
รายการ เรือยาว 20 ฝีพาย เยาวชน ผสม 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายอภิสิทธ์ิ ถามอม นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม 2 00:49:68

นายเจษฎาพร สิมมา นางสาวนุชนาจ ทุ่งโปร่ง

นายปรีชา จันปา นางสาวอภิญญา สร้อยจิต

นายสิงหา เพ่ิมผล นางสาวอนุธิดา แซ่เฮง

นายณัฐวัตร ชาติเห่ิม นางสาวมนฤทัย สุภาพ

นายศักรินทร์ จองค า นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร

นายอิสรา จันดาผล นางสาวอรกมล ไชยเรือน

นายเฉลิมชัย พลค า นางสาวนิรัชชา แก้วใสย์

นายกฤตภาส ซาเมืองศรี นางสาวศิรินันท์ ทันแก้ว

นายวีร์ทิตย์ นาคกระแสร์ นางสาวธิติมา สุขรัตน์

นายสถาพร ถาวรพงศ์ นายกฤษณะ จวงจันทร์

นายภัคพล อินอ่ิม นายวีรภัทร สุ่มผง

นายสุรศักด์ิ สายนุ้ย นายจิราธวัฒน์ ยศอินทร์

2 สวนศรีวิทยา นายณัฏฐวัฒน์  สอนทวี นางสาวโรสสาลีน เยาวลักษณ์ ซูทาร์ 3 00:51:09

นายสิตธิโชค  ภิญญง นัญธิดา  พวงบุพผา

นายสุรศักด์ิ  มณีนวล นางสาวพิชญ์สินีย์ ขวัญยุบล

นายณัฐพงศ์  จันทร์ธรรม อุบลวรรณ  สังข์ทอง

นายชยางกุร  เเจ่มใส นางสาวกฤตพร ค าสุวรรณ

นายอติวิชญ์  มุขสุข (ท) เด็กหญิงสุธาสินี มณีนิล

นายวรายุส  นวลศรี เด็กหญิงศศิธร ค าสุวรรณ

นายชนันธร  มุจลินทร์ นางสาวฐิติยา เครือหงษ์

นายณัฐภัทร  ศรีทอง เด็กหญิงธมลวรรณ ไชยมงคล

นายนาวิน  มณีนิล ภัทราวดี ดาทอง

นายณัฐพงษ์   เเสงบางกา เด็กหญิงธัญรัตน์ นิลสุข

นายคเชต ชุมพงษ์ สุภาวดี  กองแก้ว

กฤตเวท  กาลสงค์ นางสาวธิดา เฮงบุณยพันธ์

ช่ือ - สกุล

ผลการแข่งขัน

เรือยาวสากล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564

 ณ กว๊านพะเยา จว.พะเยา



3 จว.สมุทรปราการ นางสาวษยวดี เงาศรี นายเพียรปัญญา สีปุ๊ด 1 00:51:17

นางสาวธมลวรรณ บิกขุนทด อธิชา  เช้ือชุม

นางสาวกฤติลักษณ์ บางแดง นายวรรภัทร์  ยอดมณี

นางสาวชมพูนุช ฉายงาม ภานุวัฒน์  บุญมา

นางสาวมณีรัตน์ ปุริโส ภานุวัฒนฺ  ภู่รัย้า

นางสาวลออรัตน์ ทองปอน ภสนุวัฒน์ บุญมา

เด็กหญิงสุปัญญา เงินย่ิง ณัฐภัทรพวงทอง

นางสาวสุกัญญา พวงอินทร์ จตุพร  เกตุแก้ว

นางสาวณัฏฐณิชา เอ่ียมแหยม ณรงค์  ม่วงรัก

เด็กหญิงพิมชนก ไพริน ปกรณ์  เช้ือน่วม

นางสาวรุ่งทิพย์ กุมรัตน์ นายณัชวรรณ รัตนจันทร์ทรา

นายปราโมทย์ สุดกังวาน

นายวัชรพล  มุขวัฒน์

4 อุตรดิตถ์ นางสาวดวงกมล ลพยุยง นายธรีไนย นาคคชสีห์ 4 00:51:75
นางสาวศภุ านัน กนัยา นายจตพุ ร เกตแุุ กว้

นางสาวพชิญา อนิ ทะ นายทรงพล นามวงค์

เดก็ หญิงอภิชญา เกตทุ อง นายอธชิา เชอ้ืชมุ่

เดก็ หญิงสุกญั ดา ศรีสระคู นายพศณิ เชอ้ืตาุ่

เดก็ หญิงปิยธดิา เกตนุ ม่ิ นายนิรุต แกว้สกลุ ณี

เดก็ หญิงเพญ็ พชิชา เกตปุ ุัุ้น เดก็ชายธนกฤต สีฉมิ

เดก็ หญิงเสาวลักษณ์ มีส้ม นายบุพกร เพช็รรัตน์

นางสาวอภิชญา ก่ าทอง นายพศณิ เชอ้ืตาุ่ ย

นางสาววริาวรรณ ชมเชย นายนิรุต แกว้สกลุ ณี

นายภราดร สังขข์ า เดก็ชายธนกฤต สีฉมิ

นายณัฐพฒั น์ อนิ มน่ั คง นายภาณุวฒั น์ภรู่ ะย้า

นายนพพล บุญมา

ประธานผู้ตัดสิน :



รายการ เรือยาว 20 ฝีพาย ท่ัวไป ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 เทพสิงหนคร นาย นเรศม์ เนาว์ประโคน นาย ศรัณย์ เพ็งถาวร 1 00:48:77

นายผดุงพล มูลจันที นาย อนุศักด์ิ ตาถนอม

นาย วารินทร์ จ้อยลี นาย ช านาญ มัจฉิม

นาย เฉลิมชัย เจริญสุข นาย กิตติพงษ์ วิเลปะนะ

นาย ธนาพล ต๋าอ่อน นาย พีระศักด์ิ เพ็ชรนิล

นาย ณัฐวัตร แหวนพรหม นาย รังสิมันต์ กรัตนุถะ

นาย อานนท์ คงสุข นาย ชญานนท์ กรัตนุถะ

นาย คมสัน ยอดคลองเมือง นาย ธวัชชัย ค าหมู่ (ท)

นาย ขจรศักด์ิ ศรีโชค นาย ณัฐวร แหวนพรหม

นาย วัชระ วาตา นาย ณัฐนนท์ วิลานันท์

นาย ภคพล เฟ่ืองฟู (ก) นาย มงคลชัย สนิทภักดี

นาย วุฒิชัย ประดาจิตร นาย มาโนช คลังนุ่ม

นาย สยาม พัดสงค์ นาย ณรงค์ศักด์ิ ตระกูลใจดี

2 ราชนาวี จ.อ.วิทยา ห้องแก้ว นรจ.ทวีศิลป์ พุฒธาอามาตย์ 2 00:49:26

ส.ต.ท.ปิยวัฒน์ ไชยทอง(ท) นรจ.นราทิตย์ ดิษสวาท

จ.ต.ยุทธกานต์ ชัยเดช นรจ.ณัฐพล แจ้งพิมาย

จ.อ.ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย นรจ.สุทธิพงษ์ งามกระบวน

จ.อ.วรธรรม บุยยู่ฮง นรจ.ณรงค์ชัย เมืองโคตร

พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ  นรจ.กฤษฎา เมืองโคตร

นาย มงคลชัย สีส่อง นรจ.วรพงษ์ พรหมเสนา

จ.อ.รัตนเจตน์ ชูอ าไพ .นรจ.มงคล สนิทกลาง (ก)

จ.ท.ศิริพงษ์  ชุ่มช่ืน  นรจ.กฤษฎา จ าปาทอง

นาย วัศนพล ดิษฐษร นรจ.วันฉัตร พิกุลศรี

นายธีรพงศ์ ราชค าแหง นรจ.ณัฐวุฒิ อินจันทร์

นาย จตุพร ทิมทอง .นรจ.บุญญฤทธ์ิ ครุยทอง

นรจ.ภัทร สังข์เดช นรจ.ชัยวัฒน์ สังฆพันธ์

ผลการแข่งขัน

เรือยาวสากล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564

 ณ กว๊านพะเยา จว.พะเยา

ช่ือ - สกุล



3 มกช.ล าปาง นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ นายนิปกรณ์ เพชรฉลอง 4 00:49:63

นายปิยะพงษ์ วุฒิ นายบุลากร ธนาภรณ์นุกูล

นายกิตติพงษ์  วุฒิสิทธ์ นายวรท ใจสุภา

นายรุ่งโรจน์ สุขงาม นายชนะชัย การก่ิงไพร (ก)

นายศุภสวัสด์ิ มีมาก นายธีรศักด์ิ สมแสวง

นายธันวา ชาญศรี (ท) นายศุภกิตต์ิ เขียนนา 

นายนภัทรสินธ์ มุขเพ็ช นายณรงค์ฤทธ์ิ ตะลาด

นายพศวัต นาใจคง นายกาวิน ศีลาวงค์

นายเอกพงษ์ ค าพูล นายศุภชัย รัตนะ

นายทรงพล ก๋าริยศ นายก้องเกียรติ พิลศร

นายปรเมศร์ สมสวย นายวีระพงษ์ ปัญญะ

นายสิรวิชญ์ อะทะยศ นายศุภชัย รัตนะ

นายชโยดม โยธา นายธนา จันทร์ทักษ์ 

4 สวนศรีวิทยา 1.นายโอธิพงศ์  คงเขียว 14.นายณัฐพงศ์  ทองหีต 3 00:50:02
2.นายศุภฤกษ์  ฉิมสะอาด 15.นายยศกร  หนูยัง

3.นายอัครเดช  เเก้วศรีอ่อน 16.นายสาธิต  สอนทวี

4.นายติณภพ  ลิมปรัชดาวงศ์ 17.นายจักตุพงษ์  กันพล

5.นายอานนท์  คล้ายอักษร (ท) 18.นายชนกันต์  กาฬคชา

6.นายฐิติพงษ์  ขาวบาง 19.นายวรายุส  นวลศรี

7.นายณัฐธวัฒน์  สอนทวี 20.นายชนันธร  มุจลินทร์

8.นายสิตธิโชค  ภิญญง 21.นายณัฐภัทร  ศรีทอง

9.นายสุรศักด์ิ  มณีนวล 22.นายนาวิน  มณีนิล

10.นายณัฐพงศ์  จันทร์ธรรม (ห) 23.นายณัฐพงษ์   เเสงบางกา

11.นายชยางกุร  เเจ่มใส 24.นายพุฒิพงศ์  มณีโชติ

12.นายอติวิชญ์  มุขสุข 25.นายจักรพันธ์  ชมภูนุช

13.นายธนวัฒน์  กาญจนสวัสด์ิ 26.นายจักรพันธ์   สระเเก้ว

ประธานผู้ตัดสิน :



รายการ เรือยาว 20 ฝีพาย ท่ัวไป หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 นางฟ้าปราการ น.ส.สุชาดา ชัยมีแรง น.ส.วรารัตน์ ปลอตภัย 4 00:53:90

น.ส.สุภาพร อันอาษา น.ส.จิราภรณ์ ไชยวรรณ

น.ส.อรปรียา อามาตย์ น.ส.อรอุมา ท่ีระแนว (ท)

น.ส.ณัธขยา ดีสยา น.ส.อริศรา พันธ์ลาภ

น.ส.ปราญชลี มูลเกษม น.ส.เสาวนีย์ ค าแสง

น.ส.ประภาพร ภูมิขุนทต น.ส.จิตณัฐชา เหรียญทอง

น.ส.อภิญญา เสาธงน้อย น.ส.จิตสภา ประกอบธรรม

น.ส.นฤมล ภูชมศรี น.ส.ธิติมา พัฒนาภรณ์ (ก)

น.ส.ขนิษฐา เณรหนู น.ส.นิภาพร นพศรี

น.ส.แพรวพรรณ แก้วศรี น.ส.ชมพูนุท บ ารุงวัด

น.ส.ตรุณี แดงจ้อย น.ส.ศุภัทรา เคหา

น.ส.อุรขา ข าคุ้ม

น.ส.นิพัชชา ภู่ทอง

2 มกช.เชียงใหม่ นางสาววัชราภรณ์ ขัติยะ นางสาวจิราวรรณ หาญค าหล้า 3 00:55:49

นางสาวรุ่งนภา วงเทพ นางสาวเนตรนภา ดวงสกุลโกศล

นางสาววรดา ชนม์สุข นางสาวอัญชลี ธรรมสิงห์

นางสาวนัทชา จินา นางสาวชนิดา เกาะเกตุ

นางสาววิภาวัส แสงทอง นางสาวมุกดา ทองเสริฐ

นางสาวพรชิตา ดวงใจ นางสาวอมรรัตน์ เช้ือโฮม

นางสาวณัฐิดา จันทร์ค าเรือง นางสาวธานิอร โสมทอง

นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร นางสาวสุภาพร นะสังข์

นางสาวปรีญา จันทะมนตรี นางสาวกัญรดา วรรณลักษณ์

นางสาวแพรวพรรณ ผลหว้า นางสาวเกศกนก ชมเชย

นางสาวอาริสา แก้นพัน นางสาวจิดาภา เพ็ชรครุธ

นางสาวจิตตานันท์ ค าเลิศ นางสาวปณิดา สุขบรรณ์

นางสาววัลยา เตชะพนาลัย นางสาวสุวรรณี อรมูล

ผลการแข่งขัน

เรือยาวสากล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564

 ณ กว๊านพะเยา จว.พะเยา

ช่ือ - สกุล



3 มกช.ล าปาง นางสาวรังสิมา พุทธา นางสาวมีสญา ค้าข้ึน 2 00:55:57

นางสาวหงษ์หยก ขันนอก นางสาวอาทิตยา ศุภพันธ์

นางสาวศิวนาถ ภักดีนอก นางสาวจันจิรา พิมพรภิรมย์

นางสาวขนิษฐา กุลนอก นางสาวสุทธิสา มวยเก่ง

นางสาวกนกขวัญ อุทิศทวีธรรม นางสาวรัตนพร ควบพิมาย

นางสาวม่ิงขวัญ อรุณลักษณ์ นางสาวรวิสรา เสนนันตา (ก)

นางสาวรสริน ศรีชุ่ม นางสาวญาณิศา สาสีรัตน์

นางสาวชุติมา เมฆดี นางสาวจุฬารัตน์ เมืองโคตร 

นางสาวรุจิษยา ตาปิง นางสาวปัทมา นันทอินทร์ 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุพัตราพรรณ ปัญญากุศล (ท) นางสาวสุกัญญา โพระดก 

นางสาวฐิตา เวชแพทย์ นางสาวพลับพลึง เบ็ญกุล 

นางสาวประกายเพชร เช้ือสาย นางสาวสุวลี สงครามรอด 

นางสาววิราการต์ แก้วรักษี นางสาวอินทิรา  อินต๊ะต๊ิบ

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวมนทิราพร สุดาปัน นางสาวขวัญชนก แซ่เฮง 1 00:55:58
นาวสาวคณภร สุขะจิรโชติ นางสาวการะเกด แท่นแก้ว

นางสาวปรีณา ก าจร นางสาวสุธาสินี อุดหนุน

นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี นางสาวกมลพร สินพุ (ท)

นางสาวณัฐวรรณ หาญค าหล้า เด็กหญิงสุภิวรรณ พรหมบุตร

นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์ เด็กหญิงจิรวรรณ หวลสัตย์

นางสาวกัลยารัตน์ ผาสุก เด็กหญิงสโรชา สุดาปัน

นางสาวกัลยาณี สร้อยสีหา นางสาวณัฏฐณิชา สมยา

นางสาววิภาวี สายใจ เด็กหญิงสุธิมนต์ เช้ือท าดี

นางสาวจิราภรณ์ ลัทธิวาจา นางสาวสิริจิต อ่อนน้อม (ก)

เด็กหญิงณัฐธิดา สมยา

นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์

นางสาวชนาภา เป็นสุข

ประธานผู้ตัดสิน :


