
ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร ชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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 (Min.) Speed@KMH

1 109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 39.957 45.05

2 142 นางสาว ทิพวัลย นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java 41.138 43.76

3 101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 41.763 43.10

4 107 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 42.325 42.53

5 106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 42.331 42.52

6 104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 44.855 40.13

7 105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 45.459 39.60

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Scratch 10 Laps Women's Junior Final

Pl. Bib Name-Surname Team

1 109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

3 101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

4 106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 107 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

6 142 นางสาว ทิพวัลย นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

7 103 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

8 104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

9 110 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ

- 105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง  สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

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

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

1 109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 12.687 56.75

2 101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 13.098 54.97

3 142 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java 13.122 54.87

4 106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 13.639 52.79

5 105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 14.434 49.88

6 104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 14.960 48.13

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง สปรินท์  รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint  Women's Junior  1/2 Final NAT. Record จุฑาธิป มณีพันธ์ุ 12.29 Sec. (R.1/2548)

# Bib Name Team 1 2 3

109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ✓ ✓ winner

106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ✓ ✓ winner

142 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง สปรินท์  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Sprint  Women's Junior 

# Bib Name Team 1 2 3

106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

142 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java ✓ ✓ winner

109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ✓ ✓ winner

101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib Name Team Team

1 109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

3 142 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

4 106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

6 104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Women Junior Team Sprint -  Final NAT. Record ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Time 50.637  Sec.(R.5/2562)

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

107 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 54.232 43.81

106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 58.632 40.52

155 เด็กหญิง ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

142 นางสาว ทิพวัลย นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 51.246 46.36

103 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 54.101 43.92

102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

142 นางสาว ทิพวัลย นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

103 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

107 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

155 เด็กหญิง ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

B

4

ชิงท่ี 1

H

1
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3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง เปอร์ซูท 2 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

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

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

H 110 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ 2.57.915 40.47

B 142 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java 2.58.590 40.32

H 109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.50.629 42.20

B 102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 2.55.708 40.98

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

3 110 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ

4 142 นางสาว ทิพวัลย์ นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

5 101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

6 107 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

8 103 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

9 104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

10 105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนหญิง คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Keirin Women's Junior Final 

# Bib # Name-Surname Team

1 109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

3 101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

4 142 นางสาว ทิพวัลย นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

5 110 นางสาว จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ านาจเจริญ

6 106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

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

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

1 88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1.10.140 51.33

2 69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 1.10.589 51.00

3 91 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai 1.11.088 50.64

4 84 นาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี 1.11.246 50.53

5 70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 1.11.657 50.24

6 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.12.193 49.87

7 95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.12.750 49.48

8 93 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.12.858 49.41

9 89 นาย รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman Freinds Chiang mai 1.13.308 49.11

10 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.13.657 48.88

11 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.14.143 48.55

12 74 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ 1.14.771 48.15

13 96 นาย อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.16.144 47.28

14 72 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 1.16.486 47.07

15 68 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 1.18.896 45.63

16 94 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.20.821 44.54

- 71 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย DQ

หมายเหตุ : ลดอันดับนักกีฬาหมายเลข 71 เน่ืองจากปรับแต่งรถจักรยานหลังจากตรวจมิติรถ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย  สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

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

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

1 88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 10.972 65.62

2 70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 11.302 63.71

3 72 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 11.731 61.38

4 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 11.827 60.88

5 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 11.864 60.69

6 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 11.922 60.39

7 71 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 12.263 58.71

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย สปร้ินท์  รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint  Junior Men  1/2 Finals NAT. Record นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ T.10.748 Sec.(R2/2563)

Pl. Bib Name Team 1 2 3

88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ✓ ✓ winner

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก ✓ ✓ winner

72 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย สปร้ินท์  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Sprint  Junior Men  Finals

# Bib Name Team 1 2 3

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

72 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ✓ ✓ winner

88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ✓ ✓ winner

70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib Name Team

1 88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2 70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

3 72 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

4 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

6 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

7 71 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564
Women Junior Team Sprint - Qualification NAT. Record ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Time 50.637  Sec.(R.5/2562)
Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Min) Speed@KMH

108 นางสาว ทิพวัลย นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java
109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 52.586 45.18
103 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 55.386 42.90
102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
107 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 55.677 42.67
106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 59.201 40.13
155 เด็กหญิง ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564
Women Junior Team Sprint -  Final NAT. Record ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Time 50.637  Sec.(R.5/2562)
Pl. Bib # Name-Surname Team Time (Sec.) Speed@KMH

107 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 54.232 43.81
106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 58.632 40.52
155 เด็กหญิง ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
142 นางสาว ทิพวัลย นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java
109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 51.246 46.36
103 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 54.101 43.92
102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2

3

4
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ชิงท่ี 1
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ชิงท่ี 3



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

142 นางสาว ทิพวัลย นาพรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Java

109 นางสาว ญัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

103 นางสาว กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

101 นางสาว พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

102 นางสาว นัฐนันท์  นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

107 นางสาว ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

106 นางสาว ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

104 นางสาว ธรรญชนก อยู่สถิต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

105 นางสาว อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

155 เด็กหญิง ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

1

2

3

4



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564
Individual Pursuit 3 km. Junior Men Qualification NAT. Record ธนาคาร ไชยยาสมบัติ 3:35.440 Min.(R.3/60)

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

1 80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 3.41.510 48.76
2 69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 3.43.313 48.36
3 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 3.50.589 46.84
4 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 3.51.207 46.71
5 65 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 3.52.698 46.41
6 77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.53.568 46.24
7 91 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai 3.54.103 46.13
8 74 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ 4.05.745 43.95
9 94 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.07.116 43.70
10 95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.07.458 43.64
11 68 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 4.16.997 42.02
12 92 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.20.534 41.45

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

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

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

H 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

B 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

H 80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 3.42.470 48.55

B 69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 3.46.469 47.69
ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3
ชนะรอบท่ี 3

mailto:Speed@KMH


สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

3 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

4 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

5 65 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

6 77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 91 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai

8 74 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ

9 94 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

10 95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

11 68 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี

12 92 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

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

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

145 นาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

86 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1.08.375 52.65

87 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.09.537 51.77

80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

78 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

81 นาย บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง

83 นาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี 1.10.187 51.29

84 นาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

85 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.10.327 51.19

65 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

71 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 1.16.089 47.31

70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27 มิถุนายน 2564

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

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

81 นาย บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง

83 นาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี 1.09.457 51.83

84 นาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

85 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.10.132 51.33

65 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
145 นาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
86 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1.11.114 50.62

87 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.09.590 51.73

80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

78 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ชิงท่ี 1

H

B

ชิงท่ี 3

H

B

mailto:Speed@KMH


สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

รุ่นเยาวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27 มิถุนายน 2564

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

Pl. Bib Name Name-Surname

77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 1.09.590 51.73

80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

78 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

145 นาย นพเก้า สิงห์โมลี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

86 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1.11.114 50.62

87 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

81 นาย บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง

83 นาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี 1.09.457 51.83

84 นาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

85 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.10.132 51.33

65 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

71 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 1.16.089 47.31

70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 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 Speed@KMH

81 นาย บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง

82 นาย จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี 4.38.313 51.74

83 นาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

84 นาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

85 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

78 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 4.53.117 49.13

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

75 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี/โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

76 นาย อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์

90 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman Friend Suratthani 4.55.329 48.76

132 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี - ยะลา

133 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

92 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

93 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.56.389 48.58

95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

74 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ

96 นาย อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2

3

4

หมายเหตุ: ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง ท าลายสถิติด้วยเวลา 4.38.313 นาที



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Team Pursuit 4 KM  Men's Junior Final NAT. Record โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 4.38.313 Min.(R.5/64)

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

75 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี/โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

76 นาย อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี

90 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman Friend Suratthani 5.01.663 47.74

132 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี - ยะลา

133 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

92 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

93 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.54.930 48.83

74 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ

96 นาย อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

81 นาย บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง

82 นาย จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

83 นาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

84 นาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

85 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

78 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

ชิงท่ี 3

H

B

ชิงท่ี 1

H ชนะ ไล่ทันในรอบท่ี 11

B



สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

รุ่นเยาวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Team Pursuit 4 KM  Men's Junior Final NAT. Record โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 4.38.313 Min.(R.5/64)

Pl. Bib # Name-Surname

81 นาย บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง

82 นาย จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

83 นาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี 4.38.313 51.74

84 นาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

85 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

78 นาย ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 4.53.117 49.13

79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

92 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

93 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.54.930 48.83

74 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ

96 นาย อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

75 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี/โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

76 นาย อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี

90 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman Friend Suratthani 5.01.663 47.74

132 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี - ยะลา

133 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

3

4

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนชาย คีริน รอบแรก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564
Keirin Junior Men First Round

HEAT 1

Pl. Bib Name-Surname Team

1 75 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี/โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

2 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

3 86 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

4 71 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

5 W 68 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี

HEAT 2
Pl. Bib Name-Surname Team
1 88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2 69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
3 95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
4 W 90 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman Friend Suratthani
5 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

HEAT 3
Pl. Bib Name-Surname Team
1 70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
2 87 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
4 72 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
5 91 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai

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

11.935

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Time (Sec.)

หมายเหตุ : เตือนนักกีฬาหมายเลข 90 ไม่รักษาเส้นทางในสปร้ินเตอร์เลนส์

12.260

12.316

12.786

13.621

หมายเหตุ : เตือนนักกีฬาหมายเลข 68 แซงซ้ายบรูแบน

Time (Sec.)
12.111
12.384
12.394
12.582
12.718

Time (Sec.)
11.543
11.616
11.920
12.132
12.203



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนชาย คีริน รอบจัดอันดับ 7-12 วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Keirin Junior  Final 7-12

# Bib Name-Surname Team
1 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
2 86 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
4 71 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
5 72 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
6 90 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman Friend Suratthani

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นเยาวชนชาย  คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564
Men Junior Keirin Final

# Bib Name-Surname Team
1 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
2 75 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี/โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

3 88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

4 70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
5 87 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
6 69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib Name-Surname Team
1 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
2 75 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี/โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

3 88 นาย มัญเชฏฐ์ ฝ่ายหม่ืนไวย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

4 70 นาย พชรดิษย์ พรรณรักษา ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
5 87 นาย ธีรภัทร์ อวนป้อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
6 69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
7 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
8 86 นาย จิรทีปต์ อวิรุทธ์ชีวิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
9 95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
10 71 นาย ธัชอธิ ธนธีร์กุล ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
11 72 นาย สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
12 90 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman Friend Suratthani
13 91 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai
14 79 นาย กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
15 68 นาย เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี

Remark

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นเยาวชนชาย สแครซ 15 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Scratch 15 Laps Men's Junior Old Final

# Bib # Name-Surname Team

1 80 นาย ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 69 นาย เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

3 74 นาย ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ

4 67 นาย ธนายุต พาหวล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

5 92 นาย กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

6 93 นาย ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

7 66 นาย ดนัย เจริญช่าง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

8 95 นาย กฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

9 96 นาย อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

10 82 นาย จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

11 84 นาย วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

- 65 นาย กนกพันธ์ุ แก้วงามอรุณ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

- 75 นาย อิชยาวิทย์ ชูวงศ์ทวิพงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี/โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

- 76 นาย อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี

- 77 นาย นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

- 83 นาย สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ราชนาวี

- 85 นาย ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

- 89 นาย รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman Freinds Chiang mai

- 90 นาย ธนกฤต ลีลาภรณ์ Fisherman Friend Suratthani

- 91 นาย นนทศักด์ิ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai

- 94 นาย สิทธิรัตน์ ม่ังน้อย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark

DNF

DNF

DNF

DNF

DNF

DNF

DNF

DNF

DNF



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส 45 ปีข้ึนไป ชาย เปอร์ซูท 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

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

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

1 171 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 3.57.024 45.57

2 174 รตท. ธนากร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.16.077 42.17

3 173 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุลPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.17.085 42.01

4 175 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม 4.17.128 42.00

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส 45 ปีข้ึนไป ชาย เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27 มิถุนายน 2564

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

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

H 173 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุลPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

B 175 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม

H 171 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 3.59.386 45.12

B 174 รตท. ธนากร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.05.781 43.94
ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3
DNS

mailto:Speed@KMH


สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 171 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 3.59.386 45.12

2 174 รตท. ธนากร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.05.781 43.94

3 173 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุลPrime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4.17.085 42.01

4 175 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม 4.17.128 42.00



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส 45 ปี ชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Time Trial 1 KM. Men 45 Final NAT. Record รุ่งโรจน์  สมิทธิวิโรจน์ 1.14.677  Min (R.5/2564)  

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

1 171 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.14.677 48.21

2 175 พ.อ.อ. วิสุทธ์ิ กสิยะพัท เวลโลโดรม 1.15.639 47.59

3 174 รตท. ธนากร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.19.049 45.54

4 173 นาย พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุล Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 1.19.851 45.08

5 172 นาย สมัย กล่ินรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 1.21.238 44.31

หมายเหตุ :  นักกีฬาหมายเลข 171 ท าลายสถิติด้วยเวลา 1.14.677 นาที

นักกีฬาหมายเลข 175 ท าลายสถิติด้วยเวลา 1.15.639 นาที

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส สแครซ 15 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Scratch 15 Laps Men 35 - 45  Up Final

# Bib # Name-Surname Team

1 164 จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ราชนาวี

2 162 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี

3 174 รตท. ธนากร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

4 163 จ.อ. เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี

5 169 นาย กรกฏ ฤทธิมาน VeloSupersport

6 171 นาย รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

7 167 นาย จตุภูมิ เลขวัต FHBT

8 161 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม

- 166 นาย ชราวุฒิ สะตะ Bike-99

- 168 นาย ฑิตถากร เค้าศรีวงษ์ Probike DNS

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark

DNF



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 26 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 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 12.181 59.11

2 51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 12.480 57.69

3 56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน 13.034 55.24

4 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 13.107 54.93

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint Women's Elite  1/2 Final NAT. Record จุฑาธิป มณีพันธ์ุ 11.980 Sec.(R.3/2561)

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint Women's Elite  1/2 Final NAT. Record จุฑาธิป มณีพันธ์ุ 11.980 Sec.(R.3/2561)

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

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

63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน ⁄ ⁄

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2

1

2



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

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

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Sprint Women's Elite Final

# Bib # Name-Surname Team 1 2 3

63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ⁄

51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ ⁄ ⁄

62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน ⁄ ⁄

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 56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน

2 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3 51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

4 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ชิงท่ี1

ชิงท่ี3

ชิงท่ี1

ชิงท่ี3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย สปรินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 26 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 15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ 10.645 67.64

2 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก 10.730 67.10

3 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 10.776 66.82

4 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 10.939 65.82

5 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ10.982 65.56

6 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก 11.047 65.18

7 14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ 11.129 64.70

8 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์ 11.209 64.23

9 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน 11.217 64.19

10 3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก 11.223 64.15

11 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 11.517 62.52

12 33 นาย เจษฏากรณ์ จันทะเวช ต้ังปักอีซูซุ อุบล 11.652 61.79

13 41 อส.ทพ. กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี 11.711 61.48

14 37 นาย วัชรพงษ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์ 11.825 60.89

15 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ 11.855 60.73

16 35 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 12.802 56.24

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint Men's Elite 1/4 Final NAT. Record จาย อังค์สุธาสาวิทย์ 10.512 Sec.(R.2/2563)

# Bib # Name-Surname Team 1st

15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ

38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์

4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก

14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ

18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก

22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint Men's Elite 1/4 Final NAT. Record จาย อังค์สุธาสาวิทย์ 10.512 Sec.(R.2/2563)

Pl. Bib # Name-Surname Team 1st

15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ ⁄

38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์

4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก ⁄

14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ

18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก ⁄

22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ ⁄
4
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint Men's Elite 1/2 Final NAT. Record จาย อังค์สุธาสาวิทย์ 10.512 Sec.(R.2/2563)

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

15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ

43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint Men's Elite 1/2 Final NAT. Record จาย อังค์สุธาสาวิทย์ 10.512 Sec.(R.2/2563)

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

15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ ⁄ ⁄

43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก ⁄ ⁄

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Sprint Men's Elite Final

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

43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก

15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ

4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
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2
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ชิงท่ี3

ชิงท่ี1



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ

Sprint Men's Elite Final

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

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

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก ⁄ ⁄

15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ ⁄ ⁄

4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นท่ัวไปชาย สปร้ินท์ 

Pl. Bib # Name-Surname Team
1 15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
3 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก
4 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

5 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
6 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
7 14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
8 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
9 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน
10 3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก
11 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
12 33 นาย เจษฏากรณ์ จันทะเวช ต้ังปักอีซูซุ อุบล
13 41 อส.ทพ. กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี
14 37 นาย วัชรพงษ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
15 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ
16 35 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

ชิงท่ี3

ชิงท่ี1



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก 1.05.816 54.70

2 9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ 1.06.751 53.93

3 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.07.265 53.52

4 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก 1.07.750 53.14

5 12 จ.อ. ธนาวุฒิ สนิกวาที จักรยานสโมสรทหารอากาศ 1.08.031 52.92

6 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ1.08.233 52.76

7 3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก 1.10.015 51.42

8 46 นาย มูฮัมมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman friends suratthani(มทบ.45) 1.10.134 51.33

9 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์ 1.10.629 50.97

10 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.11.658 50.24

11 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.12.213 49.85

12 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน 1.12.259 49.82

13 39 อส.ทพ. นนทศักด์ิ  อรรถธรรม ราชนาวี 1.12.647 49.55

14 49 นาย ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคท่ี2 1.12.694 49.52

15 34 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 1.14.573 48.27

16 40 อส.ทพ. สันทวรักษ์ สนิทเปรม ราชนาวี 1.15.290 47.82

17 35 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 1.15.602 47.62

18 165 นาย เทวินทร์ วรรณชิต ต้ังปักอีซูซุ อุบล 1.17.484 46.46

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร ชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 38.172 47.15

2 59 นางสาว วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 38.997 46.16

3 51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 39.008 46.14

4 56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน 39.021 46.13

5 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 39.052 46.09

6 50 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 43.172 41.69

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง ทีมสปร้ินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Team Sprint Elite Women Final NAT. Record สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 49.548 Sec.(R.5/2562)

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

56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน 50.420 47.12

59 นางสาว วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

52 ส.ต.ต.หญิง สาธินีย์  จันทรธิมา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 53.517 44.40

54 ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

53 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 50.881 46.70

50 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 49.243 48.25

63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นท่ัวไปหญิง ทีมสปร้ินท์ 

Team Sprint Elite Women 

Pl. Bib # Name-Surname Team

62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

53 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

50 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน

59 นางสาว วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

52 ส.ต.ต.หญิง สาธินีย์  จันทรธิมา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

54 ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

H

B

3

4

ชิงท่ี 1

H

B

หมายเหตุ: ทีมส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท าลายสถิติด้วยเวลา 49.243 วินาที (R5/2564)

1

2



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

Team Sprint Elite Men Qualification NAT. Record NAT. Record ทีมทหารอากาศ 1:03.48 Min.(R.3/57)

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

12 จ.อ. ธนาวุฒิ สนิกวาที จักรยานสโมสรทหารอากาศ

13 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ 1.03.749 56.47

14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ

15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ

18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.05.064 55.33

22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

24 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก

3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก 1.05.073 55.32

4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก

32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน

33 นาย เจษฏากรณ์ จันทะเวช ต้ังปักอีซูซุ อุบล 1.06.752 53.93

37 นาย วัชรพงษ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์

38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์

39 อส.ทพ. นนทศักด์ิ  อรรถธรรม ราชนาวี

41 อส.ทพ. กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี 1.08.288 52.72

42 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2

3

4

5



รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Team Sprint Elite Men Final NAT. Record NAT. Record ทีมทหารอากาศ 1:03.48 Min.(R.3/57)

# Bib # Name-Surname Team

2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก

3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก

4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก

32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน

33 นาย เจษฏากรณ์ จันทะเวช ต้ังปักอีซูซุ อุบล

37 นาย วัชรพงษ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์

38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์

12 จ.อ. ธนาวุฒิ สนิกวาที จักรยานสโมสรทหารอากาศ

13 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ

14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ

15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ

18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

24 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

Time (Sec.)

ชิงท่ี 3

H

B

ชิงท่ี 1

H

B



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง เปอร์ซูท 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

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

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

1 61 นางสาว ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.03.206 44.41

2 64 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.08.026 43.54

3 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.08.843 43.40

4 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.09.524 43.28

5 57 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ พระราม 3 4.18.721 41.74

6 50 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.27.321 40.40

7 51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.31.851 39.73

8 60 นางสาว อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 4.34.519 39.34

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปหญิง เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ

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

PL. H/B Bib # Name-Surname Team

H 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

B 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

H 61 นางสาว ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

B 64 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Time (Sec.)

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

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

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

H 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

B 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

H 61 นางสาว ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.05.600 43.97

B 64 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.09.546 43.28

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นท่ัวไปหญิง เปอร์ซูท 3 กม. 

PL. Bib # Name-Surname Team

1 61 นางสาว ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 64 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

5 57 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ พระราม 3

6 50 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

7 51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

8 60 นางสาว อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

ชิงท่ี 1

ชิงท่ี 3
ถูกไล่ทันในรอบท่ี 4

ชนะน็อกในรอบท่ี 4



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย เปอร์ซูท 4 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

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

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

1 9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ 4.47.860 50.02

2 5 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก 4.51.527 49.40

3 26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.52.263 49.27

4 29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.52.382 49.25

5 45 ส.ต. ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.57.415 48.42

6 8 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ 4.59.712 48.05

7 21 นาย ปริตต์ จันทร จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 5.00.801 47.87

8 44 ส.ต. ทักษ์ แก้วน้อย ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 5.03.177 47.50

9 7 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ 5.04.871 47.23

10 36 นาย ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์ 5.05.879 47.08

11 20 นาย เกริกเกียรติ บุญสอาด จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 5.08.883 46.62

12 6 นาย ตุลธร โสสลาม จักรยานสโมสรทหารอากาศ 5.11.637 46.21

13 49 นาย ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคท่ี2 5.19.319 45.10

14 1 อส.ทพ. อัทสรณ์ พันธ์สอาด กองทัพภาคท่ี 2 5.23.210 44.55

 - 48 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา DQ

หมายเหตู : DQ นักกีฬาหมายเลข 48 เน่ืองจากกลับมาแซงคู่แข่งขันท่ีไล่ทัน

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปชาย เปอร์ซูท 4 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27   มิถุนายน 2564

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

PL. H/B Bib # Name-Surname Team

H 26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
B 29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
H 9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ
B 5 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย เปอร์ซูท 4 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

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

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

H 26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
B 29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
H 9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ 4.47.432 50.10

B 5 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก 4.53.225 49.11

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นท่ัวไปชาย เปอร์ซูท 4 กม.

Pl. Bib # Name-Surname Team
1 9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 5 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก
3 29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
4 26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
5 45 ส.ต. ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
6 8 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
7 21 นาย ปริตต์ จันทร จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
8 44 ส.ต. ทักษ์ แก้วน้อย ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
9 7 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
10 36 นาย ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
11 20 นาย เกริกเกียรติ บุญสอาด จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
12 6 นาย ตุลธร โสสลาม จักรยานสโมสรทหารอากาศ
13 49 นาย ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคท่ี2
14 1 อส.ทพ. อัทสรณ์ พันธ์สอาด กองทัพภาคท่ี 2
15 48 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา DQ

ชิงท่ี 3

Time (Sec.)

ชิงท่ี 1

ชิงท่ี 3
ถูกไล่ทันในรอบท่ี 6

ชนะน็อกในรอบท่ี 6

ชิงท่ี 1



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบแรก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564
Keirin Elite Men  First Round

HEAT 1
Pl. Bib Name-Surname Team
1 15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
3 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก
4 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
5 48 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

HEAT 2
Pl. Bib Name-Surname Team
1 13 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
3 3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก
4 37 นาย วัชรพงษ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
5 34 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

HEAT 3
Pl. Bib Name-Surname Team
1 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
2 14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
3 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 41 อส.ทพ. กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี
5 33 นาย เจษฏากรณ์ จันทะเวช ต้ังปักอีซูซุ อุบล

HEAT 4
Pl. Bib Name-Surname Team
1 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
2 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน
3 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ
4 35 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
5 42 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี

หมายเหตุ ผู้ชนะอันดับ 1 - 2 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ (Semi Final)
ผู้ชนะอันดับ 3 - 5 เข้าสู่รอบแก้ตัว (Repechages)

11.706

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Time (Sec.)
11.345
11.599
11.659
11.671
13.341

Time (Sec.)

14.324

11.988
12.080
12.292
14.105

Time (Sec.)
11.592
11.701
12.116
12.681
17.429

Time (Sec.)

14.334
14.405
14.890
17.244



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist
รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบแก้ตัว วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564
Keirin Elite Men Repecsages

HEAT 1
# Bib Name-Surname Team
1 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก
2 35 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
3 33 นาย เจษฏากรณ์ จันทะเวช ต้ังปักอีซูซุ อุบล
4 34 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
5 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

6 42 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี
HEAT 2

# Bib Name-Surname Team
1 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
2 48 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
3 37 นาย วัชรพงษ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
4 3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก
5 41 อส.ทพ. กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี
6 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบแก้ตัว วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564
Keirin Elite Men Repecsages

HEAT 1
Pl. Bib Name-Surname Team
1 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

2 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก
3 33 นาย เจษฏากรณ์ จันทะเวช ต้ังปักอีซูซุ อุบล
4 42 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี
5 34 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
6 35 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

หมายเหตุ : ผู้ชนะอันดับ 1 -2 ในแต่ละฮีท เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

HEAT 2
Pl. Bib Name-Surname Team
1 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
2 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ
3 37 นาย วัชรพงษ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
4 41 อส.ทพ. กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี
5 3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก
 - 48 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา

รายช่ือนักกีฬา/Startlist
รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบรองชนะเลิศ วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564
Keirin Elite Men Semi Final HEAT 1

# Bib Name-Surname Team
1 15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
3 14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
4 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
5 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

6 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ

HEAT 2
# Bib Name-Surname Team
1 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
2 13 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ
3 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
4 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน
5 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก
6 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

DNS



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564
Keirin Elite Men Semi Final HEAT 1

Pl. Bib Name-Surname Team
1 15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
3 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
5 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ
6 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

HEAT 2
Pl. Bib Name-Surname Team
1 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก
2 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
3 13 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ
4 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
5 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
6 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน

รายช่ือนักกีฬา/Startlist



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบจัดอันดับ 7-12 วันอาทิตย์ ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Keirin Elite Men  Final 7-12
# Bib Name-Surname Team
1 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
2 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
3 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ
4 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
5 W 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
6 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน

หมายเหตุ: w นักกีฬาหมายเลข 19 แซงซ้ายบรูแบน

รายช่ือนักกีฬา/Startlist
รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Keirin Elite Men  Final 
# Bib Name-Surname Team
1 15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก
3 14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
4 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
5 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

6 13 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ
ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบจัดอันดับ 7-12 วันอาทิตย์ ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Keirin Elite Men  Final 7-12

Pl. # Bib # Name-Surname Team

1 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

3 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ

4 W 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

 - 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์

 - 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน

ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Remark

DNS

DNS



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Keirin Elite Men  Final 
Pl. # Bib # Name-Surname Team
1 15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 13 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ
3 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
5 14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
6 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก

รุ่นท่ัวไปชาย คีริน 
Keirin Elite Men 

Pl. Bib # Name-Surname Team
1 15 พ.อ.อ. พงษ์เทพ ท่าพิมาย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 13 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ า จักรยานสโมสรทหารอากาศ
3 43 นาย กนก ชุ่มบัวทอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai&ส านักงานต ารวจแห่งชาติโกกิ

4 4 ส.อ. จตุรงค์ นิวันติ จักรยานกองทัพบก
5 14 จ.อ. วรยุทธ คะปัญญา จักรยานสโมสรทหารอากาศ
6 2 ส.ต. วชิรวิทย์ แสนค าวงศ์ จักรยานกองทัพบก
7 22 นสต. ยืนยง เพชรรัตน์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
8 18 นาย นิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
9 10 จ.ต. อริญชัย ป้อมสุววณ จักรยานสโมสรทหารอากาศ
10 W 19 นาย สรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
11 38 นาย ปัญญาพล ศรกล้า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
12 32 นาย อภิรักษ์ ศรเพชร ซานเปาโล หัวหิน
13 3 ส.ท. เชตวัน สามงามมา จักรยานกองทัพบก
14 41 อส.ทพ. กฤษณ์ วีระคุโณปกร ราชนาวี
15 37 นาย วัชรพงษ์ นาคสุข ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์
16 48 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
17 34 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
18 35 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
19 42 จ.ท. อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี
20 33 นาย เจษฏากรณ์ จันทะเวช ต้ังปักอีซูซุ อุบล

Remark

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย สแครช 20 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564
Scratch Race 20 Laps Elite Men Final

Pl. Bib # Name-Surname Team
1 9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ
2 8 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ
3 47 นาย สุฮัยมีน สายอ Fisherman Friend Suratthani
4 31 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
5 48 นาย ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
6 34 นาย พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
7 29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
8 5 ส.ท. สราวุฒิ สิริรณชัย จักรยานกองทัพบก
9 26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
10 11 จ.ต. เจษฎา จันทเหลือง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
11 45 ส.ต. ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12 16 นาย กันตภณ คุณคุ้มภัย จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
13 30 ร.ต.ต. นวุติ ล้ีพงษ์อยู่ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
14 39 อส.ทพ. นนทศักด์ิ  อรรถธรรม ราชนาวี
15 46 นาย มูฮัมมัดฮานาฟี กือจิ Fisherman friends suratthani(มทบ.45)
16 1 อส. ทพ. อัทสรณ์ พันธ์สอาด กองทัพภาคท่ี 2
17 28 ส.ต.ต. เก้ือกูล ไชยวงค์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
18 44 นาย ทักษ์ แก้วน้อย ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
19 27 ส.ต.ท. ยุทธนา มะโน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
20 40 อส.ทพ. สันทวรักษ์ สนิทเปรม ราชนาวี
21 6 นาย ตุลธร โสสลาม จักรยานสโมสรทหารอากาศ
22 7 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
23 25 นาย ภูมิ ปูชิตากร จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
24 35 นาย สุรศักด์ิ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
 - 12 จ.อ. ธนาวุฒิ สนิกวาที จักรยานสโมสรทหารอากาศ DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง สแครซ 20 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

Scratch 20 Laps Women's Elite Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3 61 ส.ต.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4 53 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

5 51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

6 64 ส.ต.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7 57 นางสาว สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ พระราม 3

8 60 นางสาว อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

9 54 ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

10 52 ส.ต.ต.หญิง สาธินีย์  จันทรธิมา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

11 58 นางสาว อภิญญา เทียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ พระราม 3

12 50 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

Individual Team Pursuit 4 km. Elite Men QualifyingNAT. Record ทีมส านักงานต ารวจแห่งชาติ 4.28.918 Min.(R.3/64)

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

73 นาย สุระนาท คงสุข จักรยานสโมสรทหารอากาศ

7 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ

8 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ 4.32.372 52.87

9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ

11 จ.ต. เจษฎา จันทเหลือง จักรยานสโมสรทหารอากาศ

24 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.34.712 52.42

31 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

160 ด.ต. ธนวัฒน์ สมณา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

23 นาย พุฒิพงษ์ เฉลิมศรีเมือง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

21 นาย ปริตต์ จันทร จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

16 นาย กันตภณ คุณคุ้มภัย จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.48.191 49.97

27 ส.ต.ท. ยุทธนา มะโน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

28 ส.ต.ต. เก้ือกูล ไชยวงค์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2

3



รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นท่ัวไปชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  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

73 นาย สุระนาท คงสุข จักรยานสโมสรทหารอากาศ

7 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ

8 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ

9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ

11 จ.ต. เจษฎา จันทเหลือง จักรยานสโมสรทหารอากาศ

24 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

31 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

160 ด.ต. ธนวัฒน์ สมณา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
ผลการแข่งขัน/Results   
รุ่นท่ัวไปชาย ทีมเปอร์ซูท 4 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564
Individual Team Pursuit 4 km. Elite Men Final NAT. Record ทีมส านักงานต ารวจแห่งชาติ 4.28.918 Min.(R.3/64)

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

73 นาย สุระนาท คงสุข จักรยานสโมสรทหารอากาศ
7 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
8 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ 4.28.918 53.55
9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ
11 จ.ต. เจษฎา จันทเหลือง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
24 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.29.557 53.42
31 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
160 ด.ต. ธนวัฒน์ สมณา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

ชิงท่ี 1

H

B

Time

ชิงท่ี 1

H

B



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

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

73 นาย สุระนาท คงสุข จักรยานสโมสรทหารอากาศ
7 นาย วิศวกร แก้วทอง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
8 นาย ภูริช รอดวิลัย จักรยานสโมสรทหารอากาศ 4.28.918 53.55
9 จ.ท. ปฐมภพ พลอาจทัน จักรยานสโมสรทหารอากาศ
11 จ.ต. เจษฎา จันทเหลือง จักรยานสโมสรทหารอากาศ
24 ส.ต.ต. อุกกฤษฎ์   โนใหม่ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
29 นาย พีรพงศ์ ลาดเงิน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
26 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย พอดีงาม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.29.557 53.42
31 ส.ต.ต. ธนชาต ยะต๋ัน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
160 ด.ต. ธนวัฒน์ สมณา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
23 นาย พุฒิพงษ์ เฉลิมศรีเมือง จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
21 นาย ปริตต์ จันทร จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
16 นาย กันตภณ คุณคุ้มภัย จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 4.48.191 49.97
27 ส.ต.ท. ยุทธนา มะโน จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
28 ส.ต.ต. เก้ือกูล ไชยวงค์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

1

2

3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นท่ัวไปหญิง คีริน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564
Keirin Women's Elite Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 51 นางสาว เยาวเรศ จิตรมาตย์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2 53 ร.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

3 62 ร.ท.หญิง จุฑาธิป มณีพันธ์ุ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

4 59 นางสาว วาทินี ลือขจร ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

5 63 ส.ท.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

6 61 นางสาว ชนิภรณ์ บัตริยะ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7 56 นางสาว กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Remark



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นอาวุโส 35 - 44 ปี ชาย ไทม์ไทรอัล 1 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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

1 170 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 1.10.361 51.16

2 162 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 1.13.396 49.05

3 166 นาย ชราวุฒิ สะตะ Bike-99 1.14.664 48.22

4 164 จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 1.14.965 48.02

5 161 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 1.17.490 46.46

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 35-44 เปอร์ซูท 3 กม. รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

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

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

1 170 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 3.50.018 46.54

2 162 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 3.57.448 44.71

3 164 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 4.01.390 44.32

4 161 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 4.06.866 41.88

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นอาวุโส 35-44 เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27 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 164 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี

B 161 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม

H 170 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling

B 162 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี
ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

mailto:Speed@KMH
mailto:Speed@KMH


การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นอาวุโส 35-44 เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27 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 164 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 4.08.516 43.46

B 161 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 4.17.712 41.91

H 170 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 3.52.052 46.54

B 162 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี 4.02.271 44.58

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking 

รุ่นอาวุโส 35-44 เปอร์ซูท 3 กม. รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 170 นาย เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling

2 162 จ.อ. โอกาส บัวลอย ราชนาวี

3 164 จ.อ. เสรี เรืองศิริ ราชนาวี

4 161 นาย สุริยา วงศ์พันธ์ุ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 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

156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 53.236 44.63

158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 56.744 41.87

176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

152 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 59.662 39.82

154 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรถณี

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

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

# Bib # Name-Surname Team

156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

2



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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

156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 53.368 44.52

157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 55.213 43.03

151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นยุวชนหญิง ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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

156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

144 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์ แมนเฟรนด์ วัดดง น้อย

146 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
3
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

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

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

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมาโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 1.10.468 51.09

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

136 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 1.11.494 50.35

122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 1.12.487 49.66

120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

119 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

140 เด็กชาย กณวรรธน์ เช้ือทหาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

141 เด็กชาย เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 1.14.239 48.49

135 นาย กฤษพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

112 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

113 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 1.15.419 47.73

114 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

111 เด็กชาย ชนันชัย จันทร์มล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1



รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ

Team Sprint Boys age 14 – 16 Final วันเสาร์ ท่ี 26   มิถุนายน 2564

# Bib # Name-Surname Team

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

119 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

140 เด็กชาย กณวรรธน์ เช้ือทหาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

141 เด็กชาย เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

135 นาย กฤษพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมาโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

136 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26   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

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 1.11.505 50.35

120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

119 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

140 เด็กชาย กณวรรธน์ เช้ือทหาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

141 เด็กชาย เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 1.13.863 48.74

135 นาย กฤษพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 1.08.460 52.59

136 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 1.10.306 51.20

122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นยุวชนชาย ทีมสปรินท์ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26   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

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

136 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

119 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

1

2

3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 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

136 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.26.153 49.26
139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
135 นาย กฤษพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
127 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
128 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว 2.26.254 49.23
130 นาย ศุภสัณห์ มุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม
131 เด็กชาย ณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม
122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.59.181 40.18
124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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

136 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

135 นาย กฤษพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

127 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

128 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

130 นาย ศุภสัณห์ มุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม

131 เด็กชาย ณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม

หมายเหตุ: ทีมศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ได้อันดับท่ี 3

Time (Min)

ชิงท่ี 1



รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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

136 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.25.010 49.65

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

135 นาย กฤษพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

127 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

128 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว 2.24.007 50.00

130 นาย ศุภสัณห์ มุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม

131 เด็กชาย ณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Time (Min)

B

H



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย ทีมเปอร์ซูท 2 กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 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

127 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

128 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

130 นาย ศุภสัณห์ มุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม

131 เด็กชาย ณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม

136 นาย กฤติน รักษ์กุล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

135 นาย กฤษพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
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ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 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

1 153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 2.59.474 32.81

2 157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.05.883 38.73

3 176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 3.07.362 38.43

4 158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.09.351 38.02

5 152 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 3.11.221 37.65

6 154 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรถณี 3.15.953 36.74

7 156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.17.209 36.51

8 151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 3.20.123 35.98

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 27 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 176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

B 158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

H 153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

B 157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Name-Surname

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 27 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 176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 3.03.775 39.18

B 158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.03.596 39.22

H 153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 3.00.564 59.72

B 157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3.13.441 37.22

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking

รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2  กม.  รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

2 157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

3 158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

4 176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

5 152 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

6 154 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรถณี

7 156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

8 151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results   

รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบคัดเลือก วันศุกร์ ท่ี 25 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

1 126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.27.669 48.76
2 139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.30.106 47.97
3 138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.33.178 47.00
4 124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.33.437 46.92
5 127 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 2.33.686 46.85
6 122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.35.734 46.23
7 132 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี - ยะลา 2.36.929 45.88
8 113 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 2.37.858 45.61
9 125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.38.351 45.47
10 128 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว 2.38.896 45.31
11 130 นาย ศุภสัณห์ มุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม 2.41.058 44.70
12 141 เด็กชาย เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 2.42.746 44.24
13 149 เด็กชาย กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2.42.936 44.19
14 131 เด็กชาย ณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 2.44.178 43.85
15 133 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 2.45.157 43.59
16 123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.47.036 43.10
17 120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.48.798 42.65
18 115 นาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 2.53.771 41.43
19 121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.54.570 41.24
20 147 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ Fisherman Freinds Chiang mai 2.55.917 40.93
21 112 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 2.56.385 40.82
22 111 เด็กชาย ชนันชัย จันทร์มล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 2.59.939 40.01

23 146 นาย ณัฐชนนท์ จ าปาทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 3.01.560 39.66

24 148 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ Fishermanfriends Chiangmai 3.13.391 37.23

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 27 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 138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

B 124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

H 126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

B 139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
ชิงท่ี 1

ชิงท่ี 3



ผลการแข่งขัน/Results
รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 27 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

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.34.460 44.63
124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.36.563 46.81
126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 2.32.443 49.24
139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 2.35.507 47.99

สรุปผลการแข่งขัน/Final Ranking
รุ่นยุวชนชาย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 27 มิถุนายน 2564

Pl. Bib Team
1 126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
2 139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
3 138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai
4 124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
5 127 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย
6 122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
7 132 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี - ยะลา
8 113 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
9 125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
10 128 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว
11 130 นาย ศุภสัณห์ มุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม
12 141 เด็กชาย เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB
13 149 เด็กชาย กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา
14 131 เด็กชาย ณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม
15 133 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
16 123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
17 120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
18 115 นาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี
19 121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
20 147 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ Fisherman Freinds Chiang mai
21 112 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
22 111 เด็กชาย ชนันชัย จันทร์มล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ
23 146 นาย ณัฐชนนท์ จ าปาทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก
24 148 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ Fishermanfriends Chiangmai

Name-Surname

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 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

1 158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 39.751 45.28

2 156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 41.721 43.14

3 176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 42.675 42.18

4 157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 42.745 42.11

5 159 เด็กหญิง ศิริประภา ดู่ข่ึง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 43.644 41.24

6 153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 44.008 40.90

7 154 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรถณี 45.419 39.63

8 152 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 45.705 39.38

9 151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 46.533 38.68

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

Name-Surname

วันเสาร์ ท่ี 26 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

1 138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 34.622 51.99
2 139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 35.420 50.82
3 126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 35.962 50.05
4 124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 36.125 49.83
5 137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ 36.817 48.89
6 125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 37.054 48.58
7 123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 37.179 48.41
8 114 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 37.579 47.90
9 141 เด็กชาย เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB 38.119 47.22
10 113 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 38.208 47.11
11 122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 38.287 47.01
12 120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 38.566 46.67
13 128 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว 38.623 46.60
14 146 นาย ณัฐชนนท์ จ าปาทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 38.863 46.32
15 134 นาย ปฏิภาน ท้าวเคหะ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุรินทร์ 39.758 45.27
16 118 นาย ฤทธิชัย เสาสูง ต้ังปักอีซูซุ อุบล 39.960 45.05
17 144 เด็กชาย กิตติภูมิ บุญสินธ์ุชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 40.014 44.98
18 131 เด็กชาย ณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 40.231 44.74
19 129 นาย ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.ราชวินิตบางแก้ว 40.884 44.03
20 117 นาย ธนาธรณ์ หลวงเทพ ซานเปาโล หัวหิน 40.930 43.98
21 121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 41.436 43.44
22 112 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 41.801 43.06
23 147 เด็กชาย รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ Fisherman Freinds Chiang mai 42.047 42.81
24 116 นาย ชยนัฐ อุ่นใจ ซานเปาโล หัวหิน 42.613 42.24
25 149 เด็กชาย กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 42.943 41.92
26 115 นาย พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบ่ี 43.078 41.78
27 119 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 43.433 41.44
28 111 เด็กชาย ชนันชัย จันทร์มล จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 43.460 41.42
29 143 เด็กชาย วิชญะ เรืองหล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 43.518 41.36
30 148 เด็กชาย พีรภัทร บุญใส่ Fishermanfriends Chiangmai 45.830 39.28

Name-Surname

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

mailto:Speed@KMH


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ ท่ี 25 มิถุนายน 2564

Scratch 10 Laps Girls 14 - 16 Yrs Old Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

2 153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

3 159 เด็กหญิง ศิริประภา ดู่ข่ึง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง

4 157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 152 เด็กหญิง ฐ นิญาพร  สิงห์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

6 158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7 154 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรถณี

 - 151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย DNF

 - 156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สแครซ 10 รอบ รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ท่ี 27  มิถุนายน 2564

Scratch 10 Laps Boys 14 - 16 Yrs Old Final

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

2 122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

3 113 เด็กชาย พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

4 131 เด็กชาย ณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย สมุทรสงคราม

5 127 นาย นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

6 141 เด็กชาย เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB

7 139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

8 138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

9 123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

10 124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

11 128 นาย พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

12 125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

13 130 นาย ศุภสัณห์ มุกสิกสิน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม

14 112 เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

15 133 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

16 132 นาย กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ สุราษฎร์ธานี - ยะลา

17 129 นาย ภูวนัตถ์ รุ่งโรจน์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.ราชวินิตบางแก้ว

   - 114 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ DNF

   - 144 เด็กชาย กิตติภูมิ บุญสินธ์ุชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ DNF

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 26 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

1 138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 11.321 63.60

2 139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai 11.619 61.97

3 126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 11.841 60.81

4 124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 12.018 59.91

5 114 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ 12.040 59.80

6 137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ 12.096 59.52

7 125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 12.182 59.10

8 122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 12.37 58.21

9 123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 12.377 58.17

10 120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 12.595 57.17

11 121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 13.530 53.22

12 119 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก 13.947 51.62

หมายเหตุ: นักกีฬาหมายเลข 138 นายนรเศรษฐ์ธาดา บุญมา ท าลายสถิติด้วยเวลา 11.321 Sec.

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint Boys 14 - 16 Yrs Old  1/4 

# Bib # Name-Surname Team 1st

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

114 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

2

3

4

1



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint Boys 14 - 16 Yrs Old  1/4 

# Bib # Name-Surname Team 1st

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √

122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √

125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

126 นาย กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ √

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก √

W 114 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

หมายเหตุ:W นักกีฬาหมายเลข 114 ไม่รักษาเส้นทางในขณะท าการแข่งขัน

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย  สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint  Boy age 14 – 16 1/2 Final

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

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

3

4

1

2

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

1

2

mailto:Speed@KM/H


ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย  สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint  Boy age 14 – 16 1/2 Final

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

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √ √ WINNER

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √ √ WINNER

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  27 มิถุนายน 2564

Sprint  Boy age 14 – 16  Final

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

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  27 มิถุนายน 2564

Sprint  Boy age 14 – 16  Final

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

124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ √ √
WINNER

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ชิงท่ี 3

1

2

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai √ √
WINNER

139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

รุ่นยุวชนชาย สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  27 มิถุนายน 2564

Pl. Bib # Name-Surname Team

1 138 นาย นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

2 139 นาย ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai

3 137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

4 124 นาย นัทกานต์ สุกก่ า ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

5 114 เด็กชาย นิติพล คมนาคม จักรยานส านักงานต ารวจแห่งชาติ-โกกิ

6 137 เด็กชาย กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ

7 125 นาย ณัฐพล ค าแสน ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

8 122 นาย พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

9 123 เด็กชาย ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

10 120 เด็กชาย กิตติธัช วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

11 121 เด็กชาย กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

12 119 เด็กชาย ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก

ชิงท่ี 1

สรุปผลการแข่งขัน / Final Ranking



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง  สปร้ินท์ รอบไทม์ไทรอัล วันเสาร์ ท่ี 26 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

1 158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 13.378 53.82

2 176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 13.719 52.48

3 156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 13.721 52.47

4 157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 14.147 50.89

5 159 เด็กหญิง ศิริประภา ดู่ข่ึง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 14.411 49.96

6 153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 14.547 49.49

7 154 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรถณี 15.175 47.45

8 151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย 15.176 47.44

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)



ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง  สปร้ินท์ รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ ท่ี 26 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16 1/2 Final

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

158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร √ √ WINNER

157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร √ √ WINNER

รายช่ือนักกีฬา/Startlist

รุ่นยุวชนหญิง สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  27 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16  Final

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

157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)
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ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1
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การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจ าปี 2564 สนามท่ี 5

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์ิ"

ระหว่างวันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบระบบปิดไม่มีผู้ชม (New Normal)

ผลการแข่งขัน/Results

รุ่นยุวชนหญิง สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  27 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16  Final

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

157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร √ √

176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย √

158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร √ √
WINNER

156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

รุ่นยุวชนหญิง สปร้ินท์ ชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี  27 มิถุนายน 2564

Sprint  Girls age 14 – 16  Final

Pl. Bib Name-Surname Team

1 158 นางสาว อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

2 156 นางสาว ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

3 157 นางสาว ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

4 176 เด็กหญิง ปาริชาติ พลเย่ียม ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

5 159 เด็กหญิง ศิริประภา ดู่ข่ึง โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง

6 153 นางสาว สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม

7 154 เด็กหญิง เพชรลดา ม่ันคง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรถณี

8 151 เด็กหญิง พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์ วัดดงน้อย

สรุปผลการแข่งขัน / Final Ranking

ชิงท่ี 3

ชิงท่ี 1
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