
ระเบียบการแข่งขนักฬีาว่ายน า้ 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ  คร้ังที ่36 (พ.ศ.2563) “ช้างขาวเกมส์” 

ณ จังหวดัตราด 
 ********************* 

1. สมาคมกฬีาว่ายน า้แห่งประเทศไทย 
   นายกสมาคมฯ      พลเอก ประวติร  วงษสุ์วรรณ 
    เลขาธิการฯ    นายธนาวชิญ ์  โถสกุล 
    สถานท่ีติดต่อ       ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  
                            เลขท่ี 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย  ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก 
       เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
                           โทรศพัท ์0-2170-9468  
       โทรสาร 0-2170-9469 
 

2.คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ประธานฝ่ายกีฬาวา่ยน ้าของจงัหวดัเจา้ภาพ   ประธานกรรมการ 
  ผูแ้ทนสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
  ผูแ้ทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
  บุคคลท่ีเจา้ภาพแต่งตั้ง      กรรมการ 
  บุคคลท่ีเจา้ภาพแต่งตั้ง      กรรมการและเลขานุการ 
  บุคคลท่ีเจา้ภาพแต่งตั้ง      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการพจิารณาการประท้วง 
    3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบติัของนกักีฬา  ประกอบดว้ย 
          ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ    ประธานกรรมการ 
          นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ    กรรมการ 
          ผูแ้ทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
          ผูแ้ทนกองนิติการ      กรรมการ 
          ผูอ้  านวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ    กรรมการและเลขานุการ 
          หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งดา้นเทคนิคกีฬา  ประกอบดว้ย 
         ผูแ้ทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
         ลูกขนุ (Jury)  จ  านวน3ท่าน     กรรมการ 
         ผูต้ดัสินช้ีขาด ( Referee )     กรรมการและเลขานุการ   
 
 



        
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
    4.1 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
    4.2 ใชก้ติกาการแข่งขนักีฬาวา่ยน ้าของสหพนัธ์วา่ยน ้าระหวา่งประเทศ ( FINA) ปีค.ศ.2017 – 2021 (ฉบบัภาษาไทย
โดยสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย) 
    4.3 การแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาคและการแข่งขนัระดบัชาติ จะตอ้งใชส้ระวา่ยน ้าขนาดมาตรฐาน 50 เมตร เท่านั้น 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
    5.1 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 22 หมวด 6 แห่งขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ      
           พ.ศ.2550 
    5.2 หา้มมิใหน้กัวา่ยน ้าทีมชาติไทยลงท าการแข่งขนั (ตอ้งประกาศรายช่ือแข่งขนัในนามทีมชาติ ก่อนส่งรายช่ือ 
          คดัตวัแทนภาค) 
    5.3 อายไุม่เกิน 18 ปี  นกักีฬาตอ้งเกิดปี พ.ศ.2545 ข้ึนไป 
    5.4 นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติ ตอ้งท าเวลาในรอบคดัเลือกระดบัภาคไม่ต ่ากวา่เกณฑ์เวลามาตรฐาน 
            ท่ีก าหนดไว ้ 
    5.5 เวลามาตรฐานสระ 50 เมตร 
  ประเภทรายการแข่งขัน        เกณฑ์เวลามาตรฐานชาย   เกณฑ์เวลามาตรฐานหญงิ 

ฟรีสไตล ์50 เมตร  0 นาที  27.00 วนิาที           0  นาที  30.00 วนิาที 
ฟรีสไตล ์100 เมตร  1  นาที  00.00 วนิาที            1  นาที  06.50 วนิาที 
ฟรีสไตล ์200 เมตร  2  นาที  14.98 วนิาที            2  นาที  28.77 วนิาที 
ฟรีสไตล ์400 เมตร  4  นาที  47.06 วนิาที            5  นาที  10.54 วนิาที 
ฟรีสไตล ์800 เมตร  -    10 นาที  44.48 วนิาที 
ฟรีสไตล ์1500 เมตร  19 นาที 26.04 วนิาที                      - 
กบ 50 เมตร    0  นาที  35.15 วนิาที           0  นาที  40.95 วนิาที 
กบ 100 เมตร   1 นาที   15.70 วนิาที           1  นาที  26.74 วนิาที 
กบ 200 เมตร   2 นาที   40.61 วนิาที           3  นาที  06.97 วนิาที 
กรรเชียง 50 เมตร  0 นาที  31.28 วนิาที           0 นาที   36.37 วนิาที 
กรรเชียง 100 เมตร           1 นาที  08.54 วนิาที            1 นาที   18.48 วนิาที 
กรรเชียง 200 เมตร           2 นาที  33.70 วนิาที            2 นาที   50.38 วนิาที 
ผเีส้ือ 50 เมตร   0 นาที  29.08 วนิาที            0 นาที   32.86 วนิาที 
ผเีส้ือ 100 เมตร   1 นาที  06.58 วนิาที            1 นาที   14.74 วนิาที 
ผเีส้ือ 200 เมตร   2 นาที  27.52 วนิาที            2 นาที   45.28 วนิาที 
เดียวผสม 200 เมตร           2 นาที 31.03 วนิาที             2 นาที   49.82 วนิาที 
เด่ียวผสม 400  เมตร          5 นาที 25.75 วนิาที             5 นาที   55.34 วนิาที 
 
 



 
6. ประเภทการแข่งขัน  ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง มีดงัต่อไปน้ี 
    ประเภทบุคคลชาย    
    ฟรีสไตล ์             ระยะทาง     50,100,200,400,1500  เมตร 
    กรรเชียง           ระยะทาง    50,100,200  เมตร 
    กบ                      ระยะทาง    50,100,200  เมตร 
    ผเีส้ือ                    ระยะทาง    50,100,200  เมตร 
    เด่ียวผสม            ระยะทาง    200,400  เมตร 
    ประเภททมีชาย        
    ผลดัฟรีสไตล ์       ระยะทาง    4 X 100  เมตร 
    ผลดัฟรีสไตล ์       ระยะทาง    4 X 200  เมตร 
    ผลดัผสม               ระยะทาง    4 X 100  เมตร 
    ประเภทบุคคลหญงิ  
   ฟรีสไตล ์              ระยะทาง     50,100,200,400,800  เมตร 
   กรรเชียง               ระยะทาง    50,100,200  เมตร 
   กบ                       ระยะทาง    50,100,200  เมตร 
   ผเีส้ือ                    ระยะทาง    50,100,200  เมตร 
   เด่ียวผสม              ระยะทาง    200,400  เมตร 
  ประเภททมีหญงิ       
  ผลดัฟรีสไตล ์       ระยะทาง    4 X 100  เมตร 
  ผลดัฟรีสไตล ์              ระยะทาง    4 X 200  เมตร 
  ผลดัผสม                   ระยะทาง    4 X 100  เมตร 
  ประเภททีมผสม ชาย2 , หญิง2 
  ผลดัฟรีสไตล ์Mix          ระยะทาง    4 X 100  เมตร 
  ผลดัผสม Mix                ระยะทาง    4 X 100  เมตร 
  รายการชาย 19 รายการ, หญิง 19 รายการ, ผสมชาย-หญิง 2 รายการ   
  รวมรายการทั้งส้ิน  40 รายการ 
 
7. จ านวนเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ตัดสินของสมาคม 
    7.1 ในการแข่งขนัระดบัชาติ ตอ้งมีผูแ้ทน,วทิยากรและผูต้ดัสินกีฬาวา่ยน ้าจากสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศ
ไทยไปรับรองผลการแข่งขนั 22  คนและผูต้ดัสินภูมิภาค 10 คน ประกอบดว้ย 
    7.1.1 ผูแ้ทนฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย 1 คน T.D. (Technical Delegate) 
    7.1.2 วทิยากรจากสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย  จ  านวน 2 คน 
 
          



        หมายเหตุ  วนัแขง่ขนั วิทยากรคนท่ี 1 ท าหนา้ท่ีผูค้วบคุมการแข่งขนั (Meet director) วทิยากรคนท่ี 2 ท า             
หนา้ท่ีผูต้ดัสินช้ีขาด (Referee) 
           7.1.3 ผูต้ดัสินจากสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย จ านวน 19 คน 
           7.1.4 ผูต้ดัสินภูมิภาค 5 ภาคๆละ 2 คน รวมจ านวน 10 คน 
    7.2 ในการแข่งขนัระดบัภาค ตอ้งมีตวัแทนจากสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทยไปรับรองผลการแข่งขนั     
           จ  านวน 5 คน และผูต้ดัสินจากจงัหวดัเจา้ภาพ 28 คน ประกอบดว้ย 
            7.2.1 ผูแ้ทนฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย 1 คน  T.D. (Technical Delegate) 
            7.2.2 วทิยากร จ านวน  1 คน 
            7.2.3 ผูต้ดัสิน จ านวน  3 คน 
            7.2.4 ผูต้ดัสินจากจงัหวดัเจา้ภาพ 27 คน 
           หมายเหตุ  - ผูต้ดัสินตอ้งผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 
          และผูต้ดัสินท่ีผา่นการอบรมฯ ดงักล่าวตอ้งข้ึนทะเบียนกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย และไดรั้บการ 
          พิจารณาจากสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให ้
          ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้ดัสินกีฬา 
  - การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีท่ีมี 
          ส่วนเก่ียวขอ้ง หรืออาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อมิใหเ้กิดค าครหาหรือเกิดการประทว้งฯ       
          อนัเช่ือไดว้า่ไม่โปร่งใส หรือยติุธรรมของการตดัสิน  
 

8. จ านวนนักกฬีาและเจ้าหน้าทีค่วบคุมทมี 
    8.1 ในระดบัจงัหวดั ทางจงัหวดัสามารถเปิดรับสมคัรนกักีฬาไม่จ  ากดัจ านวน เพื่อท าการคดัเลือกเป็นตวัแทนจงัหวดั    
          เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัภาคต่อไป 
    8.2 ในระดบัภาค แต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาจ านวนไดไ้ม่เกิน  30  คน แบ่งเป็นนกักีฬาชาย 15 คน หญิง  15  คน  
          - ประเภทบุคคล จงัหวดัส่งแข่งขนัไดไ้ม่เกิน  2 คน ต่อรายการ 
          - ประเภททีม      จงัหวดัส่งแข่งขนัไดไ้ม่เกิน  1 ทีม ต่อรายการ 
    8.3 ในระดบัชาติ 
           8.3.1 หลกัการพิจารณานกักีฬาท่ีจะเขา้มาแข่งขนัในระดบัชาติ 
                   8.3.1.1 ในแต่ละภาค จะพิจารณานกักีฬาท่ีผา่นเกณฑเ์วลามาตรฐาน จ านวนนกักีฬาชาย 30 คน และ 
                                นกักีฬาหญิง 30 คน รวมทั้งส้ิน  60 คน 
                   8.3.1.2 ในแต่ละภาค ถา้เกิดกรณีนกักีฬาชายมีผูท่ี้ผา่นเกณฑเ์วลามาตรฐาน ไม่ครบ  30 คนให ้ 
                               พิจารณานกักีฬาหญิงท่ีผา่นเกณฑเ์วลามาตรฐาน เพิ่มเติมใหค้รบ จ านวนรวมทั้งส้ิน 60 คน  

     หรือในกรณีท่ี นกักีฬาหญิงมีผูท่ี้ผา่นเกณฑเ์วลามาตรฐาน ไม่ครบ 30 คน ใหพ้ิจารณา  
     นกักีฬาชายท่ีผา่นเกณฑเ์วลามาตรฐาน เพิ่มเติมใหค้รบ จ านวนรวมทั้งส้ิน 60 คน 

                  8.3.1.3 ในกรณีการพิจารณาขอ้8.3.1.1และขอ้8.3.1.2มีนกักีฬาไม่ครบ300คนให้พิจารณาล าดบัจาก                  
นกักีฬาภาคอ่ืนๆใหค้รบจ านวน300คนโดยใชค้ะแนนจาก Point Score 
 
 



 
           8.3.2 กรณีจงัหวดัท่ีเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ไม่มีนกักีฬาวา่ยน ้า ผา่นการ 
                   คดัเลือกมาจากระดบัภาค หรือผา่นการคดัเลือกระดบัภาคไม่ถึง 8 คน ทางสมาคมฯอนุญาตใหสิ้ทธิ 
                   จงัหวดัเจา้ภาพ คดัเลือกนกัวา่ยน ้าเขา้ร่วมแข่งขนัในระดบัชาติ ได ้8 คน โดยใหเ้ป็นนกักีฬาชาย 4 คน 
                   และนกักีฬาหญิง 4 คน (ตอ้งเป็นนกักีฬาท่ีมีช่ือในการแข่งขนัระดบัภาค รอบคดัเลือกเท่านั้น) รวม 
                   เป็นนกักีฬาวา่ยน ้าทั้งส้ินไม่เกิน 308 คน 
 8.3.3 กรณีท่ีนกักีฬาวา่ยน ้ าตวัแทนจงัหวดั ไดรั้บการคดัเลือกจากสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทยให้
ไปเก็บตวัฝึกซ้อมหรือแข่งขนัท่ีต่างประเทศซ้ึงตรงกบัห้วงเวลาของการแข่งขนัคดัเลือกตวัแทนระดบัภาคเพื่อ
เป็นตวัแทนจงัหวดัเข้าร่วมระดับชาติโดยให้ถือว่านักกีฬาว่ายน ้ าคนนั้นได้สิทธ์ิไม่ต้องท าการคดัเลือกและ
สามารถท าการแข่งขนัตามรายการท่ีได้สมคัรไวใ้นระดับภาคมีสถิติรับรองจากสมาคมโดยสามารถใช้การ
แข่งขนัวา่ยน ้ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขนัระดบันานาชาติซ่ึงเป็นรายการท่ีสมาคมฯจดัแข่งขนั
และส่งแข่งขนัเป็นมาตราฐานสากลโดยนกักีฬาท่ีจะไดสิ้ทธ์ิตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสมาคมฯ 
            หมายเหตุ  - ประเภทบุคคล จงัหวดัส่งแข่งขนัไดไ้ม่เกิน  2 คน ต่อรายการ 

              - ประเภททีม     จงัหวดัส่งแข่งขนัไดไ้ม่เกิน  1 ทีม ต่อรายการ 
       - จ  านวนเจา้หนา้ท่ีทีม ในอตัราเจา้หนา้ท่ี 1 คน ต่อนกักีฬาไม่เกิน 6 คน 
 
9. การจัดการแข่งขัน 
    9.1 การจัดการแข่งขันระดับจังหวดั 
          9.1.1 การแข่งขนัไม่มีรอบคดัเลือก 
          9.1.2 ใชก้ารจดัลู่ตามแบบกติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาวา่ยน ้าระหวา่งประเทศ  
          9.1.3 วนัเวลาในการแข่งขนั อยูใ่นดุลพินิจของจงัหวดั นั้นๆ 
      9.2 การจัดการแข่งขันระดับภาค  
           9.2.1 การจดัลู่ตามแบบกติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาวา่ยน ้าระหวา่งประเทศ           
           9.2.2 การแข่งขนัจะจดัแบบมีรอบคดัเลือกหรือแบบ Time Final  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของเจา้ภาพระดบัภาค   
                   ร่วมกบัสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย  
           9.2.3 โปรแกรมแข่งขนัของสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
                     การจดัแข่งขนั   2  วนั (  รายละเอียด อยูใ่นภาคผนวก  ) 
 การจดัแข่งขนั   3  วนั (  รายละเอียด อยูใ่นภาคผนวก  ) 
                 การจดัแข่งขนั   4  วนั (  รายละเอียด อยูใ่นภาคผนวก  ) 
                  การจดัแข่งขนั   5  วนั (  รายละเอียด อยูใ่นภาคผนวก  )                                
 การจดัแบบเดียวกบัระดบัชาติ 
           9.2.4 การจบัเวลาตอ้งเคร่ืองจบัเวลาอตัโนมติัเท่านั้น 
           9.2.5 การจดัการแข่งขนั หา้มจดัแข่งขนัร่วมกบัรายการแข่งขนัอ่ืนๆ 
 
 



 
    9.3 การจัดการแข่งขันระดับชาติ 
          9.3.1 ภาคเชา้  แข่งขนัรอบคดัเลือก เร่ิมเวลา  08 .30  น. เพื่อคดันกักีฬา อนัดบั 1 ถึง อนัดบั  8  เขา้แข่งขนั   
                 รอบชิงชนะเลิศ 
                 ภาคบ่าย  แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  เร่ิมเวลา  16.30  น. 

          9.3.2 การจดัลู่ตามแบบกติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาวา่ยน ้าระหวา่งประเทศ ทั้งในรอบคดัเลือก และ 
                              รอบชิงชนะเลิศ   

         9.3.3 การสละสิทธ์ิ ใหผู้จ้ดัการทีมท าหนงัสือแจง้ต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม   
                  เท่านั้น หากแจง้สละสิทธ์ิหลงัจากการประชุมผูจ้ดัการทีม นกักีฬาจะถูกตดัสิทธ์ิในการแข่งขนัของ   
                  รายการท่ีเหลือในวนันั้นๆ และจะถูกลงโทษหา้มแข่งขนัในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังต่อไป 
         9.3.4  หากมีการสละสิทธ์ิ ในการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ จะถูกปรับรายการละ 1,000บาท และจะถูก   
                   คณะกรรมการจดัการแข่งขนั พิจารณาตดัสิทธ์ิลงท าการแข่งขนัของรายการ ท่ีเหลือในวนันั้นๆ  
                   และจะถูกลงโทษหา้มแข่งขนัในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังต่อไป 
         9.3.5 การจบัเวลาตอ้งเคร่ืองจบัเวลาอตัโนมติัเท่านั้น 
         9.3.6 การจดัการแข่งขนั หา้มจดัแข่งขนัร่วมกบัรายการแข่งขนัอ่ืนๆ 
 
10. ข้อปฏิบัติในการสมัครและท าการแข่งขันคัดเลือกนักกฬีา 
     ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

10.1  ระดับจังหวดั  
               การคดัเลือกนกักีฬาระดบัจงัหวดั ใหแ้ลว้เสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขนัระดบัภาค ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

10.2  ระดับภาค 
 10.2.1 การคดัเลือกนกักีฬาระดบัภาค ใหแ้ลว้เสร็จก่อนพิธีเปิดการแข่งขนัระดบัชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

               10.2.2 ใหจ้งัหวดัส่งแบบฟอร์มแจง้ชนิดประเภท รายการแข่งขนั และจ านวนนกักีฬาใหเ้จา้ภาพในระดบั 
                         ภาคก่อนพิธีเปิดการแข่งขนัระดบัภาค ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

10.3  ระดับชาติ 
        10.3.1 ใหร้ะดบัภาค ส่งแบบฟอร์ม แจง้ชนิดประเภทและจ านวนนกักีฬา (By Number) ท่ีจะเขา้ร่วมการ 
                  แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ ก่อนพิธีเปิดการแข่งขนัระดบัชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
        10.3.2 การส่งรายช่ือนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี (By Name) ใหส่้งก่อนพิธีเปิดการแข่งขนัระดบัชาติ ไม่นอ้ย   
                  กวา่ 60 วนั 
        10.3.3 การส่งรายการแข่งขนั ( By Event ) ใหส่้งก่อนพิธีเปิดการแข่งขนัระดบัชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

              10.3.4 รายช่ือนกักีฬาท่ีผา่นเกณฑ ์และรายการแข่งขนั ทางจงัหวดัต่างๆท่ีจดัส่งมาให ้เจา้ภาพแลว้ จะไม่ 
                        มีการเปล่ียนแปลง  แกไ้ข  เพิ่มเติม  หรือเปล่ียนตวับุคคลใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 



 
11. การแต่งกายของนักกฬีา 
      ปฏิบติัตามระเบียบของสหพนัธ์กีฬาวา่ยน ้าระหวา่งประเทศ (FINA) 
 
12. มารยาทของนักกฬีาหรือเจ้าหน้าที่ 
      12.1 เจา้หนา้ท่ีหรือผูฝึ้กสอนผูใ้ดละเมิดขอ้บงัคบั ถือวา่ผูน้ั้นกระท าการขดัต่อเจตนารมณ์ ของการส่งเสริมกีฬา 

ใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนั เป็นผูพ้ิจารณาตดัสิทธ์ิ ผูท่ี้ละเมิดขอ้บงัคบั ออกจากการแข่งขนัคร้ังนั้น
หรือคร้ังต่อไปแลว้แต่กรณี   

     12.2  กรณีนกักีฬาขาดคุณสมบติัตามขอ้ 5  อยูใ่นทีมของผูจ้ดัการหรือผูฝึ้กสอนกีฬาผูใ้ด ใหป้ระธานกรรมการ
จดัการแข่งขนั พิจารณาตดัสิทธ์ิผูน้ั้นออกจากการแข่งขนัคร้ังนั้น  หรือคร้ังต่อไปแลว้แต่กรณี   

      12.3 การแข่งขนัท่ีมีนกักีฬาหรือเจา้หนา้ท่ี ละเมิดขอ้บงัคบั ใหถื้อวา่รางวลั หรือต าแหน่งนั้นเป็นโมฆะพร้อม  
              ใหเ้ล่ือนล าดบันกักีฬาต าแหน่งถดัไปเขา้แทน 
      12.4  เจา้หนา้ท่ีหรือนกักีฬาผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งภายใน 
               หรือภายนอกสนามแข่งขนัใหค้ณะกรรมการจดัการแข่งขนั พิจารณาด าเนินการตดัสิทธ์ิผูน้ั้นออกจาก   
               การแข่งขนัคร้ังนั้นหรือคร้ังต่อไปแลว้แต่กรณี   
      12.5  การประชุมผูจ้ดัการทีม จะตอ้งมีผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนของแต่ละทีมเขา้ร่วมประชุมอยา่งน้อยทีมละ 1 
คน หากจงัหวดัใดไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมทุกประการ และผูแ้ทน
สมาคมฯ จะตอ้งท ารายงานเสนอใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
13. การประท้วงเทคนิคกฬีา 
      13.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกฬีา 
            13.1.1 หวัหนา้คณะนกักีฬาจงัหวดัเป็นผูย้ืน่ประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมเอกสารหลกัฐานต่อ 
                      ประธานกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบติัของนกักีฬา 
             13.1.2 พร้อมวางเงินประกนั  5,000  บาท (ในกรณีการประทว้งเป็นผลคณะกรรมการฯ จะคืนเงิน 
                        ประกนั) 
       13.2 การประท้วงเทคนิคนักกฬีา 

   13.2.1 การประทว้งจะตอ้งท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรหลงัจากประกาศผลการแข่งขนั
รายการนั้นๆภายใน 30 นาที 

            13.2.2 เจา้หนา้ท่ีหรือผูฝึ้กสอนของจงัหวดันั้น  ๆจะตอ้งเป็นผูย้ืน่ต่อ ผูต้ดัสินช้ีขาด ( Referee )
พร้อมวางเงินประกนั  3,000  บาท(ในกรณีการประทว้งเป็นผล คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
จะคืนเงิน ประกนั) 

               หมายเหตุ ถา้ค าประทว้งไดว้นิิจฉยัฟังไม่ข้ึน  ให้ริบเงินประกนัดงักล่าวตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการ   
                                กีฬาของเจา้ภาพ 
 
 



 
 
14. นักกฬีาว่ายน า้ดีเด่น และผู้ฝึกสอนกฬีาว่ายน า้ดีเด่น 

14.1 นกักีฬาวา่ยน ้าดีเด่น มี 2 รางวลั โดยแยกเป็นฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง โดยจะพิจารณาผูท่ี้มีคะแนนสูงสุด 
        ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

              14.1.1 ผูท่ี้ไดเ้หรียญทอง  ท าสถิติดีกวา่กีฬาเอเช่ียนเกมส์                 1000    คะแนน 
        14.1.2 ผูท่ี้ไดเ้หรียญทอง  ท าสถิติดีกวา่กีฬาซีเกมส์และประเทศไทย     300    คะแนน 
        14.1.3 ผูท่ี้ไดเ้หรียญทอง  ท าสถิติดีกวา่สถิติประเทศไทย                    250    คะแนน 
        14.1.4 ผูท่ี้ไดเ้หรียญทอง  ท าสถิติดีกวา่สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ           50 คะแนน 
        14.1.5 ผูท่ี้ไดเ้หรียญทอง                                                            10    คะแนน 
        14.1.6 ผูท่ี้ไดเ้หรียญเงิน                                                               2    คะแนน 
        14.1.7 ผูท่ี้ไดเ้หรียญทองแดง                                                               1   คะแนน 
        14.1.8 เป็นนกักีฬาท่ีมีมารยาทและมีน ้าใจเป็นนกักีฬา 
        14.1.9 เป็นนกักีฬาท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขนั ขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่ง 
                   ประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
        หมายเหตุ - ในกรณีผูท่ี้วา่ยผลดัคนแรก สามารถท าเวลาไดดี้กวา่สถิติในขอ้ 14.1.1,14.1.2,14.1.3,14.1.4    
                            จะไม่ถูกน ามาพิจารณานกักีฬาดีเด่น 
14.2 ผูฝึ้กสอนกีฬาวา่ยน ้าดีเด่น มี 2 รางวลั โดยแยกเป็นผูฝึ้กสอนนกักีฬาวา่ยน ้าชาย และผูฝึ้กสอนนกักีฬา  
        วา่ยน ้าหญิง โดยจะพิจารณาผูฝึ้กสอนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
        14.2.1 ตอ้งเป็นผูฝึ้กสอนของจงัหวดัท่ีมีช่ือเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 36 อยา่งเป็นทางการ 
        14.2.2 ตอ้งมีผลงาน โดยพิจารณาจากนกักีฬาชายและนกักีฬาหญิงท่ีท าคะแนนไดสู้งสุดในการแข่งขนั   
                   กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 36 
          14.2.3 ตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติตวัเหมาะสมเป็นแบบอยา่งท่ีดี ของนกักีฬา และผูฝึ้กสอนทั้งในและ  
                    นอกสนามแข่งขนั 
          14.2.4 ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ละเมิดขอ้บงัคบั หรือการกระท าท่ีขดัต่อเจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา 
 
15. เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบัตร 

              15.1  ชนะท่ี 1         ไดเ้หรียญทอง และประกาศนียบตัร 
              15.2  ชนะท่ี 2         ไดเ้หรียญเงิน และประกาศนียบตัร 
              15.3  ชนะท่ี 3         ไดเ้หรียญทองแดง และประกาศนียบตัร 

      15.4  ชนะท่ี 4 – 8    ไดป้ระกาศนียบตัร 
              หมายเหตุ   ทีมวา่ยผลดัท่ีชนะล าดบัท่ี 1 – 3  จะไดรั้บเหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัรทุกคน 
                                 ท่ีลงท าการแข่งขนัรอบคดัเลือก หรือรอบชิงชนะเลิศ 
                                 ส่วนทีมวา่ยผลดัท่ีชนะล าดบัท่ี 4 – 8  ใหป้ระกาศนียบตัร ทุกคนท่ีลงท าการแข่งขนัรอบ  
                                 คดัเลือก หรือรอบชิงชนะเลิศ 



 
 
         16. พธีิการมอบเหรียญรางวลั 
   16.1 ใหน้กักีฬาผูท่ี้ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือ 
                        แต่งกายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัท่ีนกักีฬาสังกดั และการแต่งกายของ 
                        นกักีฬาใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  
   16.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัใหใ้ชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เท่านั้น 
 
         17. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
    - การจะมี เค ร่ืองหมายการค้า  ค าโฆษณา  หรือสัญลักษณ์อัน เป็นการโฆษณาท่ี มิ ใช่ สิท ธิ
 ประโยชน์ของเกมส์การแข่งขนั หรือช่ือจงัหวดั ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว อน่ึง ชุดท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
 ห้ามน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นการประชาสัมพนัธ์การขาย  หรือเก่ียวกบับุหร่ีและเคร่ืองด่ืม
 แอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด  
   - อนุญาตใหใ้ชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาท่ีมีขนาด ดงัน้ี 
 1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. 
 2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. 
 

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



 

รายการแข่งขนัว่ายน า้กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่36 
ณ  จังหวดัตราด 

 

วันที 1 

 

วันที่4 

101 ฟรีสไตล์ 200เมตร ชาย 401 ผีเสื้อ 100เมตร ชาย 

102 กรรเชียง 200เมตร หญิง 402 ฟรีสไตล์ 200เมตร หญิง 

103 กรรเชียง 100เมตร ชาย 403 กบ 100เมตร ชาย 

104 กบ 100เมตร หญิง 404 ผีเสื้อ 200เมตร หญิง 

105 ผีเสื้อ 200เมตร ชาย 405 เดี่ยวผสม 400เมตร ชาย 

106 ผลัดฟรีสไตล์ 4X100เมตร หญิง 406 กรรเชียง 100เมตร หญิง 

107 ผลัดฟรีสไตล์ 4X100เมตร ชาย 407 ผลัดMIXฟรีสไตล์ 4X100เมตร   

วันที่2 วันที่5 

201 ผีเสื้อ 50เมตร หญิง 501 ผีเสื้อ 50เมตร ชาย 

202 กรรเชียง 50เมตร ชาย 502 กบ 50เมตร หญิง 

203 ฟรีสไตล์ 100เมตร หญิง 503 ฟรีสไตล์ 100เมตร ชาย 

204 เดี่ยวผสม 200เมตร ชาย 504 ฟรีสไตล์ 800เมตร หญิง 

205 กบ 200เมตร หญิง 505 กรรเชียง 200เมตร ชาย 

206 ผลัดฟรีสไตล์ 4X200เมตร ชาย 506 ผลัดMIXผสม 4X100เมตร   

วันที่3 วันที่6 

301 กรรเชียง 50เมตร หญิง 601 ฟรีสไตล์ 50เมตร หญิง 

302 ฟรีสไตล์ 50เมตร ชาย 602 กบ 50เมตร ชาย 

303 เดี่ยวผสม 400เมตร หญิง 603 ฟรีสไตล์ 400เมตร หญิง 

304 กบ 200เมตร ชาย 604 ฟรีสไตล์ 1500เมตร ชาย 

305 ผีเสื้อ 100เมตร หญิง 605 เดี่ยวผสม 200เมตร หญิง 

306 ฟรีสไตล์ 400เมตร ชาย 606 ผลัดผสม 4X100เมตร ชาย 

307 ผลัดฟรีสไตล์ 4X200เมตร หญิง 
 

607 ผลัดผสม 4X100เมตร หญิง 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
 
1. จ านวนเหรียญ 
   ประเภทบุคคล   ทอง 32 เหรียญ  เงิน 32 เหรียญ  ทองแดง 32 เหรียญ  รวม    96  เหรียญ 
   ประเภททีม        ทอง 64 เหรียญ  เงิน 64 เหรียญ  ทองแดง 64 เหรียญ  รวม  192  เหรียญ 
   รวมทั้งส้ิน          ทอง 96 เหรียญ  เงิน 96 เหรียญ  ทองแดง96 เหรียญ  รวม  288 เหรียญ 
   ส ารอง                เหรียญทอง  5 เหรียญ  เงิน  5 เหรียญ   ทองแดง   5 เหรียญ  รวม  15 เหรียญ     
2. จ านวนประกาศนียบัตร  
    2.1  นกักีฬาวา่ยน ้า 
           ประเภทบุคคล  อนัดบัท่ี 1 – 8    จ  านวน 32 รายการ  จ  านวนใบประกาศนียบตัร   256  ใบ 
           ประเภททีม      อนัดบัท่ี 1 – 8     จ  านวน   8 รายการ  จ  านวนใบประกาศนียบตัร   512  ใบ    
           รวมใบประกาศนียบตัรทั้งส้ิน 768  ใบ   ส ารอง  ใบประกาศนียบตัร  10  ใบ 
    2.2  ประกาศนียบตัรผูแ้ทนสมาคมและผูต้ดัสินจากสมาคม                 32   ใบ   
    2.3  ประกาศนียบตัรเจา้หนา้ท่ีผูฝึ้กสอน                                              100  ใบ 
    2.4  ประกาศนียบตัรผูช่้วยผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ี ของจงัหวดัเจา้ภาพ  100  ใบ 
3. จ านวนผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที ่ของจังหวดัเจ้าภาพ 
    3.1 กรรมการจบัเวลา ลู่ละ 2 คน  8 ลู่      ส ารอง  2 คน    รวมทั้งส้ิน  18  คน 
    3.2 กรรมการดูการกลบัตวั ลู่ละ 2 คน 8 ลู่                        รวมทั้งส้ิน  16  คน 
    3.3 กรรมการเชือกฟาลว์  2 คน 

3.4 กรรมการเดินใบเวลา 4 คน 
3.5 กรรมการรับรายงานตวั  6 คน 
3.6 กรรมการเดินตะกร้าเส้ือผา้   16 คน 

    3.7 กรรมการเส้นชยั  6 คน 
3.8 กรรมการผูป้ระกาศ  2 คน 

    3.9 กรรมการบนัทึกเวลาและคอมพิวเตอร์   4 คน 
    3.10 กรรมการท าผลการแข่งขนั  4 คน 
 3.11 เจา้หนา้ท่ีเคร่ืองเสียง  2 คน 

    3.12 ฝ่ายพิธีการ  10 คน 
 3.13 ธุรการทัว่ไป    5  คน 

   3.14 สวสัดิการ       5  คน 
รวมผู้ช่วยผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าทีท่ั้งส้ิน   100 คน 
 
 

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



 
โปรแกรมการแข่งขันว่ายน า้ในระดับภาค  ส าหรับการแข่งขัน 2 วนั 

 
วนัที ่หน่ึง                                           วนัที ่สอง 
รายการ         ประเภท                         รายการ         ประเภท 
101    ฟรีสไตล ์800  เมตร    หญิง                 201    ฟรีสไตล ์1500  เมตร         ชาย 
102    ฟรีสไตล ์50  เมตร      ชาย                   202    ฟรีสไตล ์50  เมตร           หญิง 
103    ผเีส้ือ 100  เมตร       หญิง       203    กรรเชียง 200  เมตร          ชาย 
104    ผเีส้ือ 100  เมตร       ชาย                   204    กรรเชียง 200  เมตร หญิง 
105    เด่ียวผสม 200  เมตร     หญิง                  205    เด่ียวผสม 200  เมตร          ชาย 
106    กรรเชียง 50  เมตร ชาย 206    กบ 100  เมตร           หญิง 
107    กรรเชียง 50  เมตร หญิง   207    กบ 100  เมตร           ชาย 
108    กบ 200  เมตร ชาย        208    ผเีส้ือ 200  เมตร           หญิง 
109    กบ 200  เมตร หญิง       209    ผเีส้ือ  200  เมตร           ชาย 
110    ฟรีสไตล ์200  เมตร     ชาย         210    ฟรีสไตล ์100  เมตร           หญิง 
111    ฟรีสไตล ์200  เมตร     หญิง       211    ฟรีสไตล ์100  เมตร           ชาย 
112   เด่ียวผสม 400  เมตร ชาย        212   เด่ียวผสม 400  เมตร          หญิง 
113    ผเีส้ือ 50  เมตร หญิง      213   กบ 50  เมตร           ชาย 
114    ผเีส้ือ 50  เมตร ชาย 214 กบ 50  เมตร           หญิง 
115    กรรเชียง 100  เมตร     หญิง       215   ฟรีสไตล ์400  เมตร           ชาย 
116    กรรเชียง 100  เมตร    ชาย        216   ฟรีสไตล ์400  เมตร           หญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โปรแกรมการแข่งขันว่ายน า้ในระดับภาค  ส าหรับการแข่งขัน 3 วนั 
 
วนัที ่หน่ึง                                                                     
รายการ         ประเภท                          รายการ         ประเภท 
101   กรรเชียง 50  เมตร      หญิง         102     กรรเชียง 50   เมตร            ชาย              
103   กบ 100  เมตร หญิง          104      กบ 100  เมตร            ชาย              
105   ผเีส้ือ 200  เมตร หญิง          106      ผเีส้ือ 200  เมตร            ชาย    
107   ฟรีสไตล ์200  เมตร     หญิง          108      ฟรีสไตล ์200  เมตร           ชาย   
109   เด่ียวผสม 400  เมตร หญิง          110      เด่ียวผสม 400   เมตร          ชาย              
 
วนัที ่สอง 
รายการ ประเภท                                 รายการ         ประเภท 
201    ฟรีสไตล ์400  เมตร     ชาย        202      ฟรีสไตล ์400  เมตร           หญิง 
203    กรรเชียง 100  เมตร     ชาย       204      กรรเชียง 100  เมตร            หญิง 
205      กบ 200  เมตร      ชาย      206      กบ 200  เมตร           หญิง 
207    ผเีส้ือ 50  เมตร      ชาย      208      ผเีส้ือ 50  เมตร            หญิง 
209    ฟรีสไตล ์100  เมตร      ชาย     210      ฟรีสไตล ์100  เมตร           หญิง 
211    เด่ียวผสม 200 เมตร      ชาย      212      เด่ียวผสม 200  เมตร          หญิง 
 
วนัที ่สาม 
รายการ ประเภท                             รายการ          ประเภท 
301    ฟรีสไตล ์1500  เมตร   ชาย      302     ฟรีสไตล ์800  เมตร            หญิง         
303    กรรเชียง 200   เมตร   ชาย      304    กรรเชียง 200  เมตร            หญิง 
305    กบ 50   เมตร     ชาย      306     กบ 50  เมตร             หญิง 
307    ผเีส้ือ 100  เมตร     ชาย       308      ผเีส้ือ 100  เมตร            หญิง 
309    ฟรีสไตล ์50   เมตร   ชาย      310      ฟรีสไตล ์50  เมตร             หญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โปรแกรมการแข่งขันว่ายน า้ในระดับภาค  ส าหรับการแข่งขัน 4 วนั 
 
วนัที ่หน่ึง                                                วนัที ่ สอง 
รายการ         ประเภท                               รายการ         ประเภท 
101    ฟรีสไตล ์400  เมตร ชาย 201    เด่ียวผสม 400  เมตร          หญิง                                                    
102    ฟรีสไตล ์800  เมตร        หญิง             202     เด่ียวผสม 400  เมตร          ชาย 
103    กบ 50  เมตร         ชาย              203     ผเีส้ือ 100  เมตร         หญิง 
104    กบ 50  เมตร         หญิง            204     ผเีส้ือ 100  เมตร          ชาย 
105    ฟรีสไตล ์100  เมตร        ชาย              205     ฟรีสไตล ์200  เมตร  หญิง 
106    ฟรีสไตล ์100  เมตร        หญิง             206     ฟรีสไตล ์200  เมตร          ชาย 
107    กรรเชียง 200  เมตร        ชาย           207     กบ 100   เมตร        หญิง 
108    กรรเชียง 200  เมตร หญิง 208     กบ 100   เมตร ชาย 
 
 
วนัที ่สาม                                                วนัที ่ ส่ี 
รายการ         ประเภท                             รายการ         ประเภท 
301    ฟรีสไตล ์400  เมตร       หญิง             401      ฟรีสไตล ์1500  เมตร        ชาย 
302    กบ 200  เมตร      ชาย            402     กรรเชียง 50  เมตร        หญิง 
303    กบ  200  เมตร      หญิง           403     กรรเชียง 50  เมตร        ชาย 
304    ผเีส้ือ 50  เมตร       ชาย 404      ผเีส้ือ 200  เมตร         หญิง 
305    ผเีส้ือ 50  เมตร       หญิง            405      ผเีส้ือ 200   เมตร        ชาย 
306    กรรเชียง 100  เมตร      ชาย 406      ฟรีสไตล ์50   เมตร หญิง 
307    กรรเชียง 100  เมตร      หญิง           407      ฟรีสไตล ์50   เมตร         ชาย 
308    เด่ียวผสม 200  เมตร       ชาย            408    เด่ียวผสม 200  เมตร          หญิง    
 
 
 
โปรแกรมการแข่งขันว่ายน า้ในระดับภาค  ส าหรับการแข่งขัน 5 วนั 
วนัที ่หน่ึง                                                                     
รายการ         การประเภท                                 รายการ         ประเภท 
101    ฟรีสไตล ์400  เมตร        ชาย           102       ฟรีสไตล ์400  เมตร         หญิง 
103    กรรเชียง 50   เมตร         ชาย           104    กรรเชียง 50  เมตร         หญิง 
105    กบ 100  เมตร         ชาย           106        กบ 100  เมตร          หญิง 
 
 



วนัที ่สอง 
รายการ         ประเภท                                 รายการ         ประเภท 
201    เด่ียวผสม 400  เมตร         หญิง         202        เด่ียวผสม 400  เมตร         ชาย 
203    ฟรีสไตล ์100  เมตร          หญิง          204    ฟรีสไตล ์100  เมตร         ชาย 
205    ผเีส้ือ 200  เมตร            หญิง          206        ผเีส้ือ 200  เมตร         ชาย 
 
 
วนัที ่สาม 
รายการ         ประเภท                                 รายการ         ประเภท 
301     กรรเชียง 100  เมตร           ชาย          302       กรรเชียง 100  เมตร          หญิง 
303     ผเีส้ือ 50  เมตร            ชาย          304      ผเีส้ือ 50  เมตร          หญิง 
305     กบ 200  เมตร            ชาย           306       กบ 200  เมตร          หญิง 
307     ฟรีสไตล ์1500 เมตร       ชาย       
 
 
วนัที ่ส่ี 
รายการ         ประเภท                                รายการ         ประเภท 
401   ฟรีสไตล ์200  เมตร           ชาย         402        ฟรีสไตล ์200  เมตร         หญิง 
403   เด่ียวผสม 200  เมตร          ชาย         404        เด่ียวผสม 200  เมตร          หญิง 
405   กรรเชียง 200  เมตร           ชาย         406        กรรเชียง 200  เมตร          หญิง 
 
 
วนัที ่ห้า 
รายการ         ประเภท                                รายการ         ประเภท 
501    ฟรีสไตล ์50  เมตร            หญิง         502        ฟรีสไตล ์50  เมตร          ชาย      
503    กบ 50  เมตร              หญิง         504        กบ 50  เมตร          ชาย    
505    ผเีส้ือ 100  เมตร              หญิง           506        ผเีส้ือ 100  เมตร          ชาย    
507    ฟรีสไตล ์800  เมตร          หญิง 
 
 

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

 



 
หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกฬีาว่ายน า้ระดับภาค 

 
1. จงัหวดัท่ีส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัในระดบัภาค จะส่งนกักีฬาชาย ไดไ้ม่เกิน 15 คน  นกักีฬาหญิง ไดไ้ม่เกิน 15 คน 
2. รายการแข่งขนัประเภทบุคคล แต่ละจงัหวดัส่งแข่งขนัได ้รายการละไม่เกิน 2 คน  ส่วนประเภททีมแต่ละจงัหวดั
ส่งแข่งขนัได ้รายการละไม่เกิน 1 ทีม 
3. จ  านวนนกักีฬาในแต่ละภาค ประกอบไปดว้ย นกักีฬาชาย และนกักีฬาหญิง รวมกนั 60 คน 
4. นกักีฬาท่ีผา่นการคดัเลือกในระดบัภาค จะ ต้องผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
5. วธีิการพิจารณาหานกักีฬา ชาย 30 คน หญิง 30 คน 
     5.1  นกักีฬาท่ีลงแข่งขนัชนะล าดบัท่ี 1 ประเภทบุคคล และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ถา้จ านวนยงัไม่ครบใหพ้ิจารณา  
     5.2  นกักีฬาท่ีลงแข่งขนัชนะล าดบัท่ี 2 ประเภทบุคคล (นกักีฬาตอ้งไม่ซ ้ ากบันกักีฬาท่ีชนะล าดบัท่ี 1 ประเภทบุคคล)  
              และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ถา้จ  านวนยงัไม่ครบใหพ้ิจารณานกักีฬาท่ีผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน ในล าดบั   
             ต่อไปจนกวา่จะครบจ านวน 
     5.3  กรณีท่ีนกักีฬาเกิน จ านวน 30 คน  
              5.3.1 ใหพ้ิจารณานกักีฬาท่ีมีท่ารอง และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐาน วา่ใครมีล าดับท่ีดีกวา่กนั 
              5.3.2 ในกรณีท่ีมีล าดบัท่ีท่ารอง และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐานเท่ากนัใหพ้ิจารณาวา่ ใครมีรายการท่ีผา่นเกณฑ์    
                        เวลามาตรฐานมากกวา่กนั 
              5.3.3 ในกรณีท่ีมีล าดบัท่ีท่ารอง และผ่านเกณฑ์ เวลามาตรฐานเท่ากนั และมีรายการท่ีผา่นเกณฑ ์เวลา  
                        มาตรฐานเท่ากนัใหต้ดัสินโดยวธีิการจบัสลาก 
        5.4 กรณีท่ีไดจ้  านวนนกักีฬาชายไม่ครบ 30 คน หรือ นกักีฬาหญิงไม่ครบ 30 คน ใหพ้ิจารณานกักีฬาชาย หรือ   
               หญิงท่ีผา่นเกณฑ ์ เพิ่มใหค้รบ 60 คน ในภาคนั้น 
6. ใหต้วัแทนแต่ละจงัหวดั จดัท ารายช่ือนกักีฬาท่ีผา่นเกณฑค์ดัเลือกของตนใหม่ วา่จงัหวดัใดไดน้กักีฬาชายก่ีคน   

 และนกักีฬาหญิงก่ีคน แลว้ใหก้รอกรายช่ือนกักีฬาใน แบบฟอร์มท่ี 1 ( ENTRY FORM BY NAME  ) 
7. ใหต้วัแทนแต่ละจงัหวดั จดัท ารายการแข่งขนัของนกักีฬาท่ีผา่นเกณฑค์ดัเลือกใหม่ โดยใหก้รอกรายการ

แข่งขนัของนกักีฬาท่ีผา่นเกณฑค์ดัเลือก  ลงในแบบฟอร์มท่ี 2 ( ENTRY FORM BY EVENT ) พร้อมทั้ง
กรอกเวลาท่ีแข่งขนัได ้ในระดบัภาค ลงไปดว้ย 

8. นกักีฬาท่ีผา่นเกณฑ ์คดัเลือกในระดบัภาค จะตอ้งลงแข่งขนัในระดบัชาติ ตามรายการท่ีสมคัรท าการแข่งขนั
ระดบัภาค หา้มสละสิทธ์ิใหผู้อ่ื้น 

9. ส าหรับประเภททีม จงัหวดัใดท่ีมีนกักีฬาผา่นเกณฑ ์คดัเลือกในระดบัภาค ตั้งแต่ 4 คน มีสิทธ์ิ สมคัรส่ง
แข่งขนัไดต้ามหลกัเกณฑ ์แต่ห้ามใส่เวลา 

10. ส าหรับเจา้หนา้ท่ีประจ าทีมใหพ้ิจารณา ในอตัราส่วน นกักีฬา 6 คน ต่อ ผูฝึ้กสอน 1 คน 
 

 
 


