
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Team Sprint Girls age14–16 Final NAT. Record NAT. Record ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Time 51.636 Sec.(R.5/2562)

# Bib # Name-Surname Team Time (Sec) Speed@KMH

190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร 54.759 43.39

191 เด็กหญิง ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี 54.836 43.33

194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Team Sprint Girls age14–16 Final NAT. Record NAT. Record ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Time 51.636 Sec.(R.5/2562)

Pl. Bib # Name-Surname Team

190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร

191 เด็กหญิง ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี

194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย

195 เด็กหญิง ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Team Sprint Boys age 14 – 16 Final NAT. Record ร.ร.กีฬากรุงเทพฯ 1:08.452 Min.(R.5/61)

# Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

173 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

178 เด็กชาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 1.11.266 50.51

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกก  า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

174 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

187 เด็กชาย ศุภสันต์  บุกสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม 1.13.201 49.18

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

182 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

152 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai

154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 1.09.850 51.54

151 เด็กชาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

176 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 1.10.256 51.24

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก
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152 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai

154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com

151 เด็กชาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

176 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

173 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

178 เด็กชาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกก  า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

174 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

187 เด็กชาย ศุภสันต์  บุกสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

182 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

155 เด็กชาย ภาณุพงษ์ สิงห์ค า โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

156 เด็กชาย จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

161 เด็กชาย กิตติภูมิ  บุญสินธ์ุชัย โรงเรียนกีฬาล าปาง/ทีมสนักงานต ารวจแห่งชาติ

184 เด็กชาย ปฎิภาน ท้าวเคหะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์

164 เด็กชาย ธนธรณ์ หลวงเทพ ซานเปาโลหัวหิน

165 เด็กชาย ฤทธิชัย เสาสูง ตังปักอีซุซุอุบล
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

 Team Pursuit 2 KM  Boys 14 - 16 Yrs Old Qualification NAT. Record ร.ร.กีฬาจังหวัดลําปาง 2:22.718 Min.(R.4/62)

# Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

187 เด็กชาย ศุภสันต์  บุกสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม 2.27.898 48.68
170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

181 นาย ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

182 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว
151 เด็กชาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
152 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2.29.812 48.06
153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai
154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com
175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 2.31.890 47.40
179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก
180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก
186 เด็กชาย เจษฎาภรณ์  ตองภู โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
159 เด็กชาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
157 เด็กชาย รัชต รัชตธาดา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2.55.196 41.10
158 เด็กชาย ณัฐภัทร ประเทืองบุญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
150 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี Fisherman’s friend surat Thani โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
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ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2564

 Team Pursuit 2 KM  Boys 14 - 16 Yrs Old Final NAT. Record ร.ร.กีฬาจังหวัดลําปาง 2:22.718 Min.(R.4/62)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

187 เด็กชาย ศุภสันต์  บุกสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม 2.29.154 48.27

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

182 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

151 เด็กชาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

152 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai 2.29.481 48.17

154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com

175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

186 เด็กชาย เจษฎาภรณ์  ตองภู โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

159 เด็กชาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

157 เด็กชาย รัชต รัชตธาดา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

158 เด็กชาย ณัฐภัทร ประเทืองบุญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

150 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี Fisherman’s friend surat Thani โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

ถูกไล่ทันรอบท่ี 6

ชนะน็อครอบท่ี 6

1

2

4

3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 2 km. Girls age 14 – 16 Qualification      NAT. Record ชนิภรณ บัตริยะ 2:43.936 Min. (R.1/59)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

1 194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย 2.56.999 39.44

2 196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 2.57.674 39.28

3 190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร 3.01.639 39.44

4 193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี 3.02.994 39.34

5 192 เด็กหญิง ศิรประภา ดู่ข่ึง โรงเรียนกีฬาลําปาง 3.09.846 39.32

6 195 เด็กหญิง ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย 3.11.159 39.34

7 191 เด็กหญิง ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.32.210 39.32

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 2 km. Girls age 14 – 16 Qualification      NAT. Record ชนิภรณ บัตริยะ 2:43.936 Min. (R.1/59)

Heat H/B Bib Time (Min) Speed@KMH Speed@KMH

H 190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร

B 193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี

H 194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย

B 196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม
ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Name-Surname

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 2 km. Girls age 14 – 16 Final NAT. Record ชนิภรณ บัตริยะ 2:43.936 Min. (R.1/59)

Heat H/BBib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

H 190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร 3.00.549 39.88

B 193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี 3.01.550 39.66

H 194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย 2.59.719 40.06

B 196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 3.01.815 39.60

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2564

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย

2 196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

3 190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร

4 193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี

5 192 เด็กหญิง ศิรประภา ดู่ข่ึง โรงเรียนกีฬาลําปาง

6 195 เด็กหญิง ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

7 191 เด็กหญิง ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564
Individual Pursuit 2 km. Boys age 14 – 16 Qualification NAT. Record กฤตณัฐ แก้วน้อย 02:26.00 Min(R.4/62)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

1 170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี 2.30.622 39.86
2 177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 2.30.849 39.81
3 180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก 2.32.710 39.41
4 154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2.33.044 39.33
5 175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 2.36.277 38.65
6 153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai 2.38.333 38.23
7 182 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว 2.39.200 38.05
8 152 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2.40.196 39.96
9 169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม 2.40.487 39.89
10 187 เด็กชาย ศุภสันต์  บุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2.41.571 39.65
11 178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 2.41.772 39.61
12 183 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์-ยะลา 2.42.379 39.48
13 179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก 2.44.440 39.04
14 151 เด็กชาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2.45.837 38.74
15 181 นาย ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2.47.735 38.35
16 166 นาย ภานุวัฒน์ เกวียนคํา ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2.48.753 38.15
17 173 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 2.51.315 39.71
18 176 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 2.51.902 39.58
19 167 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 2.58.906 38.11
20 172 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ 3.03.886 39.15
21 162 เด็กชาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 3.13.220 39.30
22 171 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ 3.17.656 38.37

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 2 km. Boys age 14 – 16 Qualification NAT. Record กฤตณัฐ แก้วน้อย 02:26.00 Min(R.4/62)

# Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

H 180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

B 154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com

H 170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

B 177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
ชิงท่ี 1

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2564
Individual Pursuit 2 km. Boys age 14 – 16 - Final NAT. Record กฤตณัฐ แก้วน้อย 02:26.00 Min(R.4/62)

Pl. Bib Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก 2.35.195 46.39
154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2.33.118 47.02
170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี2.34.473 46.61
177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 2.31.231 47.61

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 มีนาคม 2564

Pl. Bib Team
1 177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
2 170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

3 154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com
4 180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก
5 175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
6 153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai
7 182 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว
8 152 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
9 169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม
10 187 เด็กชาย ศุภสันต์  บุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

11 178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
12 183 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์-ยะลา
13 179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก
14 151 เด็กชาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
15 181 นาย ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

16 166 นาย ภานุวัฒน์ เกวียนคํา ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
17 173 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
18 176 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
19 167 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
20 172 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่
21 162 เด็กชาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี
22 171 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่

Name-Surname

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ

500 m. Time Trial  Girls age 14 – 16 Final NAT. Record จุฑาธิป มณีพันธ์ุ 38.720 Sec. (R.2/2547)

Pl. Bib Team Time (Sec) Speed@KMH

1 191 เด็กหญิง ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 43.122 41.74

2 190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร 43.331 41.54

3 193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี 43.398 41.48

4 194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย 44.002 40.91

5 192 เด็กหญิง ศิรประภา ดู่ข่ึง โรงเรียนกีฬาลําปาง 44.170 40.75

6 196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 44.742 40.23

7 195 เด็กหญิง ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย 47.257 38.09

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Name-Surname

วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ

Time Trial Boys age 14 – 16 Final NAT.Record วชิรวิทย์  แสนคําวงศ์ 34.53 Sec.R.4/2559)
Pl. Bib Team Time (Sec.) Speed@KMH

1 153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai 35.507 50.69

2 154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 35.649 50.49

3 177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 35.795 50.29

4 180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก 36.308 49.58

5 170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี 37.196 48.39

6 178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 37.371 48.17

7 168 นาย นิติพล คมนาคม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 38.142 47.19

8 179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก 38.383 46.90

9 175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 38.811 46.38

10 187 นาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี 39.012 46.14

11 182 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว 39.086 46.05

12 173 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 39.205 45.91

13 155 เด็กชาย ภาณุพงษ์ สิงห์คํา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 39.632 45.42

14 169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม 40.478 44.47

15 184 เด็กชาย ปฎิภาน ท้าวเคหะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ 40.571 44.37

16 181 นาย ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 41.045 43.85

17 165 เด็กชาย ฤทธิชัย เสาสูง ตังปักอีซุซุอุบล 41.248 43.64

18 172 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ 41.802 43.06

19 185 เด็กชาย ชวโรจน์ ใยยอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ 42.186 42.67

20 167 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 42.355 42.50

21 164 เด็กชาย ธนธรณ์ หลวงเทพ ซานเปาโลหัวหิน 42.394 42.46

22 176 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 42.542 42.31

23 163 เด็กชาย ชยนัฐ อุ่นใจ ซานเปาโลหัวหิน 43.104 41.76

24 160 เด็กชาย วิชญะ   เรืองหล้า โรงเรียนกีฬาลําปาง 45.282 39.75

25 174 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 45.605 39.47

26 162 เด็กชาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 47.025 38.28

27 171 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ 49.166 36.61

วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Name-Surname

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

Scratch 10 Laps Girls 14 - 16 Yrs Old Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย

2 196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

3 192 เด็กหญิง ศิรประภา ดู่ข่ึง โรงเรียนกีฬาลําปาง

4 193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี

5 195 เด็กหญิง ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

6 190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร

 - 191 เด็กหญิง ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Scratch 10 Laps Boys 14 - 16 Yrs Old Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

2 169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม

3 182 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

4 183 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์-ยะลา

5 187 นาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี

6 151 เด็กชาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 152 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

8 179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

9 170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

10 177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

11 154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com

12 180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

13 153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai

14 178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

15 166 นาย ภานุวัฒน์ เกวียนคํา ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

16 156 เด็กชาย จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

17 150 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี Fisherman’s friend surat Thani โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

18 161 เด็กชาย กิตติภูมิ บุญสินธ์ุชัย โรงเรียนกีฬาลําปาง/ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ-โกกิ

19 181 นาย ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

20 176 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

21 155 เด็กชาย ภาณุพงษ์ สิงห์คํา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint Boys 14 - 16 Yrs Old Time Trial NAT. Record นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ 11.348 Sec.(R.5/2561)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

1 153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai 11.553 62.32

2 177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 11.681 61.64

3 180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก 11.877 60.62

4 154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 11.909 60.46

5 170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี 11.956 60.22

6 178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 12.087 59.57

7 168 นาย นิติพล คมนาคม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 12.466 57.76

8 179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก 12.657 56.89

9 175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 12.694 56.72

10 173 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 12.856 56.00

11 187 นาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี 13.485 53.39

12 169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม 13.503 53.32

13 176 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 13.983 51.49

14 174 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 15.047 47.85

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint Boys 14 - 16 Yrs Old  1/4 

# Bib # Name-Surname Team 1st

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai

179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

168 นาย นิติพล คมนาคม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint Boys 14 - 16 Yrs Old  1/4 

# Bib # Name-Surname Team 1st

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai √

179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก √

168 นาย นิติพล คมนาคม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก √

178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

154 เด็กชาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี
√
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย  สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint  Boy age 14 – 16 1/2 Final

# Bib # Name-Surname Team 1st 2 nd 3 rd

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย  สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint  Boy age 14 – 16 1/2 Final

# Bib # Name-Surname Team 1st 2 nd 3 rd

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai √ √

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี
√

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก √ √

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

หมายเหต ุลดอนัดับนักกฬีาหมายเลข 153 ในรอบที ่1 เนื่องจากขีไ่มรั่กษาเสน้ทาง

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564

Sprint  Boy age 14 – 16  Final

Heat Bib Name-Surname Team 1st 2 nd 3 rd

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564

Sprint  Boy age 14 – 16  Final

Heat Bib Name-Surname Team 1st 2 nd 3 rd

170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี
√ √

180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก √

153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai √ √ WINNER

177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 153 เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai

2 177 เด็กชาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

3 170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

4 180 เด็กชาย นัทกานต์ สุกกํ่า ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

5 170 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

6 178 เด็กชาย ณัฐพล คําแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

7 168 นาย นิติพล คมนาคม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

8 179 เด็กชาย ญานชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลก

9 175 เด็กชาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

10 173 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

11 187 นาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี

12 169 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม

13 176 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

14 174 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

สรุปผลการแข่งขัน / Final Ranking

ชิงท่ี 1

ชิงท่ี 3

mailto:Speed@KM/H


การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564

Sprint  Girls age 14 – 16  Final

Heat Bib Name-Surname Team 1st 2 nd 3 rd

191 เด็กหญิง ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร √ √

193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี
√

194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย
√ √

196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม
√

รุ่นยุวชนหญิง สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2564

Sprint  Girls age 14 – 16  Final

Pl. Bib Name-Surname Team

1 194 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย

2 196 เด็กหญิง สุพิชชา    วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

3 191 เด็กหญิง ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

4 193 เด็กหญิง ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี

5 190 เด็กหญิง ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคร

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

สรุปผลการแข่งขัน / Final Ranking

mailto:Speed@KM/H


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 35 - 44 ปี ชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Time Trial 1 KM. Men 35 - 44 Final NAT. Record เอกภักด์ิ นิราพาธพงค์พร 1.10.430 Min (R.4/2563)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min.) Speed@KMH

1 202 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 1.12.373 49.74

2 200 Charawoot Sata Deestone-Bike99 1.14.042 48.62

3 204 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 1.16.230 47.23

4 206 จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 1.17.126 46.68

5 203 นาย สุริยา วงษ์พันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม 1.20.253 44.86

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 35-44 เปอร์ซูท 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 3 km. Men 35 - 45 QualificationNAT. Record เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร T.3.45.935 Min (R3/2563)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

1 202 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 3.46.789 47.62

2 206 จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 3.54.195 46.12

3 204 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 4.04.149 44.24

4 200 Charawoot Sata Deestone-Bike99 4.10.245 43.16

5 203 นาย สุริยา วงษ์พันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม 4.12.771 42.73

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 35-44 เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 3 km. Men 35 - 45 - Final NAT. Record เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร T.3.45.935 Min (R3/2563)

# H/B Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

H 204 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 3.59.379 45.12

B 200 Charawoot Sata Deestone-Bike99 4.07.615 43.62

H 202 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 3.52.376 46.48

B 206 จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 4.01.857 44.65

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 202 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling

2 206 จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ราชนาวี

3 204 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี

4 200 Charawoot Sata Deestone-Bike99

5 203 นาย สุริยา วงษ์พันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1
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ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 45 ปี ชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Time Trial 1 KM. Men 45 Final NAT. Record รุ่งโรจน์  สมิทธิวิโรจน์ 1.15.989  Min (R.4/2563)  

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min.) Speed@KMH

1 212 ร.ต.ท ธนกร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.17.274 46.59

2 210 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.17.843 46.25

3 213 นาย ณรงค์ศักด์ิ  สาธิตศานนท์ ทีมชุมพร 1.20.574 44.68

4 215 ส.อ. สมัย  กล่ินรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานกระบ่ี 1.23.434 43.15

5 211 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุล Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.24.217 42.75

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results Reviesd 1

รุ่นอาวุโส 45 ปีข้ึนไป ชาย เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 3 km. Men 45 up - Final NAT. Record พ.อ.อ.วิสุทธ์ิ กสิยะพัท T.3.54.130 Min (R2/2564)

# H/B Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

H 212 ร.ต.ท ธนกร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.17.136 40.72

B 213 นาย ณรงค์ศักด์ิ  สาธิตศานนท์ ทีมชุมพร 4.25.203 42.00

H 214 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม 3.52.615 46.43

B 210 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 3.56.877 45.59

หมายเหตุ นักกีฬาหมายเลข 214 พ.อ.อ.วิสุทธ์ิ  กสิยะพัท ทําลายสถิติประเทศไทยด้วยเวลา 3.52.615 นาที

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 214 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม

2 210 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

3 212 ร.ต.ท ธนกร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

4 213 นาย ณรงค์ศักด์ิ  สาธิตศานนท์ ทีมชุมพร

5 211 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุลPrime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1
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ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส สแครซ 15 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Scratch 15 Laps Men 35 up Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 205 จ.อ. เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี

2 202 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling

3 214 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม

4 206 จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ราชนาวี

5 212 ร.ต.ท ธนกร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

6 201 นาย กรกฎ ฤทธิมาน VeloSupesport

7 210 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

8 200 Charawoot Sata Deestone-Bike99

9 203 นาย สุริยา วงษ์พันธ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย  สมุทรสงคราม

204 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

DNF



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร ชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Time Trial 500 M. Women's Junior Final NAT. Record กัญญารัตน์ หน่อแก้ว 37.889 Sec. (R.1/2561)

Pl. Bib Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

1 142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com 39.420 45.662

2 141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java 41.038 43.862

3 143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 42.187 42.667

4 149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี 42.286 42.567

5 144 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 42.427 42.426

6 146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC 43.905 40.998

7 145 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC 45.168 39.851

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนหญิง เปอร์ซูท 2 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 2 km. Junior Women Qualification NAT. Record ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ 2.43.460 Min. (R.2/2563)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

1 148 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี 2.49.914 42.37

2 142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com 2.50.687 42.18

3 147 นางสาว จิตราพร  สายสิงห์ โรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาคม-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอํานาจเจริญ 2.51.687 41.94

4 141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java 2.54.514 41.26

5 149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี 2.56.658 40.76

6 144 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 2.57.696 40.52

7 143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 3.08.858 38.12

8 140 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.15.284 36.87

9 146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC 3.29.659 34.34

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)
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ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนหญิง เปอร์ซูท 2 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 2 km. Junior Women - Final NAT. Record ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ 2.43.460 Min. (R.2/2563)

# H/B Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

H 147 นางสาว จิตราพร  สายสิงห์ โรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาคม-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอํานาจเจริญ 2.53.443 41.51

B 141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java 2.57.569 40.55

H 148 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี 2.51.607 41.96

B 142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com 2.51.082 42.09

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com

2 148 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี

3 147 นางสาว จิตราพร  สายสิงห์ โรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาคม-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอํานาจเจริญ

4 141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java

5 149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

6 144 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

7 143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

8 140 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

9 146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนหญิง สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Scratch 10 Laps Women's Junior Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

2 144 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

3 147 นางสาว จิตราพร  สายสิงห์ โรงเรียนอํานาจเจริญพิทยาคม-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอํานาจเจริญ

4 140 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

6 142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com

7 148 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี

8 141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java

9 145 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC

146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนหญิง  สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint Women's Junior Time Trial NAT. Record จุฑาธิป มณีพันธ์ุ 12.29 Sec. (R.1/2548)

Pl. Bib Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

1 142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com 12.541 57.41

2 149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี 13.386 53.79

3 141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java 13.474 53.44

4 143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 14.264 50.48

5 146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC 14.444 49.85

6 145 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC 14.810 48.62

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนหญิง สปรินท์  รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint  Women's Junior  1/2 Final

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com ✔️ ✔️ WINNER

143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java ✔️ ✔️ WINNER

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนหญิง สปรินท์  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Sprint  Women's Junior Final

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB ✔️ ✔️ WINNER

149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี ✔️

142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com ✔️ ✔️ WINNER

141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java ✔️

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com

2 141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java

3 143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

4 149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

5 146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC

6 145 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นเยาวชนหญิง คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Keirin Women's Junior Final 

Pl. Bib Team

1 142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com

2 148 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี

3 141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java

4 149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

5 143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Name-Surname



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นเยาวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ที  19 มีนาคม 2564
Women Junior Team Sprint - Qualifying NAT. Record ทีมร.ร.กีฬากรุงเทพฯ Time 50.637  Sec.(R.5/2562)

PL Bib # Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java 51.895 45.78
142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com
148 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี 54.105 43.91
149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี
143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 55.768 42.61
144 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB
145 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC 59.378 40.01
146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC

ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นเยาวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที  21 มีนาคม 2564
Women Junior Team Sprint - Final NAT. Record ทีมร.ร.กีฬากรุงเทพฯ Time 50.637  Sec.(R.5/2562)

# H/B Bib Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 54.729 43.41
144 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB
145 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC 58.458 40.64
146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC
141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java 52.240 45.48
142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com
148 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี 54.094 43.92
149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 
Pl. Bib # Name-Surname Team

141 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Java
142 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครA&Roojai.com
148 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย จ.ลพบุรี
149 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรี
143 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB
144 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB
145 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC
146 เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครC
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ชิงท่ี 3
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B

ชิงท่ี 1
H

B

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Time Trial 1 KM. Men's Junior Final NAT. Record วชิรวิทย์ แสนคําวงศ์ 1:07.386 Min.(R.4/2560)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min.) Speed@KMH

1 122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46 1.11.051 50.67

2 128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 1.11.690 50.22

3 126 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ 1.11.871 50.09

4 103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.13.131 49.23

5 121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.13.847 48.75

6 116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.13.917 48.70

7 118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.13.981 48.66

8 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi1.14.774 48.15

9 104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.15.026 47.98

10 115 นาย กันต์กวี วางจิต ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา 1.15.242 47.85

11 101 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ FISHERMAN'S FRIEND SURAT / โรงเรียนเทพมิตร ศึกษา 1.15.939 47.41

12 117 นาย อริญชัย ใสสม ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา1.16.177 47.26

13 127 นาย รัชชชานนท์ วงค์อินทร์ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ 1.17.763 46.29

14 123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 1.18.033 46.13

15 124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 1.19.090 45.52

16 132 นาย บวรพิตร นิลสนธิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เทพศิรินทร์พุแค 1.19.245 45.43

17 131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 1.20.227 44.87

18 114 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 1.23.732 42.99

19 100 นาย ธนากร สุพงษ์ Cjz 1.25.605 42.05

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

NAT. Record วชิรวิทย์ แสนคําวงศ์ 1:07.386 Min.(R.4/2560)
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ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 3 km. Junior Men Qualification NAT. Record ธนาคาร ไชยยาสมบัติ 3:35.440 Min.(R.3/60)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

1 105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 3.44.326 48.14

2 128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 3.44.799 48.04

3 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi 3.52.601 46.43

4 126 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ 3.54.761 46.00

5 102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.56.154 45.73

6 121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 3.58.291 45.32

7 118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.01.624 59.46

8 131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 4.06.769 57.83

9 129 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ 4.07.221 57.69

10 100 นาย ธนากร สุพงษ์ Cjz 4.24.631 52.78

11 114 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 4.37.024 49.76

 - 120 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 3 km. Junior Men - Final NAT. Record ธนาคาร ไชยยาสมบัติ 3:35.440 Min.(R.3/60)

# H/B Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

H 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi 3.56.374 45.69

B 126 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่ 3.55.386 45.88

H 105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 3.44.665 48.07

B 128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 3.44.841 48.03

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

3 126 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่

4 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi

5 102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

6 121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

7 118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

8 131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

9 129 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ

10 100 นาย ธนากร สุพงษ์ Cjz

11 114 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี

 - 120 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI DNF

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย สแครซ 15 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Scratch 15 Laps Men's Junior Old Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 101 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ FISHERMAN'S FRIEND SURAT / โรงเรียนเทพมิตร ศึกษา 

2 112 เด็กชาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี

3 113 เด็กชาย จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี

4 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi

5 115 นาย กันต์กวี วางจิต ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา

6 128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

7 121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

8 116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

9 102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

10 126 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่

11 127 นาย รัชชชานนท์ วงค์อินทร์ ฟิชเชอร์เมนส์เฟรนด์เชียงใหม่

12 103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

13 118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

14 106 นาย วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ราชนาวี

15 110 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลําปาง/ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ-โกกิ

16 104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

17 105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

117 นาย อริญชัย ใสสม ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา DNF

หมายเหตุ ลดอันดับนักกีฬาหมายเลข 105 เน่ืองจากแซงซ้ายใน Blueband

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย  สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint Men's Junior Time Trial NAT. Record นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ T.10.748 Sec.(R2/2563)

Pl. Bib Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

1 109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี 11.497 62.63

2 122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46 11.518 62.51

3 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi 11.847 60.77

4 121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 11.911 60.45

5 103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 11.970 60.15

6 104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 12.055 59.73

7 124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 12.099 59.51

8 116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 12.188 59.07

9 123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 12.345 58.32

10 131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 12.574 57.26

11 132 นาย บวรพิตร นิลสนธิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เทพศิรินทร์พุแค 12.882 55.89

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย สปรินท์  รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Sprint  Junior Men  1/4 Final

# Bib Name Team 1

109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี ✔️ WINNER

116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46 ✔️ WINNER

124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi

104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ✔️ WINNER

121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI ✔️ WINNER

103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย สปร้ินท์  รอบรองชนะเลิศ

Sprint  Junior Men  1/2 Final วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

# Bib Name Team 1 2 3

109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี ✔️ ✔️ WINNER

121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46 ✔️ ✔️ WINNER

104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

3

4

1

2

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย สปร้ินท์  รอบชิงชนะเลิศ

Sprint  Junior Men Final วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

# Bib Name Team 1 2 3

133 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI ✔️ ✔️ WINNER

104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ✔️

109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี ✔️ ✔️ WINNER

122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

2 122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46

3 133 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

4 104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi

6 103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

8 116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

9 123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

10 131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

11 132 นาย บวรพิตร นิลสนธิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เทพศิรินทร์พุแค

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย คีริน รอบแรก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

Keirin Junior Men First Round

Pl. Bib Name-Surname Team

HEAT 1

1 109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

2 107 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

3 101 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ FISHERMAN'S FRIEND SURAT / โรงเรียนเทพมิตร ศึกษา 

4 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi

5 123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

6 104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

Pl. Bib Name-Surname Team

HEAT 2

1 128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก

2 121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

3 122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46

4 108 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

5 103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

6 124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

ผู้ชนะอันดับ 1 - 3  เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ผู้ชนะอันดับ 4 - 6 เข้าสู่รอบจัดอับดับ 7 - 12

14.616

*หมายเหตุ 

12.002

12.024

12.362

12.625

13.107

12.015

12.051

12.243

12.831

12.944

Time (Sec.)

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Time (Sec.)

11.577



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นเยาวชนชาย  คีริน รอบจัดอันดับ 7-12 วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564
Keirin  Men Junior  Final 7-12
Pl. Bib # Name-Surname Team
1 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi
2 103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
3 123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
4 104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
5 108 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย DNS
รุ่นเยาวชนชาย  คีริน รอบชิงชนะเลิศ
Men Junior Keirin Final
Pl. Bib # Name-Surname Team
1 109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

2 101 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ FISHERMAN'S FRIEND SURAT / โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

3 107 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 133 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI W
5 128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
6 122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 
Pl. Bib # Name-Surname Team
1 109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

2 101 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ FISHERMAN'S FRIEND SURAT / โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

3 107 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 133 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
5 128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
6 122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46
7 119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi
8 103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
9 123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
10 104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
11 108 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

12 124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

หมายเหตุ เตือนนักกีฬาหมายเลข 133 แซงซ้ายลงBlueband

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นเยาวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564
Men Junior Team Sprint-Qualifying NAT. Record โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.05.914 Min.(R.4/2562)
PL Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

107 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
108 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี 1.08.604 53.74
109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

159 เด็กชาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.09.337 53.74
104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46
128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 1.10.241 53.74
123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
106 นาย วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ราชนาวี
110 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลําปาง/ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.10.998 53.74
111 เด็กชาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
112 เด็กชาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
115 นาย กันต์กวี วางจิต ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา
116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.12.300 53.74
117 นาย อริญชัย ใสสม ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi
120 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.12.586 53.74
121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 1.17.249 53.74
125 นาย วริศ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม
129 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นเยาวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564
Men Junior Team Sprint- Final NAT. Record โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.05.914 Min.(R.4/2562)

# H/B Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46
128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 1.09.382 51.89
123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
106 นาย วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ราชนาวี
110 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลําปาง/ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ-โกกิ  - 

111 เด็กชาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
112 เด็กชาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
107 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
108 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี 1.09.335 51.92
109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี

159 เด็กชาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.09.488 51.81
104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 
Pl. Bib # Name-Surname Team

107 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
108 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี
109 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเเละสมาคมจังหวัดสุพรรณบุรี
159 เด็กชาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
122 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา พิชเชอร์เเมนเพรนด์ กองบิน46
128 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
123 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
106 นาย วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ราชนาวี
110 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลําปาง/ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ-โกกิ
111 เด็กชาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
112 เด็กชาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
115 นาย กันต์กวี วางจิต ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา
116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
117 นาย อริญชัย ใสสม ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
119 นาย ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจเเห่งชาติ Gogi
120 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
121 นาย ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
125 นาย วริศ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม
129 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ
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ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"
ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

 Team Pursuit 4 KM  Men's Junior QualificationNAT. Record โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 4.39.630 Min.(R.1/62)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

113 เด็กชาย จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
111 เด็กชาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
110 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลําปาง/ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.44.463 50.62
112 เด็กชาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
106 นาย วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ราชนาวี

102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 4.57.623 48.38
104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 5.12.461 46.09
115 นาย กันต์กวี วางจิต ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา
117 นาย อริญชัย ใสสม ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

125 นาย วริศ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม
129 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ5.15.035 45.71
124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)
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ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นเยาวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564
 Team Pursuit 4 KM  Men's Junior Final NAT. Record โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 4.39.630 Min.(R.1/62)

# Bib # Name-Surname Team
116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
115 นาย กันต์กวี วางจิต ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา
117 นาย อริญชัย ใสสม ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
125 นาย วริศ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม
129 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ
124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
113 เด็กชาย จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
111 เด็กชาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
110 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลําปาง/ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.41.796 51.10
112 เด็กชาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
106 นาย วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ราชนาวี
102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 
Pl. Bib # Name-Surname Team

113 เด็กชาย จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
111 เด็กชาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
110 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาลําปาง/ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ-โกกิ
112 เด็กชาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาลําปาง/ราชนาวี
106 นาย วัฒน์ธนพันธ์ วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ราชนาวี
102 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
103 เด็กชาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
104 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
105 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
116 นาย กฤษฏ์ ดํารงค์ชีพ ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
118 นาย ชินดนัย ทองรส ทีมPrime 19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
115 นาย กันต์กวี วางจิต ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา
117 นาย อริญชัย ใสสม ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
125 นาย วริศ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม
129 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ
124 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
131 นาย ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

2

3

4

ชิงท่ี 1

H

B ถูกไล่ทันในรอบท่ี 10

1

Time (Min)

ชิงท่ี 3

H ชนะน๊อคในรอบท่ี 11

B ถูกไล่ทันในรอบท่ี 11

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นท่ัวไปหญิง ทีมสปร้ินท์ 

Pl. Bib # Name-Surname Team

77 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

78 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

73 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน

74 นางสาว วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

70 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

71 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

72 ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

1

2

3



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564
Team Sprint Elite Men final NAT. Record NAT. Record ทีมทหารอากาศ 1:03.48 Min.(R.3/57)
Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

28 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
30 นาย อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 1.05.346 55.09

31 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนคําวงศ์ กองทัพบก
4 ส.ท. เชตวัน สามงามมา กองทัพบก 1.07.008 53.72

7 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก
35 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
36 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.07.018 53.72

39 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
41 ส.ต.ต. อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
52 นาย วัชรพงศ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์
53 ส.ท. ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์
58 นาย เจษฎากรณ์ จันทะเวช อีซูซุตังปักอุบล 1.07.244 53.54

59 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโลหัวหิน
52 นาย วัชรพงศ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นท่ัวไปชาย ทีมสปรินท์
Pl. Bib # Name-Surname Team

28 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
30 นาย อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
31 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนคําวงศ์ กองทัพบก
4 ส.ท. เชตวัน สามงามมา กองทัพบก
7 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก
35 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
36 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
39 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
41 ส.ต.ต. อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
52 นาย วัชรพงศ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์
53 ส.ท. ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์
58 นาย เจษฎากรณ์ จันทะเวช อีซูซุตังปักอุบล
59 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโลหัวหิน
52 นาย วัชรพงศ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์
23 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
26 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
27 นาย สัจจกุล เสียงลํ้า ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
47 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
50 นาย ทรงวุฒิ ดวงตา ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
51 นาย รวิชญ์ ภมรจันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
48 นาย ปรมัต ศรีน่ิม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
54 อส.ทพ. นนทศักด์ิ อรรถธรรม ราชนาวี
56 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี
57 อสทพ กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นทั วไปชาย เปอร์ซูท 4 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21  มีนาคม 2564

Individual Pursuit 4 km. Elite Men Final NAT. Record พีระพงศ ลาดเงิน 4:40.444 Min.(R.1/62)

HeatH/B Bib # Name - Surname Team Time Speed@KMH

H 60 ส.ต. ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

B 8 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก

H 43 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

B 37 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ Gogi

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง เปอร์ซูท 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564

Individual Pursuit 3 km. Elite Women Qualifying NAT. Record ศุภักษร นันตะนะ 3.58.480 Min(R.5/2562)

PL. Bib # Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

1 77 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.02.068 44.62

2 78 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.09.105 43.36

3 76 นางสาว ชนิภรณ์ บัตริยะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.20.253 41.50

4 75 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 4.23.056 41.06

5 71 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 4.25.304 40.71

6 70 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 4.26.188 40.57

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปหญิง เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21  มีนาคม 2564

Individual Pursuit 3 km. Elite Women Final NAT. Record ศุภักษร นันตะนะ 3.58.480 Min(R.5/2562)

Heat H/B Bib # Name - Surname Team Time Speed@KMH

H 76 นางสาว ชนิภรณ์ บัตริยะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

B 75 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3

H 77 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

B 78 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบแรก วันศุกร์ ท่ี 19 มีนาคม 2564
Keirin Elite Men  First Round
PL. Bib # Name-Surname Team Remark
1 28 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 11.255
2 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนคําวงศ์ กองทัพบก 11.286
3 53 ส.ท. ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์ 11.595
4 31 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 11.617
5 36 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 11.969
6 54 อส.ทพ. นนทศักด์ิ อรรถธรรม ราชนาวี 12.115
7 58 นาย เจษฎากรณ์ จันทะเวช อีซูซุตังปักอุบล 13.709

PL. Bib # Name-Surname Team Remark
1 26 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 11.348
2 35 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 11.416
3 23 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 11.563
4 30 นาย อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 11.729
5 57 อสทพ กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี 11.847
6 52 นาย วัชรพงศ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์ 11.885
7 4 ส.ท. เชตวัน สามงามมา กองทัพบก 14.471

PL. Bib # Name-Surname Team Remark
1 7 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก 12.494
2 47 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก 12.739
3 59 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโลหัวหิน 12.798
4 56 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี 15.758
 - 39 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI DNF
 - 27 นาย สัจจกุล เสียงลํ้า ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ DNF

ผู้ชนะอันดับ 1 และ 2 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ชนะอันดับ 3 และ 4 เข้าสู่รอบจัดอันดับ 7 - 12

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

*หมายเหตุ: เตือนนักกีฬาหมายเลข 27 เข้าไปในสปร้ินท์เตอร์เลนส์ในขณะท่ีคู่ต่อสู่อยูในสปร้ินเตอร์เลนส์



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบจัดอันดับ 7-12 วันอาทิตย์ ท่ี 21  มีนาคม 2564

Keirin Elite Men Final 7-12

Pl. Bib # Name-Surname Team Rrmark

1 31 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2 23 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

3 56 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี

4 30 นาย อดิเทพ พรหมพิชัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

5 53 ส.ท. ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุรินทร์ DNS

6 59 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโลหัวหิน DNS

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21  มีนาคม 2564

Keirin Elite Men Final

Pl. Bib # Name-Surname Team Rrmark

1 28 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

2 7 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก

3 35 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

4 26 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

5 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนคําวงศ์ กองทัพบก

6 47 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Keirin Women's Elite Final 

Pl. Bib Team Remark

1 78 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 77 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3 73 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน

Name-Surname



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร ชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Time Trial 500 M. Women's Elite Final NAT. Record จุฑาธิป มณีพันธ์ุ 37.457 Sec.(R.3/2550)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

1 78 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 38.489 46.77

2 71 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 39.067 46.07

3 77 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 39.600 45.45



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

Time Trial 1 KM. Men's Elite Final NAT. Record ส.อ.จตุรงค์ นิวันติ 1:05.644 Min.(R.2/2564)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

1 7 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก 1.05.644 54.84

2 31 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 1.06.837 53.86

3 39 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.08.349 52.67

4 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนคําวงศ์ กองทัพบก 1.08.458 52.59

5 4 ส.ท. เชตวัน สามงามมา กองทัพบก 1.08.585 52.49

6 1 นาย มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman’s friend surat Thani  (มทบ.45) 1.10.887 50.79

7 36 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.11.702 50.21

8 35 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.11.961 50.03

9 42 นาย ภูมิ ปูชิตาการ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.14.289 48.46

10 54 อส.ทพ. นนทศักด์ิ อรรถธรรม ราชนาวี 1.14.635 48.23

11 17 นาย อารฟีร เจ๊ะแล ทีมPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.14.835 48.11

12 46 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 1.16.260 47.21

13 40 นาย เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 1.19.216 45.45

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

หมายเหต: นักกีฬาหมายเลข 7 ทําลายสถิติด้วยเวลา 1.05.644 นาที



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สแครซ 20 รอบ รอบชิงชนะเลิศ

Scratch 20 Laps Women's Elite Final

Pl. Bib Name-Surname Team Remark

1 77 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 78 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3 79 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4 76 นางสาว ชนิภรณ์ บัตริยะ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

5 70 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

6 75 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3

7 71 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

8 80 น.ส. อภิญญา เทียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย สแครช 20 รอบ รอบชิงชนะเลิศ 
Scratch Race 20 Laps Elite Men Final
Pl. Bib Name-Surname Team Remark

1 24 จ.ต. เจษฎา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 21 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
3 8 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก
4 16 นาย ก้องภพ ทิมาไชย ทีมPrime 19 สมาคมแห่งจังหวัดพะเยา
5 25 จ.อ. ธนาวุฒิ สนิกวาที ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
6 1 นาย มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman’s friend surat Thani  (มทบ.45)
7 43 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
8 37 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ Gogi
9 9 ส.ท. ชลชัย ใจสว่าง กองทัพบก
10 47 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
11 45 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
12 29 นาย ภูริช รอดวิลัย ทีมจักรสโมสรทหารอากาศ
13 20 พลทหาร รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
14 19 นาย สุรนาท คงสุข ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
15 12 อส.ทพ. วรุตม์ แปะกระโทก กองทัพภาคท่ี 2 w
16 18 นาย ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
17 60 ส.ต. ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
18 61 นาย ทักษ์  แก้วน้อย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
19 44 ส.ต.ต. เก้ือกูล ไชยวงค์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
20 34 นาย กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
21 14 ส.ต. สุระ จิตตวิวัฒน์ Fitness Lifestyle สวนเสือศรีราชา กองทัพภาคท่ี2
22 5 ส.อ. ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก
23 41 ส.ต.ต. อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
24 11 นาย อัทสรณ์ พันธ์สอาด กองทัพภาคท่ี 2
 - 46 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย
 - 13 พลทหาร นฤนาท สิงสมุท กองทัพภาคท่ี2
 - 32 นาย วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

วันเสาร์ ท่ี 20 มีนาคม 2564

หมายเหต: เตือนนักกีฬา หมายเลข 12 ไม่รักษาเส้นทางในขณะแข่งขัน



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์
Sprint Men's Elite Final วันอาทิตย์ ท่ี 21  มีนาคม 2564
Pl. Bib # Name-Surname Team
1 26 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 7 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ กองทัพบก
3 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนคําวงศ์ กองทัพบก



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ

Sprint Women's Elite Final

Pl. Bib # Name-Surname Team 1 2 3

78 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ⁄ ⁄

73 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Sprint Women's Elite Final NAT. Record จุฑาธิป มณีพันธ์ุ 11.980 Sec.(R.3/2561)

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 78 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 73 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อเเก้ว ธนาคารออมสิน

3 71 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

NAT. Record จุฑาธิป มณีพันธ์ุ 11.980 Sec.(R.3/2561)

ชิงท่ี 1



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 21 มีนาคม 2564

Individual Team Pursuit 4 km. Elite Men Final NAT. Record ทีมสํานักงานตําตรวจแหงชาติ 4.31.479 Min.(R.2/64)

Pl. Bib # Name-Surname Team Time Speed@KMH

37 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ Gogi

43 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

45 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

41 ส.ต.ต. อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

42 นาย ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

8 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก

3 ส.ต. เฉลิมชัย บางศิริ กองทัพบก

6 ส.ต. กฤษณะ ช่างปัด กองทัพบก

5 ส.อ. ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก

9 ส.ท. ชลชัย ใจสว่าง กองทัพบก

18 นาย ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

19 นาย สุรนาท คงสุข ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

29 นาย ภูริช รอดวิลัย ทีมจักรสโมสรทหารอากาศ 4.35.925 52.19

32 นาย วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

22 จ.ท. จิรพนธ์ ต้ังประเสริฐ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

36 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

44 ส.ต.ต. เก้ือกูล ไชยวงค์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

38 นาย ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI 4.41.162 51.22

33 นาย พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

34 นาย กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นท่ัวไปชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม.
Pl. Bib # Name-Surname Team

37 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ Gogi
43 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
45 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI1

2 ถูกไล่ทันในรอบท่ี 10

3

4

1 ชนะน๊อกในรอบท่ี 10



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 2 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 19 - 21  มีนาคม 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

41 ส.ต.ต. อุกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
42 นาย ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
8 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย กองทัพบก
3 ส.ต. เฉลิมชัย บางศิริ กองทัพบก
6 ส.ต. กฤษณะ ช่างปัด กองทัพบก
5 ส.อ. ธนาคม จูมพระบุตร กองทัพบก
9 ส.ท. ชลชัย ใจสว่าง กองทัพบก
18 นาย ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
19 นาย สุรนาท คงสุข ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
29 นาย ภูริช รอดวิลัย ทีมจักรสโมสรทหารอากาศ
32 นาย วิศวกร แก้วทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ

22 จ.ท. จิรพนธ์ ต้ังประเสริฐ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ
36 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

44 ส.ต.ต. เก้ือกูล ไชยวงค์ ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

38 นาย ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

33 นาย พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI

34 นาย กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ GOGI
12 อส.ทพ. วรุตม์ แปะกระโทก กองทัพภาคท่ี 2
14 ส.ต. สุระ จิตตวิวัฒน์ Fitness Lifestyle สวนเสือศรีราชา กองทัพภาคท่ี2

15 อส.ทพ. ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคท่ี ๒
11 นาย อัทสรณ์ พันธ์สอาด กองทัพภาคท่ี 2
13 พลทหาร นฤนาท สิงสมุท กองทัพภาคท่ี2
47 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
48 นาย ปรมัต ศรีน่ิม ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
50 นาย ทรงวุฒิ ดวงตา ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
51 นาย รวิชญ์ ภมรจันทร์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
49 ส.ต นัทวัติ จินะวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน กองบิน 46 พิษณุโลก
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