
รายการที่ เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน สถิติ หมายเหตุ

1 ม.กรุงเทพธนบุรี ชัยวัฒน มาศิลป 01:14:02 เหรียญทอง

2 ม.รามคําแหง วัชรพัทธ พันธพฤกษ 01:15:82 เหรียญเงิน

3 มศว. ณัฐปกรณ สุขประเสริฐ 01:22:32 เหรียญทองแดง

4 ม.การกีฬาแหงชาติ วศิน ยะมะโน 01:27:09

5 จุฬาฯ ศุภฤกษ วัชรอาภาไพบูลย 01:29:54

6 มทส. สุริยะ กลาไพรี 01:53:04

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย :

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล

น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ



รายการที่ เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน สถิติ หมายเหตุ

1 มศว. กัญรดา วรรณลักษณ 01:18:18 เหรียญทอง

2 จุฬาฯ หัตถพร ติลังการ 01:19:89 เหรียญเงิน

3 มรภ.เชียงใหม พรจรัส แยมประเสริฐ 01:21:41 เหรียญทองแดง

4 ม.การกีฬาแหงชาติ วรดา ชนมสุข 01:22:47

5 ม.บูรพา ณัฐนรี อินทรจันทร 01:36:16

6 มทส. เปมิกา จันทรชื่น 01:42:20

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย :

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล

น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ



รายการที่ 55 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.กรุงเทพธนบุรี เปรม นามประเทือง 3 00:36:40 เหรียญทอง

2 ม.สยาม ณัฐพงศ แสงพรมชารี 2 00:38:39 เหรียญเงิน

3 ม.การกีฬาแหงชาติ ชนินทร ศรีสมบูรณ 4 00:39:43 เหรียญทองแดง

4 มทส. พงศกร วรรธนสังขพร 1 00:41:42

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 61 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.การกีฬาแหงชาติ ศรราม ศิลปศร 3 00:34:92 เหรียญทอง

ชนินทร ศรีสมบูรณ

กฤษดา ไชยวุฒิ

2 ม.กรุงเทพธนบุรี เปรม นามประเทือง 2 00:36:18 เหรียญเงิน

ณัฐ บุตรมารศรี

กฤษณพงศ สุขมา

3 มทส. เกียรติศักดิ์ สังขมิตร 4 00:37:72 เหรียญทองแดง

พิทยุตม ฉิ่งเนียม

พงศกร วรรธนสังขพร

4 ม.เกษตรศาสตร ชินฤทธิ์ ชัตไพบูลย 1 00:39:49

ราชันย นิวาสวงศ

ณัฐสุรัช ศักดิ์สิทธิ์

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 60 เรือแคนู 1 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.แมโจ พิพงษ ปยศักดิ์สันติกุล 1 00:48:85 เหรียญทอง

2 ม.กรุงเทพธนบุรี นาวี มีชื่น 2 00:49:37 เหรียญเงิน

3 ม.การกีฬาแหงชาติ ยุทธนา โปรานานนท 3 00:50:44 เหรียญทองแดง

4 มศว. ธภัทร ถิ่นทิพย 4 01:04:69

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 57 เรือคยัค 1 คน ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.การกีฬาแหงชาติ ไพรสณฑ บัวสําโรง 3 00:37:66 เหรียญทอง

2 ม.เชียงใหม ภูดิศ สังขสุวรรณ 2 00:40:99 เหรียญเงิน

3 ม.กรุงเทพธนบุรี ณัฐพล แกวศรี 4 00:43:00 เหรียญทองแดง

4 ม.แมโจ ชาญวิทย ศรีแสงทอง 1 00:48:81

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 58 เรือ 5 ฝพาย ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษมบัณฑิต คมสันต กลิ่นเทียน ณัฐวุฒิ ปานแกว 3 00:43:23 เหรียญทอง

เกียรติศักดิ์ สามเตี้ย พีระพงษ ควรอุสาห

อัษฎาวุธ นิยมไร

รุจิกร รุจิพงศไพร

2 ม.เกษตรศาสตร พิพัฒน โพธิ์แกว สิทธิโชค เขียวรอด 2 00:43:50 เหรียญเงิน

ไพบูลย ณะพรานบุญ ศักดินนท ออนสลุง

ศุภเดช ชางนอย ธนภัทร สมบูรณ

ธนวัฒน วีสม

3 มศว. ธนบัตร กิขุนทด ชินวุธ ดงดินออน 4 00:43:78 เหรียญทองแดง

สิทธิโชค ถนัดคา ภาสกร พรหมดวง

ประชารักษ พุมไม รณภัฎ จิตรสม

ประทีป หงสประภัสสร

4 มทส. พงศพัศ ประทุมนาค นุกูล พิศนอก 1 00:45:31

พงษภิสิทธิ์ ทบแป กิตติศักดิ์ แดงมั่นคง

วิษณุ ศรีจันทรดี ชัยศิริ ดีสัมพันธ

ธนวัฒน กายเมืองปก

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 64 เรือมังกร 10 ฝพาย ชาย 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.การกีฬาแหงชาติ ฉัตรชัย เนียมกลาง สรวุฒิ กาทอง 2 00:48:10 เหรียญทอง

รุงโรจน สุขงาม อัครพล กันสังข

กฤษฎา จําปาทอง เฉลิมชัย ดวงมณีย

สุทธิพงษ งามกระบวน กิตติพงษ ตันกาบ

วัชระพงษ กาวิระพันธ ภัทรสินธ มุขเพ็ช

เอกพล เมฆดี ธีระศักดิ์ พรหมบุตร

บุลากร ธนาภรณนุกูล ปรเมศร สมสวย

2 มศว. ณัฐวุฒิ เพชรแกว ชินวุธ ดงดินออน 1 00:49:43 เหรียญเงิน

ธนบัตร กิขุนทด เกียรติภูมิ พึ่งพันธ

สิทธิโชค ถนัดคา วัชรพล ไชยสวาสดิ์

ภาสกร พรหมดวง เอกมงคล สีสุใบ

ประทีป หงสประภัสสร พรชัย อัมพรศักดิ์

ประชารักษ พุมไม ธนโชค ไขแสง

รณภัฎ จิตรสม สวภัทร เทพทอง

3 ม.เกษตรศาสตร ณัฐวัฒน บุญปด สิทธิโชค เขียวรอด 3 00:50:25 เหรียญทองแดง

ศุภเดช ชางนอย ชาญวิชา สุขชีพ

ปฏิภาณ โพธิ์มี ทินภัทร อินมา

พิพัฒน โพธิ์แกว ไพบูลย ณะพรานบุญ

นันทิภาคย ชางเสนาะ อดิศร ขันธรักษ

ธนวัฒน วีสม ศักดินนท ออนสลุง

พิษณุ อินกอง

4 มรภ.สกลนคร นิติวัฒน ไชยายงค สงคราม ยะวงศรี 4 00:50:69

ธีรวัฒน เพชรดีคาย สุรเทพ ลินทอง

เจตนิพัทธ พรมโคตร เสฏฐวุฒิ ดวนสิงห

ทินกรณ วิริยะกุล เทวารัณย โสดา

วรพล คนไว บุริศร สีโนมา

รัตพล ปูบุตรชา สัญญา โมระดา

อนุรักษ บํารุงตา รัฐพงษ มีโชติ

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 62 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.กรุงเทพธนบุรี เมธินี ระรื่น 2 00:43:11 เหรียญทอง

2 ม.รามคําแหง ชุติกาญจน ธนวณัฐพงศ 1 00:43:83 เหรียญเงิน

3 ม.การกีฬาแหงชาติ นันธิดา กระจางแจม 3 00:44:20 เหรียญทองแดง

4 มทส. ศรัณยา ปลัดสิงห 4 00:44:68

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 56 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.การกีฬาแหงชาติ นันธิดา กระจางแจม 2 00:40:55 เหรียญทอง

กัญยาณี จําปาบุรี

ธานิอร โสมทอง

2 มทส. ศรัณยา ปลัดสิงห 3 00:41:16 เหรียญเงิน

รัชนีกร เลหกล

สุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ

3 มศว. ธนสร ใจตรง 4 00:44:73 เหรียญทองแดง

นฤภร ธูปบูชา

จิดาภา วงสุวรรณ

4 มรภ.เชียงใหม นิสภินทร นีกรี 1 00:45:12

พรจรัส แยมประเสริฐ

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 63 เรือ 5 ฝพาย หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.การกีฬาแหงชาติ วัชราภรณ ขัติยะ ดรุณี ดวงดาว 3 00:51:30 เหรียญทอง

ธิติพร ยอดหนู ธัญญลักษณ เอิ้นทะไชย

วรรณิภา มังกา วรดา ชนมสุข

เนตรนภา ดวงตา

2 มทส. นภาผอง ยุธกลาง สุภาพร ธงไชย 2 00:52:29 เหรียญเงิน

อภิญญา ศรีสันต ชลลัดดา เครือแสง

อรอุมา สีนาค สุกฤตา คําบุง

ขวัญจิรา วรรณาเขียว

3 มศว. ธิติมา พัฒนาภรณ จิรวรรณ เนื่องกระโทก 4 00:53:41 เหรียญทองแดง

สวิตตา เสียงหวาน ทิพวรรณ ทองสุข

สุภาพรรณ ชูเกตุ ประไพพรรณ ทิพกฤตนรเสฏฐ

ยุภาพร โพธิ์ศรี

4 ม.เกษมบัณฑิต อรุณรัตน สําเภาทอง กาญจนนัฐฐา พชรวัชรีกุล 1 00:53:96

ซายัง หมันกุล สุภาพร อันอาษา

อภิญญา สุนารักษ ดรุณี แดงจอย

พลอยมณี เสมอชาติ

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย

        กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 THE SUN GAMES 2020

วันที่ 9 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อ - สกุล



รายการที่ 59 เรือมังกร 10 ฝพาย หญิง 200 M รอบชิงชนะเลิศ

อันดับที่ สถาบัน ลู สถิติ หมายเหตุ

1 ม.เกษตรศาสตร พรรณาวดี เอกชัยรุงโรจน พนิดา สุนาวี 3 00:55:57 เหรียญทอง

ปรัศนียาภรณ สวาศรี ธนันชนก เจี้ยมกลิ่น

ภคพร จอมศรี ณัฐณิชา ภัยวิมุติ

ภัณฑิรา มาอินทร สุวพัชรา ชูหิรัญ

สุทัศวรรณ พูลเจริญศิลป กมลชนก วงศสามารถ

วันวิภา สังกฤษ กัณฐิกา พลพิลา

เบญจมาศ ออนประสพ ณัฐชยา ดีสุยา

2 ม.การกีฬาแหงชาติ ปฐมพรรณ ลําพุทธา พนิตพิชา เอกวัฒน 2 00:56:10 เหรียญเงิน

วัลยา เตชะพนาลัย เนตรนภา ดวงตา

วรดา พานแกว ดรุณี ดวงดาว

วัชราภรณ ขัติยะ ธัญญลักษณ เอิ้นทะไชย

ประภาพิมพ หาวสาย อุมาพร สายนุย

ธิติพร ยอดหนู วรดา ชนมสุข

วรรณิภา มังกา วิรากานต แกวรักษี

3 มศว. ทิพวรรณ ทองสุข ภัทรสุดา คุณวงค 1 00:56:95 เหรียญทองแดง

ประไพพรรณ ทิพกฤตนรเสฏฐ ธิติมา พัฒนาภรณ

บุปผา บุตรอุดร ยุพาวรรณ อังสนุ

ธันยา ศิริพรมงคล สวิตตา เสียงหวาน

เบญจรัตน กอกวังใน สุภาพรรณ ชูเกตุ

สาลินี สนธิ ยุภาพร โพธิ์ศรี

สุชาดา ชัยมีแรง จิรวรรณ เนื่องกระโทก

4 มทส. นภาผอง ยุธกลาง ศศินา ออมวิหาร 4 00:57:53

อภิญญา ศรีสันต กรวิภา แสนประสิทธิ์

อรอุมา สีนาค เปมิกา จันทรชื่น

ขวัญจิรา วรรณาเขียว ชิดชนก จันทรแสง

สุภาพร ธงไชย นงนภัส ภารจํานงค

ชลลัดดา เครือแสง ธัญมาศ วงวิราช

สุกฤตา คําบุง ชรินรัตน ชาติสงา

ผูแทนสมาคมกีฬาเรือพายแหงประเทศไทย : น.อ.ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ

ผลการแขงขันเรือพาย
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