
 
 
 

ระเบียบการทดสอบเวลาเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร9วมการแข9งขัน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร?และมาร?เช่ียลอาร?ตเกมส? คร้ังท่ี 6  

และการแข9งขันรายการ 15th Fina World Swimming Championships (25m) 2021 
สมาคมกีฬาว9ายน้ำแห9งประเทศไทย 

 

------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค0 

1.1 เพ่ือใช8สถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเข8ารBวมการแขBงขันกีฬาเอเช่ียนอินดอร0และมาร0เช่ียลอาร0ทเกมส0 คร้ังท่ี 6  
1.2 เพ่ือใช8สถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเข8ารBวมการแขBงขัน 15th Fina World Swimming Championships 2021 
1.3 เพ่ือเป̂นการจัดอันดับของนักกีฬาวBายน้ำประเทศไทย 
1.4 เพ่ือเป̂นกิจกรรมระหวBางสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทย 
1.5 เพ่ือใช8สถิติในการพิจารณาเข8ารBวมรายการนานาชาติของสมาคมฯ 

 

2. สถานท่ี  สระวBายน้ำ 25 เมตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
 

3. วันท่ีทดสอบ  ระหวBางวันท่ี 10 – 12 กันยายน พ.ศ. 2564 
เร่ิมการทดสอบ เวลา 09.00 น. 

4. กติกาการทดสอบ   
4.1 ใช8กติกาของสหพันธ0วBายน้ำนานาชาติ 2017 – 2021 (ฉบับภาษาไทย แปลโดยสมาคมฯ) 
4.2 ระบบจัดการทดสอบ Time Final 
4.3 ปvญหาและอุปสรรคในการทดสอบเวลาให8อยูBในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือวBาเป̂นท่ีส้ินสุด 
4.4 นักกีฬาท่ีเข8ารBวมทดสอบเวลาจะต8องรายงานตัวกBอนเร่ิมการทดสอบ 15 นาที 

 

5. ประเภทการทดสอบ 

ชาย (17) หญิง (17) 

ฟรีสไตล0: 50, 100, 200, 400, 1500 เมตร ฟรีสไตล0: 50, 100, 200, 400, 800 เมตร 

กรรเชียง: 50, 100, 200 เมตร กรรเชียง: 50, 100, 200 เมตร 

กบ: 50, 100, 200 เมตร กบ: 50, 100, 200 เมตร 

ผีเส้ือ: 50, 100, 200 เมตร ผีเส้ือ: 50, 100, 200 เมตร 

เด่ียวผสม: 100, 200, 400 เมตร เด่ียวผสม: 100, 200, 400 เมตร 
 

6. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเข8ารBวมการทดสอบ  
6.1 เป̂นนักกีฬาสัญชาติไทย ท่ีสังกัดในสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทยปvจจุบัน 
6.2 เป̂นนักกีฬาท่ีมีสถิติเวลาเป̂นอันดับท่ี 1 – 6 ของทุกรายการทดสอบตามข8อ 5 ในชBวงเวลาการคัดเลือก

ระหวBางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 โดยใช8ผลการแขBงขันจากทั้งสระ 50 เมตรและ 25 เมตร 
สามารถตรวจสอบรายช่ือได8จากเอกสารท่ีแนบท8าย 

6.3 เป̂นนักกีฬาท่ีสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทยเชิญเข8ารBวมการทดสอบ 
 



7. การสมัครเข8ารBวมการทดสอบ 
7.1 รับสมัครต้ังแตBวันท่ี 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564 
7.2 รับสมัครผBานเว็บไซต0 www.swimming.or.th/Home ผBานระบบสโมสรสมาชิก เทBาน้ัน 
7.4 สามารถตรวจสอบรายช่ือและแก8ไขได8ในวันท่ี 4 – 5 กันยายน 2564 ผBานทางเว็บไซต0 www.swimming.or.th  
 

8. การประชุมผู8จัดการทีม 
วันท่ี:  วัน เสาร0ท่ี 10 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.  
สถานท่ี:   สระวBายน้ำ 25 เมตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
 

9. การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย 
    9.1 คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดำเนินการป�องกันการแพรBะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนBา 2019 
(โควิด-19) ตามคำแนะนำและข8อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท8องที่จังหวัดสมุทรปราการ อยBาง
เครBงครัด เชBน การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะหBาง การสวมหน8ากากตลอดการชมหรือการปฏิบัติหน8าท่ี 
ยกเว8นนักกีฬาในขณะทำการฝ�กซ8อมหรือทดสอบ 
    9.2 คณะกรรมการจัดการทดสอบ มีการจัดเจ8าหน8าที่รักษาความปลอดภัย เจ8าหน8าที่สาธารณสุข และรถ
ฉุกเฉิน ในกรีณีมีความจำเป̂นจะต8นขนย8ายผู8ป�วยไปสBงโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 
    9.3 กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหวBางการทดสอบ คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไมBรับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน จะมีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต8น เทBาน้ัน 
    9.4 ในกรณีท่ีนักกีฬา ผู8ฝ�กสอน หรือเจ8าหน8าท่ีอ่ืนใด มีทรัพย0สินสูญหาย คณะกรรรมการจัดการทดสอบ จะ
ไมBรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
    9.5 นักกีฬา ผู8ฝ�กสอน หรือเจ8าหน8าที่อื่นใดที่เข8ารBวมการทดสอบ จะต8องไมBมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนBา 2019  
(โควิด-19) ในกรณีที ่ผู 8ใดเข8ารBวมการทดสอบแล8วติดเชื ้อโควิด-19 คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไมB
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
 

10.  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานที่ เนื่องจากสถานการณ0การแพรBระบาดของโรคโควิด-19 
สมาคมฯ จะดำเนินการแจ8งให8ทราบโดยเร็ว 
 
          ประกาศ   ณ   วันท่ี  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
             (นางสาวศุภลักษณ0 อินทรพิชัย) 
             เลขาธิการสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทย 

  



โปรแกรมการทดสอบเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร9วมการแข9งขัน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร?และมาร?เช่ียลอาร?ตเกมส? คร้ังท่ี 6 

และการแข9งขันรายการ 15th Fina World Swimming Championships (25m) 2021 

 

 
 

ลำดับ วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 

01 ฟรีสไตล0 400 เมตร หญิง ฟรีสไตล0 1500 เมตร ชาย ฟรีสไตล0 800 เมตร หญิง 

02 ฟรีสไตล0 400 เมตร ชาย กรรเชียง 50 เมตร ชาย เด่ียวผสม 400 เมตร ชาย 

03 กรรเชียง 50 เมตร หญิง ฟรีสไตล0 200 เมตร หญิง ผีเส้ือ 100 เมตร หญิง 

04 กรรเชียง 200 เมตร ชาย เด่ียวผสม 200 เมตร ชาย ผีเส้ือ 50 เมตร ชาย 

05 ผีเส้ือ 200 เมตร หญิง กรรเชียง 100 เมตร หญิง กรรเชียง 200 เมตร หญิง 

06 ผีเส้ือ 100 เมตร ชาย กบ 50 เมตร ชาย กรรเชียง 100 เมตร ชาย 

07 กบ 200 เมตร หญิง ผีเส้ือ 50 เมตร หญิง กบ 50 เมตร หญิง 

08 กบ 100 เมตร ชาย ฟรีสไตล0 100 เมตร ชาย กบ 200 เมตร ชาย 

09 ฟรีสไตล0 50 เมตร หญิง กบ 100 เมตร หญิง ฟรีสไตล0 100 เมตร หญิง 

10 ฟรีสไตล0 50 เมตร ชาย ผีเส้ือ 200 เมตร ชาย ฟรีสไตล0 200 เมตร ชาย 
11 เด่ียวผสม 100 เมตร หญิง เด่ียวผสม 400 เมตร หญิง เด่ียวผสม 200 เมตร หญิง 

12 เด่ียวผสม 100 เมตร ชาย   

 

 



ท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด

นักกีฬาหญิง

1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

2 ภราดา พรหมตวง ชมรมว่ายน้ำสิงห์

3 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมว่ายน้ำสิงห์

4 กรกาญจนา สะเพียรชัย -

5 ทัชฌา โพธิทัต สมาคมราชกรีฑาสโมสร

6 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

7 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส ชมรมว่ายน้ำสิงห์

8 ฝนปราย แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน

9 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ

10 ฟ้าใส แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน

11 กตวรรณ ทีฆะ ชมรมว่ายน้ำสิงห์

12 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 พิมพ์นาถ ชุลีคร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

14 ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์

15 พลอยชมพู โสตะบรรณ์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

16 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์

17 สิเนห์อานิญช์ โชติวัตธนาเดชา ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี

18 เสาวนีย์ บุญอำไพ รัตนศรีเกียรติ

19 เฌอมาศ วิริยะวัฒนา สมาคมราชกรีฑาสโมสร

20 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร

21 มีอา มิลลาร์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์

22 ปนรรฐพร บุญร้ิว รัตนศรีเกียรติ

23 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์

บัญชีรายชื่อนักกีฬาท่ีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเวลาเพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ คร้ังท่ี 5 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี

และรายการ 15th Fina World Swimming Championships (SC) 2021

ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์



24 ณิชา กิจคณากร วิช่ันสวิมม่ิง

25 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน

26 ฐิติรัตน์ อินไชย ชมรมว่ายน้ำ อบจ.น่าน

27 กันยาวีร์ จิตรศรัณย์ รัตนศรีเกียรติ

28 กานต์ธิดา เกษมเศรษฐสิทธ์ิ ไลอ้อนสวิมทีม

29 ปัณณิชดา กองลำเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน

30 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ

31 เคทลิน ทิพยวาน พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค

32 นุชวรา วิจักษณาพงษ์ ราชพฤกษ์นนท์

33 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

34 ญารินดา สุนทรรังษี ชมรมว่ายน้ำสิงห์

35 กัญญาภัค ส้อสกุล สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ

36 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์

37 ประกายฟ้า ลีฬหานนท์ สโมสรว่ายน้ำไทยคริสเตียน

นักกีฬาชาย

1 ศุภ สง่าวรวงศ์ -

2 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

3 เนธาน สเตอร์น สมาคมราชกรีฑาสโมสร

4 อภิชา วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม

5 รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ

6 ภูมิพัฒน์ เรือนทอง ชมรมว่ายน้ำยูนิต้ี

7 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

8 ต้นน้ำ กันตีมูล ชมรมว่ายน้ำสิงห์

9 วรรธนะ วรกิจรุ่งโรจน์ สาธิต มศว ปทุมวัน

10 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

11 ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธ์ิ ชมรมว่ายน้ำยูนิต้ี

12 กนกพิชญ์ นิธิศิริศักด์ิ ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 จิตรภณ ถาวรภา ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 ภูริ พัฒนวิบูลย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์



15 ธนกฤต กิตติยะ วิช่ันสวิมม่ิง

16 ณัฎฐภณ อินทรัตน์ชัยกิจ วิช่ันสวิมม่ิง

17 ณัฐนันท์ ฟองฝ้ัน ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ

18 นรังค์ พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน

19 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

20 ปุญชรัสม์ิ พรรณประสาธน์ สาธิต มศว ปทุมวัน

21 ปรีดิยาธร อบเชย แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

22 ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

23 ปวิช วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม

24 พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ สาธิต มศว ปทุมวัน

25 กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์ ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

27 ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง วิช่ันสวิมม่ิง

28 ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

29 ภัทร์ อนุตรโสตถิ นิสท์ ฟอลคอน

30 พีรพัฒน์ คล่องการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน

31 รัชภูมิ ไชยลังกา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

32 อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

33 ปรวตร รมณีย์กชกร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

34 ภูริศ วารีมณีศิลป์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

35 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

36 สุรสิทธ์ิ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ

37 สิรดนัย ยานู ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี

38 ภูวิศ พูลสงวน สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

39 ภูมิภัทร คําสะอาด ชมรมว่ายน้ำสิงห์

40 อสโม ทองช่วง ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก

41 เกรียงศักด์ิ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

42 ภัคพล ปรีชาวนา ชมรมว่ายน้ำยูนิต้ี

43 อังกฤษ ทองขันธ์ ชมรมว่ายน้ำยูนิต้ี
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