
รายการท่ี 49 เรือ 10 ฝีพาย หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นางสาวแพรวพรรณ ผลหว้า นางสาวรุ่งนภา วงเทพ 4 00:57.46 เหรียญทอง
นางสาวอัญชลี ธรรมสิงห์ นางสาวภัทรวดี ค าลือเลิศ
นางสาวสุวรรณี อรมูล นางสาววิภาวัส แสงทอง
นางสาวพรชิตา ดวงใจ รัตนพร  ควบพิมาย
นาวสาวธิติพร ยอดหนู มีสญา  ค้าข้ึน
นางสาวเบญญทิพย์ แสนส าโรง

นางสาวนัทชา จินา
2 ม.เกษตร นางสาววริษา แก้วค าพันธ์ นางสาวกัณฐิกา พลพิลา 2 00:57.72 เหรียญเงิน

นางสาวภิลาวัลย์  นกนุช นางสาวกนกอร กองทูล
นางสาวอรกมล ไชยเรือน นางสาวจุฬารัตน์  เมืองโคตร

นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์
นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ

นางสาว พร ธิตา โชติ กุล  นางสาวอณัศยา จิตต์อาจ
นางสาวนัททวรรณ ภักดี

3 ราชนาวี น.ส.วิลาวรรณ  อันทะปัญญา น.ส.นงนภัส  ศรีพิทักษ์ 3 01:01.70 เหรียญทองแดง
น.ส.ทรรศนีย์  คมข า น.ส.สุจิตรา กองแก้ว
น.ส.พัทธนันท์  สุรพลธนาวัฒน์  วัชราณี  นักรบ
น.ส.สุวดี  กองแก้ว น.ส.รุสณี  สุเมร  
น.ส.พรธิตา  สองแก้ว น.ส.ธัญญาพร  ถาวรแก้ว
น.ส.อุบลวรรณ  สังข์ทอง  น.ส.ภัทราวดี  ดาทอง
น.ส.ปพิชญา  สาระวงค์ ขวัญสุดา  แย้มประโคน

4 พรเทพสิรินธร ธีรพร  ปันอ้าย นันทัชพร  อ่ินปัน 5 01:06.68
ธิดา  สกุล อาทิตยา   ศุภลักษณ์พิทักษ์
เยาวเรศ  ดอนเกษม พัชรินทร์  แดงประดับ
ผกามาศ  บุญมี ทิพย์สุคนธ์  สมศรี
อรสุดา  หม่ืนลิ วิรดา หาญศิริรักษ์
จิรวดี  เรืองสมบัติ พิมพกา   แซ่ลี
ทิตติยา  ใจสม ศิริวิตรี   ศีติสาร

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

                     ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 50 เรือแคนู 1 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงชยาภรณ์ ค าหล้า 2 01:04.81 เหรียญทอง

2 ราชนาวี 2 ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย 5 01:09.96 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 3 01:19.80 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาอุบลราชธานี 1นางสาวปิยดา          กิค า 6 01:42.86

5 รร.กีฬาอุบลราชธานี 2นางสาวธานิดา  บาลศิริ 1 02:05.67

6 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 4 BYE

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 51 เรือคยัค 2 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ 2 00:51.36 เหรียญทอง
นางสาวจิรวรรณ หวลสัตย์
นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์

2 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาวภัทรจิรา       คงทน 4 00:51.69 เหรียญเงิน
นางสาวโสภิตนภา     ภารเวช
นางสาวนันท์นิชา    วงศา

3 รร.กีฬานครนายก ด.ญ.สุพนิตา สุกใส 5 00:53.69 เหรียญทองแดง
นางสาวศุภณัฐ บุญศรี
นางสาวธิดารัตน์ มูลจันทร์

4 ราชนาวี ด.ญ.กมลลักษณ์ สุกสี 3 01:14.83
ด.ญ.ก่ิงกมล  บ ารุงเขตต์
ด,ญ,ธัญลักษณ์ จันทร์เดช

5 1

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 53 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวมนฤทัย สุภาพ นางสาวกัลยาณี สร้อยสีหา 4 00:58.71 เหรียญทอง
นางสาวการะเกด แท่นแก้ว นางสาวศิรินันท์ ทันแก้ว
นางสาวชนาภา เป็นสุข นางสาวกัลยารัตน์ ผาสุก
นางสาวขวัญชนก แซ่เฮง นางสาวจิราภรณ์ ลัทธิวาจา

นางสาวณัฏฐณิชา สมยา นาวสาวสโรชา สุดาปัน
นางสาววิภาวิ สายใจ นางสาวกมลพร สินพุ
นางสาวณัฐวรรณ หาญค าหล้า นางสาวฐิติชญา ขัดยอด

2 รร.นวมินทรฯ ด.ญ.พลอยรุ้ง เดฮอระตา น.ส.สุกัญญา พวงอินทร์ 3 01:00.11 เหรียญเงิน
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.ญพรนภัส พันธ์ุอารีย์ ด.ญ วันทกาญจน์ เหง่าดี
ด.ญ.สุปัญญา เงินย่ิง

3 รร.บ้านดอนเขว้า ด.ญ.นภสร  พงสเดา ด.ญ.สิริกาญ  อ่อนทะเล 5 01:00.55 เหรียญทองแดง
ด.ญ.จริญาพร  อินเทศราช ด.ญ.นาเวียร์  เฉียบกลาง
ด.ญ.สิริภา  อ่อนทะเล ด.ญ.กานต์พิชชา  จันตรี
ด.ญ.แพรวนภา  ทองปิว ด.ญ.พิชานันท์  หม่ันคง
ด.ญ.สุพัชรี  ทองภูบาล ด.ญ.สุทรธิดา  วงศ์สนิท
ด.ญ.สุภนิดา  คิดเห็น ด.ญ.พรนิภา  ธุระสุข
ด.ญ.มนฤดี  ยวนนา ด.ญ.สุมิตรา หลวงปราบ

4 อบจ.อ านาจเจริญ นางสาวจิตตานันท์  ค าเลิศ นางสาวอริยา  ศรีทอง 2 01:00.90
นางสาวปนิดา  สุขบรรณ์ นางสาวนภาพร  ผิวจันทร์

นางสาวพิชญา  กาละกุล เด็กหญิงภูริชญา  พลเมือง

นางสาวมณีรัตน์  บุตรรักษ์ เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโสม

นางสาวสุกัญญา  พนารินทร์ เด็กหญิงกนกพร  อ าพันธ์

นางสาวอนันตญา  หินผา เด็กหญิงชนัญธิดา  กันยะมาลา

นางสาวอภัสรา  พุ่มโพธ์ิ เด็กหญิงนรินญา  แซ่โค้ว

5 จ.สุรินทร์ น.ส.ชลดา  มาเสมอ ด.ญ.ประดับขวัญ  เกล้ียงพร้อม 1 01:04.54
ด.ญ.ปิยธิดา  สอนทอง น.ส.วรารัตน์  ทองมาก

ด.ญ.วิรุฬห์กานต์ เปตาคุ น.ส.วุ้นเส้น  ทองมาก

น.ส.วรารัตน์  สีเขียว ด.ญธัญพร  ผ้าผิวดี

น.ส.ฉัตรกลม  สุภาพ น.ส.นิรชา  ทีทอง

น.ส.ปราวีณา  นามสว่าง ด.ญ.ทักษพร  ศรีพลนอก

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

                     ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



น.ส.อิสริยาภรณ์  สร้างดี น.ส.เหมหงษ์  ทองมาก

6 จ.แพร่ อินทิรา ตะเวที เอมิกา  สืบแก้ว 6 01:07.63
วริศรา  สอนปาละ ทาชาริณี  เอียดขันตรี
ธันชนก  วังแผน ปวรรณภัทร  ขอนพืช
อภิชญา  สืบแก้ว กรรณิกา  ธูปทอง
อรจิรา  ศรีอาจชัย ปัทมา  ประเวทรัมย์
กรรวี  แห้วเพชร ธัญสินี  เหล่าเป
สายน้ าฝน  ทองประไพ กรรวี  คิดชอบ

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 54 เรือแคนู 2 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวสุภิวรรณ พรหมบุตร 2 00:59.91 เหรียญทอง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ขันใจ
นางสาวสุธิมนต์ เช้ือท าดี

2 รร.กีฬานครนายก นางสาววรินยาภรณ์  น่ิมนวล 4 01:05.82 เหรียญเงิน
นางสาวกาญจนา  มาลสกุล

3 พรเทพสิรินธร ผกามาศ บุญมี 5 01:13.60 เหรียญทองแดง
ธิดา แจวสกุล
อาทิตยา   ศุภลักษณ์พิทักษ์ 

4 มกช.เชียงใหม่ นางสาวแพรวพรรณ ผลหว้า 1 DNF
นางสาวกฤษณา แก้วประเสริฐ

5 มกช.ล าปาง นางสาววรพร บุญยู่ฮง 3 DNF
นางสาวภาวิณี เหนียวคง

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 56 เรือแคนู 1 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายอนุสิทธ์ิ สมรูป 3 00:47.71 เหรียญทอง

2 จ.นครศรีธรรมราช 1  นายจักรภัทร  โอ่เรือง 5 00:48.43 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายกฤษณะ จวงจันทร์ 1 00:49.02 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬานครนายก 1 นายสันติภาพ ปัญญานะ 2 00:50.66

5 วารินธารา นายฉัตรชัย ปราค าศรี 6 00:50.91

6 จ.นครศรีธรรมราช 2  นายยอดเย่ียม  สุทธิรักษ์ 4 00:52.49

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 57 เรือ 10 ฝีพาย อาวุโสผสม 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 จ.สกลนคร นางประพาด แสนสามารถ นายภานุวัฒน์ สุวรรณมาโจ 4 00:56.40 เหรียญทอง
นางบุญตา พ่อหาร นายโอฬาร ฮดบุญเรือง
นางหัสดี สุขศิริ นายณรงค์ศักด์ิ เรรุจิภาสกรณ์

นางประทุมมา สุขศิริ นายชนะชัย แก้ววิจิตร
นางไพศรี พรหมพินิจ นายหัสวิชัย เมืองโคตร
นายมงคลชัย เนาค าแพง นายวีระยุทธ์ ค าปาน
นายทรงวุฒิ จันทะพินิจ นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา

2 อาวุโสบางพลี น.ต.นิธิวัชร์  มงคลอริยวงศ์ นางสาวชัญญานิษฐ์  ส้มเช้า 3 00:57.47 เหรียญเงิน
ว่าท่ีร.ท.ดร.สมโพชน์  กวักหิรัญ นางสาวลัดดา  เช้ือช้าง
นายพนม  ศรีเล็ก นางสาวศิริรัตน์  สวัสดี
นายบัณฑิต  วงศ์ยอด นางสาวศศิรภัสสร  ทองเดช
ร.ต.อ.ขรรด์ติ  จิตตส าเริง นางสาวสมพิศ  พูลเพ่ิม
นายลิขิต  สวัสดี นางสาวทัศนีย์  ท่ังสอ
นายสุนทร  ประจงจัด นางสาวนภาพร  หมอนไม้

3 จ.สุรินทร์ นายเฉลิมพล  สนวิจิตร นางเพ็ญ  สุทธิสาร 2 00:57.88 เหรียญทองแดง
นายเชิด  สมรูป น.ส.กัญญา  พรหมบุตร
นายสัญชัย  ผ้าผิวดี นางประเสริฐ  ทรงพระ
นายจวน  เอ็นดู นางกองทรัพย์ พรหมบุตร
นายพาน  พรหมบุตร นายธนธรณ์  ซ้อนศรี
นางอ าพร  นากระแสร์ นายณฐภัพร  พรหมบุตร
นางศิวพร อุดรเขต นายจรูญ  พรหมบุตร

4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

                     ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 58 เรือคยัค 4 คน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นายอาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี นายกฤติพงษ์ ย่ิงยง 4 00:42.38 เหรียญทอง
นายณัฐภัทร ชัยจันทึก

นายณัฐกุล แบ่งทิศ

นายผลิตโชค บุญมี

2 ราชนาวี จ.อ.ประฏิภัทร อร่ามเมือง นาวาตรี ปิยพันธ์ เผ่าพัฒน์ 3 00:43.42 เหรียญเงิน
นรจ. ณัฐวุฒิ ธิบดี สิบเอกชัชฤทธ์ิ บุญหม่ืน

นรจ. ธนวัฒน์ จันทร์แสงศรี

นรจ. ภูยศ เจริญใจ

3 2

4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 60 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชนผสม 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายสิงหา เพ่ิมผล นางสาวมนฤทัย สุภาพ 3 00:53.38 เหรียญทอง
นายอิสรา จันดาผล นางสาวณัฐวรรณ หาญค าหล้า

นายสุรศักด์ิ สายนุ้ย นางสาวขวัญชนก แซ่เฮง
นายกฤตภาส ซาเมืองศรี นายสถาพร ถาวรพงศ์
นายปรีชา จันปา นางสาวจิราภรณ์ ลัทธิวาจา

นางสาวศิรินันท์ ทันแก้ว นายภานุวัฒน์ ซ้อนศรี
นางสาวการะเกด แท่นแก้ว นางสาวติชญา ขัดยอด

2 มุกดาหาร ธราธร  กิตติราช จิราภา  ทองผา 4 00:54.17 เหรียญเงิน
ธนันธร  วังคะฮาต ณัฐภรณ์  เมืองโคตร
ธนกฤต  จรพิษ จิตรกัญญา  ทวีโคตร
ชัยวัฒน์  เมืองโคตร สุพัตรา  กุลสุทธ์ิ
เกรียงไกร  ใจสุข สบันงา  เมืองโคตร
กฤติเดช เมืองโคตร พรไพลิน  รูปดี
คงเดช ท่าฉลาด กุลจิรา เมืองโคตร

3 อบจ.อ านาจเจริญ นางสาวจิตตานันท์  ค าเลิศ นายอนุชิต  ศิลากลาง 1 00:56.41 เหรียญทองแดง
นางสาวปนิดา  สุขบรรณ์ นายพีระพัฒน์  ชนะชัย

นางสาวกนกพร  อ าพันธ์ นายย่ิงคุณ  แก้วสุพรรณ

นางสาวมณีรัตน์  บุตรรักษ์ นายธนภัทร  หินผา

นางสาวสุกัญญา  พนารินทร์ นายปิยวัฒน์  ราศี

นางสาวอนันตญา  หินผา นายภควัต  นาวัลย์

นางสาวนภาพร  ผิวจันทร์ นายตะวัน  ถืออาสนา

4 รร.นวมินทรฯ น.ส.ธมลวรรณ บิกขุนทด นาย อรรถพล พ่วงเเพ 2 00:56.71
น.ส.ชมพูนุช ฉายงาม นายธนภูมิ พ่วงพูล

น.ส มณีรัตน์ ปุริโส นาย รัฐพงษ์ ค้ าคูณ

น.ส.ลออรัตน์ ทองปอน นาย ณัฐวรรธน์ รัตนจันทรา

น.ส.สุกัญญา พวงอินทร์ นายธนพัฒน์ ชมเเจ้ง

น.ส.ณัฏฐณิชา เอ่ียมแหยม ด.ช นัฐพล เเก้วประเสริฐ

ด.ช ธัชรชัย ค าสี น.ส.พิมชนก ไพริน

5 จ.สุรินทร์ น.ส.ชลดา  มาเสมอ นายธนากร  เปลกระโทก 5 00:57.69
น.ส.วรารัตน์  สีเขียว ด.ช.กฤตพร  อมรฤทธ์ิไทย
น.ส.นิรชา  ทีทอง นายวรายุทธ  พรหมบุตร
น.ส.ปราวีณาา  นามสว่าง ด.ญธัญพร  ผ้าผิวดี
น.ส.อิสริยาภรณ์  สร้างดี นายธนธรณ์  ซ้อนศรี
นายรพีภัตร  บุญพวง ด.ญ.วิรุฬห์กานต์ เปตาคุ
ด.ช.ธีวัตม์  แสนกล้า ด.ช.นิติศาสตร์  อนุลาวัพท์

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

                     ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



6 ราชนาวี กฤตนัย  ล่ิมบุตร มนัญญา  ทองผล 6 01:00.82
ปัลลวัตร  แสงแร่ เนตรวิภา  ฟักทอง
ภูผา  ธงสังก๋า ปพิชญา  สาระวงค์
จตุรภัทร  บุญมา มัณฑนา  อร่าม
ชัยณรงค์  ปฏิโต อภิญญา  ศุภพันธ์
เจรนัยต์  เช้ือเพชร วชิรญาณ์  โพธ์ิทอง
สรวิศ  ศรีอักษรภูษิตาภร กวินร์ตา  บุหงา

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



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

1 ราชนาวี 2 จ.อ.ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย 4 00:45.12 เหรียญทอง

2 จ.นครศรีธรรมราช นายทัตเทพ  แก่นอินทร์ 3 00:49.46 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 จ.อ.ณัฐพงศ์ สมเส็จ 5 00:51.79 เหรียญทองแดง

4 มูลนิธิกีฬาเรือพาย นายพัธลักษณ์ นีละโยธิน 2 00:52.73

5 มกช.เชียงใหม่ นายธีรภัทร์ เสนาะ 1 00:53.31

6 รร.กีฬาอ่างทอง 2 นาย เตชสิทธ์ิ จ้อยโคกสูง 6 00:55.71

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 63 เรือคยัค 4 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ล้ิว นายปองพล นาคทองอินทร์ 3 00:36.11 เหรียญทอง
นายพีรพัฒน์ เปรมภักดี นายอภิวิชญ์ ประดับญาติ

นายวีระศักด์ิ เปรมปรี

นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชาณรงค์ศักด์ิ พลค า นายศักรินทร์ จองค า 4 00:37.20 เหรียญเงิน
เด็กชายพิชญางกูร ทองป้ัน นายเจษฎาพร สิมมา

เด็กชายธนัชชา ชัยจันทึก

เด็กชายภัททิยะ ผาสุก

3 รร.กีฬาอ่างทอง นายศุภกิตต์ิ มีชัย นายภากร นพกัณฑ์ 2 00:48.73 เหรียญทองแดง
นายกิตติภูมิ ค าลา นายชลธาล ฉายา

ดช.ศิวกร จันทร์ภิรมย์

นายธนภัทร ศาสตร์ประสิทธ์ิ

4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 64 เรือ 10 ฝีพาย ผสม 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นางสาวแพรวพรรณ ผลหว้า นางสาววิภาวัส แสงทอง 2 00:52.79 เหรียญทอง
นายณัฐกุล แบ่งทิศ นางสาวพรชิตา ดวงใจ
นางสาวนัทชา จินา นางสาวอัญชลี ธรรมสิงห์
นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว นางสาวธิติพร ยอดหนู
นายธีรพล จูทิม นางสาวสุวรรณี อรมูล
นายพีรวัส สง่าศรี นางสาวรุ่งนภา วงศ์เทพ
นายชินวัตร ขันค า นายยศวัจน์ ภูพิริยนนท์

2 ราชนาวี นรจ.ศราวุธ จันทร์แก้ว น.ส.วิลาวรรณ  อันทะปัญญา 5 00:53.66 เหรียญเงิน
นรจ.กันติทัต เนาค าแพง น.ส.ทรรศนีย์  คมข า
นรจ.กฤษฏา เมืองโคตร น.ส.อุบลวรรณ  สังข์ทอง 
นรจ.ณรงค์ชัย เมืองโคตร น.ส.สุวดี  กองแก้ว
นรจ.บุญญทธ์ิ ครุยทอง น.ส.ภัทราวดี  ดาทอง
นรจ.ฌัฐวุฒิ อินทร์จันทร์ น.ส.นงนภัส  ศรีพิทักษ์
นรจ.ธนทัต แจ่มเพ็ง น.ส.สุจิตรา กองแก้ว

3 ม.เกษตร นางสาววริษา แก้วค าพันธ์ นางสาวกัณฐิกา พลพิลา 3 00:54.32 เหรียญทองแดง
นางสาวอรกมล ไชยเรือน นายธนภัทร  สมบูรณ์
นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายวัศนพล ดิษฐษร
นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นางสาวณัฐชยา ดีสุยา
นายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ นางสาวเบญจมาศ อ่อนประสพ

นางสาว พร ธิตา โชติ กุล  นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์
นางสาวกนกอร กองทูล นายสุทธิพันธ์ ทันวัน

4 จ.สกลนคร นางสาวพนิดา ประเช นายชัยชนะ บุญวงษา 4 00:55.45
เด็กหญิงชวิศา คณานันท์ นายสมฤทธ์ิ อุตเสน
นางสาว รัชนีพร นีอ ามาตย์ นายภควัติ วัฒนา 
นางสาวกรกมล งอยผาลา เด็กชายชยพล พระพล
นางสาวพิมพ์ผกา ไชยพร เด็กชายปิยัวัตน์ ธ.น.ตุ่น
นางสาวเพ็ญพักตร์ ค าภูษา นายอดิศักด์ิ แข่งกระโทก
นางสาวพิมพ์ชนก เพชรดีคาย นายสุรเชษฐ์ โนเรศ

5 จุฬา ตันติกร เหล่าสุข ปภาวรินทร์  คลองมีคุณ 1 01:03.97
มูฮาญีรีน  สาเรป จารุวรรณ  กันทอน
ปฏิปัน  จันทโชติ สุขุมาภรณ์  ประไชโย
เกียรติศักด์ิ  สิงห์แก้ว ณัฐภัทร  เมืองพูล
สุเมธ  สาระกูล ณัฏฐ์  กลมอินทร์

ภัทรสุดา  ชาติภูธร กนิษฐา  เพ่ิมทรัพย์
ปาณิสรา  สุราษฎร์  ชาญชัย พิสมัย

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

                    ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล





รายการท่ี 65 เรือคยัค 1 คน  ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ 2 นายณัฐภัทร ชัยจันทึก 4 00:40.21 เหรียญทอง

2 สิงห์บุรี ชาญฤทธ์ิ  ฉากเขียน 3 00:40.78 เหรียญเงิน

3 มูลนิธิกีฬาเรือพาย นายวิชญ์ธินันต์ ขาลสุวรรณ 5 00:41.95 เหรียญทองแดง

4 จ.นครศรีธรรมราช นายวรรธนะ  จิตต์พันธุลาภ 6 00:43.08

5 มกช.เชียงใหม่ 1 นายอาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี 2 00:44.50

6 ราชนาวี 1 นรจ. ณัฐวุฒิ ธิบดี 1 00:45.57

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 66 เรือคยัค 2 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 2 00:51.76 เหรียญทอง
น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี
ด.ญ.นิษฐ์ชิตา ทันหา

2 จ.นครสวรรค์ สุภิญญา  กรอบทอง 3 00:55.46 เหรียญเงิน
พิชญา  ด าสนิท
พิมพ์ธิดา  จันจ่ันเพ็ชร์

3 พรเทพสิรินธร อรสุดา  หม่ืนลิ 4 01:23.44 เหรียญทองแดง
ธิดา  แจวสกุล
จิรวดี   เรืองสมบัติ

4 1

5 5

6 6

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 67 เรือแคนู 2 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายกฤษณะ จวงจันทร์ 4 00:44.44 เหรียญทอง
นายอนุสิทธ์ิ สมรูป
นายจตุรภัทร นีละโยธิน

2 จ.นครศรีธรรมราช  นายจักรภัทร  โอ่เรือง 6 00:44.93 เหรียญเงิน
 นายยอดเย่ียม  สุทธิรักษ์
 นายโชคชัย  รักนุกูล

3 รร.กีฬานครนายก นายสันติภาพ ปัญญานะ 1 00:47.13 เหรียญทองแดง
นายบุญฤทธ์ิ  น่ิมนวล
เด็กชายอลงกรณ์  ไพรมะณี

4 รร.กีฬาอ่างทอง นายอภิชาติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 5 00:48.28
นายสุภนัย แสงมณี
นายธีรเมธ ต้อนรับ

5 รร.ปากพนัง  นายภัคพล  พรหมทอง 3 00:48.67
 นายศุภวิชญ์  ช่วยแก้ว
 นายบุรัสกร  สุขคตะ

6 ราชนาวี ด.ช.ภาคิน  คงกะพันธ์ 2 01:12.34
ด.ช.เจษฎา  รับค าอินทร์
ด.ช.วิศรุต ผาสิกา

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 68 เรือคยัค 1 คน เยาวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน 3 00:41.43 เหรียญทอง

2 ม.เกษตร นายวีร์ทิตย์ นาคกระแสร์ 4 00:43.47 เหรียญเงิน

3 มูลนิธิกีฬาเรือพาย 1 นายทศพล อุทธโยธา 5 00:43.68 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายธนัชชา ชัยจันทึก 2 00:43.88

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กชายพิชญางกูร ทองป้ัน 6 00:44.40

6 รร.กีฬานครนายก 2 นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ล้ิว 1 00:48.61

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 69 เรือคยัค 4 คน ยุวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก เด็กชายวีรพงศ์   เชิดชู เด็กชายคุณากร  อาสายุทธ์ 4 00:38.69 เหรียญทอง
เด็กชายภูริณัฐ  ประดับญาติ เด็กชายภาสกร เสือเหลือง

เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่

เด็กชายชยุต     มะลิทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายอาทิตย์ สีสด เด็กชายผลิตโชค บุญมี 2 00:39.87 เหรียญเงิน
นายวรายุทธ์ อินทะเสน

เด็กชายแสงพระจันทร์ ขัตธิ

เด็กชายพีรพัฒน์ สมรูป

3 ราชนาวี ด.ช.วัชรพันธ์ อ่วมประเสริฐ 3 00:50.36 เหรียญทองแดง
นายศราวรณ์ จิตร์บรรจง

ด.ช.จักรพรรดิ วรรณอุดม

ด.ช.กิตติธัช เต็งวรกิจ

4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 70 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายปรีชา จันปา นายอิสรา จันดาผล 4 00:50.60 เหรียญทอง
นายณัฐวัตร ชาติเหิม นายกฤตภาส ซาเมืองศรี
นายกษิด์ิเดช จุมป๋าน้ า นายสรกฤช อ่ิมทิม
นายภัคพล อินอ่ิม นายภารักษ์ สวนขัน
นายสถาพร ถาวรพงศ์ นายสิงหา เพ่ิมผล
นายสุรศักด์ิ สายนุ้ย นายภานุวัฒน์ ซ้อนศรี
นายเฉลิมชัย พลค า นายสิรวิชญ์ เช้ืออ่ า

2 มุกดาหาร ศุภษร  ค าปาน เกรียงไกร ใจสุข 3 00:50.87 เหรียญเงิน
กฤษณพงศ์  เมืองโคตร ธนันธร  วังคะฮาต
ชินพัฒน์  จรพิษ ธราธร  กิตติราช
กฤติเดช เมืองโคตร ธนกฤต  จรพิษ
วุฒิพงษ์   หมุนดี ชัยวัฒน์ เมืองโคตร
ณัฐภัทร  รัตนวงศ์ คงเดช  ท่าฉลาด
สิขเรศ  สมหวัง สพล เมืองโคตร

3 อบจ.อ านาจเจริญ นายตะวัน  ถืออาสนา นายศิริโรจน์  เสนสาร 5 00:53.27 เหรียญทองแดง
นายธนภัทร  ปัญญาวงศ์ นายสิรภัทร  ปรือทอง
นายธีกวิน  สีเสมอ นายอดิเทพ  สุทธิวงศ์ตระกูล

นายปิยวัฒน์  ราศี นายอนุชิต  ศิลากลาง
นายพงศธร  สมรักษ์ นายธนภัทร  หินผา
นายพีระพัฒน์  ชนะชัย นายภควัต  นาวัลย์
นายวีระยุทธ  ทวีพันธ์ นายย่ิงคุณ  แก้วสุพรรณ

4 จ.สุรินทร์ นายธนากร  เปลกระโทก ด.ช.ธีรัตม์  แสนกล้า 1 00:54.78
นายวรายุทธ  พรหมบุตร นายธีรพงษ์    นิลแก้ว

นายชัยรัตน์  พรหมบุตร ด.ช.นิติศาสตร์  อนุลาวัพท์

ด.ช.กฤตพร  อมรฤทธ์ิไทย ด.ช.ธนากร  ลาภจิต

นายอภิณัฐ  วรรณประภา นายธนธรณ์  ซ้อนศรี

นายรพีภัตร  บุญพวง ด.ช. เจษฏาพร  พันธ์เนตร

ด.ช.กฤษณะ  พรหมบุตร ด.ช.พลภัทร   บุญมี

5 นาคาหนองคาย นายพีรพัฒน์  ต่อมย้ิม นายนราธิป  นาเฉล้ม 2 00:55.25
นายอถิรักษ์  บัวทอง นายภูวิศ  การประกอบ

นายสุริยา  ไชยวงค์ นายทวีศักด์ิ  แสนทวีสุข

นายพีรณัฐ  วาสรัตน์ นายเจษฎา  ชัยลือ

นายธิติพงษ์  ชัยมูล นายภูตะวัน  พันธ์ขาว

นายณัฐพล  การินทร์ นายถิรวัฒน์  จาริวงษ์

นายปรเมศร์  ทัศนัส นายวิรัตน์  จ าปาบุรี

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

                     ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



6 รร.บ้านดอนเขว้า ด.ช.ธีรภัทร  ร้ังกลาง ด.ช.วิทวัส  บ ารุงโค 6 00:58.23
ด.ช.กวิน  แก้วระหัน ด.ช.ปัญญากร กิจจา
นาบออัศวิน  ฉิมกลาง เด็กชายชญากร ทองสุข
ด.ช.พีรพัฒน์  ขอกรดส าโรง ด.ช.พีรพงษ์  พุทธชาติ
ด.ช.อดิเทพ  ใจซ่ือ ด.ช.อาธิตษดี  วิคุณ
ด.ช.ธีระวัฒน์  บุญธรรม ด.ช.นันทิวัฒน์  ค าไทย
นายรัฐศาสตร์  จ่ันขุนทด ด.ช.ธีรยุทธ  รักไทย

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.



รายการท่ี 71 เรือคยัค 1 คน ยุวชน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงกลัยกร สุภวัฒนากร 3 00:53.75 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงขวัญภินันท์ แซ่เซีย 5 00:59.30 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี 2 เด็กหญิงพรนิภา        เฉยไสสง 4 01:07.63 เหรียญทองแดง

4 มูลนิธิกีฬาเรือพาย ด.ญ.จิรชยา หวลสัตย์ 2 01:12.65

5 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กหญิงอิสริยา เสาวิชิต 6 01:23.96

6 รร.กีฬานครนายก 2 เด็กหญิงสุพนิตา  ธัญญาหาญ 1 01:25.65

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 72 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.ล าปาง นายปรเมศร์ สมสวย นายกาวิน ศีลาวงษ์ 3 00:44.79 เหรียญทอง
นายอัครวิทย์ เเสงทอง นายวชิรวิทย์ ดีวุฒิ

นายภาสวุฒิ  เเสงทอง นายกิตติธัช สินสวัสด์ิ 

นายอัฐพล อุทธิยา 

2 มกช.เชียงใหม่ นายมงคล ฟองน้อย ณรงค์ฤทธ์ิ  จันทร์แก้ว 4 00:45.97 เหรียญเงิน
นายธีรพล จูทิม นายเอกพล ฟองน้อย

นายชินวัตร ขันค า นายคณิติพงษ์ พงษ์พรรณา

นายยศวัจน์ ภูพิริยนันท์
3 ม.เกษตร นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายวัศนพล ดิษฐษร 2 00:46.31 เหรียญทองแดง

นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นายสุกฤษสรกรณ์ ทองเปรม

นายธนภัทร  สมบูรณ์ นายศุภเดช ช้างน้อย

นายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์

4 ราชนาวี นรจ.ศราวุธ จันทร์แก้ว นรจ.บุญญฤทธ์ิ ครุยทอง 1 00:46.71
นรจ.กันติทัต เนาค าแพง นรจ.ฌัฐวุฒิ อินทร์จันทร์

นรจ.กฤษฏา เมืองโคตร นรจ.ธนทัต แจ่มเพ็ง

นรจ.ณรงค์ชัย เมืองโคตร

5 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 73 เรือคยัค 4 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี 4 00:45.69 เหรียญทอง
นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์ นางสาวสุธาสิณี อุดหนุน

นางสาวจิรวรรณ หวลสัตย์

นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ

2 รร.กีฬานครนายก ด.ญ.สุพนิตา สุกใส 3 00:45.90 เหรียญเงิน
นางสาวนัสรีน ตานี

นางสาวศุภณัฐ บุญศรี

นางสาวธิดารัตน์ มูลจันทร์

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาวภัทรจิรา คงทน นางสาวอ าพรรณ แสงจันทร์ 2 00:49.17 เหรียญทองแดง
นางสาวโสภิตนภา ภารเวช นางสาว นภัสสร  บุนสิริ

นางสาวนฤมล ดอกเกษ

นางสาวอ านวยพร ก๋งตาล

4 5

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 74 เรือคยัค 1 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.บูรพา นางสาวอรสา เท่ียงกระโทก 1 00:49.61 เหรียญทอง

2 ม.เกษตร นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร 6 00:50.76 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 4 00:54.26 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 2 น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 5 00:57.91

5 จ.นครสวรรค์ 1 พิชญา  ด าสนิท 3 00:58.04

6 จ.นครสวรรค์ 2 สุภิญญา  กรอบทอง 2 01:04.70

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 75 เรือยาว 5 ฝีพาย เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มุกดาหาร นายธราธร  กิตติราช นายเกรียงไกร  ใจสุข 5 00:44.94 เหรียญทอง
นายธนันธร  วังคะฮาต เด็กชายชินพัฒน์  จรพิษ

นายธนกฤต  จรพิษ เด็กชายกฤติเดช เมืองโคตร

นายชัยวัฒน์  เมืองโคตร
2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายปรีชา จันปา นายภารักษ์ สวนขัน 3 00:46.66 เหรียญเงิน

นายณัฐวัตร ชาติเหิม นายสุรศักด์ิ สายนุ้ย

นายเฉลิมชัย พลค า นายภัคพล อินอ่ิม

นายกฤตภาส ซาเมืองศรี

3 รร.บางบ่อ รัฐพงษ์       ค้ าคูณ ธนภูมิ        พ่วงพูล 2 00:47.99 เหรียญทองแดง
ธนพัฒน์      ชมแจ้ง อรรถพล     พ่วงแพ

ณัชฐวรรธน์   รัตนจันทรา วริณทร   นามศักด์ิสวัสด์ิ

นัฐพล        แก้วประเสริฐ

4 อบจ.อ านาจเจริญ นายธีกวิน  สีเสมอ นายพีระพัฒน์  ชนะชัย 4 00:51.82
นายย่ิงคุณ  แก้วสุพรรณ เด็กชายณัฐวุฒิ  อรอรรถ

นายปิยวัฒน์  ราศี เด็กชายปิยวัฒน์  ราศี

นายธนภัทร  หินผา

5 1

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 76 เรือคยัค 1 คน ยุวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่ 5 00:44.24 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายวรายุทธ์ อินทะเสน 4 00:45.61 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 นายศราวรณ์ จิตร์บรรจง 2 00:46.62 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายอาทิตย์ สีสด 3 00:49.64

5 รร.กีฬานครนายก 2 เด็กชายคุณากร  อาสายุทธ์ 1 00:50.89

6 มทส.1 เด็กชายณัฐไนย เกตุวงศ์ 6 00:51.16

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 77 เรือ 10 ฝีพาย ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.ล าปาง นายอัครวิทย์ เเสงทอง นายวัฒนพงษ์ ค าหล้า 1 00:49.90 เหรียญทอง
นายชนะชัย การก่ิงไพร นายภาสวุฒิ  เเสงทอง 

นายพงศภัค ขันตรีกุล นายวชิรวิทย์ ดีวุฒิ

นายศุภกิตต์ิ เขียนนา นายปรเมศร์ สมสวย

นายกิตติธัช สินสวัสด์ิ นายกาวิน ศีลาวงษ์

นายอัฐพล อุทธิยา 

นายกันต์ชัย กันยาดี

2 จ.สกลนคร นายอดิศักด์ิ แข่งกระโทก นายอนุวัฒน์ คชเสนี 2 00:51.07 เหรียญเงิน
นายอภินันท์ โยยันติ นายจารุเดช วงค์พล

นายศุภกร จารศรีเพ็ง นายชุติพล ช่วยโคกสูง

นายสุรเชษฐ์ โนเรศ นายกฤตพรต แก้วมาตย์

เด็กชายชยพล พระพล นายณัฐพล นะคะรังสุ

นายธีระวุฒิ สังกฤษ นายนัทธพงศ์ วงษาเนาว์

นายสกุลพร ภูล้อมทาง นายเทวา ไค่นุ่นโพธ์ิ

3 ม.เกษตร นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายสุทธิพันธ์ ทันวัน 3 00:53.98 เหรียญทองแดง
นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นายวัศนพล ดิษฐษร
นายฤชากร พลจารย์ นายธนภัทร  สมบูรณ์
นายสุกฤษสรกรณ์ ทองเปรม นายกฤษดา มาตายะสี
นายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ นายวรายุส นวลศรี
นายนันทิภาคย์ ช่างเสนาะ นายศุภเดช ช้างน้อย
นายธิติวัฒน์ เหม่งเวหา

4 ราชนาวี นรจ.ณรงค์ชัย เมืองโคตร นรจ.ชัยวัฒน์ สังฆพันธ์ 4 00:51.35
นรจ.กฤษฎา เมืองโคตร นรจ.กันติทัต เนาค าแพง
นรจ.บุญญฤทธ์ิ ครุยทอง นรจ.พรชัย มรกตเขียว
นรจ.ณัฐวุฒิ อินทร์จันทร์ นรจ.บุพกร เพ็ชรรัตน์
นรจ.ธนทัต แจ่มเพ็ง นรจ.วุฒิชัยเพ็ชรดีคาย
นรจ.ศราวุธ จันทร์แก้ว นรจ.เสกสรรค์ บุญอุ้ม
นรจ.อภิณรรน จู้พันธ์ นรจ.ธนวัฒน์ เพ็ชรรัตน์

5 มกช.เชียงใหม่ นายมงคล ฟองน้อย นายเอกพล ฟองน้อย 5 00:50.49
นายธีรพล จูทิม นายคณิติพงษ์ พงษ์พรรณา
นายชินวัตร ขันค า นายปารวัตร ท าจ าปา
นายพีรวัส สง่าศรี นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย
นายยศวัจน์ ภูพิริยนันท์ นางสาวสุวรรณี อรมูล
นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว นายปัณณวิทชญ์ แสงแร่
นายสิทธิกร ฟุ่มเฟือย นายศุวิน พิศชวนมอง

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

                     ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล





รายการท่ี 78 เรือคยัค 1 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์ 3 00:53.81 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ 5 00:54.09 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี 1 นางสาวภัทรจิรา       คงทน 1 00:58.44 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬานครนายก 1 ด.ญ.สุพนิตา สุกใส 4 01:00.20

5 สุวรรณนาวา ด.ญ.เกวลิน ฤทธิธรรม 2 01:18.46

6 ราชนาวี 1 ด,ญ,ธัญลักษณ์ จันทร์เดช 6 01:21.83

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย : น.อ.

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 2

           ระหว่างวันท่ี 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ าพุทธอุทยาน อ.เมืองอ านาจเจริญ จว.อ านาจเจริญ

ช่ือ - สกุล


