๑

สรุปประเมินผลโครงการงานประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทาน
ประจําป ๒๕๖๑
ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ไดจัดโครงการงานประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑
โดยจั ด แข ง ขั น เรื อ ยาวประเพณี ป ระเภท ๕๕ ฝ พ าย ๓๐ ฝ พ าย และเรื อ ยาวมาราธอน ในระหว า งวั น ที่
๑๘ – ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ณ บริ เ วณแม น้ํ า เจ า พระยาริ ม เขื่ อ นท า น้ํ า นนทบุ รี เพื่ อ เป น การอนุ รั ก ษ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของไทยให ค งอยู สื บ ไป โดยมี คํ า สั่ ง เทศบาลนครนนทบุ รี
ที่ ๑๓๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่
- ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกคณะกรรมการจัดการแขงขันเรือยาว ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย

๒. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่
- อํานวยการจัดงาน และเปนที่ปรึกษาในเรื่องการวางแผน การควบคุม การประสานงาน การกํากับ
ดูแล แกไขปญหา เสนอแนะ และการติดตามผลการทํางานของคณะกรรมการ และเจาหนาที่
ของแตละกิจกรรม

๒

๓. คณะกรรมการ และเจาหนาที่ฝายเลขานุการ มีหนาที่
- วางแผนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม และเนื้อหาการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณี
และเรือยาวมาราธอน ชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ๒๕๖๑ ใหเปนไปตามนโยบายของเทศบาล
นครนนทบุรี
- จัดตั้งคณะทํางาน จัดระบบการติดตอสื่อสาร และประสานงาน ตลอดจนสั่งการ
และรายงานใหเกิดความสะดวก และความคลองตัวในการดําเนินงาน
- ออกคําสั่ง หนังสือ บันทึกขอความ หรืออื่น ๆ ถึงผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ
- พิจารณา และดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตามรายละเอียดของงบประมาณ
คาใชจายที่ฝายตาง ๆ นําเสนอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตามที่เทศบาลกําหนด รับผิดชอบในการดําเนินงานในพิธีเปดงาน
- จัดทําคํากลาวเปด – ปด และคํากลาวรายงานจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชในพิธีเปด – ปด
ตลอดจนพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ หรือมอบรางวัล
- ปฏิบัติงานอื่นที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของฝายใด ๆ

๔. คณะกรรมการฝายพิธีการ มีหนาที่ ควบคุมดูแล และประสานงาน ดังนี้
- ควบคุมการจัดลําดับพิธีการในการเปด – ปดการแขงขัน ใหเปนไปตามกําหนดการ
- ควบคุมและประสานงานขั้นตอนการถายทอดสด
- ควบคุมประสานงานกับพิธีกรในการจัดลําดับพิธีการ และรวบรวมขอมูลใหพิธีกร
- จัดเตรียมคํากลาวรายงาน และคํากลาวเปด – ปดในพิธีการ
- ควบคุมและตรวจสอบ ดูแลความพรอมบริเวณปะรําพิธี
- ควบคุมการมอบรางวัล และเชิญรางวัลถวยพระราชทาน
- ประสานงานกับฝายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๓

๕. คณะกรรมการ และเจาหนาที่ฝายสถานที่ มีหนาที่ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และประสานงาน
เพื่อใหการดําเนินการจัดงานมีความพรอมกอนการจัดงาน และดูแลความเรียบรอย
ตลอดการจัดงาน ดังนี้
- ควบคุม ประสานงานการจัดเตรียมความพรอมของสถานที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม
กับการจัดงาน
- การจัดทําแผนผังบริเวณงาน และสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ

๖. คณะกรรมการฝายจัดขบวนแห มีหนาที่ ควบคุมดูแล ละประสานงาน ดังนี้
- ควบคุมดูแล และประสานงานใหความสะดวกในการจัดขบวนแหถวยพระราชทานฯ
- ประสานงานเชิญชวนหนวยงานของรัฐ และเอกชน จัดขบวนแหถวยพระราชทานฯ
- ประสานงานกับฝายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๗. คณะกรรมการฝายการแขงขันเรือยาว มีหนาที่
๗.๑ กําหนดระเบียบการแขงขัน และวางแผนจัดการแขงขัน
- ประสาน ควบคุม อํานวยความสะดวก และแกปญหาหารจัดการแขงขันใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย
- ติดตอประสานงาน เชิญชวนหนวยงาน สวนราชการ เขารวมการแขงขัน
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๔

๘. คณะกรรมการฝายดูแลความสะอาด และปฐมพยาบาล มีหนาที่
- ควบคุม ประสานงานดูแลรักษาความสะอาด บริเวณตลอดการจัดงาน
- อํานวยความสะดวกใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย
- งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๙. คณะกรรมการฝายสถานที่พักนักกีฬา มีหนาที่ ควบคุมและประสานงาน ดังนี้
- ประสานงาน ควบคุม ดูแลการจัดหาที่พัก และอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการ
ฝายจัดการแขงขัน
- ควบคุม ดูแล และประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวก
และดูแลความปลอดภัยในการนําเรือเดินทางเขาเมือง และนําเรือลงน้ํา
- ควบคุมดูแล การจัดทําแผนที่ ที่พักอาศัยจนถึงบริเวณการจัดการแขงขัน
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑๐. คณะกรรมการฝายรักษาความสงบเรียบรอย และการจราจร มีหนาที่
- ควบคุม ดูแล และประสานงาน อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
และความเปนระเบียบของการจราจรทั้งทางบก และทางน้ํา
- ควบคุม ดูแล และอํานวยความสะดวกในการจัดขบวนแห
- ควบคุม ดูแลความปลอกภัยของประชาชนที่ชมการแขงขันเรือยาว
- ประสานกรมเจาทาเพื่อขอความรวมมือจัดเรือออกตรวจชายฝง
- ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๕

๑๑. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ และเผยแพร มีหนาที่
ควบคุมดูแล และประสานงาน ดังนี้
- การติดตั้งปายโฆษณา (คัทเอาท) และไวนิล
- การปฏิบัติงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ และเผยแพรการจัดงาน
- การจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ และเผยแพรการจัดงานสปอรตโฆษณา แผนปลิว ปายผา
คัทเอาทโฆษณา หรืออื่น ๆ
- การประชาสัมพันธ และเผยแพรการจัดงานทุกรูปแบบใหกวางขวาง และครอบคลุมเปาหมาย
ที่กําหนด
- การจัดพิธีกรประจํากองอํานวยการ
- ประสานงานกับสื่อมวลชนทุกสาขา เพื่อประชาสัมพันธการจัดงาน และรวบรวมขาวสาร
ความเคลื่อนไหวในการจัดงานเผยแพรตอสื่อมวลชนทุกสาขา
- บันทึกภาพ และวิดีโอ
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑๒. คณะกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน มีหนาที่
- ประเมินผลการจัดงานดวยแบบสอบถาม ภาพถายสไลด และวิดีโอการจัดงาน
- นําเสนอปญหา อุปสรรค และเกตุการณ ตลอดจนความเห็นอื่น ๆ เพื่อการแกไขในครั้งตอไป
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

***********************************************

๖

สรุปผลจากแบบสอบถามจากประชาชน จํานวน ๓๐๐ คน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 34.00
เปนเพศหญิง
รอยละ 66.00 เปนเพศชาย
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ
27.00 อายุ ๑ – ๒๐ ป
รอยละ
37.00 อายุ ๒๑ – ๔๐ ป
รอยละ
25.00 อายุ ๔๑ - ๖๐ ป
รอยละ
11.00 อายุ ๖๑ ปขึ้นไป
๓. ปจจุบันพักอาศัยอยูที่จังหวัดใด
รอยละ
8.00 กรุงเทพมหานคร
รอยละ
20.00 จังหวัดราชบุรี และชลบุรี
รอยละ 72.00 จังหวัดนนทบุรี
๔. ทานทราบขาวโครงการประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯ จากแหลงใด
รอยละ
2.00 ทราบขาวจากหนังสือพิมพ
รอยละ
6.00 ทราบขาวจากบุคคลทั่วไป
รอยละ
6.00 ทราบขาวจากประธานคณะกรรมการชุมชน
รอยละ
7.00 ทราบขาวจากเรือที่เขารวมแขงขัน
รอยละ
7.00 ทราบขาวจากแผนปลิว/วารสารเทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ
10.00 ทราบขาวจากรถประชาสัมพันธ
รอยละ
12.00 ทราบขาวจากวิทยุ/โทรทัศน
รอยละ
16.00 ทราบขาวจาก facebook/เว็บไซตเทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ 34.00 ทราบขาวจากปายประกาศ/จอ LED
๕. ทานคิดวาวัน/เวลา และสถานที่ มีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 62.00 ระดับมาก
รอยละ
36.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
2.00 ระดับนอย
๖. ทานคิดวาความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดการจราจรมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ
59.00 ระดับมาก
รอยละ
41.00 ระดับปานกลาง
๗. ทานคิดวาการจัดโครงการประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ๖๖พรรษา
รอยละ 80.00 ระดับมาก
รอยละ 19.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
1.00 ระดับนอย

๗

๘. ทานคิดวาการจัดโครงการประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดรวมอนุรักษ และสงเสริมประเพณีวิถีชาวบานริมแมน้ําเจาพระยา
รอยละ 82.00 ระดับมาก
รอยละ 17.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
1.00 ระดับนอย
๙. ทานคิดวาการจัดโครงการประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรม และรวมกันสงเสริมแหลงทองเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
รอยละ 77.00 ระดับมาก
รอยละ 21.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
2.00 ระดับนอย
๑๐. ทานคิดวาการจัดโครงการประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯ เพื่อใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน มีสุขพลานมัยที่แข็งแรงสมบูรณ และเกิดความรัก ความสามัคคี
มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
รอยละ 84.00 ระดับมาก
รอยละ
14.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
2.00 ระดับนอย
-

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน

ควรจัดตอเนื่องทุกป
ควรปรับปรุงที่จอดรถ
พิธีเปดไมตรงตามกําหนดการ
ควรจัดเก็บผักตบชวากอนถึงวันจัดงาน เพื่อไมใหเปนการเสียเวลากอนการแขงขัน

****************************************

๘

สรุปผลจากแบบสอบถามผูเขารวมการแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ (นักกีฬา)
จํานวน 100 คน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 64.00 เปนเพศชาย
รอยละ 36.00 เปนเพศหญิง
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ
3.00 อายุ ๑ – ๒๐ ป
รอยละ 67.00 อายุ ๒๑ – ๔๐ ป
รอยละ 25.00 อายุ ๔๑ - ๖๐ ป
รอยละ
5.00 อายุ ๖๑ ปขึ้นไป
3. ปจจุบันพักอาศัยอยูที่จังหวัดใด
รอยละ
6.00 กรุงเทพมหานคร
รอยละ 94.00 จังหวัดพิษณุโลก, พิจิตร, สิงหบุร,ี สมุทรปราการ, นครสวรรค,
สุรินทร, ราชบุรี, และรอยเอ็ด
๔. ทานทราบขาวโครงการประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯ จากแหลงใด
รอยละ
6.00 ทราบขาวจากรถประชาสัมพันธ
รอยละ
8.00 ทราบขาวจากวิทยุ/โทรทัศน
รอยละ 11.00 ทราบขาวจากปายประกาศ/จอ LED
รอยละ 13.00 ทราบขาวจาก facebook/เว็บไซตเทศบาลนครนนทบุรี
รอยละ 14.00 ทราบขาวจากประธานคณะกรรมการชุมชน
รอยละ 48.00 ทราบขาวจากผูจัดการทีมเรือ
๕. ทานเขารวมโครงการประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯ ในฐานะนักกีฬาพายเรือประเภทใด
รอยละ 44.00 ประเภทเรือยาว ๓๐ ฝพาย
รอยละ 19.00 ประเภทเรือยาว ๕๕ ฝพาย
รอยละ 37.00 ประเภทเรือยาวมาราธอน
๖. ทานคิดวาวัน/เวลา และสถานที่ มีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 33.00 ระดับมาก
รอยละ 61.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
6.00 ระดับนอย
๗. ทานคิดวาความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดการจราจรมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 36.00 ระดับมาก
รอยละ 53.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 11.00 ระดับนอย
๘. ทานคิดวาสถานที่พักนักกีฬามีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 42.00 ระดับมาก
รอยละ 44.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 14.00 ระดับนอย

๙

๙. ทานไดรับความสะดวกในการประสานงานกับเจาหนาที่เทศบาลนครนนทบุรีระดับใด
รอยละ 33.00 ระดับมาก
รอยละ 53.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 14.00 ระดับนอย
๑๐. ทานมีความพึงพอใจตอโครงการประเพณีแขงเรือชิงถวยพระราชทานฯ ในภาพรวมอยูในระดับใด
รอยละ 53.00 ระดับมาก
รอยละ 42.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
5.00 ระดับนอย
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักกีฬา
-

สถานที่พักนักกีฬาที่ทาน้ํานนทบุรี ควรมีสายยางหรือน้ําสะอาดสําหรับลางจานชาม
พิธีเปดไมตรงตามกําหนดการที่วางไว
ปรับปรุงตรงจุดปลอยเรือ เพราะมีความอันตราย
กฎ กติกาควรเขมงวดมากกวานี้ ในการแขงขันเรือมาราธอน มีเรือบางลําแซงมาทางขวา

*******************************************

๑๐

การแถลงขาว
โครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลาริมเขื่อนทาน้ํานนทบุรี

การแสดงชุด “บุญแขงเรือ”
จากโรงเรียนนครนนทวิทยา ๕ (ทานสัมฤทธิ์)

นายภานุ แยมศรี ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานแถลงขาวโครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ๒๕๖๑

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กลาวรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ๒๕๖๑

บริษัท โตโยตานนทบุรี

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(สาขานนทบุร)ี

๑๑

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
รับมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ
ประจําป ๒๕๖๑

นายภานุ แยมศรี ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
พรอมดวยคณะผูบริหารรวมถายภาพรวมกันเปนที่ระลึก

๑๒

การจับฉลากแบงสายการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลาริมเขื่อนทาน้ํานนทบุรี

๑๓

ภาพขบวนแหถวยโครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ
ประจําป ๒๕๖๑
วันเสารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทาน้ํานนทบุรี

๑๔

นายสมนึก ธนเดชากุล (นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี)
ประธานในพิธีกลาวเปดโครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ
ประจําป ๒๕๖๑
การแขงขันเรือยาวมาราธอน ๕๕ ฝพาย และ ๓๐ ฝพาย
จากพุทธสถานเชิงทา – หนาโบสถ ถึงทาน้ํานนทบุรี

ประชาชนมารวมชมการแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๕๗
ผูสนับสนุนการแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๕๗

๑๕

พิธีมอบถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๕๗
ประเภทเรือยาวเล็กประเภท ก.๑ (ไมเกิน ๓๐ ฝพาย) รับถวยพระราชทาน
ไดแก เรือ คนสวยนครนนท

ประเภทเรือยาวกลางประเภท ก.๑ (ไมเกิน ๔๐ ฝพาย) รับถวยพระราชทาน
ไดแก เรือ ป. นําโชค

ประเภทเรือยาวใหญประเภท ก.๑ (ไมเกิน ๕๕ ฝพาย) รับถวยพระราชทาน
ไดแก เรือ ป. นําโชค

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รวมถายภาพเปนที่ระลึกการแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ ประจําป ๒๕๕๗

๑๖

สรุปผลการแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๕๗
วันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณทาน้ํานนทบุรี
๑. ประเภทเรือยาวเล็กประเภท ก.๑ (ไมเกิน ๓๐ ฝพาย)
ชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ถวยผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ถวยนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ถวยปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

ไดแก เรือคนสวยนครนนท
ไดแก เรือพรหมประทานขาวหงสทอง
ไดแก สาวเมืองเพชรกระทิงแดง
ไดแก เจาแมเหลืองจันทร

๒. ประเภทเรือยาวเล็กประเภท ก.๒ (ไมเกิน ๓๐ ฝพาย
ชนะเลิศถวยนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ถวยประธานสภาเทศบาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ถวยรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ถวยรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก

๓. ประเภทเรือยาวกลางประเภท ก.๑ (ไมเกิน ๔๐ ฝพาย)
ชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ถวยผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ถวยนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ถวยปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

ไดแก เรือป.นําโชค
ไดแก เรือกระทิงแดง
ไดแก เรือจักรนารายณ
ไดแก เรือสาวเมืองนนท

๔. ประเภทเรือยาวกลางประเภท ก.๒ (ไมเกิน ๔๐ ฝพาย)
ชนะเลิศถวยถวยนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ถวยรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ถวยรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

ไดแก เรือศรีวัชระ
ไดแก เรือเจาพอภูหวาย
ไดแก เรืออินทณัฐ

๕. ประเภทเรือยาวกลางประเภท ก.๑ (ไมเกิน ๕๕ ฝพาย)
ชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ถวยนายกสมาคมเรือพายแหงประเทศไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ถวยผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ถวยนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

ไดแก เรือป.นําโชค
ไดแก เรือเจาแมประดูทอง
ไดแก เรือสันติชัย
ไดแก เรือเจาแมปะดูเงิน

๖. ประเภทเรือยาวกลางประเภท ก.๒ (ไมเกิน ๕๕ ฝพาย)
ชนะเลิศถวยผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนนทบุรี
ไดแก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ถวยอัยการจังหวัดนนทบุรี
ไดแก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ถวยผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ไดแก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ถวยรองนประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี ไดแก

เรือสิงหเลใต
เรือจมื่นไวย วัดตะเคียนเลื่อน
เรือยาบุญโฮม
เรือพระนเรศวร

เรือเจาพอภูหวาย
เรือเทพสุริยะ
เรือสิงหอีสาน
เรือหนุมเมืองนนท

*********************************************************

๑๗

