
รายการท่ี 31 เรือแคนู 1 คน ชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นาย พิตรพิบูล มหาวัฒนานางกูล 3 04:44.79 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาอ่างทอง มงคลชัย ศรีส่อง 5 05:01.42 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 นายธีรพงศ์ ราชค าแหง 4 05:10.53 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 2 จ.อ.ณัฐพงศ์ สมเส็จ 6 05:21.37

5 มูลนิธิเรือพาย นายพัธลักษณ์  นีละโยธิน 2 05:37.62

6 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายกฤษฎา อ้ายวัน 1 05:40.40

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 43 เรือคยัค 1 คน  ชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มทส. นายไพรสณฑ์ บัวส าโรง 3 04:07.04 เหรียญทอง

2 ม.เกษตรศาสตร์ นายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ 4 04:07.62 เหรียญเงิน

3 มกช.เชียงใหม่ 2 นาย ณัฐภัทร ชัยจันทึก 2 04:11.76 เหรียญทองแดง

4 มกช.เชียงใหม่ 1 นาย อาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี 6 04:25.81

5 มกช.ล าปาง นายพชรดล ศิริพันธ์ุ 1 04:29.20

6 ราชนาวี 2 นรจ.ณัฐวุธ ธิบดี 5 05:01.74

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 32 เรือคยัค 2 คน ชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ 3 03:58.67 เหรียญทอง
นายอภิสิทธ์ิ ถามอม

นายวัศนพล ดิษฐษร

2 มกช.เชียงใหม่ นาย อาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี 2 04:00.73 เหรียญเงิน

นาย ณัฐภัทร ชัยจันทึก

นาย คณิติพงษ์ พงษ์พรรณา

3 ราชนาวี นรจ.ภูยศ เจริญใจ 4 04:51.42 เหรียญทองแดง

นรจ.ณัฐวุธ ธิบดี

นรจ.ธนวัฒน์ จันทร์แสงศรี

4

5

6

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 48 เรือคยัค 4 คน ชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ 2 03:43.38 เหรียญทอง

นายอภิสิทธ์ิ ถามอม

นายวัศนพล ดิษฐษร

นายจรรยาวุธ ม่ังจิตร

2 มกช.เชียงใหม่ นาย อาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี 4 03:47.55 เหรียญเงิน
นาย ณัฐภัทร ชัยจันทึก

นาย ณัฐกุล แบ่งทิศ

นาย ผลิตโชค บุญมี

3 ราชนาวี พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ จ.อ.ประฎิภัทร   อร่ามเมือง(ส ารอง) 3 03:48.62 เหรียญทองแดง

ส.อ.ชัชฤทธ์ิ บุญหม่ืน นรจ.ธนวัฒน์ จันทร์แสงศรี (ส ารอง)

นรจ.ภูยศ เจริญใจ

นรจ.ณัฐวุธ ธิบดี

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 53 เรือ 10 ฝีพาย ชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 คลองไผ่ เรือตรี วิญญา  สีชมช่ืน สิบต ารวจโท ศุกล บุญเอ็ม 3 04:27.81 เหรียญทอง
เรือตรี ไชยกาล ชูช่ืน จ่าโท สมชาย สังข์เมือง
เรือตรี พรชัย เทศดี นายภักดี วรรณมณี
เรือตรี ลออ เอ่ียมลึก นายพรพรหม คร่ าสุข
เรือตรี เกษมสิทธ์ิ บริบูรณ์วศิน นาย ชิษณุพงศ์ สังข์พันธ์
พันจ่าเอก สุวรรณ  ขวัญทอง จ่าตรี ภัทร สังข์เดช 
พันจ่าเอก นพดล สังข์ถ่วง 

2 ราชนาวี ร.ท. บุญส่ง อ่ิมทิม จ.อ.นทีธร ศรีประชัย 4 04:29.76 เหรียญเงิน
จ.อ. วิทยา ห้องแก้ว จ.อ.ณัฐพล แก้วศรี

จ.อ.ดนุสรณ์ มัฆวาล จ.อ.พัลลถ จีนชัย

จ.ต.สุทธิพงษ์ งามกระบวน จ.อ.วัชระ ม่วงคุ้ม

 นาย ณัฐวุฒิ แก้วศรี จ.ท.สุกฤษฎ์ิ รักการ

นาย รังสิมันต์ กรัตนุถะ ส.ต.ท.ปิยวัฒน์ ไชยทอง

อส.ทพ.นย สิทธิชัย อู่ขลิบ นาย นเรศม์ เนาว์ประโคน

3 มกช.ล าปาง นายกาวิน ศีลาวงษ์ นายพงศภัค ขันตรีกุล 5 04:32.14 เหรียญทองแดง
นายอัครวิทย์ เเสงทอง นายณรงค์ฤทธ์ิ ตะลาด
นายกิตติธัช สินสวัสด์ิ นายภาสวุฒิ  เเสงทอง 
นายศุภสวัสด์ิ มีมาก นายกิตติพงษ์ วุฒิสิทธ์
นายพศวัต นาใจคง นายทรงพล ก๋าริยศ
นายศุภชัย รัตนะ นายยุทธพงษ์ เรืองจันทร์
นายชนะชัย การก่ิงไพร นายบุลากรณ์ ธนาภรณ์นุกูล

4 มกช.เชียงใหม่ นาย มงคล  ฟองน้อย (นายหัว) นาย สิทธิกร ฟุ่มเฟือย 1 04:37.14
นาย โชคชัย มาปินตา (นายท้าย) นายคณิติพงษ์ พงษ์พรรณา

นาย ธีรพล จูทิม นาย กิตติพงษ์  สิงห์ไชย
นาย ชินวัตร ขันค า นาย ปัณณวิทชญ์ แสงแร่
นาย พีรวัส สง่าศรี นาย ธนวัฒน์ นามนาเมือง
นาย ยศวัจน์ ภูพิริยนันท์ นาย ธนไชติ ป้องแก้ว
นาย ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว

5 นนทบุรี นายนพพร  พุ่มโต นายยุทธยา  โกทา 2 04:37.70
นายสมชาย  ไกรราม นายวิษณุ  พันธ์ชัย
นายอ๊อด  แป้นทอง นายเกษม  สุพล
นายสัญญา  พรเจริญ นายปรีชา  ทองฤทธ์ิ
นายวีรพล  มูลทะเสน นายสุรสิทธ์ิ  อรรฆเดช
นายมานิตย์  พานอินทร์ นายธวัชชัย  ศุภเลิศ

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



นายยงยุทธ  ดีน้อย เด็กชายภัทรพล   ชินวงศ์
6 ม.เกษตรศาสตร์ นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายอานุภาพ พ่ึงโพธ์ิ 6 04:53.73

นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นายเชิดพงษ์ วงค์จันทร์
วรายุส  นวลศรี นายอนิรุตน์ ศรีนาคเรือง
นายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ นายวัศนพล ดิษฐษร
นายคุณานนท์ ทองแท้ นายธนากร  สายตา
นายสุทธิพันธ์ ทันวัน นายบัญญพนต์ ทองรุ่ง
นายอภิสิทธ์ิ ถามอม นายธนภัทร  สมบูรณ์

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :



รายการท่ี 45 เรือแคนู 1 คน เยาวชนชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายอนุสิทธ์ิ สมรูป 5 04:43.78 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายกฤษณะ จวงจันทร์ 3 04:49.71 เหรียญเงิน

3 นนทบุรี 1 นายธนากร ย่ ารุ่ง 1 05:03.25 เหรียญทองแดง

4 รร.ปากพนัง นาย ศุภวิชญ์ ช่วยแก้ว 6 05:06.16

5 ราชนาวี ด.ช.วิศรุต ผาสิกา 4 05:07.71

6 วารินธารา นายฉัตรชัย ปราค าศรี 2 05:28.49

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 35 เรือแคนู 2 คน เยาวชนชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายกฤษณะ จวงจันทร์ 5 04:32.85 เหรียญทอง

นายอนุสิทธ์ิ สมรูป 

นายจตุรภัทร นีละโยธิน

2 รร.ปากพนัง นายจิรชีพ สุกใส 2 04:55.44 เหรียญเงิน

นายภัคพล พรหมทอง 

ด.ช.พรพิพัฒน์ บุญรัตน์ 

นนทบุรี นายธนากร   ย่ ารุ่ง 3 05:09.84 เหรียญทองแดง

นายพงศธร  ชัยเดช

เด็กชายสุธิพจน์  เอ่ียมพิศ

4 อันดามันระนอง เด็กชายธนพล   ยานพะโยม 4 05:38.59

นายกฤษณะ   ราชรักษ์

นายปิยวัฒน์   นิยมไทย

5 รร.กีฬานครนายก นายธนบดี ปานใย 6 06:35.05

เด็กชายปภาวิชญ์ ชัยสิทธ์ิ

นายวีรบุรุษ ทศหล้า

6 ราชนาวี ด.ช.วิศรุต ผาสิกา 1 07:26.23

ด.ช.ภาคิน  คงกะพันธ์

ด.ช.เจษฎา  รับค าอินทร์

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 33 เรือคยัค 1 คน เยาวชน ชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ราชนาวี 1 นายสุระโชติ หลวงเอ่ียม 3 04:24.06 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายณรงค์ศักด์ิ พลค า 5 04:24.45 เหรียญเงิน

3 มูลนิธิเรือพาย 1 นายทศพล  อุทธโยธา 4 04:30.67 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายพิชญางกูร ทองป้ัน 1 04:31.48

5 รร.กีฬานครนายก 1 นายปองพล นาคทองอินทร์ 6 04:58.55

6 ราชนาวี 2 นายบุรัสกร แก้วแพทย์ 2 05:00.56

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 50 เรือคยัค 2 คน เยาวชนชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายศักรินทร์ จองค า 1 03:58.69 เหรียญทอง

นายพิชญางกูร ทองป้ัน

นายเจษฎาพร  สิมมา

2 ราชนาวี นายสุระโชติ หลวงเอ่ียม 2 04:06.50 เหรียญเงิน

นายบุรัสกร แก้วแพทย์

นายสิทธิรัตน์ จันทร

3 รร.กีฬานครนายก นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ล้ิว 4 04:14.73 เหรียญทองแดง

นายวีระศักด์ิ เปรมปรี

นายปองพล นาคทองอินทร์

4 รร.กีฬายะลา นายอัซฮา อาแยกาจิ 3 04:45.75

นายซูไฮมิง สาแมมอตอ

เด็กชายสรยุทธ บัวเขียว

5 อันดามันระนอง นายพีรภัทร  ภาศภาการ 5 05:24.75

นายปิยะพงษ์ จุลประดิษฐ

เด็กชายพลภัทร   แก้ววารี

6

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 42 เรือคยัค 4 คน เยาวชนชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายศักรินทร์ จองค า นายธนัชชา ชัยจันทึก 1 03:39.14 เหรียญทอง
นายเจษฏาพร สิมมา นายภัททิยะ ผาสุข

นายณรงค์ศักด์ิ พลค า

นายพิชญางกูร ทองป้ัน

2 รร.กีฬานครนายก นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ล้ิว นายปองพล นาคทองอินทร์ 2 03:49.92 เหรียญเงิน
นายพีรพัฒน์ เปรมภักดี นายอภิวิชญ์ ประดับญาติ

นายวีระศักด์ิ เปรมปรี

นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน

3 อันดามันระนอง นายพีรภัทร  ภาศภาการ เด็กชายนิติธร   ไขวารี 4 04:15.03 เหรียญทองแดง
นายปิยะพงษ์ จุลประดิษฐ

เด็กชายพลภัทร   แก้ววารี

นายนันทิพัฒน์   โอ่งชิต

4 นนทบุรี เด็กชายสุวรรณศักด์ิ	    สุภเจริญผล นายนันธวัฒน์  นันทอินทร์ 6 - DNF
เด็กชายอนุรักษ์  ชวัลวิทยางกูร วรเชษฐ์  ชาติพรต

เด็กชายธนโชติ  ไทยเจริญ

เด็กชายอชิรวิทย์  เหลืองงาม

5 รร.กีฬายะลา นายอัซฮา อาแยกาจิ เด็กชายวราทิตย์ ขวัญแก้ว 5 - DNF
นายซูไฮมิง สาแมมอตอ เด็กชายพชร สินนุรัตน์

นายอับดุลรีฟีน นาแจ้ง

เด็กชายสรยุทธ บัวเขียว

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



 



รายการท่ี 37 เรือคยัค 1 คน หญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น 3 05:07.21 เหรียญทอง

2 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร 6 05:23.50 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 ด.ญ.อโณมา นิพยะ 1 05:25.64 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงกชกร บุญเวิน 2 05:46.27

5 ราชนาวี 2 ด.ญ.นิษฐ์ชิตา ทันหา 4 05:58.86

6 ม.แม่โจ้ 1 นางสาวสุภิสรา ทาวี 5 06:25.70

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 46 เรือคยัค 2 คน หญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น 4 04:46.88 เหรียญทอง
เด็กหญิงกชกร บุญเวิน

2 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร 2 05:06.26 เหรียญเงิน

นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์

3 ราชนาวี น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี ด.ญ.อโณมา นิพยะ 3 05:13.02 เหรียญทองแดง

น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 51 เรือแคนู 1 คน หญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.บูรพา นางสาวอรสา เท่ียงกระโทก 1 05:20.62 เหรียญทอง

2 ม.เกษตรศาสตร์ 2 นางสาวอภิญญา สร้อยจิต 2 05:23.33 เหรียญเงิน

3 ม.เกษตรศาสตร์ 1 นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม 5 05:24.17 เหรียญทองแดง

4 มกช.เชียงใหม่ 1 1 นางสาว กฤษณา แก้วประเสริฐ 3 07:19.50

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวสุธิมนต์ เช้ือท าดี 6 05:53.78

6 มกช.เชียงใหม่ 1 1 นางสาว กฤษณา แก้วประเสริฐ 4 07:19.50

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 39 เรือแคนู 2 คน หญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม 3 05:02.75 เหรียญทอง

นางสาวอภิญญา สร้อยจิต

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวสุภิวรรณ พรหมบุตร 2 05:26.53 เหรียญเงิน

นางสาวสุธิมนต์ เช้ือท าดี

เด็กหญิงเบญจวรรณ ขันใจ

3 มกช.เชียงใหม่ นางสาว กฤษณา แก้วประเสริฐ 07:11.55 เหรียญทองแดง

นางสาว แพรวรรณ ผลหว้า 

นางสาว วรดา ชนมสุข

4 4

5 5

6 6

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 47 เรือ 10 ฝีพาย หญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 คลองไผ่ นางสาวแพรวพรรณ แก้วศรี นางสาวปราญชลี มูลเกษม 5 05:02.82 เหรียญทอง
นางสาวสุกัญญา  โพระดก นางสาวจารุวรรณ ไชยการ
นางสาวนิภาพร นพศรี นางสาวกวิสรา สมบัติมา
นางสาวษยวดี เงาศรี นางสาวอรอุมา ทีระแนว
นางสาวสุวลี สงครามรอด นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง
นางสาวปัทมา นันทอินทร์ นางสาวขนิษฐา เณรหนู
นางสาวอริศรา พันธุลาภ ภัทรภรณ์  ข าสม

2 มกช.เชียงใหม่ นางสาว แพรวรรณ ผลหว้า (นายหัว) นางสาว มีสญา ค้าข้ึน 3 05:05.11 เหรียญเงิน
นางสาว สุวรรณี อรมูล (นายท้าย) นางสาว วัชราภรณ์ ขัติยะ

นางสาว เกศกนก ชมเชย นางสาว วิภาวัส แสงทอง

นางสาว อัญชลี ธรรมสิงห์ นางสาว นัทชา จินา
นางสาว จิราวรรณ หาญค าหล้า นางสาว พรซิตา ดวงใจ

นางสาว ธานีอร โสมทอง นางสาว รัตนพร ควบพิมาย
นางสาว เบญญทิพย์ แสนส าโรง นางสาว ภัทรวดี ค าลือเลิศ

3 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวจุฬารัตน์  เมืองโคตร 2 05:06.81 เหรียญทองแดง
นางสาวอรกมล ไชยเรือน นางสาวพร ธิตา  โชติ กุล

นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม

นางสาววริษา แก้วค าพันธ์ นางสาวรัตตะวัน ทองเจียว

นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์ นางสาวนัททวรรณ ภักดี

นางสาวอภิญญา สร้อยจิต นางสาวกัณฐิกา พลพิลา

นางสาวกนกอร กองทูล นางสาวพรร์นับพัน พวงไม้ม่ิง

4 รร.เมืองหลังสวน นางสาวรัตฎาพร ทองสกุล นางสาวหทัยภัทร บัวอ่อน 4 - DNS
นางสาวนฤมล เกิดช่วย นางสาวจริยา มงคลเคหา
นางสาวกรรณิกา เรืองศรี นางสาวเกวลี เมืองข า
นางสาวขนกวรรณ ทองจันทร์ นางสาวณัฐรัตน์ แสงค า
นางสาวสุวนันท์ นุ่นแก้ว นางสาวสุภารัตน์ เพชรสงค์
นางสาวจุฑามาศ ประดับ นางสาวฐานิตา เทพจินดา
นางสาวปนัดดา พยัคฆา นางสาวขวัญทิพย์ ธานีสอน

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 41 เรือแคนู 1 คน เยาวชนหญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวนุชนาจ ทุ่งโปร่ง 1 05:26.54 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวปวีณา ก าจร 2 05:44.64 เหรียญเงิน

3 อันดามันระนอง นางสาวธนัชชา   ไขวารี 3 06:40.18 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 2 ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย 4 06:50.74

5 ราชนาวี 1 ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 5 06:51.12

6

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 49 เรือแคนู 2 คน เยาวชนหญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวนุชนาจ ทุ่งโปร่ง 4 05:04.90 เหรียญทอง

นางสาวปวีณา ก าจร

เด็กหญิงชยาภรณ์ ค าหล้า

2 ราชนาวี ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 2 05:46.50 เหรียญเงิน

ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย

ด.ญ.ก่ิงกมล  บ ารุงเขตต์

3 อันดามันระนอง นางสาวธนัชชา   ไขวารี 3 06:12.93 เหรียญทองแดง

นางสาวนันท์นภัส  บุญชู

3เด็กหญิงนรมนพรรธน์  อ๋องสมหวัง

4

5

6

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 29 เรือคยัค 1 คน เยาวชน หญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 นางสาวปานวาด ทองน่ิม 4 04:50.49 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวสุธาสินี อุดหนุน 3 05:06.55 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ 2 05:07.98 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬานครนายก 2 นางสาวนัสรีน ตานี 5 05:54.24

5 ราชนาวี 2 ด.ญ..นลินรัตน์ ฤทธ์ิมังกรสุข 1 06:37.45

6 สุวรรณนาวา เด็กหญิงเกวลิน ฤทธิธรรม 6 06:59.98

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 38 เรือคยัค 2 คน เยาวชนหญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวสุธาสินี อุดหนุน 1 04:34.90 เหรียญทอง

นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์

นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี

2 รร.กีฬานครนายก นางสาวกุลิสรา ชูจันทร์ 2 04:41.95 เหรียญเงิน

นางสาวปานวาด ทองน่ิม

นางสาวนัสรีน ตานี

3 ราชนาวี ด.ญ.ก่ิงกมล  บ ารุงเขตต์ 3 05:49.28 เหรียญทองแดง

ด.ญ.กมลลักษณ์ สุกสี

ด,ญ,ธัญลักษณ์ จันทร์เดช

4 รร.กีฬาอุบลราชธานี  นางสาว นฤมล ดอกเกษ 4 06:05.10

 นางสาว อ านวยพร ก๋งตาล

อันดามันระนอง เด็กหญิงศิรินทิพย์   ย่ังยืน 5 - DNF

นางสาวชลิตวรรณ   รักดี

นางสาวณัฐนันท์   ว่าวลอย

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 52 เรือคยัค 4 คน เยาวชนหญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวสุธาสินี อุดหนุน นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์ 4 04:10.54 เหรียญทอง
นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ

นางสาวจิรวรรณ หวลสัตย์

นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี

2 รร.กีฬานครนายก นางสาวกุลิสรา ชูจันทร์ ด.ญ.สุพนิตา สุกใส 2 04:16.84 เหรียญเงิน
นางสาวนัสรีน ตานี นางสาวธิดารัตน์ มูลจันทร์

นางสาวปานวาด ทองน่ิม

นางสาวศุภณัฐ บุญศรี

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี  นางสาว ภัทรจิรา       คงทน  นางสาว บุษสตรี        จันทร์เส้ียม 1 04:54.09 เหรียญทองแดง
 นางสาว โสภิตนภา     ภารเวช

 นางสาว นฤมล         ดอกเกษ

 นางสาว อ านวยพร    ก๋งตาล

4 นนทบุรี น.ส.ปรีญา  บุญเรืองนาม น.ส.สรีรัตน์  แก้วโนนตุ่น 3 04:55.53
น.ส.อุษา  บุญเรืองนาม น.ส.ณัฐวลัญช์  อยู่สุข

น.ส.กานติมา สุทธิมาน

น.ส.บุณฑริกา  พรมรักษา

5 ราชนาวี ด.ญ.กมลลักษณ์ สุกสี ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 5 05:17.00
ด.ญ.ก่ิงกมล  บ ารุงเขตต์ ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย

ด,ญ,ธัญลักษณ์ จันทร์เดช

ด.ญ..นลินรัตน์ ฤทธ์ิมังกรสุข

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 36 เรือ 10 ฝีพาย ผสม 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นางสาว เกศกนก ชมเชย (นายหัว) นาย ธนวัฒน์ นามนาเมือง 2 04:49.96 เหรียญทอง
นางสาว สุวรรณี อรมูล (นายท้าย) นาย ชินวัตร ขันค า

นางสาว วิภาวัส แสงทอง นาย ยศวัจน์ ภูพิริยนันท์

นางสาว อัญชลี ธรรมสิงห์ นาย ธนโชติ ป้องแก้ว

นางสาว นัทชา จินา นาย พีรวัส สง่าศรี

นางสาว พรซิตา ดวงใจ นาย ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว
นางสาว จิราวรรณ หาญค าหล้า นาย ธีรพล จูทิม

2 ราชนาวี ทรรศนีย์  คมข า จ.อ. วิทยา ห้องแก้ว 4 04:50.88 เหรียญเงิน
อุบลวรรณ  สังข์ทอง  จ.อ.ดนุสรณ์ มัฆวาล

สุภัชชา  ไชยเดช จ.ต.สุทธิพงษ์ งามกระบวน

นภัสรา  สุคันธจันทร์ จ.อ.พัลลถ จีนชัย

ภัทราวดี  ดาทอง จ.อ.วัชระ ม่วงคุ้ม

นงนภัส  ศรีพิทักษ์ ส.ต.ท.ปิยวัฒน์ ไชยทอง

พัทธนันท์  สุรพลธนาวัฒน์  จ.ท.สุกฤษฏ์ิ รักการ

3 ม.เกษตรศาสตร์ นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นางสาวจุฬารัตน์  เมืองโคตร 5 04:54.82 เหรียญทองแดง
นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวพร ธิตา  โชติ กุล

นายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ นายอภิสิทธ์ิ ถามอม

นางสาววริษา แก้วค าพันธ์ นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์

นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นางสาวนัททวรรณ ภักดี

นายวัศนพล ดิษฐษร นางสาวอรกมล ไชยเรือน

นางสาวกนกอร กองทูล นายเชิดพงษ์ วงค์จันทร์
4 จว.สกลนคร นางสาวเพ็ญพักตร์ ค าภูษา นางสาวชฎาพร พาลึก 3 05:19.15

นางสาวพนิดา ประเข นายอดิศักด์ิ แข่งกระโทก

เด็กหญิงชวิศา คณานันท์ นายเจษฏา ใจช่วง

นางสาวรัติกาล เหง้าละคร นายเกียรติศักด์ิ หงษ์ทองแต่ง

นางสาว รัชนีพร นีอ ามาตย์ นายสุรเชษฐ์ โนเรศ

นาสงพิมพ์ผกา ไชยพร นายศุภกร จารศรีเพ็ง

นางสาวกรกมล งอยผาลา นายณรงศักด์ิ เรรุจิภาสกรณ์

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 30 เรือกรรเชียง 1 คน ยุวชนชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 นย.1 นายธนัญชัย  พลีชีพ 4 04:11.13 เหรียญทอง

2 รร.ปากพนัง  เด็กชายภควัฒน์  วุฒิวงค์ 2 04:12.05 เหรียญเงิน

3 นย.2 ด.ช.กิจการ บุตรงาม 1 04:15.81 เหรียญทองแดง

4 รร.ท่าตูม 1 เด็กชายสถิตย์  มุ่งสุข 3 04:18.70

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายอชิรภัทร  ม่ังมูล 5 04:27.94

6 วารินธารา 1 เด็กชายเอกพจน์ ขุมกลาง 6 04:39.33

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



 



รายการท่ี 40 เรือกรรเชียง 2 คน ยุวชนชาย 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 นย. นายธนัญชัย  พลีชีพ 5 03:50.79 เหรียญทอง

นายปราบดา  ประภัสสร

ด.ช.ธรรศธรรม รอดสุวรรณ

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชายอชิรภัทร  ม่ังมูล 2 03:55.28 เหรียญเงิน

เด็กชายสุริยา เกตุหมู

เด็กชายภัทรธร อ่ิมทิม

3 รร.ท่าตูม เด็กชายสถิตย์  มุ่งสุข 4 03:58.94 เหรียญทองแดง
เด็กชายพีรพัฒน์  ขุมทอง

เด็กชายธนภัทร  พรหมบุตร

4 วารินธารา เด็กชายเอกภพ  กลุปกลาง 3 04:05.59

เด็กชายอัฒวุฒิ  ชัยมานพร

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 44 เรือกรรเชียง 1 คน ยุวชนหญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.ท่าตูม 1 เด็กหญิงวันวิสา  อินทร์งาม 4 04:34.48 เหรียญทอง

2 รร.ท่าตูม 2 เด็กหญิงชนิดา  บุดดี 3 04:41.40 เหรียญเงิน

3 นย.1 ด.ญ.กมลพร  ห่อทอง 5 04:53.31 เหรียญทองแดง

4 จว.แพร่ 1 ด.ญ.ลดา  หลวงสุทธิปัญญา 2 05:08.15

5 ราชนาวี 1 ด.ญ ทิพปภา ไชยา 1 05:15.24

6 ราชนาวี 2 ด.ญ อริสา ไชยา 6 05:22.87

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 34 เรือกรรเชียง 2 คน ยุวชนหญิง 1,000 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.ท่าตูม เด็กหญิงวันวิสา  อินทร์งาม 5 04:18.58 เหรียญทอง

เด็กหญิงชนิดา  บุดดี

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระจาย

2 ราชนาวี ด.ญ อริสา ไชยา 4 04:56.43 เหรียญเงิน

ด.ญ ทิพปภา ไชยา

3 นย. ด.ญ.กมลพร  ห่อทอง 3 05:07.73 เหรียญทองแดง

ด.ญ.พริมรดา  แท่งทอง

ด.ญ.กานติมา  กาญจนมณี

4 จว.แพร่ ด.ญ.ลดา  หลวงสุทธิปัญญา 2 05:44.87

ด.ญ.ปริญญาดา  สายทอง

5

6

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

           ระหว่างวันท่ี 14 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง

ช่ือ - สกุล


