญทอง

2 อันดามันระนอง 1 ด.ช.นนัทพิฒัน ์โอง่ชิต 4 00:49:76 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ช.อนสิุทธิ ์สมรูป 5 00:51:90 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 4 ด.ช.กฤษณะ  จวงจันทร์ 3 00:52:23

5 อันดามันระนอง 2 ด.ช.ปยิวัฒน ์นยิมไทย 1 00:54:13

6 วงักรด นายภเูบศวร์  ทพิย์เคลือบ 6 00:56:63

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั

เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

                  เทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี ปี 2563 (Udornthani Water Sport Festival 2020) 

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 10 เรอืแคนู 2 คน ยุวชนชาย 200 M รอบชงิชนะเลิศ

อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 อันดามันระนอง ด.ช.นนัทพิฒัน ์โอง่ชิต 4 00:45:27 เหรียญทอง
ด.ช.ปยิวัฒน ์นยิมไทย

ด.ช.กฤษณะ ราชรักษ์

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 ด.ช.กอ้งกฤษฏภิณ ปอูนิต๊ะ 5 00:47:89 เหรียญเงิน

ด.ช.อนสิุทธิ ์สมรูป

ด.ช.จตุภทัร นลีะโยธิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 ด.ช.ณัฐภสัร์ นยิมวันต์ 1 00:53:48 เหรียญทองแดง
ด.ช.กฤษณะ  จวงจันทร์

ด.ช.นนทกานต์ แกว้นอ้ย

4 สิงห์บุรี ด.ช.กฤษฏา นชุอยู่ 2 01:03:12

ด.ช.อภวิัฒน ์ช่วยรัตช

5 ราชนาวี ด.ช.วิศรุต ผาสิกา 3 01:04:75
ด.ช.จักรพรรดิ สุวรรณภาส

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 1 เรอืยาว 10 ฝีพาย ทั่วไป ผสม 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เขลางค์นคร 1 นายกิตติพงษ์ ตันกาบ นางสาวดารณี จนัทร์รัศมเีลิศ 4 00:52:39 เหรียญทอง
นายนนัทวัฒน ์ประลองผล นางสาวภาวิณี เหนียวคง
นายรุ่งโรจน์ สุขงาม นายนภทัสินธ ์มุขเพ็ช
นายบุลากร ธนาภรณ์นุกลู นายอภรุิณ บุญสิว
นายสรวฒิุ ก๋าทอง นายปิยะษ์ วฒิุ
นางสาวชุติมา เมฆดี นายยทุธพงษ์ เรืองจนัทร์
นางสาวมีสญา ค้าขึ น นายกฤตนัย ค าหน่อ
นางสาวจันจิรา พมิพรภริมย์ นายฉัตรชัย เนียมกลาง

2 มกช.สุโขทัย นายธวชัชัย  นุชกลาง นางสาวจิตสุภา  ประกอบธรรม 3 00:53:62 เหรียญเงิน
นายอรรถพล  เข็มพิมาย นางสาวขนิษฐา  เณรหนู
นายชัชวาลย์  ขอเหล็กกลาง นางสาวอาภสัรา  โล
นายวฒิุพงษ์  เกื อทาน นางสาวอรอมุา  ทีระแนว
นายธรีพงศ์  ราชค าแหง นางสาวอธติิยา  ผาแก้ว
นายกิติพงษ์  พวงธรรม นางสาวสุกญัญา  โพระดก
นายเอกชัย  มาดาจันทร์ นางสาวอัญชลี  ชุมพล
นายชาญณวทิย ์ โกวทิปกรณ์กลุ นางสาวปทัมา  นันทอินทร์

3 มกช.เชียงใหม่ กัลยา เตชะพุนาสอง ธวชัชัย ยะแสง 2 00:54:19 เหรียญทองแดง
ณัฐวฒิุ ชิโนทัย วชิรพล ค าคช
เกศกนก ชมเชย ธนวฒั นามนาเส็ง
รุ่งนภา คงทน ณรงฤทธิ ์จันทรชิด
วภิาวสั แสงทอง
วขัราภรณ์ ขัติยะ
อัญชลี ธรรมสิงห์
ธนโชติ ป้องแก้ว

4 ม.เกษตร นายปฏภิาณ โพธิม์ี นางสาวณัฐชยา ดีสุยา 6 00:54:55
นายธนวฒัน์ วสีม นางสาวกัณฐิกา พลพิลา
นายธนภทัร สมบูรณ์ นางสาวกนกอร กองทูล
นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นางสาวกมลชนก วงศ์สามารถ

นายศักดินนท์ อ่อนสลุง นายฤชากร  พลจารย์ 
นายศุภเดช ช้างน้อย นางสาวสุวพัชรา ชูหิรัญ
นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ นางสาวภคพร จอมศรี
นางสาวปรัศนียาภรณ์ สวาศรี นายณัฐวฒัน์  บุญปัด

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 เขลางค์นคร 2 นายวรท ใจสุภา นางสาวสุทธสิา มวยเก่ง 5 00:55:13
นายชโยดม โยธา นางสาวธญัรดี วงักาวี
นายวชิญ์พล ทองค าเสน นางสาวประกายเพชร เชื อสาย

นายจริาวัฒน ์โสภณปฐมพงษ์ นางสาวรวิสรา เสนนันตา
นายอภวิฒัน์ ปราบริปู นางสาวสุพตัราพรรรณ ปัญญยากุศล

นางสาววิราการต์ แก้วรักษี นายพศวตั นาคงใจ
นางสาวรัตนพร ควบพมิาย นายกาวนิ ศีลาวงษ์
นางสาวรุจิษยา ตาปิง นายเอกพงษ์ ค าพูล

6 สวนศรีวทิยา จันทร์วมิล วลิาศินี 1 00:57:98
อานนท์ ธดิารัตน์
ภทัรพล ขวญัธดิา
ยศกร นันทวรรณ
อธพิงศ์ จิตตุพงษ์
ศุภฤกษ์
ภลิาวลัย์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการที่ 21 เรอืยาว 10 ฝีพาย เยาวชน ผสม 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สมุทรปราการ ภานุวฒิั มณีรัตน์ 6 00:54:91 เหรียญทอง
กิตติธชั อรทัย
สุรเชษฐ์ พิมพ์ชนก
ไพรัช วรพงศ์
ณัฐวงธช
ชมลวรรณ
ชมพูนุช
ลออรัตน์

2 เจ้าพระยานนทบุรี เด็กหญิงวริษา  แกว้ค าพันธ์ เด็กชายภาสวฒิุ  แสงทอง 4 00:55:50 เหรียญเงิน
เด็กหญิงยุวดี  ทุมซะ นายนัฐพงษ์  รักษ์รุ่ง
เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ นายปกรณ์  ทองจันทร์
ด.ญ.ธติิมา สุขรัตน์ ด.ช.สุกิจจ์  ทัสจันทร์
นายอัครวทิย์  แสงทอง เด็กหญิงปรีญา จันทะมนตรี

เด็กชายทินวฒิุ  เกตุกัน เด็กชายธนภัทร  ค าวจิารณ์

นายเมธชิัย  แคสันเทียะ
เด็กชายจีรพล  ศรีทอง

3 รร.ปากพนัง 1 ธนาวฒิุ สังข์ทอง พัณทิตา เรือฤทธิ์ 3 00:56:42 เหรียญทองแดง
วรีะพล สิรินพัตชน จักรภทัร โอ่งเรือง
ณัฐวฒิุ อินทร์จันทร์ อภมิุข รอดมณี
ขวญัธดิา หมื่นแก้ว วรัิญพล สรีนิตนารา
ธรีดา สุขศรินมล ศราวธุ จันทร์แวว๊
วชัรายุทธ ถือทอง
สวสัดี ขุนพันธ์
กฤษนิภา เพ็ชรรัตน์

4 วงักรด นายพรพิพัฒน์  ดีศิริ ด.ญ.ณิชาภัทร  อินทร์วิชัย 5 00:56:84
นายธนชัย  เปี่ยมบุญ ด.ญ.ธนัชชา  ชินแสน
นายภูเบศวร์  ทิพยเ์คลือบ ด.ญ.มณีวรรณ  ศรีบุญเพ็ง

นายอัครเดช  คะเณย์ นางสาววรรณวลี  เชิดมี
นายณัฐวฒิุ  ดาวกลาง นายวรวฒิุ ศรีฉ่ า
นายธนัท วงศ์เดชานันท์ ด.ช.ภาณุพงศ์  เพ็ชรรัตน์
นายพรประเสริฐ  โกปั้น
นางสาวบุญศิริ  อ่อนเนียม

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 อ านาจเจริญ 1 ภควติ นาวลัช์ คนากร ภานะจงค์ 2 00:57:15
กฤษณะ ราชเจริญ จิตตานนท์ ค าเลิศ
คณิตพงษ์ พงษ์พรรณา พัสกร สมสกุล
ณัฐพงศ์ เส็งภยั มุกตา ทองเสริฐ
ธนากร สายธนู ปณิดา สุขบรรณ์
สุวรรณี อรมลี นัทธพน อรกุล
พิชญา กาละกุล
พายุ มีธรรม

6 รร.ปากพนัง 2 ภทัรนันท์ ณัฐณิชา 1 00:57:59
ศุถวชิญ์ ธนวฒั
ภาณุวฒัน์ ชวลัพัชร
กัญญาวี ยงยุทธ
เสาวภา
ศรันครินทร์
อลงกต
รัตนภรณ์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการที่ 24 เรอืยาว 10 ฝีพาย ชาย ท้องถ่ิน 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สุวรรณหงษ์ 6 00:53:84 เหรียญทอง

2 เทพมงคล 4 00:54:17 เหรียญเงิน

3 ตั งเจริญทรัพย์ 3 00:54:78 เหรียญทองแดง

4 วชิรวจัน์ 2 00:55:51

5 เทพบุตรไซอิ๋ว 5 00:56:28

6 เทศบาลกุมภวาปี 1 00:56:89

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

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

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 9 เรอืยาว 10 ฝีพาย เยาวชนชาย ท้องถ่ิน 200 M รอบชงิชนะเลิศ
อันดบัที่ ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 กุมภวาปี 6 00:56:38 เหรียญทอง

2 จว.หนองคาย 3 00:56:87 เหรียญเงิน

3 สุวรรณหงษ์ 5 00:57:20 เหรียญทองแดง

4 รร.เทศบาล 6 B 2 01:02:20

5 รร.เทศบาล 6 A 1 01:03:32

6 รร.เทศบาล 7 4 DQ

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรอืพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแขง่ขนั
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2563 และ

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

ชื่อ - สกุล


