
รายการท่ี 4 เรือ 10 ฝีพาย อาวุโส ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 BSAC นายสุรัฐ เพียงประสิทธ์ิพร นายสมชาย โพธ์ิเอ่ียม 3 00:51:86 เหรียญทอง

นายสมหวัง ปึงเศรษฐกูล นายสมพงษ์ ศิริบุญ

นายทองเปลว นามีผล กิตติ ศิลพิวงค์

นายเสกสันต์ นพคุณ นางปล้ืมจิตร บุญพ่ึง

ว่าท่ี ร.ต. กมล กุหลาบซ้อน นายสุวัฒน์ สังทอง

นายเกรียงไกร โพธ์ิค า สุพิน เทียนไสว

พโยม สีตองอ่อน

นายสุทัศน์ คล้ายแจ้ง

2 สยามอาวุโส นายวสันต์ มณ์อินทร์ นายจรัญ มณีอินทร์ 2 00:52:39 เหรียญเงิน
นายเชาวฤทธ์ิ สร้อยทอง นายบุลลือ กอบางยาง

นายธนันชัย สังข์มังกร นายพินิยะ มณีอินทร์

นายปิยภัสส์ ไทยพิบูลย์ นายส ารวย ก้อนนาค

นายชูชาติ ช่างทอง นายสมยศ อ ่าตระกูล

นายตระกูล กุนนานนท์ นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช

นายประเสริฐ ทวีสิงห์

นายเสน่ห์ มณีอินทร์

3 จุฬา นาย เทอดสกุล สุฐมานนท์ นาย สมประสงค์ โกทัน 4 00:52:80 เหรียญทองแดง
ว่าท่ีร้อยตรี ธนพร เสาวรัตน์ชัย นาย วัชระ วาตา

นาย อมรเทพ วงศ์มี นางสาว ขอขวัญ วานิกร

นาย ไพโรจน์ นาคทอง นาย ธวัชชัย จันทร์เดช

นาย ธ ารง ทาทอง นาย ชัยกฤต ยงพิศาลภพ

นาย ธวัชชัย ค าหมู่ นาย ชัชชร ยงพิศาลภพ

นาย ณรงค์ ตระกูลใจดี

นาย สมศักด์ิ ภู่พันธ์

4 ราชสีห์เมืองปทุม นายอ านวย ช านาญศิลป์ นายสราวุฒิ แป้นข า 6 00:53:33

นายศุภชัย นาคชัยยะ นายสมควร รอดตัวดี

นายสามารถ บุญประจักษ์ นายเกชา วันยาเล

นายสรพงษ์ สว่างวงศ์ นายประสาร ท้วมอ่อนมาก

นายนิพนธ์ บ ารุงเวช นายพงษ์กฤตย์ โพธ์ิน้อย

นายสุชิน บัวแย้ม นายสมหวัง โสภี

นายศุภวัฒน์ แสงอ่อน

นายไพรสน ไว้ส้นเทียะ

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



5 อาวุโสบางพลี น.ต.นิธิวัชร์  มงคลอริยวงศ์ นายอนุวัฒน์  ประจงจัด 5 00:54:99

นายยสุนทร  ประจงจัด นายก าธร  ประจงจัด

นายโสภณ  ประจงจัด นายวสันต์  อ าไพ

นายสุนทร  พลิคามิน นายสุเทพ  ศรีเฟ่ือง

นายบุญเรือง  มงคลศิลป์ นายวัลลภ  อยู่ดี

นายสมเกียรติ  แสนหลวง นายพนม  ศรีเล็ก

นายสนอง  ประจงจัด

นายอ านวย  แย้มเพียร

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 11 เรือคยัค 2 คน ยุวชนชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชายธนัชชา ชัยจันทึก 2 00:45:54 เหรียญทอง

เด็กชายภัททิยะ ผาสุก

เด็กชายพิชญางกูร ทองป้ัน

2 กระบ่ี ด.ช.วีรภัทร์ นุ้ยขาว 5 00:48:27 เหรียญเงิน

ด.ช.พิสิฐกร ซ่ือตรง

3 รร.กีฬาอ่างทอง ดช.ชลธาล ฉายา 3 00:51:96 เหรียญทองแดง

ดช.ศิวกร จันทร์ภิรมย์

ดช.พีระพงศ์ คงทอง

4 รร.กีฬานครนายก เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่ 4 00:52:54

เด็กชายชยุต     มะลิทอง

เด็กชายวีรพงศ์   เชิดชู

5 นครศรีธรรมราช 7 01:01:68

6 รร.กีฬายะลา เด็กชายอับดุลรีฟีน  นาแจ้ง 6 01:05:05

เด็กชายอับดุลฮากีม  ดือเระ

เด็กชายสรยุทธ  บัวเขียว

7 1

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 17 เรือ 10 ฝีพาย อาวุโส หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 BSAC นางกาญจนา เข็มทอง นางสาวฉัตรวดี  หาญวุฒินานนท์ 2 01:05:78 เหรียญทอง
วัลญา เลิศวาสนา นางแพรเพชร วิลเล่ียม

นางสาวศิริรัตน์ เชิงวิวัฒน์กิจ กิตติ ศิลพิวงค์

นางสาวกรกช ปินตาเขียว นายสุรัฐ เพียงประสิทธ์ิพร

นัคมน อัศวพาคุณ นิรานันท์ วิไลรัตนกุล

นาวาโทหญิงกันทิมา ชะระภิญโญ

กมลมาลย์ พลโยธา

นางปล้ืมจิตร บุญพ่ึง

2 สยามอาวุโส ว่าท่ีร.ต.หญิงถนอมศรี ไชยชนะ นางเรวดี มณีอินทร์ 4 01:06:91 เหรียญเงิน

นางจันทวรรณ เกษมรัตน์ นางภาราดา สุขธนัชษ์

นางชมพร สีเงิน นางสาวสุภาพร ศรีทราพิทักษ์

นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์ นางสาวเกษร แก้วทตย์

นางอรุณรัตน์ ทองจินดา นายวสัต์ มณีอินทร

นางปัญญา เกตุใหม่ นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช

นางสาวจารุณี ศุภมาศมงคล

นางสางสาริศา กาญจนเมธี

3 อาวุโสบางพลี น.ส.ภมร จันทร์ขจร น.ส.อรัญญา บุญรับ 5 01:08:18 เหรียญทองแดง

น.ส.นนทิยา สวัสดี น.ส.ศศิภัสสร ทองเดช

นางทัศนีย์ ท่ังสอ น.ส.สมพิศ พูลเพ่ิม

น.ส.อนัญญา ธนโชติโรจกร น.ส.ธัญดา ดิฐวีรเดช

น.ส.สุปรีญา สนธิ พ.จ.อ.ชุติพล ดิฐวีรเดช

น.ส.นภาพร หนอนไม้ นายธีระ เสนีชัย

น.ส.ชัญญานิตฐ์ ส้มเช้า

น.ส.ลัดดา เข้ือช้าง

4 แพร่ สมัย  สืบสาย สีเรียน  ชุมภูชนะภัย 6 01:13:58

ล าดวน  หม่ืนโฮ้ง เล่ียน  หอมขจร

เกษลิน  สืบสาย อภิชญา  สืบแก้ว

กรรณิการ์  ทาระเนตร กิตติญา  ทารเนต

ลักษมี  ดอกจ าปา

ปราณี  ศรีวิลัย

ยวน  ทารเนตร

ประมวล  แสงชัย

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



5 ผาสุก นางกาญจน์ณัฏฐา เร่ิมเสริมสุข นายชัยชัชณ์ 3 01:35:30

น.ส.อรรณ์ สินธุรัตน์

นางณัฐศศิญา เกษมชนะสมบูรณ์

นางพรรณทิพย์ โภชนสมบูรณ์

นางกรกนก ย่ีต้น

นายนิทัศ นาคทอง

นาง ชัชฎา สาลักษณ์

น.ส.เสาวลักษณ์ นิลละออ

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 19 เรือแคนู 2 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวนุชนาจ ทุ่งโป่ง 4 01:06:68 เหรียญทอง

นางสาวปวีณา ก าจร

2 มกช.เชียงใหม่ 1 นางสาวกฤษณา แก้วประเสริฐ 3 01:15:99 เหรียญเงิน
2 นางสาวเกวลิน บุญยงค์

3 พรเทพสิรินธร ปัทมพร โหยย้อย 5 01:31:02 เหรียญทองแดง

ม่ิงกมล แสงศรทวีศักด์ิ

ศิริวรรณ ชนนกุล

4 1

5 2

6 6

7 7

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 23 เรือคยัค 4 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ นายอานนท์ ภู่คง 5 00:40:18 เหรียญทอง

ส.อ.ชัชฤทธ์ิ บุญหม่ืน จ.อ.ประฏิภัทร อร่ามเมือง

ร.อ.ปิยพันธ์ เผ่าพัฒน์

ร.ต ละออ เอ่ียมลึก

2 รร.กีฬานครนายก นายวรรธนะ จิตต์พันธุลาภ นายพีรพัฒน์ เปรมภักดี 4 00:40:28 เหรียญเงิน

นายจรรยาวุธ ม่ังจิตร

นายวีระศักด์ิ เปรมปรี

นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ล้ิว

3 สิงห์บุรี นายชาญฤธร์ ฉากเขียน นายนนทพัทร์ พงษ์พยัคฆ์ 6 00:42:01 เหรียญทองแดง

นายทรงบุญ แสงป้อม เด็กชายกฤต บัวทอง

นายธนวัฒน์ สองสร

นายธนภัทร นุซอย

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชายวรายุทธ์ อินทะเสน 3 00:42:31
เด็กชายอาทิตย์ สีสด

เด็กชายวีรวัฒน์ ค าเดช

นายภานุวัฒน์ ซ้อนศรี

5 1

6 2

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 25 เรือแคนู 2 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาอ่างทอง นายมงคลชัย สีส่อง 5 00:43:72 เหรียญทอง

นายธีรพงศ์ ราชค าแหง

นายต่อสกุล บุณยวรรณ

2 ราชนาวี จ.อ.วิทยา ห้องแก้ว 2 00:44:01 เหรียญเงิน
จ.อ.ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย

จ.อ.วรธรรม บุยยู่ฮง

3 มกช.ล าปาง นายวุฒิชัย อุโมงค์ 3 00:52:41 เหรียญทองแดง

นายดนุเดช ผ้าเจริญ

นายพีระพันธ์ ค าแล่น

4 ม.แม่โจ้ นายพิพงษ์  ปิยศักด์ิสันติกุล 4 00:53:56

นายบุญเจริญ เกิดมณีโชติ

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายณัฐปภัสร์ นิยมวันต์ 7 00:55:95

นายจตุรภัทร นีละโยธิน

6 มกช.เชียงใหม่ นายบรรณากร รักสีขาว 6 DNF

นายธีรภัทร เสนาะ

นายฉลองชัย นันติ

7 1

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 28 เรือคยัค 4 คน เยาวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายอภิสิทธ์ิ ถามอม นายชนะรัตน์ จอมขันเงิน 5 00:37:57 เหรียญทอง

นายเจษฎาพร สิมมา เด็กชายสงกรานต์ ขุนจงกลาง

นายศักรินทร์ จองค า

นายวีร์ทิตย์ นาคกระแสร์

2 รร.กีฬานครนายก นายณัฐภัทร ชัยจันทึก นายภชนถ ลีลาศสง่างาม 6 00:39:46 เหรียญเงิน

นายกิตติธัช ม่ังจิตร

นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน

นายภานุวัฒน์ จรรยาศิริ

3 ราชนาวี นายสุระโชติ หลวงเอ่ียม ด.ช.วัชรพันธ์ อ่วมประเสริฐ 1 00:41:39 เหรียญทองแดง

นายสิทธิรัตน์ จันทร ด.ช.ศราวรณ์ จิตร์บรรจง

นายพีรวุฒิ ช้างปลิว

นายบุรัสกร แก้วแพทย์

4 รร.กีฬาอ่างทอง นายศุภกิตต์ิ มีชัย นายเจษฎา บรรทัดจันทร์ 3 00:43:06
นายธนภัทร ศาสตร์ประสิทธ์ิ นายภากร นพกัณฑ์

นายกิตติภูมิ ค าลา

นายธัชพล อ่อนสุขใส่

5 รร.กีฬายะลา นายอัซฮา  อาแยกาจิ นายอนุวัต  สันหมาด 4 00:49:37

นายซูไฮมิง  สาแมมอตอ นายองอาจ  ขาวทอง

เด็กชายอับดุลฮากีม  ดือเระ

เด็กชายสรยุทธ  บัวเขียว

6 2

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 31 เรือ 10 ฝีพาย อาวุโส ผสม 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สยามอาวุโส นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน นายบุลลือ กอบางยาง 6 00:56:45 เหรียญทอง
นางสาวสภาพร ศรีทราพิทักษ์ นางอรุณรัตน์ ทองจินดา

นายธนนันชัย สังข์มังกร นายส ารวย ก้อนนาค

นายดาวเรือง ทิมเทศ นายสมยศ อ ่าตระกูล

นายชูชาติ ช่างทอง นางชมพร สีเงิน

นางสาวเกษร แก้วทตย์ นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช

นางสาวสาริศา กาญจนเมธี

นายจรัญ มณือินทร์

2 จุฬา นาย บรรชา เมารีจันทร์ นางสาว ปรางขาว ปรุเขตต์ 5 00:57:24 เหรียญเงิน

นาย สมเจตน์ วัธนเวคิน นางสาว ภัทราวรรณ์ สุนทราศรี

นาย ชัยกฤต ยงพิศาลภพ นางสาว ขอขวัญ วานิกร

นาย นิคม ช่วยเกิด นาย ธวัชชัย จันทร์เดช

นาย ชัยรัต พงพันธ์ุภาณี นาย เทอดสกุล สุฐมานนท์

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐธยา ธนินชวโรจน์ ว่าท่ีร้อยตรี ธนพร เสาวรัตน์ชัย

นาง โกลัญญา มาด้วง

นาง วาสนา ป้องสา

3 BSAC นายสุรัฐ เพียงประสิทธ์ิพร นางสาวฉัตรวดี  หาญวุฒินานนท์ 4 00:58:44 เหรียญทองแดง

นายสมหวัง ปึงเศรษฐกูล นางแพรเพชร วิลเล่ียม

นายทองเปลว นามีผล นัคมน อัศวพาคุณ 

นายเสกสันต์ นพคุณ นางกาญจนา เข็มทอง

ว่าท่ี ร.ต. กมล กุหลาบซ้อน กิตติ ศิลพิวงค์

นายสุทัศน์ คล้ายแจ้ง นางปล้ืมจิตร บุญพ่ึง

นางสาวศิริรัตน์ เชิงวิวัฒน์กิจ

นางสาวกรกช ปินตาเขียว

4 อาวุโสบางพลี ว่าท่ีร.ท.ดร.สมโพชน์  กวักหิรัญ นางสาวศศิรภัสสร  ทองเดช 2 00:59:01
นายศุภชัย  ถึงฝ่ัง นางสาวสมพิศ  พูลเพ่ิม

นายพนม  ศรีเล็ก นายปัญจะ  ศรีโกเศส

พ,จ,อ.ชุติพล ดิฐวีรเดช นายลิขิต  สวัสดี

นายวรวิทย์  ผูกพันธ์ุ นาวสาวนภาพร หนอนไม้

นางสาวชัญญานิตฐ์  ส้มเช้า

นาวสาวลัดดา  เช้ือช้าง

นางสาวอรัญญา  บุญรับ

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



5 ผาสุก น.อ.ท.สมพร ก้อนทอง นางณัฐศศิญา เกษมธนะสมบูรณ์ 3 01:16:96

พ.ต.อ.บุญผ่อง เร่ิมเสริมสุข นางชัชฏา สาลักษณ์

จ.อ.ประพิศ สตุ๊มพ์ นางฉวีวรรณ กันพยุง

จ.อ.นิทัศ นาคทอง น.ส.ณัทฌานันท์ วรานิธิญาธรณ์

นายชัยวัฒน์ ติวัฒนาการ น..ส.อรวรรณ สินธุรัตน์

นายชัยชัชณ์ เกษมธนะสมบูรณ์ น.ส.เสาวลักษณ์ นิลอะออ

นางกาญจน์ณัฏฐา เร่ิมเสริมสุข

น.ส.รุจิรา สายสมร

6 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 32 เรือแคนู 2 คน เยาวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม 6 00:56:90 เหรียญทอง

นางสาวอภิญญา สร้อยจิต

2 อันดามันระนอง ด.ญ.ธนัชชา   ไขวารี 4 01:07:29 เหรียญเงิน

ด.ญ.สิริวิมล  เซ่ียงจง

 ด.ญ.นันท์นภัส  บุญชู

3 ราชนาวี ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 5 01:08:49 เหรียญทองแดง

ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย

4 รร.กีฬาอุบลราชธานี .นางสาวอ านวยพร ก๋งตาล 3 01:47:86

นางสาวธานิดา บาลสศิริ

นางสาวเกตชดาพ ทุสดี

5 พรเทพสิรินธร ธิดา  แจวสกุล 2 BYE
เยาวลักษณ์ ค ารัศมี

6 1

7 7

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 35 เรือคยัค 2 คน ยุวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี 1 00:56:98 เหรียญทอง
นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์

เด็กหญิงกลัยกร สุภวัฒนากร

2 รร.กีฬาอุบลราชธานี ด.ญ.นภัสสร เปรียมสติ 2 03:15:27 เหรียญเงิน

ด.ญ.ธนนันท์ เตชจตุรพิช

ด.ญ.ชลิสา ค าแสง

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 36 เรือแคนู 1 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวปวีณา ก าจร 3 00:59:04 เหรียญทอง

2 พรเทพสิรินธร 1 ปัทมพร โหยย้อย 2 00:59:98 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวนุชนาจ ทุ่งโป่ง 4 01:00:38 เหรียญทองแดง

4 มกช.เชียงใหม่ 1 1 นางสาวกฤษณา แก้วประเสริฐ 6 01:13:82

5 มกช.เชียงใหม่ 2 2 นางสาวเกวลิน บุญยงค์ 5 DQ

6 1

7 7

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 39 เรือคยัค 4 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 กทม. นางสาววรพร บุญญูฮง นางสาวอุมาพร สายนุ้ย 2 00:47:06 เหรียญทอง
นางสาวกมลชนก ธนาพัตรปัญญา นางสาวชัญญาพัชญ์ สันต์ธนพงศ์

นางสาวกนกพรรณ สวนสันต์

นางสาวอารียา เอ่ียมพุก

2 ราชนาวี น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี ด.ญ.กมลลักษณ์ สุกสี 6 00:51:29 เหรียญเงิน

น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี

ด.ญ.อโณมา นิพยะ

ด.ญ.นิษฐ์ชิตา ทันหา

3 มกช.เชียงใหม่ นางสาวเนตรนภา ดวงสกุลโกศล 5 00:52:61 เหรียญทองแดง

นางสาวอัจฉรา ถากาศ

นางสาวจณิสตา เอ้ินทะไชย

นางสาววศินี เวนวล

4 อบจ.นครสวรรค์ พิชญา  ด าสนิท อัญชิมา  แสงน้อย 4 00:53:53

สุดารัตน์  ธงชัย วัชรากร  เสริมพิพาย

สุภิญญา  กรอบทอง

นิภาวรรณ  บุญบ ารุง

5 พรเทพสิรินธร ปัทมพร โหยย้อย เสาวลักษณ์  เพชรเมืองไทย 3 01:22:76

ม่ิงกมล   แสงศรทวีศักด์ิ เกตนิกา   โชคมงคลคีรี

มนปรียา  ก้องพนาไพรสณฑ์

ศิริวรรณ   ชนนกุล

6 7

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 42 เรือคยัค 2 คน เยาวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร 5 00:46:25 เหรียญทอง

นางสาวสุธาสินี อุดหนุน

นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ

2 รร.กีฬานครนายก นางสาวปานวาด ทองน่ิม 3 00:48:50 เหรียญเงิน

นางสาวพัชราภรณ์ ชูจันทร์

นางสาวนัสรีน ตานี

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาวภัทรจิรา คงทน 2 00:55:69 เหรียญทองแดง
นางสาวโสภิตนภา ภารเวช

เด็กหญิงชลิสา แสงค า

4 พรเทพสิรินธร จิรวดี   เรืองสมบัติ 6 01:32:02

ดวงเดือน   แซ่ว้าน

อรสุดา    หม่ืนลิ

5 นครนนทบุรี ด.ญ.ปรีญา  บุญเรืองนาม 4 01:59:14

น.ส.บุณฑริกา  พรมรักษา

น.ส.กานติมา  สุทธิมาน

6 1

7 7

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 43 เรือ 10 ฝีพาย หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นางสาวเกศกนก ชมเชย นางสาวรุ่งนภา วงเทพ 5 00:55:47 เหรียญทอง
นาวสาวจิราวรรณ หาญค าล้า นางสาวนัทชา จินา

นางสาวชนิดา เกาะเกตุ นางสาวพรชิตา ดวงใจ

นางสาวอัญชลี ธรรมสิงห์ นางสาววรดา ชมน์สุข

นางสาวมุกดา ทองเสริฐ นางสาวสุวรรณี อรมูล

นางสาวสุพาพร นะสังข์ นางสาววัลยา เตชะพนาลัย

นางสาววัชราภรณ์ ขัติยะ

นางสาววิภาวัส แสงทอง
2 มกช.สุโขทัย นางสาวศุภัทรา เคหา นางสาวสุกัญญา โพระดก 3 00:56:78 เหรียญเงิน

นางสาวอรอุมา ทีระแนว นางสาวพลับพลึง เบ็ญกุล
นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร นางสาวจิตสุภา ประกอบธรรม

นางสาวปรีญา จันทะมนตรี นางสาวนพวรรณ คงเพชร์

นางสาวอินทิรา อินต๊ะต๊ิบ นางสาววิมลศิริ เนตรแสงศรี

นางสาวดรุณี แดงจ้อย นางสาวนภัสรา สุคันธจันทร์

นางสาวอาภัสรา โล

นางสาวปัทมา  นันทอินทร์
3 ราชนาวี น.ส.นัญธิดา  พวงบุบผา น.ส.วิลาวรรณ  อันทะปัญญา 6 01:01:20 เหรียญทองแดง

น.ส.ภัทราวดี  ดาทอง น.ส.อุบลวรรณ  สังข์ทอง  

น.ส.ธัญญาพร  ถาวรแก้ว น.ส.ทรรศนีย์  คมข า

น.ส.นงนภัส  ศรีพิทักษ์ น.ส.พรพิมล  ชุ่มคง

น.ส.สุจิตรา กองแก้ว น.ส.พัทธนันท์  สุรพลธนาวัฒน์

น.ส.รุสนี  สุเมร น.ส.สุวดี  กองแก้ว

น.ส.ภัทราวดี ภูมิรักษ์

น.ส.พิยดา  จงละเอียด
4 นราธิวาส นางสาวนูรีชัน  เจ๊ะมะ เด็กหญิงรัตติกาล  เจ๊ะนาแว 4 01:08:61

นางสาวสุนิษา  อาแวกือจิ นางสาวแวนูรียะห์  วาและ

เด็กหญิงนูรฟาเดียร สะอุ นางสาวนิอาชียะ  สะแลแม

เด็กหญิงมูรนีร์  แวหะมะ เด็กหญิงวาณีตา เวาะโซะ

เด็กหญิงนีเดีย   อามีด๊ะ เด็กหญิงซาอินดา  มะ 

นางสาวกัญญารัตน์   เจ๊ะนาแว นางสาวไซนับ  มามะ

นางสาวนัซรินร์ แซล้ิม 

นางสาวต่วนนูรีดา  ต่วมมะ

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 45 เรือคยัค 4 คน ยุวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 กระบ่ี ด.ช.วีรภัทร์ นุ้ยขาว ด.ช.ศิรศักด์ิ เพชรกลาย 5 00:43:02 เหรียญทอง

ด.ช.พิสิฐกร ซ่ือตรง

ด.ช.ณัฐรณ สุพัตรา

ด.ช.กลิน เรเน่ บอยเออร์

2 รร.กีฬานครนายก เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่ 3 00:46:34 เหรียญเงิน
เด็กชายชยุต     มะลิทอง

เด็กชายภูริณัฐ   ประดับญาติ

เด็กชายวีรพงศ์   เชิดชู

3 รร.กีฬาอ่างทอง ดช.ชลธาล ฉายา ดช.สมบูรณ์ เทิดเกียรติ 6 00:46:57 เหรียญทองแดง

ดช.พีระพงศ์ คงทอง

ดช.เตชสิทธ์ิ จ้อยโคกสูง

ดช.ศิวกร จันทร์ภิรมย์

4 รร.กีฬายะลา เด็กชายอาดีลัน  เจ๊ะสุ เด็กชายอัซรี  โต๊ะสาห์ 4 00:54:94

เด็กชายสรยุทธ  บัวเขียว เด็กชายอับดุลกอวีย์  แวมะ

เด็กชายอับดุลรีฟีน  นาแจ้ง

เด็กชายอับดุลฮากีม  ดือเระ

5 1

6 2

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 46 เรือแคนู 1 คน เยาวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวอภิญญา สร้อยจิต 4 00:59:17 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม 5 01:00:38 เหรียญเงิน

3 อันดามันระนอง 1 1  ด.ญ.ธนัชชา   ไขวารี 3 01:12:46 เหรียญทองแดง

4 พรเทพสิรินธร 1 ธิดา  แจวสกุล 6 01:17:03

5 อันดามันระนอง 2 1  ด.ญ.สิริวิมล  เซ่ียงจง 7 01:23:61

6 ราชนาวี 2 1ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย 2 01:38:80

7 1

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 47 เรือคยัค 1 คน ยุวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี 4 00:51:98 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงกลัยกร สุภวัฒนากร 5 00:53:10 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬานครนายก เด็กหญิงสุพนิตา   สุกใส 2 01:01:83 เหรียญทองแดง

4 กทม. เด็กหญิงศิริพร วรางกรณ์ 7 01:17:27

5 รร.กีฬาอุบลราชธานี 6 01:25:64

6 กระบ่ี 1 ด.ญ. ธนภรณ์ สืบทอง 3 DNF

7 1

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 48 เรือคยัค 2 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 กทม. นางสาววรพร บุญญูฮง 4 00:47:17 เหรียญทอง
นางสาวกนกพรรณ สวนสันต์

นางสาวอุมาพร สายนุ้ย

2 ราชนาวี น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 6 00:51:17 เหรียญเงิน

น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี

ด.ญ.อโณมา นิพยะ

3 มกช.เชียงใหม่ นางสาวเนตรนภา ดวงสกุลโกศล 3 00:55:34 เหรียญทองแดง

นางสาวอัจฉรา ถากาศ

นางสาวจณิสตา เอ้ินทะไชย

4 พรเทพสิรินธร ม่ิงกมล   แสงศรทวีศักด์ิ 2 00:58:92

ศิริวรรณ   ชนนกุล

มนปรียา  ก้องพนาไพรสณฑ์

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร 7 01:00:56

นางสาวสุธาสินี อุดหนุน

นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ

6 อบจ.นครสวรรค์ พิชญา  ด าสนิท 5 01:01:33

สุดารัตน์  ธงชัย

โชติกา  แสงน้อย

7 1

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 49 เรือยาว 5 ฝีพาย เยาวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวธิติมา  สุขรัตน์ เด็กหญิงสโรชา  สุดาปัน 7 00:59:68 เหรียญทอง

นางสาวมนฤทัย  สุภาพ นางสาวอรกมล  ไชยเรือน

นางสาวอนุธิดา  แซ่เฮง นางสาวนิรัชชา  แก้วใสย์

นางสาวกัลยารัตน์  ผาสุข

2 มุกดาหาร นางสาวจีรัชญา  เมืองโคตร นางสาวจิตรกัญญา  ทวีโคตร 1 01:02:79 เหรียญเงิน
นางสาวสุทัตตา  เมืองโคตร นางสาวสุพัตรา  กุลสุทธ์ิ

นางสาวจิราภา  ทองผา นางสาวสบันงา  เมืองโคตร

นางสาวณัฐภรณ์  เมืองโคตร

3 รร.นวมินทร์ นางสาวษยวดี เงาศรี เด็กหญิงพิมชนก ไพริน 6 01:04:87 เหรียญทองแดง

นางสาวกฤติลักษณ์ บางแดง นางสาวณัฏฐณิชา เอ่ียมแหยม

นางสาวลออรัตน์ ทองปอน นางสาวชมพูนุช ฉายงาม

นางสาวสุกัญญา พวงอินทร์

4 กทม. เด็กหญิงธนัญกันณ์ คงเจริญศรีศิริ นางสาวรัฐญา สดใส 5 01:05:19
เด็กหญิงสุมินตรา จันทร์สวย

นางสาวพรจิรา บายสะแคล

นางสาวกัญจนรักษ์ แสนภักดี

5 รร.สวนศรีวิทยา นางสาวศศิธร ค าสุววรณ นางสาวฐิติยา เครือหงษ์ 3 01:05:53
นางสาวโรสสาลีน เยาวลักษณ์ซูทาร์ นางสาวธมลวรรณ ไซยมงมลค

เด็กหญิงธัญรัตน์ นิลสุข นางสาวสุธาสิณี มณีนิล

นางสาวกฤตพร ค าสุวรรณ นางสาวธิดา เฮงบุณยพันธ์

6 แพร่ แหวนทอง  อรรถนาถ เอมิกา  สืบแก้ว 2 01:12:92

อินทิรา  ตะเวที พัชรวดี  ภูสมมาตย์

วริศรา  สอนปาละ ทาชาริณี  เอียดขันตี

ณัฐาภรณ์  ชัยมงคล

7 รร.กีฬาอุบลราชธานี เด็กหญิงสุภัคสรณ์ มรกบัวตอง นางสาวนภัสสร บุพศิริ 4 01:29:74

นางสาวกัญณิกา มาเมือง นางสาวอ านวยพร ก๋งตาล

นางสาวปิยะดา กิค า นางสาวธานิดา บาลสศิริ

นางสาวสุภัตรา มรกบัวตอง

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 50 เรือ 10 ฝีพาย ผสม 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 กทม. นางสาวมินตรา หม่ันนอก นายคมสัน ยอดลองเมือง 1 00:50:75 เหรียญทอง
นางสาวปราญชลี มูลเกษม นายณัฐวร แหวนพรหม

นางสาวนิภาพร นพศรี นายณัฐวัตร แหวนพรหม

นางสาวอรปรียา อามาตย์ นายนเรศน์ เนาว์ประโคน

นางสาวสุภาพร อันอาษา นายผดุงพล มูลจันที

นางสาวสุวลี  สงครามรอด นายสมเกียรติ ยอดจันทร์

นางสาวธานิอร โสมทอง

นายเฉลิมชัย เจริญสุข

2 ราชนาวี ร.ต ไชยกาล ชูช่ืน น.ส.ภัทราวดี  ดาทอง 7 00:52:20 เหรียญเงิน

พ.จ.ท สุวรรณ ขวัญทอง น.ส.ธัญญาพร  ถาวรแก้ว

พ.จ.ท นพดล สังข์ถ่วง น.ส.พิยดา  จงละเอียด

ร.ต ละออ เอ่ียมลึก น.ส.วิลาวรรณ  อันทะปัญญา

นาย ชิษณุพงษ์ สังข์พันธ์ น.ส.อุบลวรรณ  สังข์ทอง  

จ.ท สมชาย สังข์เมือง น.ส.ทรรศนีย์  คมข า

นาย มงคลชัย สนิทภักดี

น.ส.นัญธิดา  พวงบุบผา

3 มกช.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ นามนาเมือง นางสาวรุ่งนภา วงเทพ 6 00:52:63 เหรียญทองแดง

นายธวัชชัย ยะแสง นางสาวเกศกนก ชมเชย

นายชินวัตร ขันค า นางสาวชนิดา เกาะเกตุ

นายธนโชติ ป้องแก้ว นาวสาวจิราวรรณ หาญค าล้า

นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว นางสาวอัญชลี ธรรมสิงห์

นายนฤเบศน์ สังข์เลขา นางสาววัลยา เตชะพนาลัย

นางสาววัชราภรณ์ ขัติยะ

นางสาววิภาวัส แสงทอง

4 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์ นางสาวอณัศยา จิตต์อาจ 3 00:54:88
นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ นางสาวณัฐชยา ดีสุยา

นายธิติวัฒน์ เหม่งเวหา นางสาวกัณฐิกา พลพิลา

นายฤชากร พลจารย์ นางสาวผุสดี จันทค ามา

นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นายบริพัตร ปรีชานุกูล

นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นางสาวนัททวรรณ ภักดี

นายธนภัทร สมบูรณ์

นางสาวกนกอร กองทูล

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



5 มกช.สุโขทัย นายอรรถพล  เข็มพิมาย นางสาวดรุณี แดงจ้อย 8 00:55:38

นายชัชวาลย์  ขอเหล็กกลาง นางสาวจิตรสุภา ประกอบธรรม

นายธวัชชัย  นุชกลาง นางสาวอินทิรา อินต๊ะต๊ิบ

นายวารินทร์  จ้อยลี นางสาวพลับพลึง เบ็ญกุล

นายณัฐวุฒิ  ปูนกลาง นายคุณากรณ์  ธรรมวงศ์

นายกัณตพงศ์  แจ้งจบ อรอุมา ทีระแนว

นายฉัตรชัย  แจ้งพิมาย

นางสาวนภัสรา สุคันธจันทร์

6 พิมาย 2 00:55:46

7 รร.สวนศรีวิทยา นายวรายุส นวลศรี นางสาวศศิธร ค าสวรรณ 5 00:56:95

นายนาวอน มณีนิล นางสาวโรสสาลีน เยาวลักษณ์ซูทาร์

นายชนันธร มุจลินทร์ นายสุรศักด์ิ มณีมวล

นายสิทธิโชค ภิญญง นางสาวกฤตพร ค าสุวรรณ

นายณัฏฐวัตน์ สอนทวี นายสาวฐิติยา เครือหงษ์

นายอติวิชญ์ มุขสุข นางสาวธิดา เฮงบุญยพันธ์

สุธาสินี มณีนิล

นายณัฐพงษ์แสงบางกา

8 นราธิวาส นางสาวกัญญารัตน์   เจ๊ะนาแว นายอารีเพ็ญ  บาเหะ 4 00:58:47

นางสาวนัซรินร์ แซล้ิม นายมูฮัมมัดฟิกตรี   จะนะ

นางสาวต่วนนูรีดา  ต่วมมะ นายฮูคอฟฟาร์ ดอเลาะ

นางสาวนูรีชัน  เจ๊ะมะ เด็กหญิงนูรฟาเดียร สะอุ

นางสาวสุนิษา  อาแวกือจิ นายอับดุลฮากีม   เจะเลาะ

นายมูฮัมมัดฮาฟิซ  มาแด เด็กหญิงซีตีฟาตีมะห์  มามะ

นายอิบบรอเฮง  มะเด็ง 

นายอับดุลบาชิด สาและ 

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 51 เรือคยัค 1 คน เยาวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายศักรินทร์ จองค า 3 00:41:00 เหรียญทอง

2 รร.กีฬานครนายก 1 นายณัฐภัทร ชัยจันทึก 7 00:42:20 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 2 นายบุรัสกร แก้วแพทย์ 6 00:42:85 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 1 นายพีรวุฒิ ช้างปลิว 8 00:43:31

5 รร.กีฬานครนายก 2 นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน 4 00:43:77

6 อันดามันระนอง 1 นายพีรภัทร ภาศภาการ 2 00:47:84

7 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายอภิสิทธ์ิ ถามอม 5 00:47:91

8 รร.กีฬาอ่างทอง 1 นายธัชพล อ่อนสุขใส่ 1 00:50:22

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 52 เรือคยัค 4 คน เยาวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร นางสาวณัฏฐณิชา สมยา 5 00:46:43 เหรียญทอง

นางสาวสุธาสินี อุดหนุน

นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์

นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ

2 รร.กีฬานครนายก นางสาวปานวาด ทองน่ิม 6 00:50:46 เหรียญเงิน

นางสาวพัชราภรณ์ ชูจันทร์

นางสาวนัสรีน ตานี

นางสาวศุภณัฐ บุญศรี

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาวภัทรจิรา คงทน เด็กหญิงธนนันท์ เตชะตุรพิธ 2 00:58:08 เหรียญทองแดง
นางสาวโสภิตนภา ภารเวช เด็กหญิงนิภาพร เฉยไธสง

นางสาวนฤมล ดอกเกษ

นางสาวอรวรรณ สุนทรสิน

4 อันดามันระนอง ด.ญ.สิรินทิพย์ ย่ังยืน น.ส.กมลวรรณ เนียมสุวรรณ 4 01:02:30

ด.ญ.ศิรภัสสร แก้วประเสริฐ

ด.ญ.ชลิตวรรณ รักดี

ด.ญ.นันท์นภัส บุญชู

5 พรเทพสิรินธร จิรวดี   เรืองสมบัติ 3 01:39:44

ดวงเดือน   แซ่ว้าน

เยาวลักษณ์   ค ารัศมี

อรสุดา    หม่ืนลิ

6 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 53 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นางสาวเกศกนก ชมเชย นางสาวรุ่งนภา วงเทพ 6 00:54:14 เหรียญทอง
นาวสาวจิราวรรณ หาญค าล้า นางสาวอัญชลี ธรรมสิงค์

นางสาววัชราภรณ์ ขัติยะ นางสาวพรชิตา ดวงใจ

นางสาววิภาวัส แสงทอง

2 มกช.สุโขทัย นางสาวปัทมา นันทอินทร์ นางสาวศุภัทรา เคหา 7 00:54:26 เหรียญเงิน

นางสาวอรอุมา ทีระแนว นางสาวอาภัสรา โล

นางสาวสุกัญญา โพระดก นางสาวจิตสุภา ประกอบธรรม

นางสาวอินทิรา อินต๊ะต๊ิบ

3 กทม. นางสาวมินตรา หม่ันนอก นางสาวสุภาพร อันอาษา 2 00:55:51 เหรียญทองแดง
นางสาวปราญชลี มูลเกษม นางสาวสุวลี  สงครามรอด

นางสาวนิภาพร นพศรี นางสาวธานิอร โสมทอง

นางสาวอรปรียา อามาตย์

4 รร.นวมินทร์ น.ส. อุรชา ข าคุ้ม น.ส. ประภาพร ภูมิขุนทด 4 00:57:06

น.ส. ขนิษฐา เณรหนู น.ส. วรารัตน์ ปลอดภัย

น.ส. นิพัชชา ภู่ทอง น.ส. สุชาดา ชัยมีแรง

น.ส อริศรา พันธุลาภ

5 ราชนาวี นัญธิดา  พวงบุบผา วิลาวรรณ  อันทะปัญญา 5 01:05:12

ภัทราวดี  ดาทอง อุบลวรรณ  สังข์ทอง  

ธัญญาพร  ถาวรแก้ว น.ส.ทรรศนีย์  คมข า

พิยดา  จงละเอียด

6 นครนายก นางสาวมัลลิกา รัตตะนิล นางสาวสิรภัทร กาญจนสินทร์ 3 01:09:07
นางสาวกัญรดา วรรณลักษณ์ 

นางสาวสุนารี เพ็งเหล็ง

นางสาวจิราภรณ์ ไชยวรรณ

7 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 54 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน ผสม 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายณัฐนันท์ บุญมา นางสาวอภิญญา สร้อยจิต 5 00:51:18 เหรียญทอง

นายสิงหา เพ่ิมผล นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม

นายวีร์ทิตย์ นาคกระแสร์ นางสาวการะเกด แท่นแก้ว

นายศักรินทร์ จองค า นางสาวอรกมล  ไชยเรือน

นายอิสรา  จันดาผล นางสาวนิรัชชา  แก้วใสย์

นายภัคพล  อินอ่ิม นางสาววิภาวี สายใจ

นายจิราธิวัฒน์  ยศอินทร์ นางสาวกมลพร สินพุ

นางสาวศิรินันท์ ทันแก้ว นางสาวกัลยาณี สร้อยสิงหา

2 อุตรดิตถ์ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีส้ม เด็กหญิงอธิชา มีท้วม 4 00:52:30 เหรียญเงิน

นายบุพกร เพ็ชรรัตน์ นายนพพล บุญมา

นายทรงพล นามวงค์ นายพศิณ เช้ือต่าย

นางสาวพิชญา อินทะ นางสาวนฤมล มีท้วม

นางสาวดวงกมล ลพยุยง นายธีรไรย นาคคชสีห์

นางสาวศุภานัน กันยา นางสาวชนากานต์ จอมถึก

นางสาวอภิชญา ก ่าทอง

นายนรเศรษฐ์ เหม็นต้นสาย

3 รร.สวนศรีวิทยา นายวรายุส นวลศรี นางสาวศศิธร ค าสวรรณ 3 00:53:41 เหรียญทองแดง

นายนาวิน มณีนิล นางสาวโรสสาลีน เยาวลักษณ์ซูทาร์

นายชนันธร มุจลินทร์ นายสุรศักด์ิ มณีมวล

นายสิทธิโชค ภิญญง นางสาวกฤตพร ค าสุวรรณ

นายณัฏฐวัตน์ สอนทวี นายสาวฐิติยา เครือหงษ์

นายอติวิชญ์ มุขสุข นางสาวธิดา เฮงบุญยพันธ์

สุธาสินี มณีนิล

นายณัฐพงษ์แสงบางกา

4 รร.นวมินทร์ นายณัฐวรรธณ์ รัตนจันทรา น.ส. ธมลวรรณ บิกขุนทด 6 00:53:93

นาย ญาณโชติ ชูญาติ น.ส. มณีรัตน์ ปุริโส

นาย กิตติธัช สินสวัสด์ิ น.ส. รุ่งทิพย์ กุมรัตน์

นาย ไพรัตน์ ทองค า ด.ญ. สุปัญญา เงินย่ิง

นาย อรรถพล  พ่วงแพ น.ส. ชมพูนุช ฉายงาม

นาย ธนพัฒน์ ชมแจ้ง น.ส. ณัฏฐณิชา เอ่ียมแหยม

นาย ธนภูมิ พ่วงพูล น.ส. สุกัญญา พวงอินทร์

นายนาวิณ จันทร น.ส. ลออรัตน์ ทองปอน

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



5 นครศรีธรรมราช นายศรีนครินทร์  จันทร์ศรี นางสาวพัณณิตา  เรืองฤทธ์ิ 2 00:54:41
นายศราวุธ  จันทร์แก้ว นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยทอง

นายภาณุวัฒน์  จันทร์หอม นางสาวกัญญาวีร์  วงษ์หมี

นายธนวัฒ  เพ็ชรรัตน์ นางสาวพรรวษา  สุขสวัสด์ิ

นายยงยุทธ์  สุขแก้ว นางสาวสุรัสวดี  นุ่นพันธ์

นายอภิมุข  รอดมณี นางสาวพรพรรษา  สุขสวัสด์ิ

นายจักรพงศ์  ศรีมาก

นางสาวชนัญชิดา  หม่ืนแก้ว

6 มุกดาหาร นายธราธร  กิตติราช นางสาวสุทัตตา  เมืองโคตร 7 00:54:91

นายธนันธร  วังคะฮาต นางสาวจิราภา  ทองผา

นายธนกฤต  จรพิษ นางสาวณัฐภรณ์  เมืองโคตร

นายชัยวัฒน์  เมืองโคตร นางสาวจิตรกัญญา  ทวีโคตร

นายเกรียงไกร  ใจสุข นางสาวสุพัตรา  กุลสุทธ์ิ

นายกันติทัต เนาค าแพง นางสาวสบันงา  เมืองโคตร

นายธนกร  เมืองโคตร

นางสาวจีรัชญา  เมืองโคตร

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 55 เรือคยัค 1 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น 5 00:49:84 เหรียญทอง

2 ราชนาวี 2 น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 4 00:56:65 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 3 00:58:57 เหรียญทองแดง

4 มกช.เชียงใหม่ 2 นางสาวจณิสตา เอ้ินทะไชย 6 00:59:63

5 มกช.เชียงใหม่ 1 นางสาวเนตรนภา ดวงสกุลโกศล 7 01:01:18

6 อบจ.นครสวรรค์ 2 สุภิญญา  กรอบทอง 2 01:03:99

7 อบจ.นครสวรรค์ 1 นิภาวรรณ  บุญบ ารุง 1 01:04:91

8 ม.แม่โจ้ นส.สุภิสรา  ทาวี 8 01:06:63

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 56 เรือคยัค 2 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ 6 00:37:65 เหรียญทอง

ส.อ.ชัชฤทธ์ิ บุญหม่ืน

ร.อ.ปิยพันธ์ เผ่าพัฒน์

2 รร.กีฬานครนายก นายวรรธนะ จิตต์พันธุลาภ 2 00:38:19 เหรียญเงิน

นายจรรยาวุธ ม่ังจิตร

นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ล้ิง

3 กระบ่ี นายวินัย ช้างน ้า 1 00:38:44 เหรียญทองแดง

นายด้าวุฒิ สุภาพ

4 สิงห์บุรี นายชาญฤธร์ ฉากเขียน 5 00:39:71

นายทรงบุญ แสงป้อม

นายธนวัฒน์ สองสร

5 มกช.ล าปาง นายศราวุฒิ แซ่โก 7 00:40:76

นายจุลจิต เพ็ชรไทย

นายพชรดล ศิริพันธ์ุ

6 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชายวรายุทธ์ อินทะเสน 3 00:43:04
เด็กชายอาทิตย์ สีสด

นายสุทธิภัทร มะละวัน

7 มกช.เชียงใหม่ นายอนุสรณ์ สมมิตร 8 00:47:48

นายวศิน ยะมะโน

นายอาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี

8 รร.ชุมพล นรจ.ภูยศ เจริญใจ 4 00:49:10

นรจ.พรภูเบศ แสงค า

นรจ.ธนทัต แจ่มเพ็ง

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 57 เรือแคนู 2 คน เยาวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 นครศรีธรรมราช นายยอดเย่ียม  สุทธิรักษ์ 2 00:45:73 เหรียญทอง

นายจักรภัทร  โอ่เรือง

นายศุภวิชญ์  ช่วยแก้ว

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายวีรภทร สุ่มผง 1 00:47:67 เหรียญเงิน
นายกฤษณะ จวงจันทร์

นายณัฐนันท์ บุญมา

3 รร.กีฬาอ่างทอง นายอภิชาติ พรหมสาขา ณ สกลนคร 5 00:50:34 เหรียญทองแดง

นายสุภนัย แสงมณี

นายกิติชัย วงษ์ป่ิน

4 นครนนทบุรี นายสันติภาพ  ปัญญานะ 4 00:50:86

นายธนากร ย ่ารุ่ง

นายฉัตรชัย  พาโพธ์ิ

5 อันดามันระนอง นายปิยวัฒน์   นิยมไทย 3 00:51:31

ด.ช.นันทิพัฒน์   โอ่งชิต

ด.ช.นิติธร ไขวารี

6 มทส. นายกัณฐกะ เกตุวงค์ 7 00:52:42

นายศิรชัช  ตรีกลาง

เด็กชายณัฐไนย เกตุวงศ์

7 สิงห์บุรี นายกฤษฏา นุชอยู่ 6 DNF

นายเอมีเร็ตส์ ปาละกองศ์ ณ อยุธยา

นายณัฐกาส ป่ีนศิริ

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 58 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี ร.ต พรชัย เทศดี นาย ชิษณุพงษ์ สังข์พันธ์ 6 00:42:09 เหรียญทอง

นาย ภักดี วรรณมนี นาย ณัฐวุฒิ แก้วศรี

จ.ท สมชาย สังข์เมือง นายพิพัฒน์พน ม่ันเสมอ

ส.ต.ท. ศุกล บุญเอ็ม

2 สุวรรณนาวา นายณัฐพล ศรีจันทร์ นายณัฐกิตต์ิ รอดจิตร 2 00:43:65 เหรียญเงิน

นายธีรพงษ์ วงษ์อินตา นายสุริยา โสมรักษ์

นายสหรัฐ ผลพิกุล นายศิริศักด์ิ จันทร์ชาวนา

นายณัฐพล กลีบก าไร

3 สิงห์บุรี นายขจรศักด์ิ ศรีโชค นายวุฒิชัย แน่นหนา 3 00:43:81 เหรียญทองแดง

นายศรัณย์ เพ็งถาวร นายธนวัต ฟักสี

นายชญานนท์ กรัตนถะ

นายภคพล เพ่ืองฟู่

4 กทม. นายเฉลิมชัย เจริญสุข นายนเรศน์ เนาว์ประโคน 5 00:44:17

นายคมสัน ยอดลองเมือง นายสมเกียรติ ยอดจันทร์

นายณัฐวร แหวนพรหม นายผดุงพล มูลจันที

นายณัฐวัตร แหวนพรหม

5 รร.ชุมพล นรจ.ภัทร สังข์เดช จ.ต.สุกฤษฏ์ิ รักการ 4 00:44:99

นรจ.ทวีศิลป พุฒธาอามาตย์ นรจ.นราทิตย์ ดิษสวาท

นรจ.ณรงค์ชัย เมืองโคตร นรจ.บุญญฤทธ์ิ ครุยทอง

นรจ.กฤษฎา เมืองโคตร นายอัครวิทย์ แสงทอง

6 สอ.รฝ. จ.อ.พัลลภ จีนชัย จ.อ.วัชระ ม่วงคุ้ม 1 00:45:82
จ.อ.ชัชพิสิฐ เช้ือชุ่ม อส.ทพ.สิทธิชัย อู่ขลิบ 

จ.อ.สมชาย เคร่ืองนันตา จ.อ.ปวีร์ ดีแก้ว

จ.อ.นาวี มีช่ืน

7 7

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 59 เรือคยัค 1 คน ยุวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายธนัชชา ชัยจันทึก 5 00:43:08 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กชายภัททิยะ ผาสุก 4 00:44:13 เหรียญเงิน

3 กระบ่ี 1 ด.ช.วีรภัทร์ นุ้ยขาว 6 00:45:22 เหรียญทองแดง

4 กระบ่ี 2 ด.ช.พิสิฐกร ซ่ือตรง 3 00:48:07

5 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่ 7 00:49:95

6 รร.กีฬานครนายก 2 เด็กชายชยุต     มะลิทอง 2 00:50:35

7 รร.กีฬาอ่างทอง 1 ดช.ศิวกร จันทร์ภิรมย์ 8 00:51:94

8 รร.กีฬายะลา 1 เด็กชายอับดุลฮากีม  ดือเระ 1 00:55:08

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 60 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชายเฉลิมชัย  พลค า นายสุรศักด์ิ  สายนุ้ย 4 00:49:59 เหรียญทอง

นายสถาพร  ถาวรพงศ์ นายวีร์ทิตย์  นาคกระแสร์

นายสรกฤษ  อ่ิมทิม นายจิราธิวัฒน์  ยศอินทร์

นายกษิด์ิเดช  จุมป๋าน ้า นายภัคพล  อินอ่ิม

นายกฤตภาส  ซาเมืองศรี นายภารักษ์  สวนขัน

นายสิงหา  เพ่ิมผล นายอิสรา  จันดาผล

นายปรีชา  จันปา

นายณัฐวัตร  ชาติเหิม

2 รร.สวนศรีวิทยา นายวรายุส นวลศรี นายณัฐพงษ์ แสงบางกา 5 00:49:61 เหรียญเงิน

นายนาวิน มณีนิล นายสุรศักด์ิ มณีนวล

นายชนันธร มุจลินทร์ นายศรัณย์ภัทร รสสุคนธ์

นายสิทธิโชค ภิญญง นายณัฐวุฒิ เพชรถิตย์

นายณัฏฐวัฒน์ สอนทวี นายกฤตเวท กาลสงค์

นายอติวิชญ์  มุขสุข นายณัฐพงศ์ จันทร์ธรรม

นายชยางกูร แจ่มใส

นายณัฐภัทรร ศรีทอง

3 นครศรีธรรมราช นายศรีนครินทร์  จันทร์ศรี นายชาคริต  พัชรินทร์ 3 00:50:38 เหรียญทองแดง

นายชินกฤต  เชาวลิต นายถิรวัฒน์  เสนพิทักษ์

นายสัตยสถ์  ถือทอง นายชิษณุพงศ์  เพชรเกตุ

นายอภิมุข  รอดมณี นายศราวุธ  จันทร์แก้ว

นายชนาธิป  จันทร์ต าเสก นายธนวัฒ  เพ็ชรรัตน์

นายจักรพงศ์  ศรีมาก นายภาณุวัฒน์  จันทร์หอม

นายโชคชัย  รักนุกูล

นายยงยุทธ์  สุขแก้ว

4 อุตรดิตถ์ นายภราดร สังข์ข า นายพศิณ เช้ือต่าย 6 00:50:40

นายภานุวัตน์ บุญมา นายนิรุตแก้วสกุลณี

นายนพพล บุญมา นายธนกฤตต สีฉิม

นายบุพกร เพ็ชรรัตน์ นายวีรเดช ดวงดัน

นายธีรไนย นาคคชสีห์ เด็กชายพิพัฒน์พล พิมแสน

นายวัชรพล มุขวัฒน์

นายทรงพล นามวงค์

นายนรเศรษฐ์ เหม็นต้นสาย

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



5 นครนนทบุรี นายรชานนท์  หงส์สุริยา นายณัฐพงธ์  นาสมวงศ์ 7 00:50:44

นายศิรศักด์ิ  บุญก าเนิด ด.ช.จิรายุธ  เครือวงศ์

ด.ช.พีรพล คงเกิด นายสรวิชญ์  พิพัฒน์เอกธรา

ด.ช.ปิยะพงษ์ นิยมวันทร์ นายสิรวิชญ์  ศรีรมย์ร่ืน

ด.ช.อัครพล  วิปุละ นายนาวิน  จุ้ยประเสริฐ

นายเจษฎาภรณ์ สุนทรา นายภาสวุฒิ     แสงทอง

นายจิรวัฒน์  สระสมทรัพย์

นายอรรถพล  ประทีป ณ ถลาง

6 ภูเรือวิทยา นาย ณัฐวัฒน์ วังคีรี เด็กชาย นันพิพัฒน์ ภูนิติ  8 00:51:21

นาย พงษ์วรินทร์ พวงศรี นาย กฤษณพงศ์ สิงห์ค า

นาย ธนากร ลีกระจ่าง นาย ฐิตินันท์ จันทร์แต่งผล

นาย สิราวิตร ยศพิมพ์ นาย ภานุวัฒน์ กฤษณา

นาย สราวุฒิ โกษาจันทร์

นาย พีรดนย์ อาจแก้ว

นาย ศุภณัฐ แสนใจวุฒิ 

นาย วิศรุต วงศ์ศุภลักษณ์

7 มทร.ล้านนา น่าน นายวชิรวิทย์   ดีวุฒิ นายเกียรติพงษ์    ทะนันไชย 2 00:51:33

นายอธิปปัตย์   จินะไชย นายคณิศาสตร์   เอ้ือจินดาพงศ์

นายภัทรพล   ไชยสมทิพย์ นายวรวิทย์   ปัญญาวงค์

นายชญานิน   เจดีย์กันท์ นายนันทภพ   ดีปินใจ

นายอัฐพล   อุทธิยา นายสรวิศ   สมภารวงค์

นายยศวัจน์   ภูพิริยะนันท์ นายฐานวัฒน์      อรัญ

นายสุเมธ   ไชยเรือน

นายนพนนท์   ปริกเพชร์

8 ชุมพร นายจักรพันธ์  ชมพูนุช นายสุกฤษฎ์ิ ฐิตะฐาน 1 00:52:02
นายณัฐฐินันท์  จันทร นายบูรพา สังข์ชัย

นายจักรพันธ์ สระแก้ว นายภัคพล ชูบ้านนา

นายธนวัฒน์  กาญจนสวัสด์ิ นายธนพัฒน์ จินตนะพันธ์

นายพุฒิพงศ์  มณีโชติ นายณัฐพงศ์ เหล็กนาพญา

นายนิติภูมิ  ชุมพงษ์ นายพงศภัค แก้วกับเพชร

นายพีรณัฐ  ดวงแป้น

นายปรเมศ  บานเย็น

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 61 เรือแคนู 1 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาอ่างทอง 2 นายธีรพงศ์ ราชค าแหง 3 00:43:90 เหรียญทอง

2 ราชนาวี 2 จ.อ.ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย 5 00:44:53 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาอ่างทอง 1 นายมงคลชัย สีส่อง 4 00:45:25 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 1 จ.อ.วิทยา ห้องแก้ว 6 00:49:80

5 มกช.ล าปาง 2 นายดนุเดช ผ้าเจริญ 2 00:55:91

6 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายจตุรภัทร นีละโยธิน 1 00:57:94

7 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายณัฐปภัสร์ นิยมวันต์ 8 01:02:77

8 สินธุรงค์ นายพันลักษณ์ นีละโยธิน 7 01:04:46

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 62 เรือคยัค 1 คน เยาวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 นางสาวปานวาด ทองน่ิม 5 00:48:75 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร 4 00:50:00 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวสุธาสินี อุดหนุน 3 00:51:77 เหรียญทองแดง

4 มกช.เชียงใหม่ เด็กหญิงธนภรณ์ สมมิตร 6 00:54:60

5 รร.กีฬาอุบลราชธานี 2 นางสาวโสภิตนภา ภารเวช 2 00:58:45

6 รร.กีฬาอุบลราชธานี 1 นางสาวภัทรจิรา คงทน 8 00:59:05

7 พรเทพสิรินธร 1 ธิดา    แจวสกุล 7 01:02:73

8 อันดามันระนอง 1 ด.ญ.สิรินทิพย์ ย่ังยืน 1 01:22:55

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 63 เรือคยัค 2 คน เยาวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายอภิสิทธ์ิ ถามอม 6 00:37:83 เหรียญทอง

นายเจษฎาพร สิมมา

นายศักรินทร์ จองค า

2 รร.กีฬานครนายก นายณัฐภัทร ชัยจันทึก 5 00:38:50 เหรียญเงิน

นายกิตติธัช ม่ังจิตร

นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน

3 รร.กีฬาอ่างทอง นายศุภกิตต์ิ มีชัย 2 00:42:68 เหรียญทองแดง

นายธัชพล อ่อนสุขใส่

นายกิตติภูมิ ค าลา

4 รร.กีฬายะลา นายซูไฮมิง  สาแมมอตอ 4 00:47:59

นายอัซฮา  อาแยกาจิ

นายองอาจ  ขาวทอง

5 อบจ.นครสวรรค์ สิริมงคล  รอดสถาน 3 01:01:21
ปรัชญา  พันธุวงศ์

กิตติคุณ  ส ารวม

6 ราชนาวี นายสุระโชติ หลวงเอ่ียม 7 DQ

นายบุรัสกร แก้วแพทย์

ด.ช.วัชรพันธ์ อ่วมประเสริฐ

7 1

8 8

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 64 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวการะเกด  แท่นแก้ว นางสาวนิรัชชา  แก้วใสย์ 3 00:54:97 เหรียญทอง

นางสาวธิติมา  สุขรัตน์ เด็กหญิงขวัญชนก แซ่เฮง

นางสาวศิรินันท์  ทันแก้ว นางสาวมนทิราพร  สุดาปัน

นางสาวมนฤทัย  สุภาพ เด็กหญิงจิราภรณ์  ลัทธิวาจา

นางสาวณัฐวรรณ  หาญค าหล้า เด็กหญิงสโรชา  สุดาปัน

นางสาวอนุธิดา  แซ่เฮง นางสาวกัลยารัตน์  ผาสุก

นางสาวชนาภา  เป็นสุข นางสาวณัฏฐณิชา สมยา

นางสาวอรกมล  ไชยเรือน เด็กหญิงณัฐธิดา สมยา

2 นครนนทบุรี น.ส.วริษา  แก้วค าพันธ์ น.ส.พรธิตา  โชติกุล 1 00:57:00 เหรียญเงิน
น.ส.ธนพร  โกมาสังข์ น.ส.ศุภธิดา  กลัดสวัสด์ิ

น.ส.ศศินภา  ปะระมะ น.ส.สุพัตรา  อนุภาพ

น.ส.เบญจมาศ  วรนุช ด.ญ.ชลิตา  บุญเพ็ง

ด.ญ.พิมพ์เงิน  ทุมซะ น.ส.สุธีชา  แสงทอง

น.ส.เยาวลักษณ์  สุภากรณ์ ด.ญ.กนกนิภา  สีดา

น.ส.ยุวดี  ทุมซะ

น.ส.จินต์จุฑา  ชะบ ารุง

3 นครศรีธรรมราช นางสาวเสาวภา  ห้องแก้ว นางสาวกัญญาวีร์  วงษ์หมี 5 00:57:54 เหรียญทองแดง
นางสาวณัฐณิชา  อินทร์จันทร์ นางสาวภัทรนันท์  ศุภโชควารี

นางสาวพรพรรษา  สุขสวัสด์ิ นางสาวพัณณิตา  เรืองฤทธ์ิ

นางสาวพรรวษา  สุขสวัสด์ิ นางสาววิรัลพัชร ศิลปสมศักด์ิ

นางสาวสุรัสวดี  นุ่นพันธ์ เด็กหญิงพรนภัส จันทรมณี

นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยทอง เด็กหญิงอุมาพร เกตุแก้ว

นางสาวสุภาวดี  มลิวัลย์

นางสาวชนัญชิดา  หม่ืนแก้ว

4 รร.นวมินทร์ นางสาวษยวดี  เงาศรี นางสาวสุกัญญา พวงอินทร์ 2 00:57:75
นางสาวธมลวรรณ บิกขุนทด นางสาวณัฏฐณิชา เอ่ียมแหยม

นางสาวกฤติลักษณ์ บางแดง เด็กหญิงพิมชนก ไพริน

นางสาวชมพูนุช  ฉายงาม เด็กหญิงภัทราพร ถินทอง

เด็กหญิงสุชานาจ สุ่นจันทร์ นางสาวกานดา ชมโคกสูง

นางสาวมณีรัตน์ ปุริโส นางสาวรุ่งทิพย์ กุมรัตน์

นางสาวลออรัตน์ ทองปอน

เด็กหญิงสุปัญญา เงินย่ิง

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



5 อุตรดิตถ์ นางสาวดวงกมล ลพยุยง เด็กหญิงปิยธิดา เกตุน่ิม 4 00:58:06

นางสาวศุภานัน กันยา เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกตุป้ัน

นางสาวนฤนล มีท้วม เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีส้ม

นางสาวชนากานต์ จอมถึก นางสาวอภิชญา ก ่าทอง

นางสาวพิชญา อินทะ นางสาววิราวรรณ ชมเชย

เด็กหญิงอธิชา มีท้วม นางสาวเพชรน ้าบุษ ไม้อุ้ม

เด็กหญิงอภิชญา เกตุทอง

เด็กหญิงสุกัญดา ศรีสระคู

6 มุกดาหาร นางสาวจีรัชญา  เมืองโคตร นางสาวกานดา กงตาตัด 6 00:58:67

นางสาวสุทัตตา  เมืองโคตร นางสาวอมรรัตน์ พรมสุรินทร์

นางสาวจิราภา  ทองผา นางสาวจาระวี สีหมอก

นางสาวณัฐภรณ์  เมืองโคตร นางสาวเสาวลักษณ์  พาพิจิตร

นางสาวจิตรกัญญา  ทวีโคตร นางสาวพัชชา จันทร์ส่งกล่ิน

นางสาวสุพัตรา  กุลสุทธ์ิ นางสาวจุฬารัตน์ เมืองโคตร

นางสาวสบันงา  เมืองโคตร

นางสาวญาณิศา สาสีรัตน์

7 รร.สวนศรีวิทยา นางสาวศศิธร  ค าสุวรรณ นางสาวจันทรวิมล  แพ่งแป้น 7 00:59:28
นางสาวโรสสาลีน  เยาวลักษณ์ซูทาร์ นางสาวสิริวรรณ  สุขวัฒน์

เด็กหญิงธัญรัตน์  นิลสุข นางสาวพิชญ์ศินีย์  ขวัญยุบล

นางสาวกฤตพร  ค าสุวรรณ นางสาวรัชนีพร  เพชรเนียม

นางสาวฐิติยา  เครือหงษ์ นางสาวเพชรรัตน์  ภาสภิรมย์

นางสาวธมลวรรณ  ไชยมงคล เด็กหญิงพรพิมล ทองมี

นางสาวสุธาสิณี  มณีนิล

นางสาวธิดา  เฮงบุณยพันธ์

8 รร.กีฬาอุบลราชธานี เด็กหญิงสุภัคสรณ์ มรกบัวตอง นางสาวบุษสตรันทร์ เส้ียม 8 01:27:33

เด็กหญิงชลิสา แสงค า นางสาวนภัสสร บุพศิริ

เด็กหญิงนภัสสร เปร่ียมสติ นางสางสิริขวัญ พยุงวงค์

นางสาวกัญณิกา มาเมือง เด็กหญิงนิภาพร เฉยไธสง

นางสาวปิยะดา กิค า เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองสันต์

นางสาวสุภัตรา มรกบัวตอง นางสาวอรวรรณ สุนทรสิน

นางสาวอ าพรรณ แสงจันทร์

นางสาวเกตชดาพ ทุสดี

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 65 เรือแคนู 1 คน เยาวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายวีรภทร สุ่มผง 5 00:45:15 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายกฤษณะ จวงจันทร์ 2 00:46:15 เหรียญเงิน

3 นครศรีธรรมราช 2 นายจักรภัทร  โอ่เรือง 4 00:47:01 เหรียญทองแดง

4 กทม.1 นายพิชาภพ  มหาวัฒนางกูล 6 00:47:11

5 รร.กีฬานครนายก นายฉัตรชัย ปราค าศรี 3 00:49:93

6 นครศรีธรรมราช 1 นายยอดเย่ียม  สุทธิรักษ์ 7 00:51:40

7 นครนนทบุรี 1 นายสันติภาพ  ปัญญานะ 8 00:52:38

8 อันดามันระนอง 1 นายปิยวัฒน์   นิยมไทย 1 00:55:73

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 66 เรือคยัค 4 คน ยุวชน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี 5 00:51:24 เหรียญทอง
นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์

เด็กหญิงกลัยกร สุภวัฒนากร

เด็กหญิงจิรวรรณ หวลสัตย์

2 รร.กีฬาอุบลราชธานี 4 DNF

3 1

4 2

5 6

6 3

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 67 เรือคยัค 1 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 1 พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ 5 00:39:29 เหรียญทอง

2 สิงห์บุรี 1 นายชาญฤธร์ ฉากเขียน 3 00:40:69 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬานครนายก 1 นายวรรธนะ จิตต์พันธุลาภ 1 00:42:13 เหรียญทองแดง

4 กระบ่ี 1 นายวินัย ช้างน ้า 8 00:42:25

5 มกช.เชียงใหม่ 2 นายอนุสรณ์ สมมิตร 7 00:43:91

6 มกช.ล าปาง 2 นายจุลจิต เพ็ชรไทย 6 00:47:55

7 มกช.ล าปาง 1 นายพชรดล ศิริพันธ์ุ 4 00:47:74

8 กทม. นายเกษมสิทธ์ิ บริบูรณ์วศิน 2 BYE

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามท่ี 3

 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 68 เรือยาว 5 ฝีพาย เยาวชน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 นครนายก นายปัญญาพร ศรชัย นายธนาธร สังข์ทอง 4 00:44:74 เหรียญทอง

นายปัญญากร ศรชัย นายวงศกร คร้ามศิริ

นายกมล โพธ์ิโต นายวรพัฒน์  บุญส าเร็จ

นายธนกฤติ คร้ามศิริ

2 มุกดาหาร นายธราธร  กิตติราช นายเกรียงไกร  ใจสุข 2 00:45:82 เหรียญเงิน
นายธนันธร  วังคะฮาต เด็กชายชินพัฒน์  จรพิษ

นายธนกฤต  จรพิษ เด็กชายกฤติเดช เมืองโคตร

นายชัยวัฒน์  เมืองโคตร

3 รร.สวนศรีวิทยา นายวรายุส นวลศรี นายณัฏฐวัฒน์ สอนทวี 6 00:46:63 เหรียญทองแดง

นายนาวิน มณีนิล นายอติวิชญ์  มุขสุข

นายชนันธร มุจลินทร์ นายณัฐพงษ์ แสงบางกา

นายสิทธิโชค ภิญญง นายชยางกูร แจ่มใส

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายภารักษ์  สวนขัน นายปรีชา  จันปา 5 00:46:65

นายกฤตภาส  ซาเมืองศรี นายสิงหา  เพ่ิมผล

นายณัฐวัตร  ชาติเหิม นายจิราธิวัฒน์  ยศอินทร์

นายสุรศักด์ิ  สายนุ้ย

5 มทร.ล้านนา น่าน นายวชิรวิทย์   ดีวุฒิ นายอัฐพล   อุทธิยา 3 00:47:64

นายอธิปปัตย์   จินะไชย นายยศวัจน์   ภูพิริยะนันท์

นายภัทรพล   ไชยสมทิพย์ นายสุเมธ   ไชยเรือน

นายชญานิน   เจดีย์กันท์

6 พิมาย นายกิตติธัช       แม๊กพิมาย นายธนาธิป       พานิชนอก 7 00:53:25

ด.ช.กนกกร       คงควร นายพิชัย           ป่าขม้ิน

นายพิชิตโชค     ดวงทอง นายพงศ์พัฒน์ พิพิธกุล

นายณัฐวุฒิ        อ่ิมจิตร

7 1
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รายการท่ี 69 เรือ 10 ฝีพาย ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี นายวรัญญู ซ้ายยหนองขาม ส.ต.ท. ศุกล บุญเอ็ม 7 00:46:48 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.ท สุวรรณ ขวัญทอง นาย มงคลชัย สนิทภักดี

พ.จ.ท นพดล สังข์ถ่วง

จ.ท สมชาย สังข์เมือง

2 รร.ชุมพล นรจ.ภัทร สังข์เดช นรจ.วรพงษ์ พรมเสนา 3 00:47:78 เหรียญเงิน

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 อส.ทบ.ธีระศักด์ิ พรหมบุตร

จ่าตรี สุกฤษฏ์ิ รักการ

3 รร.สวนศรีวิทยา นายศุภฤกษ์ ฉิมสะอาด นายปวริศ มาตย์สถิตย์ 2 00:49:15 เหรียญทองแดง

นายณัฐพงศ์ ทองหีต นายจัตตุพงษ์ กันพล

นายโอธิพงศ์ คงเขียว นายชนกันต์ กาฬคชา

นายอัครเดช แก้วศรีอ่อน นายภาสกร พรหมดวง

นายอานนท์ คล้ายอักษร นายอมรเทพ จันทร์นวล

นายยศกร หนูยัง

นายติณภพ ลิมปรัชดาวงศ์

นายฐิตพงษ์ ขาวบาง

4 สอ.รฝ. พ.จ.ท.อรุณ   ทองมี จ.อ.ชัชพิสิฐ เช้ือชุ่ม 4 00:49:17

ว่าท่ี.ร.ต. กันต์ศักด์ิ กิตินัน จ.อ.ญัฐวุฒิ บุตรจีน

จ.อ.วัชระ ม่วงคุ้ม จ.อ.สมชาย เคร่ืองนันตา

จ.อ.วัชรากร เจริญสุข จ.อ.นาวี มีช่ืน

จ.อ.นทีธร ศรีประชัย จ.อ.ดนุสรณ์ มัฆวาล

จ.อ.ศราวุธ โสมพร อส.ทพ. สิทธิชัย อู่ขลิบ

จ.อ.พัลลภ จีนชัย

จ.อ.ปวีร์ ดีแก้ว
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5 มกช.เชียงใหม่ นายโชคชัย มาปินตา นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว 5 00:50:15

นายธนวัฒน์ นามนาเมือง นายณัฐวุฒิ ธิโนชัย

นายธนโชติ ป้องแก้ว นายธีระพล จูทิม

นายธวัชชัย ยะแสง นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย

นายนฤเบศน์ สังข์เลขา นายพีรวัส สง่าศรี

นายชินวัตร ขันค า นายปัณณวิชญ์ แสงแร่

นายณัฐกุล แบ่งทิศ

นายุทธนา ล าใจ

6 ม.เกษตรศาสตร์ นายสถาพร พาขุนทด นายบริพัตร ปรีชานุกูล 1 00:50:48
นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายขวัญใจ ศรีอินทร์

นายธนภัทร สมบูรณ์ นายธิติวัฒน์ เหม่งเวหา

นายอภิชาติ ศรีอินทร์ นายวัศนพล ดิษฐษร

นายณัฐวัฒน์ บุญปัด นายนันทิภาคย์ ช่างเสนาะ

นายฤชากร พลจารย์ นายปฎิภาณ โพธ์ิมี

นายศุภเดช ช้างน้อย

นายศักดินนท์ อ่อนสลุง

7 นราธิวาส นายอารีเพ็ญ  บาเหะ นายอิบบรอเฮง  มะเด็ง 8 00:55:30

นายมูฮัมมัดฟิกตรี   จะนะ นายมูฮัมมัดฮาฟิซ  มาแด

นายอัลดุลฮากีม  เจ๊ะดาโอ๊ะ นายฮูคอฟฟาร์ ดอเลาะ

นายฤทธิเดช   อาสน์สุวรรณ นายแวชารีส วาและ

นายสุไลมาน  แวตีแย นายอาห์หมัด  บินแวมะยิ

นายอับดุลบาชิด สาและ นายฮัมดัน  กะลูแปป

นายอับดุลเราะห์มาน   สะมะแอ

นายฟิรดาห์ ยูโซ๊ะ

8 มกช.สุโขทัย นายอรรถพล  เข็มพิมาย นายสิทธา  เกิดอ้น 6 01:21:08

นายชัชวาลย์  ขอเหล็กกลาง นายปรเมศร์  ทัศนัส

นายธวัชชัย  นุชกลาง นายเทพบุตร  แน่นอุดร

นายวารินทร์  จ้อยลี นายสิทธิพงษ์  มาน้อย

นายณัฐวุฒิ  ปูนกลาง นายอธิภัทร  จันทร์หอม

นายกัณตพงศ์  แจ้งจบ นายกิติพงษ์  พวงธรรม

นายฉัตรชัย  แจ้งพิมาย

นายคุณากรณ์  ธรรมวงศ์
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