
รายการท่ี 29 เรือ 10 ฝีพาย ชาย 1000 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี ร.ท บุญส่ง อ่ิมทิม ส.ต ศุกล บุญเอ็ม 8 04:25.83 เหรียญทอง
.ร.ต วิญญา สีชมช่ืน นาย พิพัฒน์พน ม่ันเสมอ

ร.ต ไชยกาล ชูช่ืน นาย ภักดี วรรณมนี

ร.ต พรชัย เทศดี นาย ชิษณุพงษ์ สังข์พันธ์

ร.ต ละออ เอ่ียมลึก นาย ณัฐวุฒิ แก้วศรี

พ.จ.ต สุวรรณ ขวัญทอง นาย มงคลชัย สนิทภักดี

พ.จ.ต นพดล สังข์ถ่วง

จ.ท สมชาย สังข์เมือง
2 เขลางค์นคร นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ นายพศวัต นาใจคง 5 04:28.09 เหรียญเงิน

นายปิยะพงษ์ วุฒิ นายชโยดม โยธา
นายกิตติพงษ์  วุฒิสิทธ์ นายทรงพล ก๋าริยศ
นายรุ่งโรจน์ สุขงาม นายปรเมศร์ สมสวย
นายกฤตนัย ค าหน่อ นายเอกพงษ์ ค าพูล
นายศุภสวัสด์ิ มีมาก นายสิรวิชญ์ อะทะยศ
นายธันวา ชาญศรี
นายนภัทรสินธ์ มุขเพ็ช

3 หนองคาย นายพศวีร์ เถาว์ทอง 9 นายศุภกิตต์ิ เขียนนา 6 04:35.60 เหรียญทองแดง
2 นายจิราวัฒน์ โสภณปฐมพงษ์ 10 นายณรงค์ฤทธ์ิ ตะลาด

3 นายสรวุฒิ ก๋ทอง 11 นายธีระศักด์ิ สมแสวง

4 นายวรท ใจสุภา 12 นายกาวิน ศีลาวงค์

5 นายชนะชัย การก่ิงไพร 13 นายกษิติ สร้างช้าง

6 นายกันต์ชัย กันยาตี 14 นายธีรภัทร์ อุตทวงศ์

7 นายศุภชัย รัตนะ

8 นายธนา จันทร์ทักษ์

4 สอ.รฝ. จ.อ.วัชระ ม่วงคุ้ม จ.อ.สมชาย เคร่ืองนันตา 2 04:35.99
.พ.จ.ท.อรุณ ทองมี จ.อ.วัชรากร เจริญสุข

จ.อ.นทีธร ศรีประชัย จ.อ.นาวี มีช่ืน

จ.อ.ดนุสรณ์ มัฆวาล จ.อ. ปวีร์ ดีแก้ว

จ.อ.สมบัติ สมทรง 13. จ.อ.สหราช คงคาชาติ 

จ.อ.ชัชพิสิฐ เช้ือชุ่ม จ.อ.ศราวุธ โสมพร 
จ.อ. ณัฐวุฒิ  บุตรจีน ร.อ.อาจณรงค์ พานวิไล

จ.อ.พัลลภ จีนชัย จ.อ.จักรพันธ์ อ่ าสุข

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันพุธท่ี 23 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปี 2564 สนามท่ี 1



5 มกช.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ นามนาเมือง นายนฤเบศน์ สังข์เลขา 4 04:39.28
นายธนโชติ ป้องแก้ว นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย

นายธวัชชัย ยะแสง นายธีระพล จูทิม

นายณัฐวุฒิ ธิโนชัย นายทรงพล วิเศษศรี

นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว นายพีรวัส สง่าศรี

นายโชคชัย มาปินตา นายุทธนา ล าใจ
นายปัณณวิชญ์ แสงแร่

นายชินวัตร ขันค า

6 สยามอาวุโส นายศุภชัย นาคชัยยะ กิติคุณ สังข์วิมุตร 7 04:39.59
นายสามารถ บุญประจักษ์ นายนรินทร์ ฉิมชูกุล

นายรัฐฎ์กรณ์ เพ็งอ้น นายสมหวัง โสภี

นายนิพนธ์ิ บ ารุงเวช นายพงกฤตย์ โพธ์ิน้อย

นายธีรพงษ์ โมรา นายสุชิน บัวแย้ม

นายนพพร พุ่มโต นายชาญยุทธ ด าข า

นายอ านวย ช านาญศิลป์

นายสรพงษ์ สว่างวงศ์

7 รร.ชุมพลฯ นรจ.ภัทร สังข์เดช นรจ.วรพงษ์ พรมเสนา 3 04:40.34
นรจ.ทวีศิลป์ พุฒธาอามาตย์ นรจ.กฤษฎา จ าปาทอง

นรจ.นราทิตย์ ดิษสวาท นรจ.บุญฤทธ์ิ ครุยทอง

นรจ.ณัฐพล แจ้งพิมาย นรจ.นัฐวุฒิ อินจันทร์

นรจ.สุทธิพงษ์ งามกระบวน นรจ.มงคล สนิทกลาง

นรจ.กฤษฎา เมืองโครต จ่าตรี พยนต์ มีช่วย

นรจ.วันฉัตร พิกุลศรี

นรจ.ชัยกร ล าใจ

8 ชุมพร นายณัฐพงศ์  ทองหีต นายยศกร  หนูยัง 04:49.84
นายจักรพันธ์  ชมพูนุช นายพุฒิพงศ์  มณีโชติ

นายณัฐฐินันท์  จันทร นายนิติภูมิ  ชุมพงษ์

นายอมรเทพ  จันทร์นวล นายพีรณัฐ  ดวงแป้น

นายโอธิพงศ์  คงเขียว เด็กชายนักรบ  เกิดเนตร

นายอัครเดช  แก้วศรีอ่อน นายปรเมศ  บานเย็น

นายธนวัฒน์  กาญจนสวัสด์ิ

นายอานนท์  คล้ายอักษร

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.


