
ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สแครซ 20 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

Scratch 20 Laps Women's Elite Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  - 1 lap

3 56 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  - 1 lap

4 52 ส.ต.ต.หญิง สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ  - 1 lap

5 57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  - 1 lap

6 49 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ  - 1 lap

7 55 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3  - 1 lap

8 51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ  - 1 lap

9 53 ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ  - 1 lap

10 50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ  - 1 lap

11 69 นางสาว อภิญญา เท่ียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3  - 2 lap

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Time Trial 1 KM. Men 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 12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ1.08.630 52.46

2 32 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ 1.08.756 52.36

3 2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก 1.08.992 52.18

4 27 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.09.829 51.55

5 42 นาย มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman’s friend surat Thani  (มทบ.45) 1.11.783 50.15

6 4 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงค์ จักรยานกองทัพบก 1.12.383 49.74

7 14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.12.729 49.50

8 43 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 1.12.823 49.43

9 1 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก 1.12.972 49.33

10 15 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.13.693 48.85

11 10 นาย ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคท่ี2 1.14.857 48.09

12 13 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 1.17.310 46.57

13 19 นาย ภูมิ ปูชิตากร ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.18.901 45.63

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร ชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 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 58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 38.811 46.38

2 59 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน 40.098 44.89

3 50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 40.145 44.84

4 57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 40.416 44.54

5 48 นางสาว อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์43.491 41.39

6 49 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 44.662 40.30

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

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

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

58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.08.103 43.53

56 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.11.319 42.97

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นท่ัวไปหญิง เปอร์ซูท 3 กม. 

PL. Bib # Name-Surname Team

1 54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 56 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3 57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4 58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

5 55 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3

6 49 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

7 50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3
ถูกไล่ทันในรอบท่ี 3

ชนะน็อกในรอบท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย เปอร์ซูท 4 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

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

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

3 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก 5.02.445 47.61

45 ส.ต. ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.59.624 48.06

20 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.50.960 49.49

32 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ 4.51.809 49.35

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นท่ัวไปชาย เปอร์ซูท 4 กม. 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 20 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2 32 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ

3 45 ส.ต. ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4 3 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก

5 23 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

6 39 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

7 44 ส.ต. ทักษ์  แก้วน้อย ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

8 31 นาย สุระนาท คงสุข จักรยานสโมสรทหารอากาศ

9 30 นาย ตุลธร โสสลาม จักรยานสโมสรทหารอากาศ

10 88 นาย ชัยวัฒน์  หลักดี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี

11 17 นาย ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

12 10 นาย ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคท่ี2

13 11 อส.ทพ. อัทสรณ์ พันธ์สอาด กองทัพภาคท่ี 2

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

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

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

1 58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 12.548 57.38

2 51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 12.570 57.28

3 50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 12.890 55.86

4 54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 13.170 54.67

5 55 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3 13.656 52.72

6 59 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน 14.068 51.18

7 57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 16.320 44.12

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Sprint Women's Elite  1/2 Final

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ

Sprint Women's Elite  1/2 Final

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ⁄ ⁄

54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ ⁄ ⁄

2

วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

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

1

2

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

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

1



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ

Sprint Women's Elite Final

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

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

ชิงท่ี3

ชิงท่ี1

วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ

Sprint Women's Elite Final

Pl. Bib # Name-Surname Team 1 2 3

54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ ⁄ ⁄

58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ⁄ ⁄

50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ 

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

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

3 51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

4 54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

5 55 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ พระราม3

6 59 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน

7 57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ชิงท่ี3

ชิงท่ี1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย สปรินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564
Sprint Men Elite Time Trial NAT. Record จาย อังค์สุธาสาวิทย์ 10.512 Sec.(R.2/2563)

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

1 2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก 10.647 67.62
2 14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 10.991 65.51
3 27 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 11.123 64.73
4 36 จ.อ. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ 11.236 64.08
5 12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 11.319 63.61
6 37 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ 11.369 63.33
7 7 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนสุรินทร์ 11.402 63.15
8 4 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงค์ จักรยานกองทัพบก 11.481 62.71
9 15 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 11.651 61.80
10 1 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก 11.666 61.72
11 9 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโลหัวหิน 11.839 60.82
12 8 นาย วัชรพงค์  นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ 11.882 60.60
13 6 นาย เจษฎากรณ์ จันทะเวช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ 11.983 60.09
14 33 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุวรรณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ 12.276 58.65
15 13 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 12.862 55.98

รายช่ือนักกีฬา/Startlist
รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ
Sprint Men's Elite 1/4 Final

# Bib # Name-Surname Team 1st
2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
4 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงค์ จักรยานกองทัพบก
14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
7 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนสุรินทร์
27 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
37 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
36 จ.อ. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ
12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

2

3

4

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

1



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ

Sprint Men's Elite 1/4 Final

Pl. Bib # Name-Surname Team 1st

2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก ⁄

4 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงค์ จักรยานกองทัพบก

14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ ⁄

7 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนสุรินทร์

27 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ ⁄

37 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ

36 จ.อ. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ

12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ ⁄

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ

Sprint Men's Elite 1/2 Final

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

2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก

27 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ
Sprint Men's Elite 1/2 Final

Pl. Bib # Name-Surname Team 1st 2nd 3rd
2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก ⁄ ⁄
12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ ⁄ ⁄
27 W นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ ⁄

1

2

หมายเหตุ : เตือนนักกีฬาหมายเลข 27 เน่ืองจากเข้าไปในสปินเตอร์เลนในขณะท่ีคู่ต่อสู้อยู่สปินเตอร์เลน

3

4

วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

1

2

วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

1

2



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ

Sprint Men's Elite Final

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

12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

27 W นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก

14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

วันอาทิตย์ ท่ี 6  มิถุนายน 2564

ชิงท่ี3

ชิงท่ี1



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ

Sprint Men's Elite Final

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

12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ ⁄ ⁄

27 W นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก ⁄ ⁄

14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์
Sprint Men's Elite Final

Pl. Bib # Name-Surname Team
1 2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
2 14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
3 12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 27  นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
5 36 จ.อ. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ
6 37 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
7 7 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนสุรินทร์
8 4 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงค์ จักรยานกองทัพบก
9 15 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
10 1 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก
11 9 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโลหัวหิน
12 8 นาย วัชรพงค์  นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์
13 6 นาย เจษฎากรณ์ จันทะเวช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์
14 33 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุวรรณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ
15 13 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

ชิงท่ี1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

วันอาทิตย์ ท่ี 6  มิถุนายน 2564

ชิงท่ี3



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปหญิง ทีมสปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564
Team Sprint Elite Women Final NAT. Record สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 49.548 Sec.(R.5/2562)

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

59 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน 52.455 45.30
47 นางสาว วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
49 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
53 ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 55.481 42.83
50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 50.925 46.66
58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 52.755 45.04
52 ส.ต.ต.หญิง สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นท่ัวไปหญิง ทีมสปร้ินท์ 
Team Sprint Elite Women 

Pl. Bib # Name-Surname Team
57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
52 ส.ต.ต.หญิง สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
59 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน
47 นางสาว วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
49 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
53 ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

4

ชิงท่ี 1
H

B

1

2

3

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

H

B



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564
Team Sprint Elite Men Final NAT. Record NAT. Record ทีมทหารอากาศ 1:03.48 Min.(R.3/57)

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

14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
15 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.06.962 53.76

27 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
22 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
1 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก
2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก 1.05.932 54.60

4 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงค์ จักรยานกองทัพบก
สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นท่ัวไปชาย ทีมสปรินท์ 
Team Sprint Elite Men 

Pl. Bib # Name-Surname Team
1 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก
2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
4 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงค์ จักรยานกองทัพบก
14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
15 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
27 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
22 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
7 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์
8 นาย วัชรพงค์  นาคสุข ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์
9 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโลหัวหิน
6 นาย เจษฎากรณ์ จันทะเวช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์

1

2

3

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 1

H



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย สแครช 20 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Scratch Race 20 Laps Elite Men Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 34 จ.ต. เจษฎา  จันทร์เหลือง จักรยานสโมสรทหารอากาศ

2 45 ส.ต. ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3 16 นาย กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

4 88 นาย ชัยวัฒน์  หลักดี ฟิชเชอร์เเมนเฟรน สุราษฎร์ธานี

5 30 นาย ตุลธร โสสลาม จักรยานสโมสรทหารอากาศ

6 42 นาย มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman’s friend surat Thani  (มทบ.45)

7 44 ส.ต. ทักษ์  แก้วน้อย ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

8 32 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ

9 20 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

10 35 จ.อ. ธนาวุฒิ สนิกวาที จักรยานสโมสรทหารอากาศ

11 3 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก

12 24 ส.ต.ต. เก้ือกูล ไชยวงค์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

13 11 อส.ทพ. อัทสรณ์ พันธ์สอาด กองทัพภาคท่ี 2

14 39 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

15 21 ร.ต.ต. นวุติ ล้ีพงษ์อยู่ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

16 25 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

17 43 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

18 23 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

 - 13 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย DNF

 - 26 ส.ต.ท. ยุทธนา มะโน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ DNF

 - 41 อสทพ กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวีA DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6  มิถุนายน 2564
Keirin Women's Elite Final

Pl. Bib Name-Surname Team

1 58 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 57 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3 51 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี ทีมจักส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

4 54 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

5 50 นางสาว เยาวเรศ จิตมาตย์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

6 47 นางสาว วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบจัดอันดับ 7-12 วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Keirin Elite Men  Final 7-12

Pl. Bib Name-Surname Team

1 12 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

2 27 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

3 40 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี A

 - 37 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ DNS

 - 7 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนสุรินทร์ DNS

 - 43 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 DNS

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Keirin Elite Men  Final 

Pl. Bib Name-Surname Team

1 38 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ

2 36 จ.อ. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ

3 2 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก

4 14 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

5 4 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงค์ จักรยานกองทัพบก

6 15 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564
Individual Team Pursuit 4 km. Elite Men Final NAT. Record ทีมส านักงานต ารวจแห่งชาติ 4.28.918 Min.(R.3/64)

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

32 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ
31 นาย สุระนาท คงสุข จักรยานสโมสรทหารอากาศ
28 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ 4.34.465 52.47
29 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
34 จ.ต. เจษฎา  จันทร์เหลือง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
22 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
20 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.27.372 53.86
23 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
25 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
153 ด.ต. ธนวัฒน์ สมณา ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นท่ัวไปชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม
Individual Team Pursuit 4 km

Pl. Bib # Name-Surname Team
22 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
20 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
23 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
25 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
153 ด.ต. ธนวัฒน์ สมณา ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
32 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ
31 นาย สุระนาท คงสุข จักรยานสโมสรทหารอากาศ
28 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
29 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
34 จ.ต. เจษฎา  จันทร์เหลือง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
16 นาย กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
24 ส.ต.ต. เก้ือกูล ไชยวงค์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
26 ส.ต.ท. ยุทธนา มะโน ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
18 นาย พุฒิพงษ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
17 นาย ปริตต์ จันทร ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

1

2

3

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 1

H

B



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส 35 - 44 ปี ชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Time Trial 1 KM. Men 35 - 44 Final NAT. Record เอกภักด์ิ นิราพาธพงค์พร 1.10.302 Min (R.4/2563)

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

1 152 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 1.10.302 51.21

2 150 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 1.12.766 49.47

3 160 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 1.16.053 47.34

4 154 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม1.20.432 44.76

หมายเหตุ นักกีฬาหมายเลข 152  นายเอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร ท าลายสถิติด้วยเวลา 1.10.302 นาที

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 35-44 เปอร์ซูท 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 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

1 152 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พรWoodland Cycling 3.52.047 46.54

2 150 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 4.01.542 44.71

3 160 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 4.03.677 44.32

4 154 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม4.17.878 41.88

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 35-44 เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Individual Pursuit 3 km. Men 35 - 45 - Final NAT. Record เอกภักด์ิ นิราพาธพงค์พร T.3.45.935 Min (R.4/2563)

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

H 160 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 4.09.373 43.31

B 154 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม4.20.504 41.46

H 152 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พรWoodland Cycling 3.48.178 47.33

B 150 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 3.53.203 46.31

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 152 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พรWoodland Cycling

2 150 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี

3 160 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี

4 154 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

mailto:Speed@KMH
mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส 45 ปี ชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 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

1 161 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.17.964 46.18

2 163 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุลPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.19.487 45.29

3 162 นาย สมัย กล่ินรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 1.20.919 44.49

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส 45 ปีข้ึนไป ชาย เปอร์ซูท 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

Individual Pursuit 3 km. Men 45 up QualificationNAT. Record พ.อ.อ.วิสุทธ์ิ กสิยะพัท T.3.52.615 Min (R2/2564)

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

1 161 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.00.249 44.95

2 164 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม 4.07.230 43.68

3 163 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุลPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.21.747 41.26

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 45 ปีข้ึนไป ชาย เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Individual Pursuit 3 km. Men 45 up Final NAT. Record พ.อ.อ.วิสุทธ์ิ กสิยะพัท T.3.52.615 Min (R2/2564)

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

H 161 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 3.58.639 45.26

B 164 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม 3.57.233 45.52

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 164 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม

2 161 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

3 163 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุลPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส สแครซ 15 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Scratch 15 Laps Men 35 - 45  Up Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 160 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี

2 150 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี

3 155 นาย กรกฏ ฤทธิมาน VeloSupersport

4 161 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ GOGI

5 157 นาย ฑิตถากร เค้าศรีวงษ์ Probike

6 154 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม

7 156 พ.อ.อ. จิตติพงษ์ ตรงค านึง จักรยานสโมสรทหารอากาศ

8 151 จ.อ. เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี

158 นาย ทิพย์เชษฐ์ จันทรัตน์ Sport For Life

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark

DNF



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร ชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 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 90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja 40.321 44.64

2 91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java 41.995 42.86

3 97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 42.435 42.42

4 92 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 43.099 41.76

5 93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 43.846 41.05

6 94 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 46.302 38.88

7 96 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 46.414 38.78

8 95 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 48.287 37.28

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนหญิง เปอร์ซูท 2 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564
Individual Pursuit 2 km. Junior Women QualificationNAT. Record ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ 2.43.460 Min. (R.2/2563)

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

1 98 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี 2.52.723 41.69
2 90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja 2.54.567 41.24
3 97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 2.57.692 40.52
4 99 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม 2.58.757 40.28
5 91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java 3.02.750 39.40
6 92 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.04.421 39.04
7 93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.09.499 37.99

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนหญิง เปอร์ซูท 2 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 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 97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 2.57.030 40.67
B 99 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม 2.55.944 40.92
H 98 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี 2.51.001 42.11
B 90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja 2.51.288 42.03

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 
Pl. Bib # Name-Surname Team
1 98 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี
2 90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja
3 99 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม

4 97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย
5 91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java
6 92 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
7 93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

mailto:Speed@KMH
mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง  สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 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 97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 13.275 54.24

2 90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja 13.355 53.91

3 91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java 13.685 52.61

4 93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 13.851 51.98

5 96 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 14.879 48.39

6 94 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 15.236 47.26

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง สปรินท์  รอบรองชนะเลิศ

Sprint  Women's Junior  1/2 Final

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ✓ ✓ Winner

93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja ✓ ✓ Winner

91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง สปรินท์  รอบชิงชนะเลิศ

Sprint  Women's Junior  Final

# Bib Name Team 1 2 3

93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ✓ ✓ Winner

91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย

90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja ✓ ✓ Winner

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Team

1 90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja

2 97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย

3 93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

4 91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

5 96 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

6 94 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Scratch 10 Laps Women's Junior Final

Pl. Bib Name-Surname Team

1 98 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี

2 99 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม

3 91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

4 93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 92 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

6 90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja

7 97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย

8 96 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

94 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

95 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เตือนนักกีฬาหมายเลข 90 และนักกีฬาหมายเลข 97 ไม่มีน้ าใจนักกีฬา

W

DNF

DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark

W



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Keirin Women's Junior Final 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja

2 97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย

3 98 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี

4 99 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม

5 92 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

6 93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564
Women Junior Team Sprint - Qualification NAT. Record ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Time 50.637  Sec.(R.5/2562)

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

90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja
91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java 53.290 44.59
95 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 54.656 43.47
98 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี

92 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 55.210 43.04
93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564
Women Junior Team Sprint -  Final NAT. Record ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Time 50.637  Sec.(R.5/2562)

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

90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja
91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java 52.294 45.44
95 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 53.628 44.31
98 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี

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

90 นางสาว ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Rooja
91 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java
95 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

97 นางสาว พลอยปภัส  ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย
98 นางสาว นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี

92 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
93 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

3

3

ชิงท่ี 1

H

B

1

2

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

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

Pl. Bib Team Time (Min.) Speed@KMH

1 87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 1.12.383 49.74

2 85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี1.12.787 49.46

3 134 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 1.13.259 49.14

4 86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 1.13.883 48.73

5 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.14.961 48.02

6 61 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriendschiangmai 1.15.051 47.97

7 60 นาย รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fishermanfreinds chiangmai 1.15.329 47.79

8 70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 1.15.930 47.41

9 66 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.16.054 47.33

10 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 1.17.258 46.60

11 77 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ 1.17.901 46.21

12 75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 1.19.432 45.32

13 72 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีจักรยานจังหวัดกระบ่ี 1.23.333 43.20

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Name-Surname



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

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

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

1 87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 3.42.360 48.57

2 82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 3.45.709 47.85

3 63 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 3.53.449 46.26

4 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 3.55.545 45.85

5 68 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3.56.184 45.73

6 80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.56.325 45.70

7 61 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriendschiangmai 3.56.746 45.62

8 77 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ3.59.627 45.07

9 70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 4.02.805 44.48

10 64 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.03.979 44.27

11 65 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.19.188 41.67

12 62 นาย กมนธนัส อินทร์ทอง FORBES THAILAND 4.21.998 41.22

13 72 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีจักรยานจังหวัดกระบ่ี 4.24.649 40.81

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 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 63 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 3.54.555 46.04

B 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 3.53.033 46.35

H 87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 3.41.026 48.86

B 134 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 3.44.975 48.01

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

mailto:Speed@KMH
mailto:Speed@KMH


สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

2 134 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

3 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 63 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

5 68 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณจักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ

6 80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 61 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriendschiangmai

8 77 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ

9 70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

10 64 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

11 65 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

12 62 นาย กมนธนัส อินทร์ทอง FORBES THAILAND

13 72 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีจักรยานจังหวัดกระบ่ี

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย  สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 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 85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 10.947 65.77

2 86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 11.780 61.12

3 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 11.891 60.55

4 70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 12.180 59.11

5 81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 12.191 59.06

6 75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 12.200 59.02

7 134 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 12.315 58.47

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย สปร้ินท์  รอบรองชนะเลิศ

Sprint  Junior Men  1/2 Final

# Bib Name Team 1 2 3

85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ✓ ✓ Winner

70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ✓ ✓ Winner

71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย สปร้ินท์  รอบชิงชนะเลิศ

Sprint  Junior Men  Final

# Bib Name Team 1 2 3

70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ ✓ ✓ Winner

71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ W

86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ✓ ✓ Winner

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Team

1 85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2 86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

3 70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

5 81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

6 75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

7 134 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

หมายเหตุ เตือนนักกีฬาหมายเลข 71 นักกีฬาไม่เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน ท าให้เร่ิมต้นการแข่งขันช้า

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นเยาวชนชาย คีริน รอบแรก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

Keirin Junior Men First Round

HEAT 1

Pl. Bib Name-Surname Team

1 85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2 78 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทิวพงศ์ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี

3 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 76 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

5 81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

HEAT 2

Pl. Bib Name-Surname Team

1 83 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2 87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

3 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

4 73 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี

5 82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

HEAT 3

Pl. Bib Name-Surname Team

1 86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

2 70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

3 84 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

4 75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

หมายเหตุ ผู้ชนะอันดับ 1 - 2 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ผู้ชนะอันดับ 3 - 4  เข้าสู่รอบจัดอันดับ 7 - 12

12.333

12.979

13.109

11.866

11.903

11.989

12.465

Time (Sec.)

11.948

11.596

11.952

12.209

12.556

Time (Sec.)

11.821

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Time (Sec.)

11.563



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นเยาวชนชาย  คีริน รอบจัดอันดับ 7-12 วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564
Keirin  Men Junior  Final 7-12

Pl. Bib Name-Surname Team
1 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ
2 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
3 76 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
4 75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
5 84 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
6 73 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี

รุ่นเยาวชนชาย  คีริน รอบชิงชนะเลิศ
Men Junior Keirin Final

Pl. Bib Name-Surname Team
1 78 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทิวพงศ์ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี
2 85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
4 83 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
5 87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
6 70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 
Pl. Bib # Team
1 78 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทิวพงศ์ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี
2 85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
4 83 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
5 87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
6 70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ
7 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ
8 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
9 76 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
10 75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย
11 84 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
12 73 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี
13 82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

14 81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย สแครซ 15 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Scratch 15 Laps Men's Junior Old Final

Pl. Bib Name-Surname Team

1 73 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรน สุราษฎร์ธานี

2 71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

3 66 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

4 78 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทิวพงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี

5 87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

6 80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 77 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ

8 134 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

9 63 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

10 64 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

11 67 นาย อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

12 61 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriendschiangmai

13 65 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

14 74 นาย อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุราษฎร์ธานี

15 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ

16 60 นาย รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fishermanfreinds chiangmai

62 นาย กมนธนัส อินทร์ทอง FORBES THAILAND

68 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ

70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

DNF

DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark

DNF



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

Men Junior Team Sprint-Qualification NAT. Record โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.05.914 Min.(R.4/2562)

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

87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน461.08.199 52.79

86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

132 นาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1.08.499 52.56

84 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

83 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.09.999 51.43

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 1.10.300 51.21

70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

68 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ

3

4

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Men junior Team Sprint Final NAT. Record ร.ร.กีฬากรุงเทพฯ 1:05.914 Min.(R.4/62)

# Bib # Name-Surname Team

82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.10.285 51.22

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 1.11.276 50.51

70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

68 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ

87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน461.10.773 50.87

86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

132 นาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1.09.886 51.51

84 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

83 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Time (Min)

ชิงท่ี3

H

B

ชิงท่ี1

H

B

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname

132 นาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

85 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

84 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

83 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

87 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

86 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

75 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

71 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

70 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

68 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ

3

4

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 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

82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 4.58.413 48.26

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

78 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทิวพงศ์ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี

74 นาย อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุราษฎร์ธานี

73 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรน สุราษฎร์ธานี 5.01.415 47.77

129 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์-ยะลา

128 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

64 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

63 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

66 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 5.03.413 47.46

67 นาย อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

65 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

3

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564
 Team Pursuit 4 KM  Men's Junior FinalNAT. Record โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 4.39.630 Min.(R.1/62)

# Bib # Name-Surname Team

82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 4.56.726 48.53
79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
78 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทิวพงศ์ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี
74 นาย อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุราษฎร์ธานี
73 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรน สุราษฎร์ธานี 4.55.575 48.72
129 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์-ยะลา
128 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 
Pl. Bib # Name-Surname

78 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทิวพงศ์ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี
74 นาย อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน สุราษฎร์ธานี
73 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์เเมนเฟรน สุราษฎร์ธานี
129 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์-ยะลา
128 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

82 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
80 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
81 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
64 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
63 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
66 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
67 นาย อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
65 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

ชิงท่ี 1

H

B

1

2

3

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"
ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Time (Min)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

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

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

142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 0.54.643 43.48

147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 0.57.587 41.26

145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย 1.01.261 38.95

146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

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

# Bib # Name-Surname Team

142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 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

1

Time (Min)

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

2

ชิงท่ี1

H

B

3



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 53.984 44.01

143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย 55.635 42.71

141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

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

Pl. Bib # Name-Surname Team

142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย

146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
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ชิงท่ี1
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

Team Sprint Boys age 14 – 16 Qualifying NAT. Record ร.ร.กีฬากรุงเทพฯ 1:08.140 Min.(R.3/64)

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

120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 1.10.174 51.30

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 1.11.408 50.41

104 นาย วีระพงษ์ วีระพันธ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 1.11.762 50.17

103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

107 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

2

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Team Sprint Boys age 14 – 16 Final NAT. Record ร.ร.กีฬากรุงเทพฯ 1:08.140 Min.(R.3/64)

# Bib # Name-Surname Team

120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

104 นาย วีระพงษ์ วีระพันธ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

หมายเหตุ : อันดับท่ี 3 เป็นทีมศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน46 พิษณุโลก

Time (Min)

ชิงท่ี1

H

B



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Team Sprint Boys age 14 – 16 Final NAT. Record ร.ร.กีฬากรุงเทพฯ 1:08.140 Min.(R.3/64)

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

120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 1.09.109 52.09

123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 1.15.587 47.63

104 นาย วีระพงษ์ วีระพันธ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

ชิงท่ี1
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Team Sprint Boys age 14 – 16 Final NAT. Record ร.ร.กีฬากรุงเทพฯ 1:08.140 Min.(R.3/64)

Pl. Bib # Name-Surname Team

120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

104 นาย วีระพงษ์ วีระพันธ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

107 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

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

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

115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
116 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2.26.024 49.31
117 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม
118 เด็กชาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม
119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.28.228 48.57
123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร
101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.38.429 45.45
104 นาย วีระพงษ์ วีระพันธ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

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

# Bib # Name-Surname Team

115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

116 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

117 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม

118 เด็กชาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ทีมศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ได้อันดับท่ี 3

Time (Min)

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

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

# Bib # Name-Surname Team

115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

116 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2.26.285 49.22

117 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม

118 เด็กชาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.29.893 48.03

123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Time (Min)

B

H



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

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

Pl. Bib # Name-Surname Team

115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

116 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

117 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม

118 เด็กชาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
104 นาย วีระพงษ์ วีระพันธ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

3

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   Reviesd 1

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

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

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

1 140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 3.03.031 39.34

2 145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย 3.05.881 38.73

3 143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.12.730 37.36

4 142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.14.223 37.07

5 144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย 3.17.040 36.54

6 146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 3.25.374 35.06

7 147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.30.296 34.24

8 141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 3.31.746 34.00

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 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 143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

B 142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

H 140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

B 145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย
ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Name-Surname

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 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 143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.06.942 38.51

B 142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.09.666 37.96

H 140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 2.58.101 40.43

B 145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย 3.02.808 39.39

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

2 145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

3 143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

4 142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย

6 146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

7 147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

8 141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสงฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 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

1 165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.29.182 48.26
2 115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 2.32.405 47.24
3 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.34.176 46.70
4 101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.36.472 46.01
5 119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.38.245 45.50
6 129 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์-ยะลา 2.40.558 44.84
7 124 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 2.41.302 44.64
8 121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2.42.650 44.27
9 116 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2.45.383 43.54
10 102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.45.934 43.39
11 103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.46.108 43.35
12 105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.46.406 43.27
13 104 นาย วีระพงษ์ วีระพันธ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.49.244 42.54
14 123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2.49.424 42.50
15 128 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 2.49.589 42.46
16 117 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม 2.50.828 42.15
17 131 เด็กชาย กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2.52.483 41.74
18 106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.53.346 41.54
19 126 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 2.57.358 40.60
20 130 นาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 3.00.110 39.98
21 127 เด็กชาย ชนันชัย จันทร์มล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 3.03.978 39.14
22 110 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ Fishermanfreinds chiangmai 3.06.330 38.64

23 108 นาย ณัฐชนนท์ จ าปาทอง ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน46 พิษณุโลก 3.11.013 37.69

24 109 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ Fishermanfriends chiangmai 3.13.742 37.16

25 118 เด็กชาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 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 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

B 101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

H 165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

B 115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
ชิงท่ี 1

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 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

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.41.342 44.63
101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.33.809 46.81
165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 2.26.216 49.24
115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 2.30.021 47.99

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Pl. Bib Team
1 165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
2 115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
3 101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
4 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
5 119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมาโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
6 129 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์-ยะลา
7 124 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ
8 121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
9 116 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
10 102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
11 103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
12 105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
13 104 นาย วีระพงษ์ วีระพันธ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
14 123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
15 128 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
16 117 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม
17 131 เด็กชาย กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
18 106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46
19 126 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ
20 130 นาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี
21 127 เด็กชาย ชนันชัย จันทร์มล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ
22 110 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ Fishermanfreinds chiangmai
23 108 นาย ณัฐชนนท์ จ าปาทอง ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน46 พิษณุโลก 
24 109 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ Fishermanfriends chiangmai
25 118 เด็กชาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม

Name-Surname

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

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

1 142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 41.115 43.78

2 147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 42.776 42.08

3 145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย 43.544 41.34

4 143 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 44.006 40.90

5 146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 45.268 39.76

6 140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 46.252 38.92

7 144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย 47.501 37.89

8 141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 48.757 36.92

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Name-Surname

วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย ไทม์ไทรอัล 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ

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

1 119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 35.831 50.24

2 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 36.338 49.53

3 165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 36.445 49.39

4 101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 36.565 49.23

5 132 นาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 37.524 47.97

6 125 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 37.634 47.83

7 102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 38.242 47.07

8 120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ 38.507 46.74

9 103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 38.641 46.58

10 121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร 38.748 46.45

11 105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 38.775 46.42

12 124 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 39.173 45.95

13 108 นาย ณัฐชนนท์ จ าปาทอง ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน46 พิษณุโลก 39.719 45.32

14 116 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 39.910 45.10

15 114 นาย ปฎิภาน ท้าวเคหะ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุรินทร์ 40.083 44.91

16 118 เด็กชาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม 40.087 44.90

17 113 นาย ฤทธิชัย เสาสูง ตังปักอีซุซุอุบล 40.093 44.90

18 117 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม 40.324 44.64

19 106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 41.497 43.38

20 110 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ Fishermanfreinds chiangmai 41.853 43.01

21 126 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 42.043 42.81

22 112 นาย ธนธรณ์ หลวงเทพ ซานเปาโลหัวหิน 42.524 42.33

23 107 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 42.658 42.20

24 131 เด็กชาย กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 43.356 41.52

25 111 นาย ชยนัฐ  อุ่นใจ ซานเปาโลหัวหิน 43.370 41.50

26 127 เด็กชาย ชนันชัย จันทร์มล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 43.465 41.41

27 130 นาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 43.881 41.02

28 109 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ Fishermanfriends chiangmai 45.409 39.64

Name-Surname

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ท่ี 4 มิถุนายน 2564

Scratch 10 Laps Girls 14 - 16 Yrs Old Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

2 140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

3 145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

4 144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย

5 146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

6 147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Scratch 10 Laps Boys 14 - 16 Yrs Old Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 115 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

2 165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

3 105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

4 101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

5 119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

6 124 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

7 117 เด็กชาย ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยสมุทรสงคราม

8 102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

9 128 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

10 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

11 129 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฏร์-ยะลา

12 116 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

13 123 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

14 125 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

15 118 เด็กชาย ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อยโรงเรียนโคกกระเทียม

  - 106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 DNF

  - 121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร DNF

  - 103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 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

1 165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 11.664 61.73

2 119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 11.740 61.33

3 101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 11.885 60.58

4 105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 12.000 60.00

5 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 12.168 59.17

6 120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ 12.246 58.79

7 125 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ 12.300 58.54

8 103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 12.310 58.49

9 121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร 12.322 58.43

10 102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 12.541 57.41

11 106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 13.719 52.48

12 107 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 14.183 50.77

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Sprint Boys 14 - 16 Yrs Old  1/4 

# Bib # Name-Surname Team 1st

133 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

125 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2

3

4

1



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Sprint Boys 14 - 16 Yrs Old  1/4 

# Bib # Name-Surname Team 1st

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 √

103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √

125 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 √

120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย  สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Sprint  Boy age 14 – 16 1/2 Final

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

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

3

4

1

2

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2

mailto:Speed@KM/H


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Sprint  Boy age 14 – 16 1/2 Final

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

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

W 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √ √ WINNER

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √ √ WINNER

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

หมายเหตุ:W นักกีฬาหมายเลข 122 ไม่รักษาเส้นทางในขณะท าการสปร้ินเข้าเส้นชัย

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Sprint  Boy age 14 – 16  Final

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

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

W 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Sprint  Boy age 14 – 16  Final

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

165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 √ √
WINNER

101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

1

2

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

mailto:Speed@KM/H
mailto:Speed@KM/H
mailto:Speed@KM/H


การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

W 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √ √
WINNER

119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 6 มิถุนายน 2564

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 W 122 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 119 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

3 165 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

4 101 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

5 105 นาย ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิขเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

6 120 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

7 125 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

8 103 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

9 121 นาย กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพมหานคร

10 102 นาย ณัฐพล ค าแสน ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

11 106 เด็กชาย กัปตัน  ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

12 107 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46

ชิงท่ี 1

สรุปผลการแข่งขัน / Final Ranking



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง  สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Sprint Girls 14 - 16 Yrs Old  Time Trial NAT. Record พลอยปภัส ศรีใสไพ 13.159 Sec.(R.1/2563)

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

1 142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 13.774 52.27

2 147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 13.837 52.03

3 145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย 14.047 51.26

4 140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 14.379 50.07

5 144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย 15.053 47.83

6 141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 15.268 47.16

7 146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 16.779 42.91

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนหญิง  สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16 1/2 Final

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

142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย
2

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

mailto:Speed@KM/H


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง  สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 5 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16 1/2 Final

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

142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร √ √ WINNER

140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย √ √ WINNER

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนหญิง สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  6 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16  Final

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

140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  6 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16  Final

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

140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม √ √
WINNER

147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

mailto:Speed@KM/H
mailto:Speed@KM/H
mailto:Speed@KM/H


การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 4

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย √ √
WINNER

รุ่นยุวชนหญิง สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  6 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16  Final

Pl. Bib Name-Surname Team

1 145 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์วัดดงน้อย

2 142 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

3 140 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

4 147 นางสาว ฐิติชญา  ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย

6 141 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย

7 146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

สรุปผลการแข่งขัน / Final Ranking

ชิงท่ี 1


