
ล ำดบั ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก นายธญัญ์พัฒน์ จันทร์ฟ้ารุ่งเรือง 01:07:27 เหรียญทอง
2 อันดามันระนอง (โรงเรียนกระบุรีวทิยา) นายพีรภทัร ภาสภาการ 01:11:28 เหรียญเงิน
3 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก เด็กชายพาคิน เกิดดี 01:12:50 เหรียญทองแดง
4 ชุมนุมเรือพายนารีนุกูล ด.ช.ฉัตรชัย ปราค าศรี 01:13:56
5 ชุมนุมเรือพายนารีนุกูล นายภชนท ลัลโคสวา่งงาม 01:15:88
6 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เด็กชายณัฐไนย เกตุวงศ์ 01:17:74
7 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ เด็กชายศิริมงคล รอดสถาน 01:18:93
8 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายธนัท  พรหมชื่น 01:18:96
9 อันดามันระนอง (โรงเรียนกระบุรีวทิยา) ด.ช.กฤษณะ ราชรักษ์ 01:19:44
10 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก ด.ช.เมธ ีสุริยา 01:19:67
11 ชุมนุมเรือพายนารีนุกูล นายโชคอนันต์ แก้วอาษา 01:20:47
12 สิงห์บุรี ธนภทัร  นุชอยู่ 01:20:85
13 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก้องเกียรติ สิบพลกรัง 01:22:42
14 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายบุรินทร์  เจือจันทึก 01:24:02
15 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก ด.ช.นพชัย สุมณทา 01:24:28
16 ชุมนุมเรือพายนารีนุกูล นายอธปิ กัลยะวมิล 01:24:70
17 สิงห์บุรี ธติิวฒิุ  มูลจันทร์ 01:25:18
18 สิงห์บุรี นายกฏษฎา โพธิไ์กร 01:25:70
19 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกัณฐกะ เกตุวงค์ 01:26:66
20 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก ด.ช.วฒิุพงศ์ พิมสศิริ 01:26:82
21 ชุมนุมเรือพายนารีนุกูล นายเขมชาติ จันทะแสง 01:29:72
22 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก ด.ช.วรากร ทรีมูล 01:32:11
23 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ เด็กชายชยามอน ภู่ผกา 01:34:38

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขัน Sit on Top เยาวชนชาย 

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี



ล ำดบั ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

1 ชมรมเรือพายอุดรธานี บุญลือ กองรอต 01:40:60 เหรียญทอง

2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปิยวทิย์ จันดี 01:42:27 เหรียญเงิน

3 มหาลัยมหิดล ณัฏฐณรงค์ ทองดีเลิศ 01:44:45 เหรียญทองแดง

4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ธเนศ จินดา 01:47:99

5 มหาลัยมหิดล ฐิติพันธ ์ศรีสมพันธ ์ 01:52:07

6 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มูฮาญีรีณ สาเรป 01:53:31

7 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ตันติกร เหล่าสุข 01:57:03

8 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สุเมธ สาระกูล 02:00:16

9 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นาย พลรว ีเติมกล้า 02:03:39

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขัน Sit on Top  รุ่นทั่วไปชาย

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี



ล ำดบั ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ
1 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ เด็กหญิงพิชญา ด าสนิท 01:24:30 เหรียญทอง
2 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ นางสาวสุดารัตน์ ธงชัย 01:24:66 เหรียญเงิน
3 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก ด.ญ.กาญวนา มาสกุล 01:25:34 เหรียญทองแดง
4 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก ด.ญ.ณัฐนาถ วงษ์ขันธ ์ 01:25:76
5 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก น.ส.วรินยาภรณ์ นิ่มนาล 01:27:89
6 ชุมนุมเรือพายนารีกูล ด.ญ.ภานุตา ราชอุดม 01:28:41
7 โรงเรียนกีฬาจังหวดันครนายก น.ส.อุษณีย์ ใจพินิจ 01:29:73
8 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี เด็กหญิงนฤมล      ดอกเกษ 01:30:93
9 อันดามันระนอง (โรงเรียนกระบุรีวทิยา) ด.ญ.ศิรภสัสร แก้วประเสริฐ 01:31:81
10 ชุมนุมเรือพายนารีกูล น.ส.ริณวรรณ์ พานเงิน 01:32:67
11 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวพิมพ์พิชชา โชคธนชัยกุล 01:35:62
12 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี เด็กหญิงธานิดา      บาลศิริ 01:35:80
13 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี เด็กหญิงกัญณิกา    มาเมือง 01:38:59
14 ชุมนุมเรือพายนารีกูล น.ส.ภทัรสดา สรรศรี 01:39:39
15 เทศบาลกุภวาปี ด.ญ.ภทัรพร  มังคละแสน 01:42:06
16 เทศบาลกุภวาปี ด.ญ.ฑิฆมัพร  ทบหลง 01:46:17
17 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี ด.ญ.ชลิสา ค าแสง 01:50:76
18 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี ด.ญ.นภสัสร เปร่ียมสติ 01:51:21
19 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ เด็กหญิงพิมพ์วมิล ใจเย็น 01:53:05
20 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี ด.ญ.ธนนันท์น เตชาจตุรพิช 01:54:05
21 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี นางสาวเกตชดาพร   ทุสดี 01:59:59
22 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี นางสาวบุษสตรี      จันทร์เลี ยม 01:59:89
23 โรงเรียนกีฬาจังหวดัอุบลราชธานี นางสาวนภสัสร      บุพศิริ 02:06:45
24 ชุมนุมเรือพายนารีกูล ด.ญ.ปิยะแร แสนสุข 02:12:47
25 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ เด็กหญิงวริาวรรณ ไกรสังข์ 02:39:97

ผลการแข่งขัน Sit on Top   รุ่นเยาวชนหญิง 

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย



ล ำดบั ชมรม ชื่อ - สกุล สถิติ หมายเหตุ

1 สโมสรกีฬาทางน  านครนายก นางสาวกัญรดา วรรณลักษณ์ 01:50:73 เหรียญทอง

2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หัตถพร ติลังการ์ 01:51:34 เหรียญเงิน

3 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ นางสาวสุภญิญา กรอบทอง 01:52:43 เหรียญทองแดง

4 เรือพายจังหวดันครสวรรค์ นางสาวนิภาวรรณ บุญบ ารุง 01:53:09

5 สโมสรกีฬาทางน  านครนายก น.ส.ปพิชญา สกุลานนท์ 02:01:16

6 สโมสรกีฬาทางน  านครนายก นางสาวสิรภทัร กาญจนสินิทธ ์ 02:02:05

7 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ขวญัฤทัย ขางบรรเจิดศิลป์ 02:08:73

8 มหาวทิยาลัยมหิดล น.ส.รัตติยา ใจเลิศ 02:12:37

9 สโมสรกีฬาทางน  านครนายก นางสาวปัญจรัตน์ ฉิมทับ 02:14:91

10 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จุฑาภรณ์ แก้วศรี 02:18:11

ผลการแข่งขัน  Sit on Top   รุ่นทั่วไปหญิง

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

การแข่งขันการแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน  าจังหวดัอุดรธานี (Udornthani Water Sport Festival 2020)

ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวดัอุดรธานี


