
รายการท่ี 48 เรือคยัค 1 คน เยาวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน 2 00:46.67 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายศักรินทร์ จองค า 4 00:47.11 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายธนัชชา ชัยจันทึก 3 00:48.47 เหรียญทองแดง

4 ม.เกษตรศาสตร์ นายวีร์ทิตย์ นาคกระแสร์ 1 00:49.44

5 มูลนิธิเรือพาย 1 นายทศพล  อุทธโยธา 6 00:51.32

6 ราชนาวี 1 นายสุระโชติ หลวงเอ่ียม 5 00:52.23

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 49 เรือคยัค 2 คน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ 5 00:41.80 เหรียญทอง

นายอภิสิทธ์ิ ถามอม

นายวัศนพล ดิษฐษร

2 ราชนาวี พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ 4 00:42.86 เหรียญเงิน

ส.อ.ชัชฤทธ์ิ บุญหม่ืน

จ.อ.ประฎิภัทร   อร่ามเมือง

3 รร.ปากพนัง นายวรรธนะ จิตต์พันธุลาภ 3 00:43.98 เหรียญทองแดง

นายอนุสรณ์ สมมิตร 

นายธีรภัทร เก้ือเดช

4 มกช.เชียงใหม่ นาย อาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี 1 DNF

นาย ณัฐภัทร ชัยจันทึก

นาย คณิติพงษ์ พงษ์พรรณา

5 คลองไผ่ เรือตรี เกษมสิทธ์ิ บริบูรณ์วศิน 2 DNS

สิบต ารวจโท ศุกล บุญเอ็ม

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

1 BSAC นายสมหวัง ปึงเศรษฐกูล นางสาวอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ 4 00:56.97 เหรียญทอง
นายสุวัฒน์ สังทอง นางสาวจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ า

นาย ศราวุธ   จันทร์อ่อน นางสาวราตรี เย็นใจ

นายเสกสันต์ นพคุณ วัลญา เลิศวาสนา

ว่าท่ี ร.ต. กมล กุหลาบซ้อน กิตติ ศิลพิวงค์

นายสุทัศน์ คล้ายแจ้ง นางสาวดารณี วัดแก้ว
นางสาวศิริรัตน์ เชิงวิวัฒน์กิจ นิรานันท์  วิไลรัตนกุล

2 สยามอาวุโส นายพิริยะ มณีอินทร์ นางจันทวรรณ    เกษมรัตน์ 2 00:59.09 เหรียญเงิน
นายวินัย   พุ่มลา น.ส.สาริศา กาญจนเมธี

นายจรัญ มณีอินทร์ น.ส.ภาราดา สุขธนัชษ์

นายปิยะภัสส์  ไทยพิบูลย์ นางโอปอร์  เกตุวงค์

นายสมหวัง  โสภี นางสาวขอขวัญ  วานิชกร

นายตระกูล กุนนานนท์ นายชูชาติ ช่างทอง

นางปัญญา  เกตุใหม่ นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
3 อาวุโสบางพลี น.ท.นิธิวัชร์  มงคลอริยวงศ์ นางสาวชัญญานิษฐ์  ส้มเช้า 3 01:00.73 เหรียญทองแดง

ว่าท่ีร.ท.ดร.สมโพชน์  กวักหิรัญ นางสาวลัดดา  เช้ือช้าง

นายพนม  ศรีเล็ก นางสาวศศิรภัสสร  ทองเดช

นายบัณฑิต  วงศ์ยอด นางสาวนภาพร  หมอนไม้

ร.ต.อ.ขรรค์ติ  จิตตส าเริง นางสาวศิริรัตน์  สวัสดี

นายลิขิต  สวัสดี นางสาวสมพิศ  พูลเพ่ิม

นายสุนทร  พลิคามิน ผศ.ดร.เกรียงไกร รอดปัญญา

4 1

5 5

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 51 เรือคยัค 4 คน ยุวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชายอาทิตย์ สีสด เด็กชายธนพล มหายศนันท์ 5 00:44.61 เหรียญทอง
เด็กชายวรายุทธ อินทะเสน เด็กชายธนาธิป ม่ันธรรม
เด็กชายพีรพัทธ์ สมรูป
เด็กชายแสงพระจันทร์ ขันธิ

2 รร.กีฬานครนายก เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่ 4 00:49.53 เหรียญเงิน
เด็กชายวีรพงศ์   เชิดชู
เด็กชายภูริณัฐ   ประดับญาติ

เด็กชายคุณากร  อาสายุทธ์

3 อันดามันระนอง เด็กชายปรวัฒน์  เกตุแก้ว 1 00:53.21 เหรียญทองแดง
เด็กชายปณชัย   แย้มมลิ
เด็กชายอชิตะ  คลองเงิน
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสุวรรณ

4 รร.กีฬายะลา เด็กชายมาฆะ สามสี 2 01:05.44
เด็กชายวราทิตย์ ขวัยแก้ว

เด็กชายอัสรี ดามีเยาะ
เด็กชายฟารุก เจ๊ะอุบล

5 ราชนาวี ด.ช.วัชรพันธ์ อ่วมประเสริฐ 3 01:07.97
ด.ช.จักรพรรดิ วรรณอุดม
ด.ช.กิตติธัช เต็งวรกิจ
ด.ช.นันท์พิพัฒน์ สุวรรณิน

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 52 เรือ 5 ฝีพาย หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นางสาว วัชราภรณ์ ขัติยะ นางสาว เกศกนก ชมเชย 3 00:59.50 เหรียญทอง
นางสาว วิภาวัส แสงทอง นางสาว ธิติพร ยอดหนู

นางสาว อัญชลี ธรรมสิงห์ นางสาว พรซิตา ดวงใจ

นางสาว จิราวรรณ หาญค าหล้า

2 มศว. นางสาวมัลลิกา รัตตะนิล นางสาวสุชาดา ชัยมีแรง 2 01:04.56 เหรียญเงิน

นางสาวจิราภรณ์ ไชยวรรณ นางสาวยุภาพร โพธ์ิศรี

นางสาวสิรภัทร กาญจนสินิทธ์

นางสาวกนกพิชญ์ บูรานนท์

3 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาววริษา แก้วค าพันธ์ 4 01:16.32 เหรียญทองแดง

นางสาวกนกอร กองทูล นางสาวจุฬารัตน์  เมืองโคตร

นางสาวอรกมล ไชยเรือน นางสาวนัททวรรณ ภักดี

นางสาว พร ธิ ตา  โชติ กุล

4 1

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 53 เรือแคนู 1 คน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.เชียงใหม่ นาย พิตรพิบูล มหาวัฒนานางกูล 4 00:47.83 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาอ่างทอง มงคลชัย ศรีส่อง 3 00:49.49 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1  จ.อ.ภานุพงษ์ จิรณรงค์ชัย 2 00:51.02 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 2 นรจ.พิชาภพ มหางวัฒนากุล 1 00:53.04

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายกฤษฎา อ้ายวัน 6 01:11.04

6 มูลนิธิเรือพาย นายพัธลักษณ์  นีละโยธิน 5 01:13.03

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 54 เรือคยัค 1 คน เยาวชน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก 1 นางสาวปานวาด ทองน่ิม 3 00:54.23 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์ 4 00:55.71 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ 5 00:57.01 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาอุบลราชธานี 1  นางสาว ภัทรจิรา   คงทน 2 01:08.54

5 รร.กีฬานครนายก 2 นางสาวธิดารัตน์ มูลจันทร์ 1 01:10.00

6 อันดามันระนอง 1 เด็กหญิงศิรินทิพย์   ย่ังยืน 6 01:10.94

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 55 เรือคยัค 2 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวพรร์นับพัน พวงไม้ม่ิง 3 00:53.61 เหรียญทอง

นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร

นางสาวพรธีรา จ่ันส าอางค์

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น 2 00:57.57 เหรียญเงิน

เด็กหญิงกชกร บุญเวิน

3 ราชนาวี น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 4 00:58.17 เหรียญทองแดง

น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี

ด.ญ.นิษฐ์ชิตา ทันหา

4 1

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

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายเจษฎาพร สิมมา นางสาวศิรินันท์ ทันแก้ว 1 00:53.40 เหรียญทอง
นายสิงหา เพ่ิมผล นางสาวขวัญชนก แซ่เฮง

นายกษิด์ิเดช จุมป๋าน้ า นางสาวธิติมา สุขรัตน์

นายสุรศักด์ิ สายนุ้ย นายสถาพร ถาวรพงศ์

นายศักรินทร์ จองค า นายภัคพล อินอ่ิม

นางสาวการะเกด แท่นแก้ว นางสาวอนุธิดา แซ่เฮง

นางสาวณัฐวรรณ หาญค าหล้า นายสรกฤช อ่ิมทิม

2 นนทบุรี นางสาวศุภธิดา    กลัดสวัสด์ิ เด็กชายจิรายุส    เครือวงศ์ 5 00:54.02 เหรียญเงิน
นางสาวเบญจมาศ    วรนุช นายภัคพล   วงศ์สุริยศักด์ิ

นางสาวศศินภา    ปะระมะ นายนาวิน    จุ้ยประเสริฐ

นางสาวชลิตา     บุญเพ็ง นายอรรถพล  ประทีป  ณ  ถลาง

นางสาวจินต์จุฑา   ชะบ ารุง เด็กชายธนากร ชวัลวิทยางกูร

นายวายุ   สัตยารัฐ นางสาวกนกนิภา   สีดา

นายเจษฏาภรณ์   สุนทรา เด็กหญิงกรรณิการ์   สนโคกสูง

3 จว.มุกดาหาร ธราธร  กิตติราช จิราภา  ทองผา 4 00:57.07 เหรียญทองแดง
ธนันธร  วังคะฮาต ณัฐภรณ์  เมืองโคตร

ธนกฤต  จรพิษ จิตรกัญญา  ทวีโคตร

ชัยวัฒน์  เมืองโคตร สุพัตรา  กุลสุทธ์ิ

เกรียงไกร  ใจสุข สบันงา  เมืองโคตร

กฤติเดช เมืองโคตร พรไพลิน  รูปดี

คงเดช ท่าฉลาด สุทัตตา เมืองโคตร
4 รร.สวนศรีวิทยา นางสาวกฤตพร ค าสุวรรณ ด.ช.ณัฐวัฒน์ มีทอง 2 00:57.85

เด็กหญิงธัญรัตน์ นิลสุข นายสิทธิโชค ภิญญง 

เด็กหญิงธมลวรรณ ไชยมงคล นายชยางกูร แจ่มใส 

เด็กหญิงฐิติยา เครือหงษ์ นายณัฐภัทร ศรีทอง 

เด็กหญิงสุธาสินี มณีนิล นายอมรเทพ จันทร์นวล 

นางสาวโรสสาลีน เยาวลักษณ์ ซูทาร์ ด.ช.คเชนทร์ ชุมพงษ์ 

เด็กหญิงศศิธร ค าสุวรรณ ด.ช.กฤติเวท กาลสงค์ 

5 จว.อุตรดิตถ์ .น.ส.อธิชา  มีท้วม นายณัฐภัทร  พวงทอง 6 00:58.87
น.ส.ดวงกมล ลพยุยง นายธนกฤต  สีฉิม

น.ส.ศุภานัน กันยา นายนรเศรษฐ์  เหม็นต้นสาย

ด.ญ.พิมพ์ณภัทร น่ิมมา นายนิรุต  แก้วสกุลณี

.น.ส.ปิยธิดา  เกตุน่ิม นายสุทธิพงษ์  คงอินทร์

น.ส.เสาวลักษณ์  มีส้ม นายสิรภพ เนตรช่วงโชติ

นายณัฐพัฒน์  อินทร์ม่ันคง น.ส.นฤมล มีท้วม

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



6 รร.นายมวิทยา นายย่ิงคุณ  แก้วสุพรรณ นางสาวนภาพร  ผิวจันทร์ 3 00:59.35
นายธนภัทร  หินผา นางสาวอนันตญา  หินผา

นายปิยวัฒน์  ราศรี เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโสม

นายยุทธพร  พระสุรัตน์ เด็กหญิงภูริชญา  พลเมือง

นายธนภัทร  ปัญญาวงศ์ เด็กหญิงชนัตธิดา  กันยะมาสา

นายกิติกวิน มรีวะสุทธ์ิ เด็กหญิงกนกพร  อ าพันธ์

นายวีระยุทธ  ทวีพันธ์ นางสาวมณีรัตน์  บุตรรัตน์

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :



รายการท่ี 57 เรือแคนู 2 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายกฤษณะ จวงจันทร์ 4 00:49.57 เหรียญทอง

นายอนุสิทธ์ิ สมรูป 

นายจตุรภัทร นีละโยธิน

2 รร.ปากพนัง นายจิรชีพ สุกใส 5 00:52.20 เหรียญเงิน

นายภัคพล พรหมทอง 

ด.ช.ธนวัฒน์ มีค า 

3 นนทบุรี นายธนากร   ย่ ารุ่ง 2 00:52.41 เหรียญทองแดง

นายพงศธร  ชัยเดช

เด็กชายสุธิพจน์  เอ่ียมพิศ

4 อันดามันระนอง นายปิยวัฒน์   นิยมไทย 3 00:53.08

นายกฤษณะ   ราชรักษ์

เด็กชายธนพล   ยานพะโยม

5 ราชนาวี ด.ช.วิศรุต ผาสิกา 1 01:19.86

ด.ช.ภาคิน  คงกะพันธ์

ด.ช.เจษฎา  รับค าอินทร์

6 รร.กีฬานครนายก นายวีรบุรุษ ทศหล้า 6 01:36.69

นายธนบดี ปานใย

เด็กชายธันวา บรรเทา

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



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

1 รร.กีฬานครนายก นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ล้ิว นายณัฐพันธ์ วงขันธ์ 3 00:38.53 เหรียญทอง
นายพีรพัฒน์ เปรมภักดี ปองพล  นาควงจันทร์

นายวีระศักด์ิ เปรมปรี

นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายศักรินทร์ จองค า นายธนัชชา ชัยจันทึก 4 00:38.99 เหรียญเงิน
นายเจษฏาพร สิมมา นายภัททิยะ ผาสุข

นายณรงค์ศักด์ิ พลค า

นายพิชญางกูร ทองป้ัน

3 อันดามันระนอง นายพีรภัทร  ภาศภาการ เด็กชายนิติธร   ไขวารี 1 00:43.95 เหรียญทองแดง
นายปิยะพงษ์ จุลประดิษฐ

เด็กชายพลภัทร   แก้ววารี

นายนันทิพัฒน์   โอ่งชิต

4 รร.กีฬายะลา นายอัซฮา อาแยกาจิ เด็กชายพชร สินนุรัตน์ 2 00:46.10
นายซูไฮมิง สาแมมอตอ เด็กชายวราทิตย์ ขวัญแก้ว

นายอับดุลรีฟีน นาแจ้ง

เด็กชายสรยุทธ บัวเขียว

5 นนทบุรี เด็กชายสุวรรณศักด์ิ	    สุภเจริญผล นายนันธวัฒน์  นันทอินทร์ 5 01:22.86
เด็กชายอนุรักษ์  ชวัลวิทยางกูร วรเชษฐ์  ชาติพรต

เด็กชายธนโชติ  ไทยเจริญ

เด็กชายอชิรวิทย์  เหลืองงาม

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 59 เรือ 10 ฝีพาย อาวุโส ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 อาวุโสปทุมธานี นายสมควร รอดตัวดี นายพิทักษ์ ทองอ่ิม 4 00:52.87 เหรียญทอง
นายวิเชียร ความสุข นายกิตติ เท่ียงพุ่ม
นายอาทิตย์ โฉมฉลาด นายวิเชียร ชัยชะนะ
นายสมศักด์ิ ภู่พันธ์ นายประพันธ์ ทองอ่ิม
นายพสิษฐ์ มงคลปทุมรัตน์ นายนิพันธ์ ลายมืองาม
นายศุภวัฒน์ แสงอ่อน นายสุนทร กิมอูน
นายไพรสน ไว้สันเทียะ นายสุรเดช น้ าเต้าทอง

2 BSAC นายสุรัฐ เพียงประสิทธ์ิพร นายสุทัศน์ คล้ายแจ้ง 5 00:53.25 เหรียญเงิน
นายสมหวัง ปึงเศรษฐกูล พโยม สีตองอ่อน
นายสุวัฒน์ สังทอง ปัญญา นพคุณ
นายสมพงษ์ ศิริบุญ กิตติ ศิลพิวงค์
นายทองเปลว นามีผล นายสมชาย โพธ์ิเอ่ียม
นายเสกสันต์ นพคุณ นายไพศาล  หงษ์ประเสริฐ
ว่าท่ี ร.ต. กมล กุหลาบซ้อน นางสาวดารณี วัดแก้ว

3 สยามอาวุโส นายวสันต์ มณีอินทร์ นายอัครัช  พงษ์ภัคประเสริฐ 2 00:53.70 เหรียญทองแดง
นายเชาวฤทธ์ิ สร้อยทอง นายส ารวย ก้อนนาค
นายวินัย   พุ่มลา นายบุญลือ กอบางยาง
นายสมหวัง  โสภี นายจรัญ มณีอินทร์
นายสามารถ  บุญประจักร์ นายพิริยะ มณีอินทร์
นายตระกูล กุนนานนท์ นายชูชาติ ช่างทอง
นายสมชัย เถ่ือนทองดี นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช

4 อาวุโสบางพลี นายสุนทร  ประจงจัด นายจักรพงษ์  วงศ์ไชย 3 00:57.95
นายสุนทร  พลิคามิน นายอนุวัฒน์  ประจงจัด

นายสนอง  ประจงจัด นายก าธร  ประจงจัด

นายพนม  ศรีเล็ก นายลิขิต  สวัสดี

นายบัณฑิต  วงศ์ยอด นายปัญจะ  ศรีโกเศส

นายขวัญเมือง มโนวงษ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร รอดปัญญา

นายอ านวย  แย้มเพียร นายอัศวิน  คล้ายสุวรรณ

5 1

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :



รายการท่ี 60 เรือคยัค 1 คน ยุวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 จว.กระบ่ี 1 พิสิฐกร ซ่ือตรง 3 00:48.91 เหรียญทอง

2 รร.กีฬานครนายก 1 เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่ 4 00:49.65 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กชายวรายุทธ อินทะเสน 2 00:50.51 เหรียญทองแดง

4 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กชายอาทิตย์ สีสด 1 00:51.21

5 จว.กระบ่ี 2 ณัฐรณ สุพัตรา 6 00:53.15

6 รร.กีฬานครนายก 2 เด็กชายคุณากร  อาสายุทธ์ 5 00:58.63

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 61 เรือคยัค 2 คน ยุวชน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กหญิงกัลยกร สุภวัฒนากร 4 01:04.59 เหรียญทอง

เด็กหญิงขวัญภินันท์ แซ่เซีย

เด็กหญิงเบญจมาศ ขันใจ

2 รร.กีฬานครนายก เด็กหญิงอิสริยา เสาวิชิต 3 01:31.30 เหรียญเงิน

เด็กหญิงสุพนิตา  ธัญญาหาญ

เด็กหญิงกานต์มณี  สวัสด์ิชัย

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี 2 DNF

เด็กหญิง สุภัสสร   มรกดบัวตอง

เด็กหญิง ชนิตา  ศรียายอ

4 จว.กระบ่ี 5 DNF

5 1

6 6

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล

เด็กหญิง ธนนันท์   เตชะจตุรพิธ



รายการท่ี 62 เรือ 10 ฝีพาย ผสม 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 คลองไผ่ เรือตรี พรชัย เทศดี นางสาวปราญชลี มูลเกษม 6 00:53.05 เหรียญทอง
พันจ่าเอก สุวรรณ  ขวัญทอง นางสาวแพรวพรรณ แก้วศรี

พันจ่าเอก นพดล สังข์ถ่วง นางสาวนิภาพร นพศรี

เรือตรี เกษมสิทธ์ิ บริบูรณ์วศิน นางสาวสุวลี สงครามรอด

สิบต ารวจโท ศุกล บุญเอ็ม นางสาวปัทมา นันทอินทร์

นายภักดี วรรณมณี นางสาวอริศรา พันธุลาภ

นาย ชิษณุพงศ์ สังข์พันธ์ นางสาวจารุวรรณ ไชยการ

2 มกช.เชียงใหม่ นางสาว เกศกนก ชมเชย (นายหัว) นาย ธนวัฒน์ นามนาเมือง 3 00:54.61 เหรียญเงิน
นางสาว สุวรรณี อรมูล (นายท้าย) นาย ชินวัตร ขันค า

นางสาว วิภาวัส แสงทอง นาย ยศวัจน์ ภูพิริยนันท์

นางสาว อัญชลี ธรรมสิงห์ นาย ณัฐกุล แบ่งทิศ

นางสาว นัทชา จินา นาย พีรวัส สง่าศรี

นางสาว วัชราภรณ์ ขัติยะ นาย ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว
นางสาว จิราวรรณ หาญค าหล้า นาย ธีรพล จูทิม

3 ราชนาวี ทรรศนีย์  คมข า จ.อ. วิทยา ห้องแก้ว 5 00:55.13 เหรียญทองแดง
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

4 ม.เกษตรศาสตร์ นายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ นายอภิสิทธ์ิ ถามอม 4 00:55.61
นางสาวณัฐชยา ดีสุยา นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม

นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร นายธนภัทร  สมบูรณ์

นางสาววริษา แก้วค าพันธ์ นางสาวกนกอร กองทูล

นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นางสาวนัททวรรณ ภักดี

นายวัศนพล ดิษฐษร นายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์

นางสาวอภิญญา สร้อยจิต นางสาวจุฬารัตน์  เมืองโคตร

5 จว.สกลนคร นางสาวเพ็ญพักตร์ ค าภูษา นายอดิศักด์ิ แข่งกระโทก 1 00:59.05
นางสาวพนิดา ประเข นายเจษฏา ใจช่วง

เด็กหญิงชวิศา คณานันท์ นายเกียรติศักด์ิ หงษ์ทองแต่ง

นางสาวรัติกาล เหง้าละคร นายสุรเชษฐ์ โนเรศ

นางสาว รัชนีพร นีอ ามาตย์ นายธีระวุฒิ สังกฤษ

นาสงพิมพ์ผกา ไชยพร นายชยพล พระพล

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



นางสาวกรกมล งอยผาลา นายปิติพงษ์ พรหมแสง

6 มทส. นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด นายธนบัตร โพธ์ิทอง 2 DQ
นางสาวชลลัดดา เครือแสง นายพงศ์พีระ แสงทับทิม

นางสาวสุกฤตา ค าบุ่ง นายกัณฐกะ เกตุวงค์

นางสาวสุภาพร ธงไชย นายชนินทร์ พรหมบุตร

นางสาวพรนภา ค าลือฤทธ์ิ นายกิตติพัฒน์ จ้อยสาคู

นางสาววีรยา บุญแสง นายธราดร สีมืด

นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น นายธีรโชติ แช่มกล่ัน

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :



รายการท่ี 63 เรือแคนู 1 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.บูรพา นางสาวอรสา เท่ียงกระโทก 1 00:55.60 เหรียญทอง

2 ม.เกษตรศาสตร์ 2 นางสาวอภิญญา สร้อยจิต 3 01:01.42 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขันใจ 2 01:05.22 เหรียญทองแดง

4 ม.เกษตรศาสตร์ 1 นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม 6 01:07.36

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวสุภิวรรณ พรหมบุตร 4 01:12.42

6 มกช.เชียงใหม่ 1 นางสาว กฤษณา แก้วประเสริฐ 5 01:13.39

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 64 เรือแคนู 2 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวนุชนาจ ทุ่งโปร่ง 3 01:04.97 เหรียญทอง

นางสาวปวีณา ก าจร

เด็กหญิงชยาภรณ์ ค าหล้า

2 ราชนาวี ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 2 01:17.07 เหรียญเงิน

ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย

ด.ญ..นลินรัตน์ ฤทธ์ิมังกรสุข

3 อันดามันระนอง นางสาวธนัชชา   ไขวารี 4 01:29.81

นางสาวนันท์นภัส  บุญชู

เด็กหญิงนรมนพรรธน์  อ๋องสมหวัง

4 รร.กีฬาอุบลราชธานี นางสาวปิยดา กิค า 5 02:01.89

นางสาวธานิดา บาลศิริ

5 1

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

1 จว.สกลนคร นางบันไฟ สิงห์หะ นางวันนี ปู่บุตรชา 3 01:07.66 เหรียญทอง
นางประพาด แสนสามารถ นางวันนิสา มาระนอ

นางอุดร ล้ีพล นางคองใจ พ่อศรีชา

นางจันดา นามาจอมศรี นางแหลมทอง แสนสามารถ

นางไพศรี พรหมพินิจ นางปิยะรมณ์ แก้วจันดา

นางประทุมมา สุขศิริ นางสาวราชัน หน่ึงค ามี

นางหัสดี สุขศิริ นายแสนฮวม ด้วงค าภา

2 BSAC นางกาญจนา เข็มทอง นางปล้ืมจิตร บุญพ่ึง 2 01:12.62 เหรียญเงิน
วัลญา เลิศวาสนา นางสาวฉัตรวดี  หาญวุฒินานนท์

นางสาวศิริรัตน์ เชิงวิวัฒน์กิจ นางสาวภัทรวรรณ สุนทราศรี

นางสาวราตรี เย็นใจ กิตติ ศิลพิวงค์

นัคมน อัศวพาคุณ นางสาวดารณี วัดแก้ว

นางสาวอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ นิรานันท์  วิไลรัตนกุล
นางสาวจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ า นางสาวปรางขาว ปรุเขตต์

3 อาวุโสบางพลี นางสาวชัญญานิษฐ์  ส้มเช้า นางสาวทัศนีย์  ท่ังสอ 4 01:16.99 เหรียญทองแดง
นางสาวลัดดา  เช้ือช้าง นางวารี  สุวรรณ

นางสาวนภาพร  หมอนไม้ นางสาวศิริรัตน์  สวัสดี

นางสาวศศิรภัสสร  ทองเดช นางสาวอรัญญา  บุญรับ

นางสาวสมพิศ  พูลเพ่ิม นางสาววิจิตรา  เล็กสู่

นางสาวพรรณี  พลเทพ นายพนม  ศรีเล็ก

นางสาวองุ่น  ขันสัมฤทธ์ิ นายบัณฑิต  วงศ์ยอด
4 ผาสุก 1.นางณัฐศศิญา เกษมธนะสมบูรณ์ 8.นางส่งบุญ ปักป่ินเพชร 5 01:56.13

2.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย 9.(เพ่ิมเติมวันหลัง)

3.นางชัชฎา สาลักษณ์ 10.(เพ่ิมเติมวันหลัง)

4.นางสาวอรวรรณ  สินธุรัตน์ 11.ตีกลอง(บุญผ่อง)

5.นางสาวอรัญญา  ภักดีบุญชู 12.นายนิทัศน์ นาคทองนายท้าย

6.นางพันธ์ุทิพ

7.นางกาญจน์ณัฏฐา
5 1

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 66 เรือคยัค 1 คน  ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มทส. นายไพรสณฑ์ บัวส าโรง 3 00:40.82 เหรียญทอง

2 ม.เกษตรศาสตร์ นายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ 4 00:41.78 เหรียญเงิน

3 ราชนาวี 1 พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ 5 00:42.58 เหรียญทองแดง

4 มกช.เชียงใหม่ 2 นาย ณัฐภัทร ชัยจันทึก 2 00:44.67

5 รร.ปากพนัง 2 นายอนุสรณ์ สมมิตร 1 00:46.49

6 มกช.เชียงใหม่ 1 นาย อาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี 6 00:49.13

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 67 เรือคยัค 2 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬานครนายก นายศักด์ิกรินทร์ แซ่ล้ิว 6 00:43.37 เหรียญทอง

นายวีระศักด์ิ เปรมปรี

นายภูมิพัฒน์ พุฒพิมเสน

2 ราชนาวี นายสุระโชติ หลวงเอ่ียม 4 00:44.57 เหรียญเงิน

นายบุรัสกร แก้วแพทย์

นายสิทธิรัตน์ จันทร

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายศักรินทร์ จองค า 1 00:45.21 เหรียญทองแดง

นายธนัชชา ชัยจันทึก

นายพิชญางกูร ทองป้ัน

4 รร.กีฬายะลา นายอัซฮา อาแยกาจิ 5 00:51.59

นายซูไฮมิง สาแมมอตอ

นายอับดุลรีฟีน นาแจ้ง

5 มทส. นายณัฐไนย เกตุวงศ์ 3 00:57.08

เด็กชายปองคุณ  หงษ์กุลทรัพย์

6 อันดามันระนอง นายพีรภัทร  ภาศภาการ 2 01:16.62

นายปิยะพงษ์ จุลประดิษฐ

เด็กชายพลภัทร   แก้ววารี

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 68 เรือ 5 ฝีพาย ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 มกช.ล าปาง นายอัฐพล อุทริยา นายทรงพล ก๋าริยศ 2 00:43.57 เหรียญทอง
นายอัครวิทย์ เเสงทอง นายภาสวุฒิ  เเสงทอง 

นายกิตติธัช สินสวัสด์ิ นายวชิรวิทย์ ดีวุฒิ

นายพศวัต นาใจคง นายศุภสวัสด์ิ มีมาก

2 สุวรรณนาวา นายสุรเดช เฟ่ืองน้อย นายกิตติพงษ์ ใช้อู๋ 1 00:44.07 เหรียญเงิน

นายธีรพงษ์ วงษ์อินตา จ่าตรีณัฐพล กลีบก าไร

นายณัฐพล ศรีจันทร์ อส.ทพ.นย.ณัฐกิตต์ิ รอดจิตร์

นายสหรัฐ ผลพิกุล

3 ราชนาวี ร.ท.บุญส่ง อ่ิมทิม นาย นเรศม์ เนาว์ประโคน 4 00:44.44 เหรียญทองแดง

จ.อ.นทีธร ศรีประชัย นาย ณัฐวุฒิ แก้วศรี

จ.อ.ณัฐพล แก้วศรี อส.ทพ.นย.สิทธิชัย อู่ขลิบ

นาย รังสิมันต์ กรัตนถะ

4 นนทบุรี นายจีรพล  ศรีทอง นายจตุพร  ทิมทอง 5 00:46.98

ธนรัตน์  แก้วกุ่ม ภวดล  ทองขาว

นายแทนเทพ   สีเงิน กิตติพงษ์  ตันกาบ

นายสุริยา  โสมรักษ์

5 ม.เกษตรศาสตร์ นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายขวัญใจ ศรีอินทร์ 6 00:48.84

นายอภิสิทธ์ิ ถามอม วรายุส  นวลศรี

นายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ นายธนภัทร  สมบูรณ์

นายวัศนพล ดิษฐษร

6 มกช.เชียงใหม่ นาย ธนโชติ ป้องแก้ว นาย ธีรพล จูทิม 3 00:51.10

นาย ชินวัตร ขันค า นาย ยศวัจน์ ภูพิริยนันท์

นาย ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว นาย คณิติพงษ์ พงษ์พรรณา

นาย ธนวัฒน์ นามนาเมือง

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 69 เรือแคนู 1 คน เยาวชนชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นายอนุสิทธ์ิ สมรูป 4 00:50.20 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นายกฤษณะ จวงจันทร์ 3 00:51.76 เหรียญเงิน

3 วารินธารา ฉัตรชัย ปราค าศรี 2 00:54.75 เหรียญทองแดง

4 รร.ปากพนัง 1 นาย ศุภวิชญ์ ช่วยแก้ว 1 00:55.69

5 นนทบุรี 1 นายธนากร   ย่ ารุ่ง 5 01:07.56

6 อันดามันระนอง 1 นายปิยวัฒน์   นิยมไทย 6 01:18.48

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 70 เรือคยัค 1 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ 2 นางสาวพรร์นับพัน พวงไม้ม่ิง 3 00:52.44 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น 2 00:52.80 เหรียญเงิน

3 ม.บูรพา นางสาวอรสา เท่ียงกระโทก 4 00:53.40 เหรียญทองแดง

4 ม.เกษตรศาสตร์ 1 นางสาวนัฐกานต์ อัมหธร 1 00:55.40

5 ราชนาวี 1 น.ส.จิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 5 01:02.51

6 ราชนาวี 2 น.ส.จารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 6 01:07.42

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 71 เรือคยัค 2 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวสุธาสินี อุดหนุน 2 00:52.29 เหรียญทอง

นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์

นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี

2 รร.กีฬานครนายก นางสาวกุลิสรา ชูจันทร์ 5 00:53.75 เหรียญเงิน

นางสาวปานวาด ทองน่ิม

ด.ญ.สุพนิตา สุกใส

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี  นางสาว ภัทรจิรา       คงทน 4 00:59.85 เหรียญทองแดง

 นางสาว โสภิตนภา     ภารเวช

4 ราชนาวี ด,ญ,ธัญลักษณ์ จันทร์เดช 1 01:24.10

ด.ญ..นลินรัตน์ ฤทธ์ิมังกรสุข

ด.ญ.กมลลักษณ์ สุกสี

5 อันดามันระนอง เด็กหญิงศิรินทิพย์   ย่ังยืน 3 01:46.00

นางสาวชลิตวรรณ   รักดี

นางสาวณัฐนันท์   ว่าวลอย

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 72 เรือ 5 ฝีพาย เยาวชน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวกลัยารัตน์ ผาสุก นาวสาวสโรชา สุดาปัน 4 00:57.12 เหรียญทอง

นาวสาวมนฤทัย สุภาพ นางสาวอนุธิดา แซ่เฮง

นางสาววิภาวี สายใจ นางสาวธิติมา สุขรัตน์

นางสาวชนาภา เป็นสุข ณัฐวรรณ  หาญค าหว้า

2 จว.มุกดาหาร สบันงา เมืองโคตร สุพัตรา  กุลสุทธ์ิ 3 01:00.60 เหรียญเงิน

จีรัชญา  เมืองโคตร จิตรกัญญา ทวีโคตร

ณัฐภรณ์ เมืองโคตร พรไพลิน  รูปดี

จิราภา  ทองผา

3 นนทบุรี นางสาวศุภธิดา    กลัดสวัสด์ิ เด็กหญิงกรรณิการ์   สนโคกสูง 1 01:00.89 เหรียญทองแดง

นางสาวสุพัตรา   อนุภาพ เด็กหญิงณัชลิฎา  ศรีจันทร์

นางสาวเบญจมาศ    วรนุช นางสาวกนกวรรณ  สร้อยพวง

นางสาวชลิตา     บุญเพ็ง ศศินภา  ปะนะมะ

4 รร.นวมินทร น.ส.สุปัญญา เงินย่ิง น.ส.ณัฎฐณิชา  เอ่ียมแหยม 2 01:01.29
น.ส.ลออรัตน์ ทองปอน น.ส.สุกัญญา พวงอินทร์

น.ส.กฤติลักษณ์  บางแดง น.ส.กานต์พิชชา คณะชาติ

น.ส.พิมชนก  ไพริน

5 รร.สวนศรีวิทยา นางสาวโรสสาลีน เยาวลักษณ์ ซูทาร์ เด็กหญิงธมลวรรณ ไชยมงคล 5 01:02.27

เด็กหญิงธัญรัตน์ นิลสุข เด็กหญิงศศิธร ค าสุวรรณ

เด็กหญิงฐิติยา เครือหงษ์ เด็กหญิงพรพิมล ทองมี

เด็กหญิงสุธาสินี มณีนิล

6 จว.อุตรดิตถ์ น.ส.ชลธิชา มีท้วม น.ส.อภิชญา  เกตุทอง 6 01:09.49

น.ส.ธานาวดี อินอ่วม ด.ญ.ชรินรัตน์ รักฉาย

.น.ส.พรวิภา กาวิตา ด.ญ.ศศิวิมล มีท้วม

.น.ส.เพ็ญพิชชา  เกตุป้ัน

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 73 เรือ 10 ฝีพาย หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 คลองไผ่ นางสาวแพรวพรรณ แก้วศรี นางสาวปราญชลี มูลเกษม 4 00:59.33 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 2 00:59.81 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 3 01:00.31 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 1

5 5

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 74 เรือคยัค 4 คน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นายเมธาสิทธ์ิ สิทธิภารัตน์ 3 00:40.24 เหรียญทอง
นายอภิสิทธ์ิ ถามอม

นายวัศนพล ดิษฐษร

นายจรรยาวุธ ม่ังจิตร

2 ราชนาวี พ.จ.อ.อดิเทพ ศรีชาติ จ.อ.ประฎิภัทร   อร่ามเมือง(ส ารอง) 4 00:40.58 เหรียญเงิน

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

นรจ.ภูยศ เจริญใจ

นรจ.ณัฐวุธ ธิบดี

3 มกช.เชียงใหม่ นาย อาโหย่ว รุ่งเรืองปฐวี 2 00:43.45 เหรียญทองแดง

นาย ณัฐภัทร ชัยจันทึก

นาย ณัฐกุล แบ่งทิศ

นาย ผลิตโชค บุญมี

4 1

5 5

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 75 เรือแคนู 1 คน เยาวชนหญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 นางสาวนุชนาจ ทุ่งโปร่ง 4 01:00.05 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 นางสาวปวีณา ก าจร 2 01:05.00 เหรียญเงิน

3 อันดามันระนอง 1 นางสาวธนัชชา   ไขวารี 3 01:15.16 เหรียญทองแดง

4 ราชนาวี 1 ด.ญ.ฐิตาภา ทันหา 1 01:18.64

5 ราชนาวี 2 ด.ญ.กัญญารัตน์ พ้นภัย 5 01:26.77

6 อันดามันระนอง 2 นรมนต์พรรณ์  อ๋องสมหวัง 6 01:44.86

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 76 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 นนทบุรี นายสรวิชญ์    พิพัฒน์เอกธรา เด็กชายจิรายุส    เครือวงศ์ 3 00:51.52 เหรียญทอง
นายวายุ   สัตยารัฐ นายณัฐพนธ์    นาสมวงษ์
นายเจษฏาภรณ์   สุนทรา นายสิรวิชญ์    ศรีรมย์ร่ืน
นายสุกิจน์   ทัสจันทร์ นายภัคพล   วงศ์สุริยศักด์ิ
เด็กชายปิยพงษ์    นิยมวันต์ นายนาวิน    จุ้ยประเสริฐ
เด็กชายพีรพล    คงเกิด นายอรรถพล  ประทีป  ณ  ถลาง

เด็กชายศิรศักด์ิ    บุญก าเนิด เด็กชายกรณ์ดนัย   เกตุกัน

2 จว.มุกดาหาร ศุภษร  ค าปาน ธนันธร  วังคะฮาต 4 00:52.20 เหรียญเงิน
กฤษณพงศ์  เมืองโคตร ธราธร  กิตติราช
ชินพัฒน์  จรพิษ ธนกฤต  จรพิษ
กฤติเดช เมืองโคตร ชัยวัฒน์ เมืองโคตร
วุฒิพงษ์   หมุนดี คงเดช  ท่าฉลาด
ณัฐภัทร  รัตนวงศ์ ฐิติศักด์ิ เมืองโคตร
เกรียงไกร ใจสุข สิทธิชัย  ผันทะยศ

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายปรีชา จันปา นายอิสรา จันดาผล 5 00:53.61 เหรียญทองแดง
นายณัฐวัตร ชาติเหิม นายกฤตภาส ซาเมืองศรี
นายกษิด์ิเดช จุมป๋าน้ า นายสิงหา เพ่ิมผล
นายภัคพล อินอ่ิม นายศักรินทร์ จองค า
นายสถาพร ถาวรพงศ์ นายเจษฎาพร สิมมา
นายสุรศักด์ิ สายนุ้ย นายสรกฤช อ่ิมทิม
นายเฉลิมชัย พลค า นายภารักษ์ สวนขัน

4 รร.เมืองหลังสวน นายกิตติศักด์ิ สอนหลังสวน นายภูวดล  คงจันทร์ 1 00:54.81
นายนพพร  เจียมวิจิตร นายพัชรพล  ปริงหาดยาย
นายคณวุฒิ  เกิดเนตร นายอนุพงษ์  ศรีซองเชศ
นายสิริชัย  รักนาย เด็กชายอภิวัฒน์  บุญสิน
นายสฤษด์ิ  ชัยภักดี นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
นายธีรศักด์ิ  มีชัย นายชัยพร  สีระกาล
นายธีรพัฒน์  พงษ์พิพัฒน์ เด็กชายธนกฤต  ฝอยต้ิน

5 รร.สวนศรีวิทยา นายสิทธิโชค ภิญญง ด.ช.คเชนทร์ ชุมพงษ์ 2 05:56.46
นายชยางกูร แจ่มใส ด.ช.เจษฎาภรณ์ ฐิตะฐาน 

นายคัมภีร์ มีทอง ด.ช ภานุพงศ์ น าธงรบ 

นายสุกฤษฎ์ิ ฐิตะฐาน ด.ช.ณัฐพงษ์ ช่วงชู

นายอมรเทพ จันทร์นวล ด.ช.ณัฐวัฒน์ มีทอง 

นายณัฐฐินันท์ จันทร ด.ช.นักรบ เกิดเนตร

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



นายณัฐภัทร ศรีทอง ด.ช.กฤติเวท กาลสงค์ 

6 มกช.ชุมพร นายวีรภัทร  สุดคิด นายศักดินนท์  ธาดาจร 6 00:56.46
นายพัชรพล  ทองนาค ด.ช.ภูมิภัทร ค าสุวรรณ
นายสวิท  สมาวงค์ นายธนพล  ค าเกาะหลัก
นายพิพัฒน์พงศ์ คงฤทธ์ิ เด็กชายจิรภัทร  ฐิตะฐาน
นายทรงยศ  ฝอยต้ิน เด็กชายทรงวุฒิ  ช านาญกิจ

นายธนภัทร  คล้ิงสุวรรณ นายภัทรดนัย  หัสไทย
นายวันเฉลิม  ทองพันธ์ นายพงศพัศ  อุดหนุน

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :



รายการท่ี 77 เรือคยัค 1 คน ยุวชน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ 1 เด็กหญิงกัลยกร สุภวัฒนากร 4 00:57.59 เหรียญทอง

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ 2 เด็กหญิงมณิสรา ยะมะโน 3 01:04.40 เหรียญเงิน

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี 1  เด็กหญิง ธนนันท์    เตชะจตุรพิธ 1 01:13.30 เหรียญทองแดง

4 กทม. เด็กหญิงศิรินดา สงภักดี 5 01:14.82

5 มูลนิธิเรือพาย ด.ญ. จิรชยา   หวลสัตย์ 6 01:17.18

6 จว.กระบ่ี 1 ธนพร สืบทอง 2 DNF

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 78 เรือคยัค 2 คน ยุวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ เด็กชายอาทิตย์ สีสด 6 00:42.97 เหรียญทอง

เด็กชายวรายุทธ อินทะเสน

เด็กชายพีรพัทธ์ สมรูป

2 จว.กระบ่ี พิสิฐกร ซ่ือตรง 1 00:43.98 เหรียญเงิน

ณัฐรณ สุพัตรา

ธนกฤษ นาวีว่อง

3 รร.กีฬานครนายก เด็กชายวีรพงศ์   เชิดชู 4 00:48.18 เหรียญทองแดง

เด็กชายสพลเชษฐ ผลใหญ่

เด็กชายภูริณัฐ   ประดับญาติ

4 ราชนาวี ด.ช.วัชรพันธ์ อ่วมประเสริฐ 3 00:50.65

ด.ช.จักรพรรดิ วรรณอุดม

ด.ช.กิตติธัช เต็งวรกิจ

5 รร.กีฬายะลา เด็กชายมาฆะ สามสี 2 00:58.83

เด็กชายวราทิตย์ ขวัญแก้ว

เด็กชายอัสรี ดามีเยาะ

6 อันดามันระนอง เด็กชายปรวัฒน์  เกตุแก้ว 5 01:08.32

เด็กชายปณชัย   แย้มมลิ

เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสุวรรณ

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน

     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 79 เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 รร.นวมินทร น.ส.พิมชนก ไพริน น.ส.กานต์พิชชา  คณะชาติ 0 01:00.20 เหรียญทอง
น.ส.ธมลวรรณ บิกขุนทด น.ส.สุกัญญา  พวงอินทร์

น.ส.ลออรัตน์  ทองปอน ด.ญ.พลอยรุ้ง  เดฮอระตา

น.ส.กฤติลักษณ์  บางแดง ด.ญ.พินยาดา ไพริน

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

น.ส.สุปัญญา  เงินย่ิง ด.ญ.วันทกาญจน์  เหง่าดี

น.ส.ณัฎฐณิชา เอ่ียมแยม ด.ญ.พรนภัส  พันธ์ุอารีย์

2 นนทบุรี นางสาวชลิตา     บุญเพ็ง นางสาวภัทรธิดา  รอดศรี 3 01:00.50 เหรียญเงิน
นางสาวจินต์จุฑา   ชะบ ารุง นางสาวกัลยรัตน์  อารีย์

นางสาวกนกนิภา   สีดา นางสาวเยาวลักษณ์     สุภากรณ์

นางสาวพิมพ์เงิน    ทุมชะ นางสาวศุภธิดา    กลัดสวัสด์ิ

เด็กหญิงมาริศา    แก้วโบราณ นางสาวสุพัตรา   อนุภาพ

เด็กหญิงปริญญา    พุทธา นางสาวเบญจมาศ    วรนุช
เด็กหญิงกรรณิการ์   สนโคกสูง นางสาวศศินภา    ปะระมะ

3 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวมนฤทัย สุภาพ นางสาวศิรินันท์ ทันแก้ว 6 01:00.79 เหรียญทองแดง
นางสาวการะเกด แท่นแก้ว นางสาวกัลยารัตน์ ผาสุก

นางสาวชนาภา เป็นสุข นางสาวจิราภรณ์ ลัทธิวาจา

นางสาวขวัญชนก แซ่เฮง นาวสาวสโรชา สุดาปัน

นางสาววิภาวี สายใจ นางสาวอนุธิดา แซ่เฮง

นางสาวณัฐวรรณ หาญค าหล้า นางสาวณัฏฐณิชา สมยา

นางสาวธิติมา สุขรัตน์ นางสาวฐิติชญา ขัดยอด

4 รร.สวนศรีวิทยา นางสาวโรสสาลีน เยาวลักษณ์ ซูทาร์ นางสาวพิชญ์สินีย์ ขวัญยุบล 1 01:03.68
เด็กหญิง รัชนีพร เพรชเนียม เด็กหญิงสิริวรรณ สุขวัฒน์

เด็กหญิงธัญรัตน์ นิลสุข เด็กหญิงพรพิมล ทองมี

เด็กหญิงฐิติยา เครือหงษ์ นางสาวเพชรรัตน์ ภาสภิรมย์

เด็กหญิงสุธาสินี มณีนิล เด็กหญิงศศิธร ค าสุวรรณ

เด็กหญิงธมลวรรณ ไชยมงคล นางสาวกฤตพร ค าสุวรรณ

เด็กหญิงจันทรวิมล แพ่งแป้น เด็กหญิงกฤติยา ภิญญง

5 จว.มุกดาหาร สบันงา เมืองโคตร พรไพลิน  รูปดี 4 01:04.21
จีรัชญา  เมืองโคตร ปรียาภรณ์  สังชาดี

สุทัตตา เมืองโคตร อภิศรา พาลึก

ณัฐภรณ์ เมืองโคตร วราภรณ์  เมืองโคตร

จิราภา  ทองผา ปาริชาติ  ปัดนา

สุพัตรา  กุลสุทธ์ิ ชนัญธิดา กืกทอง

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



จิตรกัญญา ทวีโคตร ยุพารัตน์  ราชปัญญา

6 จว.อุตรดิตถ์ น.ส.ชลธิชา มีท้วม น.ส.ดวงกมล ลพยุยง 5 01:05.62
น.ส.ชนิศา  ดวงเทียน น.ส.ศุภานัน กันยา

น.ส.นฤมล มีท้วม น.ส.สุกัญดา  ศรีสระคู

น.ส.ธานาวดี อินอ่วม น.ส.เสาวลักษณ์  มีส้ม

.น.ส.ปิยธิดา  เกตุน่ิม .น.ส.อธิชา  มีท้วม

.น.ส.พรวิภา กาวิตา น.ส.อภิชญา  เกตุทอง

น.ส.เพ็ญพิชชา  เกตุป้ัน ด.ญ.ณัฎฐเรศ ยานนาวา

7 รร.นายมวิทยา นางสาวนภาพร  ผิวจันทร์ เด็กหญิงนลินญา  แซ้โค้ว 2 01:08.51
นางสาวอนันตญา  หินผา เด็กหญิงพรชนก  สายธนู

เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริโสม เด็กหญิงกนกพร  อ าพันธ์

เด็กหญิงภูริชญา  พลเมือง เด็กหญิงวรัญญา  วงค์จันทา

เด็กหญิงสุนันทา  คงแหลม นางสาวสุกัญญา  พนารินทร์

เด็กหญิงชนัตธิดา  กันยะมาสา เด็กหญิงชัชฎาพร  อดทน

เด็กหญิงม่ิงมณี  จ าปาหอม เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรรักษ์

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :



รายการท่ี 80 เรือแคนู 2 คน หญิง 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร์ นางสาวเกวลิน ตะเคียนราม 2 01:01.81 เหรียญทอง

นางสาวอภิญญา สร้อยจิต

2 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวสุภิวรรณ พรหมบุตร 3 01:08.68 เหรียญเงิน

นางสาวสุธิมนต์ เช้ือท าดี

เด็กหญิงเบญจวรรณ ขันใจ

3 มกช.เชียงใหม่ นางสาว กฤษณา แก้วประเสริฐ 4 01:32.89 เหรียญทองแดง

นางสาว แพรวรรณ ผลหว้า 

นางสาว วรดา ชนมสุข

4 1

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

1 รร.กีฬาเชียงใหม่ นางสาวสุธาสินี อุดหนุน นางสาวนิรัชพร อานันท์ชิติพันธ์ 4 00:47.86 เหรียญทอง
นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์ นางสาวคณภร สุขะจิรโชติ

นางสาวจิรวรรณ หวลสัตย์

นางสาวม่ิงกมล พรหมศรี

2 รร.กีฬานครนายก นางสาวกุลิสรา ชูจันทร์ นางสาวนัสรีน ตานี 3 00:51.19 เหรียญเงิน
ด.ญ.สุพนิตา สุกใส นางสาวธิดารัตน์ มูลจันทร์

นางสาวปานวาด ทองน่ิม

นางสาวศุภณัฐ บุญศรี

3 รร.กีฬาอุบลราชธานี  นางสาว ภัทรจิรา       คงทน  นางสาว บุษสตรี        จันทร์เส้ียม 5 00:57.24 เหรียญทองแดง
 นางสาว โสภิตนภา     ภารเวช

 นางสาว นฤมล         ดอกเกษ

 นางสาว อ านวยพร    ก๋งตาล

4 นนทบุรี น.ส.ปรีญา  บุญเรืองนาม น.ส.สรีรัตน์  แก้วโนนตุ่น 2 00:58.14
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 1 01:14.28
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 82 เรือ 5 ฝีพาย เยาวชน ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ

อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 จว.มุกดาหาร เกรียงไกร ใจสุข ชัยวัฒน์ เมืองโคตร 3 00:48.37 เหรียญทอง

ธนันธร  วังคะฮาต ชินพัฒน์  จรพิษ

ธราธร  กิตติราช กฤติเดช เมืองโคตร

ธนกฤต  จรพิษ

2 รร.สวนศรีวิทยา นายสิทธิโชค ภิญญง นายอมรเทพ จันทร์นวล 1 00:49.72 เหรียญเงิน

นายชยางกูร แจ่มใส นายณัฐฐินันท์ จันทร 

นายคัมภีร์ มีทอง นายณัฐภัทร ศรีทอง 

นายสุกฤษฎ์ิ ฐิตะฐาน 

3 นนทบุรี นายสุกิจน์   ทัสจันทร์ นายพิชัยยุทธ   ธรรมประศาสน์ 4 00:53.17 เหรียญทองแดง

นายสรวิชญ์    พิพัฒน์เอกธรา นายจิรวัฒน์   สระสมทรัพย์

นายอภิเดช  ยลประสาน นายวิทูรย์    สู่สุข

นายโสภณ  โตอนันต์ รชานนท์  หงส์สุริยา

4 รร.เมืองหลังสวน นายกิตติศักด์ิ สอนหลังสวน นายสฤษด์ิ  ชัยภักดี 2 00:53.89
นายนพพร  เจียมวิจิตร นายธีรศักด์ิ  มีชัย

นายคณวุฒิ  เกิดเนตร นายภูวดล  คงจันทร์

นายสิริชัย  รักนาย

5 รร.กีฬาเชียงใหม่ นายปรีชา จันปา นายภารักษ์ สวนขัน 5 00:55.15

นายณัฐวัตร ชาติเหิม นายเฉลิมชัย พลค า

นายสุรศักด์ิ สายนุ้ย นายภัคพล อินอ่ิม

นายกฤตภาส ซาเมืองศรี สรกฤช อ่ิมทิม

6 จว.อุตรดิตถ์ นายณัฐพัฒน์  อินทร์ม่ันคง นายณรงค์กรณ์  ม่วงรักษ์ 6 DNF

นายณัฐภัทร  พวงทอง เด็กชายธนพล เสวะนะ

นายนรเศรษฐ์  เหม็นต้นสาย เด็กชายสุทธิโชติ ป่ินบาง

นายสุทธิพงษ์  คงอินทร์

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



รายการท่ี 83 เรือ 10 ฝีพาย ชาย 200 m รอบชิงชนะเลิศ
อันดับท่ี ทีม ลู่ สถิติ หมายเหตุ

1 คลองไผ่ เรือตรี วิญญา  สีชมช่ืน สิบต ารวจโท ศุกล บุญเอ็ม 4 00:50.16 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 2 00:51.16 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 3 00:52.05 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 ม.เกษตรศาสตร์ นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายอานุภาพ พ่ึงโพธ์ิ 1 00:53.72
นายขวัญใจ ศรีอินทร์ นายเชิดพงษ์ วงค์จันทร์
วรายุส  นวลศรี นายอนิรุตน์ ศรีนาคเรือง
นายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ นายวัศนพล ดิษฐษร
นายคุณานนท์ ทองแท้ นายธนากร  สายตา
นายสุทธิพันธ์ ทันวัน นายบัญญพนต์ ทองรุ่ง
นายอภิสิทธ์ิ ถามอม นายธนภัทร  สมบูรณ์

5 มกช.เชียงใหม่ นาย มงคล  ฟองน้อย (นายหัว) นาย สิทธิกร ฟุ่มเฟือย 5 00:54.33
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

ผลการแข่งขัน
     เรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2565 สนามท่ี 3

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

ช่ือ - สกุล



นาย ณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์แก้ว
6 จว.สกลนคร นายธีระวุฒิ สังกฤษ นายวีระยุทธ์ ค าปาน 6 00:55.24

นายรุ่งโรจน์ พรมแสง นายสุรเชษฐ์ โนเรศ
นายชยพล พระพล นายแสงหล้า โพธิโคตร
นายเจษฏา ใจช่วง นายอดิศักด์ิ แข่งกระโทก
นายเกียรติศักด์ิ หงษ์ทองแต่ง นายศุภกร จารศรีเพ็ง
นายสุรเชษฐ์ สายมาลัย นายปิติพงษ์ พรหมแสง
นายณรงค์ศักด์ิ เรรุจิภาสกรณ์ นายรัตพล ปู่บุตรชา

ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย :


