
No. ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

1 มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่ นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญราษฏร์ 00:37:60 เหรียญทอง

2 มหาวทิยาลัยมหิดล2 นางสาว วรรณรดา มีพร้อม 00:37:90 เหรียญเงิน

3 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก น.ส.ธนสร   ใจตรง 00:38:00 เหรียญทองแดง

4 มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่ นางสาวสุทธดิา มันคง 00:38:90

5 มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตเชยีงใหม่ นางสาวสิริธาร พิมพา 00:39:11

6 ม.กีฬา วทิยาเขตศรีสะเกษ นางสาวรัศมี แขทองชาย 00:39:40

7 มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่ นางสาวสุรีรัตน์ บวบทอง 00:40:20

8 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาววรัญญา อัครศุภธนาวฒัน์ 00:40:30

9 มกช.ล้าปาง น.ส.สรัญญา  ขันใจ 00:40:40

10 ม.กีฬา วทิยาเขตศรีสะเกษ นางสาวปนัดดา อาจจุลลา 00:40:90

11 มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่ นางสาวณัฐริวรรณ   นันไชย 00:41:30

12 มกช.ล้าปาง น.ส.อารีรัตน์  เอื ออารี 00:41:50

13 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ 1 นางสาวนิภาวรรณ บุญบ้ารุง 00:42:00

14 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 1 เด็กหญิงจิตสุภา ส้านวน 00:42:40

15 ม.กีฬา วทิยาเขตศรีสะเกษ นางสาวความสี จันทรโอดร 00:43:50

16 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 2 เด็กหญิงปาริฉัตร ราชแสง 00:43:90

17 มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย2 นางสาวปวรา  เหล็กเทศ 00:44:10

18 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 4 เด็กหญิงกาญจนา มาสกุล 00:44:10

19 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 5 นางสาววรินยาภรณ์ นิ่มนวล 00:44:20

20 มหาวทิยาลัยมหิดล4 นางสาว ณัฐฐิญา วรามิตร 00:44:30

21 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ 2 นางสาวสุภญิญา กรอบทอง 00:44:60

22 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ 4 เด็กหญิงพิชญา ด้าสนิท 00:45:20

23 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 3 เด็กหญิงอริสรา ปุณญนันท์ 00:45:40

24 ราชนาว ี1 ด.ญ.รัชฎาภรณ์  อ่อนตา 00:45:40

25 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 นางสาวพิมพ์พิชชา โชคธนชัยกุล 00:45:40

ผลการแข่งขัน  กรรเชียงบก หญิง 

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี



No. ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

26 ราชนาว ี2 ด.ญ.สุจิณณา  ฉายแสง 00:45:60

27 ม.กีฬา วทิยาเขตศรีสะเกษ นางสาวศศิวมิล มะโยธี 00:45:70

28 เรือพายนารีนุกูล  นางสาวริณวรรณ พานเงิน 00:46:80

29 ชุมนุมเรือพายนารีกูล ด.ญ.ปิยพร แสนสุข 00:48:50

30 มหิดล นางสาวรัตติยา ใจเลิศ 00:48:70

31 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ 5 เด็กหญิงพิมพ์วมิล ใจเย็น 00:49:90

32 ชุมนุมเรือพายนารีกูล นางสาวภทัรสุดา สรรศรี 00:50:00

33  โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี นางสาวสิริขวญั      พยุงวงศ์ 01:01:40

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย



No. ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี จ.อ.ณัฐพล  สมเสร็จ 00:30:80 เหรียญทอง

2 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 นายธนวฒัน์ กายเมืองปัก 00:30:80 เหรียญทอง

3 มหาวทิยาลัยมหิดล นาย ธนาคม ยมนา 00:32:30 เหรียญเงิน

4 มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตเชยีงใหม่ นายกฤษดา ไชยวฒิุ 00:32:34 เหรียญทองแดง

5 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตเชียงใหม่ นายเดชขจร ยะพลหา 00:32:60
6 ราชนาวี จ.ต.ชนินทร์ เพ็ญทองดี 00:32:60
7 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตเชียงใหม่ นายธนาพร  ต๋าอ่อน 00:32:80
8 มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 2 นายสกนธิ ์ สมหวงั 00:33:80
9 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย2 ปิยวทิย์ จันดี 00:33:90
10 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 นายกฤษฎากร ประเสริฐกุล 00:34:20
11 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 นายฐปนัท วงิวอน 00:34:50
12 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย7 ณัฐพงศ์	 สุทธชิี 00:34:50
13 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก นายเกียรติศักด์ิ ชิราวธุ 00:34:80
14 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 5 เด็กชายภาสกร เสือเหลือง 00:34:80
15 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 6 นายธญัญ์พัฒน์ จันทร์ฟ้ารุ่งเรือง 00:34:90
16 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 นายพิทยา  งามสูงเนิน 00:35:10
17 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตเชียงใหม่ นายกฤตกร ทุมพล 00:35:30
18 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตศรีสะเกษ นายกฤตกร พละศักด์ิ 00:35:30
19 ม.กีฬา วทิยาเขตศรีสะเกษ นายกฤษฎาพงษ์ ปัตตา 00:35:30
20 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตเชียงใหม่ นายวนัชัย ลุงซอง 00:35:40
21 ราชนาว ี5 นายสุวฒัน์  ทับจันทร์ 00:35:40
22 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย4 สุเมธ สาระกูล 00:35:40
23 มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 3 นายพีรพัฒน์  ทับเครือบ 00:35:40
24 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 8 เด็กชายเมธ ีสุริยา 00:35:60
25 เรือพายนารีนุกูล  นายอธปิ กัลยะวมิล 00:35:90
26 เรือพายนารีนุกูล นาย เปมชาติ จันทะแสง 00:36:00
27 ราชนาว ี2 ด.ช.พลเทพ  เมืองอินทร์ 00:36:30
28 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย3 ธเนศ จินดา 00:36:40
29 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตศรีสะเกษ นายอุดรทรัพย์ แก่นทิพย์ 00:36:40
30 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตศรีสะเกษ นายจิรภทัร จันพันกลาน 00:36:70

ผลการแข่งขัน  กรรเชียงบก ชาย

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี



No. ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

31 BSAC ธนพร เสาวรัตน์ชัย 00:37:10
32 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย6 มูฮาญีรีณ สาเรป 00:37:20
33 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย1 พลรว ีเติมกล้า 00:37:40
34 เรือพายนครสวรรค์2 เด็กชายชยามอน ภู่ผกา 00:37:40
35 มหาวทิยาลัยเกษตร นายนันทวฒัน์ จันทวาท 00:37:50
36 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตศรีสะเกษ นายถิรวฒิุ วนัถม 00:37:80
37 มหาวทิยาลัยกีฬาวทิยาเขตศรีสะเกษ นายพวงเพชร พวงเงิน 00:38:30
38 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 3 เด็กชายธรีดนย์ พุ่มมะลิ 00:38:40
39 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย5 ตันติกร เหล่าสุข 00:38:40
40 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 นายจิรวฒัน์ ดินจันทร์ 00:38:70
41 เรือพายนารีนุกูล นายโชคอนันต์ แก้ววาษา 00:38:80
42 ราชนาว ี7 นายวนิัย  ภพูลผัน 00:39:30
43 ราชนาว ี8 ด.ช.สุรเดช บัวภบิาล 00:39:40
44 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 4 เด็กชายอภวิชิญ์ ประดับญาติ 00:39:40
45 มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 4 นายเกียรติภาพ  มากมี 00:39:90
46 ราชนาว ี1 ด.ช.ศิวพงษ์  มีมัน 00:40:55
47 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 7 เด็กชายธนบดี ปานใย 00:41:30
48 เรือพายนครสวรรค์1 เด็กชายสิริมงคล รอดสถาน 00:41:90
49 ราชนาว ี4 ด.ช.วชิรวทิย์  วเิชียรเจริญ 00:42:20
50 ราชนาว ี6 นายประสิทธชิัย  พลสองสี 00:45:20
51 โรงเรียนวงักรดพิทยา จังหวดัพิจิตร 3 ด.ช.ณัฐพงษ์  จันทร์ประเสริฐ 00:48:80
52 โรงเรียนวงักรดพิทยา จังหวดัพิจิตร 2 ด.ช.ศุภโชค  พุทธโกษา 00:55:10
53 โรงเรียนวงักรดพิทยา จังหวดัพิจิตร 1 ด.ช.เรืองวทิย์  มีกมล 01:08:00

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย



No. ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ
นายวนัชัย ลุงซอง
นายเดชขจร ยะพลหา
นายธนาพร ต๋าอ่อน
นายกฤตกร ทุมพล
นายฐิติพันธุ ์ศรีสมพันธุ์
นายณัฏรัณรงค์ ทองดีเลิศ
นายพิพัฒน์พงศ์ อินทศรี
นายธนาคม ยมนา
นายราเมศวร์ สมจิตร
นายธนวฒัน์ กายเมืองปัก
นายพิทยา  งามสูงเนิน
นายสิรภพ คล้ายจินดา 
นายสุภทัร์ไชย ดวงทว ี
นายสุริยะ กล้าไพรี 
ปิยวทิย์ 	จันดี
ธเนศ    	จินดา
ณัฐพงศ์ สุทธชิี
ตันติกร เหล่าสุข
พลรว ีเติมกล้า
มูฮาญีรีณ สาเรป
 นายกฤษฎาพงษ์ ปัตตา 
นายกฤษณชล พละศักด์ิ 
นายถิรวฒิุ ขันถม 
นายจิรภทัร จันทักลาน 
นายอุดมทรัพย์ แก่นทิพย์ 
 นายเขมชาติ จันทะแสง
 นายโชคอนันต์ แก้วอาษา
 นายภชนท ลีลาศสง่างาม
 นายอธปิ กัลยะวมิล
นายพัทธดนย์ สุดหา
นายสุวฒัน์  ทับจันทร์
ด.ช.วชิรวทิย์  วเิชียรเจริญ
นายวนิัย  ภพูลผัน
ด.ช.กิตติ  สายทองค้า
นายประสิทธชิัย  พลสองสี

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี

ผลการแข่งขัน กรรเชียงบก ทีมชาย ๔ คน (ดึง ๔ เคร่ือง)

มหิดล

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตเชยีงใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย1

เรือพายนารีนุกูล

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1

ราชนาวี

ม.กีฬา วทิยาเขตศรีสะเกษ 06:42:70

07:07:80

07:35:80

6

7

5

4

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

06:36:90

05:55:80

05:58:20

06:33:20

2

3

1



No. ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ
นางสาวสุรีรัตน์ บวบทอง
นางสาวณัฐริวรรณ นันไชย
นางสาวสิริธาร พิมพา เหรียญทอง
นางสาวสุทธดิา มั่นคง
นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญราษณ์

นางสาวฐิติพร เลิศเจริญวรกุล
นางสาวณัชิญา วรามิตร

นางสาวหทัยทิพย์ ฝีมือช่าง
นางสาววรรณรดา มีพร้อม

นางสาวรัตติยา ใจเลิศ
น.ส.สรัญญา  ขันใจ
น.ส.จิราภรณ์   เริงสมุทร

น.ส.อารีรัตน์  เอื ออารี
น.ส.ดารณี  จันทร์รัศีเลิศ

นางสาวปนัดดา อาจจุลลา
2 นางสาวดวงมณี จันทร์โคตร 
นางสาวศศิวมิล มะโยธ ี

 นางสาวรัศมีแข ทองผาย

เด็กหญิงจิตสุภา ส้านวน
เด็กหญิงปาริฉัตร ราชแสง
เด็กหญิงอริสรา ปุณญนันท์
เด็กหญิงกาญจนา มาสกุล
นางสาววรินยาภรณ์ นิ่มนวล
นางสาวกัญญาณัฐ อุทธศรี

ม.กีฬา วทิยาเขตศรีสะเกษ

07:09:20

ผลการแข่งขัน กรรเชียงบก ทีมหญิง ๔ คน (ดึง ๔ เคร่ือง)

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี

มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตเชยีงใหม่1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

4

07:25:80 เหรียญเงิน

07:33:00 เหรียญทองแดง

07:47:50

โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 08:10:70

มหาวทิยาลัยมหิดล2

3 มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตล้าปาง

5



No. ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ
นายเดชขจร ยะพลหา
นายกฤษฎา  ไชยวฒิุ
นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญราษฎร์
นางสาวสิริธาร พิมพา

นายธนาพร กวา่อ่อน
น.ส.ณัฐวรรณ นันไซย
น.ส.สรีรัตน์ บวบทอง
นายวนิชัย ลุงทอง
น.ส.สุทธดิา มั่นคง
น.ส.ธนสร   ใจตรง
นางสาวณัฐธยาน์ อุทัยโชคสกุล
นายกลย์ธชั แจ่มจ้ารัส
นายคณพล  ตรีทรงเกียรต์ิ 
น.ส.ปพิชญา สกุลานนท์
นางสาวรัศมีแข ทองผาย 
นางสาวดวงมณี จันทร์โคตร
นางสาวปนัดดา อาจจุลลา 
นายจิรภทัร จันทักลาน
นายอุดมทรัพย์ แก่นทิพย์ 
นายกฤษฎาพงษ์ ปัตตา
นายณัฐสุรัช ศักด์ิสิทธิ์
นายชัชวาลย์ ปัญญา
นางสาวศศิวรรณ เพิ่มผล
นางสาวพรธรีา จัน่ส้าอางค์

นาย ณัฏฐ์ณรงค์ ทองดีเลิศ
นาย ฐิติพันธุ ์ศรีสมพันธุ์
นาย ธนาคม ยมนา
นางสาว ฐิติพร เลิศเจริญวรกุล
นางสาว หทัยทิพย์ ฝีมือช่าง
นางสาว รัตติยา ใจเลิศ
เด็กชายธนกฤษณ์ ตานี
นายธญัญ์พัฒน์ จันทร์ฟ้ารุ่งเรือง
เด็กหญิงจิตสุภา ส้านวน
เด็กหญิงปาริฉัตร ราชแสง
เด็กหญิงกาญจนา มาสกุล

จุฑาภรณ์ แก้วศรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย1 07:33:308

ผลการแข่งขัน  กรรเชียงบก ทีมผสม ชาย/หญิง ๔ คน (ดึง ๔ เคร่ือง

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน ้าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี

6 มหาวทิยาลัยมหิดล 07:24:40

3 สโมสรกีฬาทางน ้านครนายก 06:43:20 เหรียญทองแดง

1 มหาวิทยาลัยการกฬีาแหง่ชาติ วิทยาเขตเชียงใหม ่1 06:29:40 เหรียญทอง

2 มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติวทิยาเขตเชียงใหม่ 2 06:35:80 เหรียญเงิน

7 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก 07:27:10

4 ม.กีฬา วทิยาเขตศรีสะเกษ 07:05:90

5 เรือพายมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 07:23:50



No. ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ
ขวญัฤทัย ขางบรรเจิดศิลป์
มูฮาญีรีณ สาเรป
พลรว ีเติมกล้า
สุเมธ สาระกูล
ปาณิสรา สุราษฎร์
ด.ช.ศิวพงษ์ มีมัน

ด.ช.พลเทพ เมืองอินทร์

ด.ญ.รัชฏากรณ์ อ่อนตา

ด.ญ.สุจิณณา ฉายแสง

 นายเขมชาติ จันทะแสง

 นายโชคอนันต์ แก้วอาษา

นางสาวริณวรรณ พานเงิน

 นางสาวภทัรสุดา สรรศรี

นางสาวปราณปรียา รัตนกูล

เด็กชายชัชชัย นิระพัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย1 07:33:308

9 ราชนาวี 07:50:40

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

10 เรือพายนารีนุกูล 08:04:50


