
รายการท่ี 35 เรือคยัค 1 คน  ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.ปากพนัง 1 นายอนุสรณ์  สมมิตร 3 00:42.11 เหรียญทอง

2 รร.ปากพนัง 2 นายวรรธนะ  จิตต์พันธุลาภ 1 00:43.44 เหรียญเงิน

3 มกช.เชียงใหม่ นายอาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี 5 00:44.83 เหรียญทองแดง

4 ม.แม่โจ้  นายณัฐพงษ์  จ าปาเกตุ 4 00:46.58

5 นนทบุรี สุรเดช  น  าเต้าทอง 2 00:46.85

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 42 เรือคยัค 1 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 2 น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 4 00:51.69 เหรียญทอง

2 ราชนาวี 1 น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 2 00:55.26 เหรียญเงิน

3 ม.แม่โจ้ นางสาวสุภิสรา ทาวี 3 01:05.03 เหรียญทองแดง

4 1

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 47 เรือคยัค 1 คน เยาวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายศักรินทร์ จองค า 3 00:40.54 เหรียญทอง

2 รร.กีฬานครนายก 1 นายภานุวัฒน์ จรรยาศิริ 4 00:42.09 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กชายธนัชชา ชัยจันทึก 5 00:43.16 เหรียญทองแดง

4 ม.เกษตรศาสตร์ นายวีร์ทิตย์ นาคกระแสร์ 2 00:43.54

5 ราชนาวี 2 นายสุระโชติ หลวงเอ่ียม 6 00:44.44

6 ราชนาวี 1 นายบุรัสกร แก้วแพทย์ 1 00:49.75

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 50 เรือคยัค 1 คน เยาวชน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์ 4 00:51.16 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ 3 00:51.39 เหรียญเงิน

3 มูลนิธิเรือพาย นางสาว ธนภรณ์ สมมิตร 2 00:53.29 เหรียญทองแดง

4 สุวรรณนาวา ด.ญ.เกวลิน ฤทธิธรรม 6 01:13.86

5 รร.กีฬานครนายก 2 นางสาวศุภณัฐ บุญศรี 5 DNS

6 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กหญิงสุพนิตา   สุกใส 1 DNS

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 29 เรือแคนู 1 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวสุภิวรรณ พรหมบุตร 3 01:00.97 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขันใจ 5 01:07.67 เหรียญเงิน

3 รร.ท่าตูม นางสาวมนทิราพร  สุดาปัน 2 01:09.62 เหรียญทองแดง

4 จุฬา นางสาวหัตถพร ติสงการ์ 4 01:12.08

5 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 48 เรือแคนู 1 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายอนุสิทธ์ิ สมรูป 6 00:46.77 เหรียญทอง

2 วารินธารา เด็กชายฉัตรชัย ปราค าศรี 4 00:48.60 เหรียญเงิน

3 รร.ปากพนัง 1 นายจักรภัทร  โอ่เรือง 1 00:49.03 เหรียญทองแดง

4 รร.ปากพนัง 2 นายยอดเย่ียม  สุทธิรักษ์ 5 00:51.08

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายจตุรภัทร นีละโยธิน 3 00:51.84

6 มทส. เด็กชายณัฐไนย เกตุวงศ์ 2 00:56.97

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 12 เรือแคนู 1 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กหญิงชยาภรณ์ ค าหล้า 3 01:05.15 เหรียญทอง

2 ราชนาวี 2 ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย 2 01:12.58 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 4 01:21.03 เหรียญทองแดง

4 1

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 39 เรือคยัค 2 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก นายภานุวัฒน์ จรรยาศิริ 4 00:40.11 เหรียญทอง

นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ลิ ว

นายพีรพัฒน์ เปรมภักดี

2 ราชนาวี นายบุรัสกร แก้วแพทย์ 2 00:40.63 เหรียญเงิน
นายสุระโชติ หลวงเอ่ียม

นายสิทธิรัตน์ จันทร

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชาณรงค์ศักด์ิ พลค า 3 00:41.20 เหรียญทองแดง

เด็กชายพิชญางกูร ทองป้ัน

เด็กชายธนัชชา ชัยจันทึก

4 พังงา กสิน  เรเน่  บอยเออร์ 5 DNF

กฤตนัย  ล่ิมบุตร

ภูผา  ธงสังก๋า

5 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 44 เรือคยัค 2 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ 4 00:49.38 เหรียญทอง
นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ

เด็กหญิงจิรวรรณ หวลสัตย์

2 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาวภัทรจิรา คนทน 2 00:51.37 เหรียญเงิน
นางสาวโสภิตนภา ภารเวช

เด็กหญิงธนนันท์ เตชะจตุรพิษ

3 รร.กีฬานครนายก เด็กหญิงสุพนิตา   สุกใส 3 00:52.75 เหรียญทองแดง

นางสาวศุภณัฐ บุญศรี

นางสาวนัสรีน ตานี

4 1

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 25 เรือแคนู 2 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.ปากพนัง นายจักรภัทร  โอ่เรือง 2 00:45.75 เหรียญทอง

นายยอดเย่ียม  สุทธิรักษ์

นายภัคพล  พรหมทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายณัฐปภัสร์ นิยมวันต์ 4 00:48.03 เหรียญเงิน
นายจตุรภัทร นีละโยธิน

นายอนุสิทธ์ิ สมรูป

3 มทส. นายกัณฐกะ เกตุวงค์ 3 00:48.53 เหรียญทองแดง
นายศิรชัช ตรีกลาง

เด็กชายณัฐไนย เกตุวงศ์

4 1

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 20 เรือคยัค 4 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ นางสาวสุธาสิณี อุดหนุน 00:44.56 เหรียญทอง
นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี

นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์

เด็กหญิงจิรวรรณ หวลสัตย์

2 รร.กีฬานครนายก นางสาวนัสรีน ตานี 00:49.06 เหรียญเงิน
นางสาวศุภณัฐ บุญศรี

นางสาววราลักษณ์ วาดเขียน

เด็กหญิงสุพนิตา   สุกใส

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาวภัทรจิรา คนทน เด็กหญิงธนนันท์ เตชะจตุรพิษ 00:49.22 เหรียญทองแดง
นางสาวโสภิตนภา ภารเวช เด็กหญิงชลิสา  ค าแสง

นางสาวนฤมล ดอกเกษ

นางสาวอ านวยพร ก๋งตาล

4 ราชนาวี ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 00:56.33
ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย

ด.ญ.กมลลักษณ์ สุกสี

ด.ญ.ก่ิงกมล  บ ารุงเขตต์

5 นนทบุรี ด.ญ.ปรีญา  บุญเรืองนาม ด.ญ.กัญญาพัชร  เป่ียมทรัพย์ 00:59.63
น.ส.อุษา  บุญเรืองนาม ด.ญ.ชญาดา  ค าภีร์ฑูล
น.ส.กานติมา สุทธิมาน
น.ส.บุณฑริกา  พรมรักษา

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 34 เรือ 5 ฝีพาย ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สอ.รฝ. วัชระ ม่วงคุ้ม อรุณ ทองมี 4 00:45.26 เหรียญทอง
พัลลภ จีนชัย สมชาย เครือนันตา
นาวี มีช่ืน นทีธร ศรีประชัย
สหราช คงคาชาติ

2 ม.เกษตรศาสตร์ นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายธิติวัฒน์ เหม่งเวหา 2 00:45.57 เหรียญเงิน
นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นายนันทิภาคย์ ช่างเสนาะ
นายฤชากร พลจารย์ นายวรายุส นวลศรี
นายศุภเดช ช้างน้อย

3 นนทบุรี นายสุริยา   โสมรักษ์ นายสุรศักด์ิ  สุภเจริญผล 3 00:45.86 เหรียญทองแดง
นายนาวี  สุวัณท้าว

นายอัครวิทย์  แสงทอง

เด็กชายภาสวุฒิ  แสงทอง

4 1

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 38 เรือ 5 ฝีพาย หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวอรกมล ไชยเรือน นางสาววริษา แก้วค าพันธ์ 3 00:54.81 เหรียญทอง
นางสาวกัณฐิกา พลพิลา นางสาวภิลาวัลย์  นกนุช

นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวจุฬารัตน์  เมืองโคตร

นางสาวพร ธิตา  โชติ กุล

2 ราชนาวี อุบลวรรณ  สังข์ทอง  สุจิตตรา  กองแก้ว 2 00:55.26 เหรียญเงิน
ทรรศนีย์  คมข า พิยดา  จงละเอียด

สุวดี  กองแก้ว นงนภัส  ศรีพิทักษ์

ภัทราวดี  ดาทอง

3 จุฬา ปัณฑารีย์ สีดาน้อย ปาณิสรา สุราษฎร์ 4 01:04.83 เหรียญทองแดง
สุขุมาภรณ์ ประไชโย แพรวพรรณ ผลหว้า

หัตถพร ติลังการ์ กนิษฐา เพ่ิมทรัพย์	

เกตุนิภา ทองสุขธรรม

4 1

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 31 เรือ 5 ฝีพาย เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มุกดาหาร นายธราธร  กิตติราช นายเกรียงไกร  ใจสุข 4 00:46.96 เหรียญทอง
นายธนันธร  วังคะฮาต เด็กชายชินพัฒน์  จรพิษ

นายธนกฤต  จรพิษ เด็กชายกฤติเดช เมืองโคตร

นายชัยวัฒน์  เมืองโคตร

2 รร.พิมายวิทยา นายพงศ์พิพัฒน์ พิพิธกุล  นายพิชิตโชค  ดวงทอง 3 01:07.80 เหรียญเงิน
นายวชิระวิทย์ คู่พิมาย  นายนิติพัฒน์   ประนัดเต

นายกิตติธิชื   แม๊กพิมาย เด็กชายณฐภัทร  แสวงผล

นายอภิรักษ์   อยู่อินทร์

3 1

4 2

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 43 เรือ 5 ฝีพาย เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มุกดาหาร นางสาวจิราภา  ทองผา นางสาวสบันงา  เมืองโคตร 2 00:57.57 เหรียญทอง
นางสาวณัฐภรณ์  เมืองโคตร นางสาวจีรัชญา  เมืองโคตร

นางสาวจิตรกัญญา  ทวีโคตร นางสาวสุทัตตา  เมืองโคตร

นางสาวสุพัตรา  กุลสุทธ์ิ

2 แพร่ เอมิกา  สืบแก้ว ปานระพี  ประสานยา 4 01:07.46 เหรียญเงิน
ปวรรณภัทร  ขอนพืช กนนวี  คิดชอบ
ทาชาริณี  เอีนดขันตี
พัชราภา  ไพรจักร

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาว นภัสสร บุพศิริ นางสาวอ านวยพร ก๋งตาล 3 01:16.95 เหรียญทองแดง
นางสาวปิยดา กิค า นางสาวเกตชดาพร  ทุสดี

นางสาวธานิดา บาลศิริ เด็กหญิงพรนิภา เฉยไธสง

นางสาวอ าพรรณ แสงจันทร์

4 1

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 17 เรือ 10 ฝีพาย ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สอ.รฝ. พ.จ.ท.อรุณ ทองมี จ.อ.นาวี มีช่ืน 3 00:50.73 เหรียญทอง
จ.อ.วัชระ ม่วงคุ้ม จ.อ.ดนุสรณ์ มัฆวาล

จ.อ.สมบัติ สมทรง จ.อ.ปวีร์ ดีแก้ว

จ.อ.นทีธร ศรีประชัย จ.อ.วชรพล สร้างพล

จ.อ.พัลลภ จีนชัย จ.ท.สุกฤษฎ์ิ รักการ

จ.อ.สมชาย เคร่ืองนันตา อส.ทพ.เมธา โพระดก

จ.อ.สหราช คงคาชาติ อส.ทพ.ธีระศักด์ิ พรหมบุตร

2 สกลนคร นายสกุลพร ภูล้อมทาง นายอนุวัตร คชเสนี 4 00:52.75 เหรียญเงิน
นายกฤตพรต แก้วมาตย์ นายจารุเดช วงค์พล

นายวรวุฒิ ไชยบุรมย์ นายสุรเชษฐ์ โนเรศ

นายไชยชนะ บุญวงษา นายสัญญา ชาเสน

นายสันติภาพ สมรูป นายแสงหล้า โพธิโคตร

นายอภิชิต ประสารยา นายรัตพล ปู่บุตรชา(ส ารอง)

นายศุภโชค ราชเดช นายรุ่งโรจน์ พรมแสง(ส ารอง)

3 รร.ท่าตูม นายศิริภพ  พลยุทธ์ นายเมธี  พานทอง 2 WD
นายสุวัฒน์  ทองมา นายกันทรากร  วัชรกุล
นายศุภกิจ  แก้วฉลาด นายชัชวาลย์  ศรีสุพรรณ
นายศิลาชัย  ค าสุขดี เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ปรักเจริญ

นายกฤตยชญ์  ชุมสุข นายรพีภัทร  ปราบมาลัย
นายตรีทเศศ  ระวังช่ือ เด็กชายณภัทร เมชบุตร
นายพิพัฒน์พงศ์  พรหมบุตร นายธีระพงษ์  ประสงค์

4 4

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 30 เรือ 10 ฝีพาย หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาววริษา แก้วค าพันธ์ นางสาวกัณฐิกา พลพิลา 3 00:57.41 เหรียญทอง
นางสาวธนพร โกมาสังข์ นางสาวอณัศยา จิตต์อาจ

นางสาวอรกมล ไชยเรือน นางสาวจุฬารัตน์  เมืองโคตร

นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์

นางสาวภิลาวัลย์  นกนุช นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ

นางสาวพร ธิตา  โชติ กุล นางสาวกนกอร กองทูล

นางสาวนัททวรรณ ภักดี นางสาวผุสดี จันทค ามา

2 ราชนาวี อุบลวรรณ  สังข์ทอง  ภัทราวดี  ดาทอง 4 00:58.91 เหรียญเงิน
วิลาวรรณ  อันฑะปัญญา ธัญญาพร  ถาวรแก้ว

ทรรศนีย์  คมข า นงนภัส  ศรีพิทักษ์

พัทธนันท์  สุรพลธนาวัฒน์  นัญธิดา  พวงบุบผา

พรธิตา  สองแก้ว สุจิตตรา กองแก้ว

สุวดี  กองแก้ว มนต์นภา  ต้นทอง

พิยดา  จงละเอียด รุสนี  สุเมร
3 รร.สวนศรีวิทยา นางสาวศศิธร  ค าสุวรรณ นางสาวขวัญธิดา สุวรรณภพ 2 01:00.46 เหรียญทองแดง

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกนิษฐา ไหมแก้ว จันทร์วิมล  แพ่งแป้น
เด็กหญิงธัญรัตน์  นิลสุข สิริวรรณ  สุขวัฒน์
นางสาวกฤตพร  ค าสุวรรณ นางสาวพิชญ์ศินีย์  ขวัญยุบล

นางสาวฐิติยา  เครือหงษ์ เด็กหญิงรัชนีพร  เพชรเนียม

เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยมงคล นางสาวเพชรรัตน์  ภาสภิรมย์

เด็กหญิงสุธาสิณี  มณีนิล เด็กหญิงพรพิมล ทองมี
4 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 37 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ภูเรือวิทยา นาย ณัฐวัฒน์ วังคีรี นาย วิศรุต วงศ์ศุภลักษณ์ 4 00:53.31 เหรียญทอง
นาย พงษ์วรินทร์ พวงศรี นาย นันพิพัฒน์ ภูนิติ  
นาย ธนากร ลีกระจ่าง นาย กฤษณพงศ์ สิงห์ค า
นาย สิราวิตร ยศพิมพ์ นาย ฐิตินันท์ จันทร์แต่งผล
นาย สราวุฒิ โกษาจันทร์ นาย ภานุวัฒน์ กฤษณา
นาย พีรดนย์ อาจแก้ว นาย ภูริพัฒน์ โสประดิษฐ์
นาย ศุภณัฐ แสนใจวุฒิ นาย พิสิษฐ์ ค าพิลา

2 มุกดาหาร ศุภษร  ค าปาน เกรียงไกร ใจสุข 3 00:53.61 เหรียญเงิน
กฤษณพงศ์  เมืองโคตร ธนันธร  วังคะฮาต

นาย ชัยวัฒน์  เมืองโคตร ธราธร  กิตติราช

กฤติเดช เมืองโคตร ธนกฤต  จรพิษ

วุฒิพงษ์   หมุนดี ชัชพิสิฐ  ฟังเร็ว

ณัฐภัทร  รัตนวงศ์ คงเดช  ท่าฉลาด

สิขเรศ  สมหวัง สพล เมืองโคตร
3 รร.บ้านดอนเขว้า นายธนวัฒน์ เนียมกลาง ด.ช.อดิเทพ  ใจซ่ือ 2 00:58.10 เหรียญทองแดง

นาบออัศวิน  ฉิมกลาง นายรัฐศาสตร์  จ่ันขุนทด

ด.ช.ธีรภัทร  รั งกลาง นายณัฐพล  แหลมพาย

ด.ช.สุรศักด์ิ  เงาโพธ์ิ ด.ช.กรวิชญ์  นิจจอหอ

ด.ช.กวิน  แก้วระหัน ด.ช.ศิวัฒน์  จ่ันขุนทด

ด.ช.พีรพัฒน์  ขอกรดส าโรง ด.ช.พีรพงษ์  พุทธชาติ

ด.ช.ธีระวัฒน์  บุญธรรม ด.ช.รัชชานนท์  หาญยุทธ
4 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 33 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 นนทบุรี เด็กหญิงสุพัตรา  อนุภาพ น.ส.เยาวลักษณ์  สุภากรณ์ 4 01:02.00 เหรียญทอง
ด.ญ.ศศินภา  ปะระมะ ด.ญ.ปริญญา  พุทธา

เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชะบ ารุง ด.ญ.มาริสา  แก้วโบราณ

เด็กหญิงกนกนิภา  สีดา

น.ส.กานติมา สุทธิมาน

ด.ญ.กฤติกา  สนโคกสูง

น.ส.เบญจมาศ  วรนุช
2 รร.บ้านดอนเขว้า ด.ญ.มนฤดี  ยวนนา ด.ญ.แพรวนภา  ทองปิว 3 01:04.78 เหรียญเงิน

ด.ญ.สุภนิดา  คิดเห็น ด.ญ.จริญาพร  อินเทศราช
ด.ญ.สิริภา  อ่อนทะเล ด.ญ.สุพัชรี  ทองภูบาล 
ด.ญ.สิริกาญ  อ่อนทะเล ด.ญ.ชลธิชา  ภูยังไม้
ด.ญ.นาเวียร์  เฉียบกลาง ด.ญ.สุภัทรา  จรรยาศิริ
ด.ญ.จีรวรรณ  พิมพวัฒน์ ด.ญ.พรนิภา  ธุระสุข
ด.ญ.นภสร  พงสเดา ด.ญ.พิชานันท์  หม่ันคง

3 รร.นวมินทร น.ส.ษยวดี เงาศรี น.ส.สุกัญญา พวงอินทร์ 2 WD
น.ส.ธมลวรรณ บิกขุนทด น.ส.ณัฏฐณิชา เอ่ียมแหยม

น.ส กฤติลักษณ์ บางแดง น.ส.พิมชนก ไพริน

น.ส.ชมพูนุช ฉายงาม ด.ญ.นภัสสร บุญยะกาญ

น.ส มณีรัตน์ ปุริโส ด.ญ พินยาดา ไพริน

น.ส.ลออรัตน์ ทองปอน ด.ญ.กานต์พิชชา คณะชาติ

ด.ญ.สุปัญญา เงินย่ิง ด.ญ วันทกาญจน์ เหง่าดี
4 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 46 เรือ 10 ฝีพาย ผสม 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นางสาวพร ธิตา  โชติ กุล 3 00:55.95 เหรียญทอง
นายธิติวัฒน์ เหม่งเวหา นางสาวกัณฐิกา พลพิลา

นายฤชากร พลจารย์ นางสาวจุฬารัตน์  เมืองโคตร

นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์

นายนันทิภาคย์ ช่างเสนาะ นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ

นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวธนพร โกมาสังข์

นางสาวอรกมล ไชยเรือน นางสาวกนกอร กองทูล
2 สกลนคร นางสาวเพ็ญพักตร์ ค าภูษา นายสาธิต สีหาราช 2 00:56.87 เหรียญเงิน

นางสาวพนิดา ประเช นายสันติภาพ สมรูป(ส ารอง)

เด็กหญิงชวิศา คณานันท์ นายสุรเชษฐ์ โนเรศ

นางสาว จรรยาศิรินันท์ ใจม่ัน นายสัญญา ชาเสน

นางสาว รัชนีพร นีอ ามาตย์ นายแสงหล้า โพธิโคตร(ส ารอง)

นางคองใจ พ่อศรีชา นายอดิศักด์ิ แข่งกระโทก

นายปิติพงษ พรมแสง นายรุ่งโรจน์ พรมแสง

3 จุฬา ปิยวิทย์ จันดี ปัณฑารีย์ สีดาน้อย 4 01:01.53 เหรียญทองแดง
ตันติกร เหล่าสุข สุขุมาภรณ์ ประไชโย

ดนุพร แสงบุญ หัตถพร ติลังการ์

สุเมธ สาระกูล เกตุนิภา ทองสุขธรรม

จิรภาส สายสิงห์ ปาณิสรา สุราษฎร์

ชาญชัย พิสมัย แพรวพรรณ ผลหว้า

มูฮาญีรีณ สาเรป กนิษฐา เพ่ิมทรัพย์	
4 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 51 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน ผสม 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มุกดาหาร ธราธร  กิตติราช จิราภา  ทองผา 3 00:55.50 เหรียญทอง
ธนันธร  วังคะฮาต ณัฐภรณ์  เมืองโคตร

ธนกฤต  จรพิษ จิตรกัญญา  ทวีโคตร

ชัยวัฒน์  เมืองโคตร สุพัตรา  กุลสุทธ์ิ

เกรียงไกร  ใจสุข สบันงา  เมืองโคตร

กฤติเดช เมืองโคตร จีรัชญา  เมืองโคตร

คงเดช ท่าฉลาด สุทัตตา  เมืองโคตร

2 นนทบุรี ด.ญ.ศศินภา  ปะระมะ ด.ช.จิรายุธ  เครือวงศ์ 2 00:55.91 เหรียญเงิน
เด็กหญิงกนกนิภา  สีดา ด.ช.ปิยะพงษ์ นิยมวันทร์

เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชะบ ารุง ด.ช.ศิรศักด์ิ  บุญก าเนิด

น.ส.เบญจมาศ  วรนุช นายวีระพงษ์  พิมสาร

น.ส.เยาวลักษณ์  สุภากรณ์ ด.ช.กรณ์ตนัย  เกตุกัน

ด.ญ.มาริสา  แก้วโบราณ เด็กชายภัทรพล	ชินวงศ์

ด.ญ.กฤติกา  สนโคกสูง
3 รร.พิมายวิทยา นางสาวกนกขวัญ อุทิศทวีธรรม  นายพงศ์พิพัฒน์ พิพิธกุล  1 00:56.72 เหรียญทองแดง

นางสาวขนิษฐา กุลนอก  นายวชิระวิทย์ คู่พิมาย 
นางสาวม่ิงขวัญ อรุณลักษณ์  นายกิตติธิชื   แม๊กพิมาย

นางสาวศิวนาถ ภักดีนอก  นายอภิรักษ์   อยู่อินทร์

นางสาวหงษ์หยก ขันนอก  นายพิชิตโชค  ดวงทอง

นางสาวรสริน     ศรีชุ่ม นายนิติพัฒน์   ประนัดเต
นางสาวภัทรวรินทร์  ช่างเช่ือง เด็กชายณฐภัทร  แสวงผล

4 รร.บ้านดอนเขว้า ด.ช.กรวิชญ์  นิจจอหอ ด.ญ.สุทรธิดา  วงศ์สนิท 4 01:04.96
ด.ช.ธีรยุทธ  รักไทย ด.ญ.สุภัทรา  จรรยาศิริ
ด.ช.วิทวัส  บ ารุงโค ด.ญ.กานต์พิชชา  จันตรี
ด.ช.พีรพงษ์  พุทธชาติ ด.ญ.จริญาพร  อินเทศราช
ด.ช.ศิวัฒน์  จ่ันขุนทด ด.ช.พีรพัฒน์  ขอกรดส าโรง
ด.ญ.วาทิณี  อ่อนโคกสูง ด.ญ.พรนิภา  ธุระสุข
ด.ญ.จีรวรรณ  พิมพวัฒน์ ด.ช.รัชชานนท์  หาญยุทธ

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 8 เรือ 10 ฝีพาย อาวุโส ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สยามอาวุโส นายวสันต์   มณีอินทร์ นายบุญลือ กอบางยาง 1 00:53.09 เหรียญทอง
นายธนันชัย    สังข์มังกร นายส ารวย    ก้อนนาค

นายจรัญ   มณีอินทร์ นายชูชาติ   ช่างทอง

นายเสน่ห์   มณีอินทร์ นายตระกูล   กุนนานนท์

นายพิริยะ    มณีอินทร์ นายสมชัย     เถ่ือนทองดี

นายไวพจน์   ดีแถลง นายดาวเรือง  ทิมเทศ

นายสมยศ    อ่ าตระกูล นางฉวีวรรณ   นันท์ธนะวานิช

2 ป.น าโชค นายสมควร  รอดตัวดี นายศุภวัฒน์  แสงอ่อน 4 00:53.53 เหรียญเงิน
นายประพันธ์  ทองอ่ิม นายไพรสน  ไว้สันเทียะ

นายวิเชียร  ความสุข นายพิทักษ์  ทองอ่ิม

นายอาทิตย์  โฉมฉลาด นายฐิตพงษ์  ขาวบาง

นายสรวุฒิ  แป้นข า นายณัษฐพงศ์  ท้องพระโรง

นายเจริญ  รักยงค์ นายพสิษฐ์  มงคลปทุมรัตน์

นายรุ่งเพชร  สมสุข นายทวีพงษ์  ดนตรีเจริญ

3 อาวุโสบางพลี น.ต.นิธิวัชร์   มงคลอริยวงศ์ นายสนอง  ประจงจัด 2 00:55.21 เหรียญทองแดง
ว่าท่ีร.ท.ดร.สมโพชน์  กวักหิรัญ นายขวัญเมือง  มโนวงษ์

นายน าพล  แก้วพารา นายลิขิต  สวัสดี

นายสุนทร  ประจงจัด นายสุนทร  พลิคามิน

นายวรวิทย์  ผูกพัน นายปัญจะ  ศรีโกเศส

นายอนุวัฒน์  ประจงจัด นายอ านวย  แย้มเพียร

นายก าธร  ประจงจัด นายบุญเรือง  มงคลศิลป์
4 BSAC นายสุรัฐ เพียงประสิทธ์ิพร ว่าท่ี ร.ต. กมล กุหลาบซ้อน 3 WD

นายสมหวัง ปึงเศรษฐกูล นายปัญญา นพคุณ

นายกิตติ ศิลพิวงค์ นายทองเปลว นามีผล

นายกริชฤทธ์ิ  หยิบเจริญพร นายนิคม ช่วยเกิด

นายเทอดสกุล สุฐมานนท์ นางสาวอมรรัตน์ ทัดดอกไม้

นายจักริน ทองจินดา
ว่าท่ีร้อยตรี ธนพร เสาวรัตน์ชัย

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 4 เรือ 10 ฝีพาย อาวุโส หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สกลนคร นางบุญไร ด้วงค าภา นางประทุมมา สุขศิริ 4 01:02.73 เหรียญทอง
นางวันนี ปู่บุตรชา นางบุญตา พ่อหาร

นางราชัน หน่ึงค ามี(ส ารอง) นางจันดา นามาจอมศรี(ส ารอง)

นางวันนิสา มาระนอ นางแหลมทอง แสนสามารถ

นางประพาด แสนสามารถ นางปิยะรมณ์ แก้วจันดา

นายไพศรี พรหมพินิจ นายหัสวิชัย เมืองโคตร

นางดวงใจ ด้วงค าภา นายวีระยุทธ์ ค าปาน
2 สยามอาวุโส ว่าท่ีร.ต.หญิง ถนอมศรี  ไชยชนะ นางอรุณรัตน์   ทองจินดา 5 01:05.25 เหรียญเงิน

นางจันทวรรณ    เกษมรัตน์ นส.พพรรธน์  มณีรัตน์

น.ส.จารุณี   ศุภมาศมงคล นางชมพร    สีเงิน

น.ส.ภาราดา   สุขธนัชษ์ น.ส.สาริศา    กาญจนเมธี

นางปัญญา  เกตุใหม่ นางกัณฑ์ เสวะกะ

น.ส.สุภาพร   ศรีภราพิทักษ์ นายวสันต์   มณีอินทร์

ว่าท่ี รต.หญิงณัฐยาน์ ธนินชวโรจน์ นางฉวีวรรณ   นันท์ธนะวานิช

3 อาวุโสบางพลี นางสาวชัญญานิษฐ์  ส้มเช้า นางสาวทัศนีย์  ท่ังสอ 3 01:08.46 เหรียญทองแดง
นางสาวลัดดา  เชื อช้าง นางสาวนภาพร  หมอนไม้

นางสาวอรัญญา  บุญรับ นางสาวสุปรีญา สนธิ

นางสาวศศิรภัสสร  ทองเดช นางสาวภมร จันทร์ขจร

นางสาวสมพิศ  พูลเพ่ิม นางธัญดา  ดิฐวีระเดช
นางสาวอนัญญา ธนโชติโรจกร นายปัญจะ  ศรีโกเศส

นางสาวศิริรัตน์  สวัสดี นายบัณฑิต  วงศ์ยอด
4 BSAC นางกาญจนา เข็มทอง นางปลื มจิตร บุญพ่ึง 2 WD

วัลญา เลิศวาสนา นางสาวฉัตรวดี  หาญวุฒินานนท์

นางสาวอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ นางสาวพัชรา กุลสันติพงษ์
นางสาวภัทราวรรณ์ สุนทราศรี นายกิตติ ศิลพิวงค์

นางนัคมน อัศวพาคุณ นางสาวราตรี  เย็นใจ
นางสาวจิราภรณ์ พราหมณ์คล  า นางสาวนิรานันท์  วิไลรัตนกุล

นางสาวปรางค์ขาว ปรุเขตต์ นายจีรศักด์ิ เขียวแช่ม

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 22 เรือ 10 ฝีพาย อาวุโส ผสม 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 สยามอาวุโส นายธนันชัย    สังข์มังกร นางอรุณรัตน์   ทองจินดา 1 00:56.31 เหรียญทอง
นายสมยศ    อ่ าตระกูล นส.พพรรธน์  มณีรัตน์

นายส ารวย    ก้อนนาค นางชมพร    สีเงิน

นายตระกูล   กุนนานนท์ น.ส.สุภาพร   ศรีภราพิทักษ์

นายประเสริฐ  ทวีสิงห์ นางกัณฑ์ เสวะกะ

เรือเอกอาจณรงค์  พานวิไล นายบุญลือ กอบางยาง

น.ส.สาริศา    กาญจนเมธี นางฉวีวรรณ   นันท์ธนะวานิช

2 สกลนคร นางรจนา ก าริสุ นายณรงค์ศักด์ิ เรรุจิภาสกรณ์ 4 00:57.22 เหรียญเงิน
นางบันไฟ สิงห์หะ(ส ารอง) นายภีรพัฒน์ ปัดทุมมา

นางมยุรี แสนสามารถ นายอภิชาติ อินธิโคตร

นายไพศรี พรหมพินิจ นายอนุรักษ์ ใบศรี(ส ารอง)

นางประทีน เพชรดีคาย นายพินิจ ไชยสาคร

นางหัสดี สุขศิริ นายหัสวิชัย เมืองโคตร

นายวิทยา คิอินธิ นายวีระยุทธ์ ค าปาน

3 อาวุโสบางพลี น.ต.นิธิวัชร์  มงคลอริยวงศ์ นางสาวชัญญานิษฐ์  ส้มเช้า 2 00:57.69 เหรียญทองแดง
ว่าท่ีร.ท.ดร.สมโพชน์  กวักหิรัญ นางสาวลัดดา  เชื อช้าง

นายสุนทร  ประจงจัด นางสาวอรัญญา  บุญรับ

นายบัณฑิต  วงศ์ยอด นางสาวศศิรภัสสร  ทองเดช

นายวรวิทย์  ผูกพัน นางสาวสมพิศ  พูลเพ่ิม

นายลิขิต  สวัสดี นางสาวทัศนีย์  ท่ังสอ
นางสาวอนัญญา ธนโชติโรจกร นางสาวนภาพร  หมอนไม้

4 BSAC นายสุรัฐ เพียงประสิทธ์ิพร นางสาวราตรี  เย็นใจ 3 WD
นายสมหวัง ปึงเศรษฐกูล นางวัลญา เลิศวาสนา

นายทองเปลว นามีผล นางกาญจนา เข็มทอง

ปัญญา นพคุณ นายกิตติ ศิลพิวงค์ (คัดท้าย)

ว่าท่ี ร.ต. กมล กุหลาบซ้อน นางสาวฉัตรวดี  หาญวุฒินานนท์

นางสาวอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ ว่าท่ีร้อยตรี ธนพร เสาวรัตน์ชัย

นางสาวจิราภรณ์ พราหมณ์คล  า นางสาวพัชรา กุลสันติพงษ์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี เรือ 10 ฝีพาย ท้องถ่ิน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผญ.บุญสืบ  ไตรสนีย์ ผช.ประพต  ค านาแซง 2 01:06.75 เหรียญทอง
ผญ.เดชา  ทูตไทย ผช.ส าอาง   จุลรักษา

ผญ.อนันต์  คุมพวก ผช.อภิญญา แก่นชัยภูมิ

ผญ.สุรศักด์ิ  แก้วคง ผช.ทองพูล  การุณ

ผช.มะโน  คนเนืองนา ผญ.เงิน  บุญช่วย

ผช.ไพวัลย์  จุลอักษร ก านัน อดุล  ชูยชัย

ผช.สงคราม บุญค า สารวัตร สมมาตร  กุลพรม

ผช.ทองเลียป์  กระจ่างฤทธ์ิสารวัตร สไนวล  งอกเงิน
2 ราชนาวี ชัยภูมิ พ.จ.อ.วัลลภ  แสนแก้ว จ.อ.อภิรักษ์  ยอดคีรี 4 01:07.06 เหรียญเงิน

จ.อ.บรรจง  คุ้มเขว้า จ.อ.จิรายุทธ  แก้วนามอง

จ.อ.สุวิทย์  มุ้งเอื อมกลาง จ.อ.วิโรจน์  ดรสีเนตร

จ.อ.ธวัชชัย  สุภาพ

พ.จ.ท.ชัยสิทธ์ิ  บุญโยธา

จ.อ.ปรัชา  มะลิดา

จ.อ.วิศิษย์  ใจชื น
3 สภา อบต.หนองนาแซงภิญโญ  ดวงพิล ภัทธพล 3 01:08.34 เหรียญทองแดง

สุริยะ  ฤทธ์ิจรุญ จงจวน  คณะสุข

สายันต์  จุลชัย ทอนสุข  ไตรเสนีย์

จ าปี  อินชนะ ไพรัตน์  เขตชัยภูมิ

จักรพงษ์  กลุพรม สมบัติ  งอกทอน

แก่นจันทร์  ค าบุญเรือง

จาตุพล  สมนาแซง

4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี เรือ 10 ฝีพาย ท้องถ่ิน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 หมู่ 2/11 ค าโพธ์  เดชละลม สายทิพย์  ยอดชัยภูมิ 3 01:15.32 เหรียญทอง
ยุพา  พลอยศรี สายฝน  มหาวงค์

น าฝน  ข้องชัยภูมิ ส าอาง  จุลรักษา

ปภาวรรณ  ค านาแซง กอบุญ  พุทธา

ส่วย  ธุดไธสงค์ ศักด์ินริรทร์  เปล่ียนงูเหลือม

สมบัติ  อ้อนชัยภูมิ

สุดสวย  หาญรุก

2 หมู่ 8/13 สงาน  แก้วก่ิง ดาริยา  แก่นชัยภูมิ 4 01:28.18 เหรียญเงิน
บุญแทน  แก้วคง พัชรี  รัตนเสิรฐ

ปภาดา  ไตรโยธี กวินนารา  เพอร์สัน

ธศร  กุลพรหม อุษา  ทัดไทย

สงวน  ไตรเสนีย์ นิยม  กุลปก้ว

ภาวินี  เพียรชัยภูมิ สรศักด์ิ  แก้วคง

จิรประไพร์  ไตรโยธี
3 รักสุขภาพหนองนาแซงนายธนกฤษ  คิดฉลาด บังอร  ก าลังทวี 2 01:51.97 เหรียญทองแดง

วราวุธ  เขียวอ่อน สมหวัง  คณะสุข

ตุ่ย  สัมเช้า นวลละออง  ติดชัยภูมิ

ค าเพียร  วงค์พรหม แตงออน  จิตแตน

ราตรี  พรมณี น่ิมนวน   เขียวอ่อน

จารุวรรณ  กลีบชัยภูมิ

วิไล  ช าโพธ์
4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี เรือ 10 ฝีพาย ท้องถ่ิน เยาวชน 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ธรรมปพน  ผาดไธสง ทักดนัย  อุดมสุข 2 01:00.88 เหรียญทอง
เบญจพล  ตันมา กิตติภูมิ  สุนทร

ภูริภัทร  พวงสุคนธ์ นิธิกุล  คิดสุขุม

พิชัย  สีมา เทอดศักด์ิ  ตันตะกูล

รัฐ๓มิ  บุญเสนา พงษพัฒน์  ม่วงทิพย์

อรรถกร  พงษ์เสาร์

พีรพัฒน์  แฝงรานี

2 เยาวชนหนองนาแซง Aน.ส.โบนัส  อาจลา โชกุน  ติ นชันภูมิ 3 01:05.08 เหรียญเงิน
พีรภัทร  โคตะแก่นทราย กฤษฏา  มาตรโคกสูง

วาย  คล่องชัยภูมิ ธนกร  สุวรรณกูล

นิติภูมิ  มีผล พัทพงษ์  ณะรังศรี

ศุภกฤษ์  กฤษกุล วัชรภัทร  หม่ืนระวัง

อติวิญ์  ทอนโคตร

อนาคิน  เติมวัน
3 เยาวชนหนองนาแซง Bกฤติน  บุญชูรัตนภาพ ศิวนารถ  นิลวัฒน์ 4 02:17.81 เหรียญทองแดง

นิติ  สุพิพัฒน์ในดี โชคชัย  อิตศาสร์

อนุกูล  ไวไธสง ภูเบศว  ไฝชัยภูมิ

ธนากร  สุวรรณกูล พุฒิพงศ์  สานโคกสูง

กฤษณะ  ค านาแซง

สิริวิชญ  ไตรสูงเนิน

ภาคภูมิ  ค าบุญเรือง
4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 1

ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2565 ณ หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล


