
ล ำดบั ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ
1 อันดามันระนอง (โรงเรียนกระบุรีวทิยา) นายพีรภทัร ภาสภาการ 01:21:98 เหรียญทอง

2 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก นายธญัญ์พัฒน์ จันทร์ฟ้ารุ่งเรือง 01:22:37 เหรียญเงิน

3 สิงห์บุรี ด.ช.ธนภทัร นุชอยู่ 01:48:22 เหรียญทองแดง

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขัน  SUP เยาวชนชาย 

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี



ล ำดบั ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ณัฐพงศ์	  สุทธชิี 01:00:03 เหรียญทอง

2 ราชนาวี จ.อ.วทิยา ห้องแก้ว 01:09:72 เหรียญเงิน

3 มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตสุโขทัย ธรีพงษ์  ราชค้าแหง 01:12:84 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี จ.อ.ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย 01:13:53

5 ราชนาวี พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ 01:15:37

6 ราชนาวี จ.อ.วรธรรม บุญยูฮ่ง 01:18:06

7 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ธเนศ จินดา 01:20:20

8 ราชนาวี จ.อ.ณัฐพงศ์ สมเส็จ 01:22:44

9 BSAC นายสุริฐ เพียงประสิทธิพ์ร 01:23:62

10 ราชนาวี จ.อ.ประฏภิทัร อร่ามเมือง 01:25:28

11 BSAC นายกิตติ สินพินวงศ์ 01:30:48

12 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก นายคณพล  ตรีทรงเกียรต์ิ 01:32:94

13 BSAC นายเทอดสกุล  สุฐมานนท์ 01:33:49

14 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นายปิยวทิย์ จันดี 01:37:56

15 BSAC ธวชัชัย จันทร์เดช 01:38:20

16 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นายตันติกร เหล่าสุข 01:41:48

17 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก นายธนัท  เผือกจิตต์ 01:42:45

18 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นายไวยกร ภมูิเจริญวฒัน์ 01:48:81

19 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สุเมธ สาระกูล 01:51:85

20 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นายพลรว ีเติมกล้า 02:17:10

ผลการแข่งขัน  SUP รุ่นทั่วไปชาย

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย



ล ำดบั ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

1 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ เด็กหญิงพิมพ์วมิล ใจเย็น 01:44:31 เหรียญทอง

2 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก นางสาววรินยาภรณ์ นิ่มนวล 01:45:20 เหรียญเงิน

3 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ นางสาวสุดารัตน์ ธงชัย 01:49:05 เหรียญทองแดง

4 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ เด็กหญิงพิชญา ด้าสนิท 01:53:98

5 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก นางสาววภิาดา สายสุด 02:09:92

6 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ เด็กหญิงวริาวรรณ ไกรสังข์ - DNF

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขัน  SUP  รุ่นเยาวชนหญิง 

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี



ล ำดบั ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

1 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก นางสาวกัญรดา วรรณลักษณ์ 01:35:87 เหรียญทอง

2 ม.บูรพา นางสาวอรสา เที่ยวกระโทก 01:37:64 เหรียญเงิน

3 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก น.ส.ปพิชญา สกุลานนท์ 01:39:65 เหรียญทองแดง

4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปิยธดิา ภู่ตระกูล 01:44:04

5 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก นางสาวสิรภทัร กาญจนสินิทธ ์ 01:48:94

6 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สิริราชย์ สุระ 01:49:92

7 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก นางสาวปัญจรัตน์ ฉิมทับ 01:51:31

8 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ขวญัฤทัย บางบรรเจิดศิลป์ 01:52:74

9 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก นางสาวจิราภรณ์  ไชย วรรณ 01:58:14

10 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นางสาวจุฑาภรณ์ แก้วศรี 02:10:37

11 BSAC นางสาวจิตติภคั พงศ์พันธุภ์าณี 02:11:40

ผลการแข่งขัน SUP รุ่นทั่วไปหญิง

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย


