
 

 

 
 
 

ระเบียบการแข่งขันทดสอบเวลา 
สโมสรกีฬาว่ายน้ำ ภาค 4 (ภาคใต้) 

ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2564 
ณ สระว่ายน้ำ 50 ม. สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.กระบี่ 

 

1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำของประเทศไทย 
1.2 เพ่ือเป็นกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
1.3 เพ่ือเป็นการจัดอันดับ Thailand ranking ของนักกีฬาว่ายน้ำในแต่ละรุ่นอายุของประเทศไทย 
1.4 เพ่ือเป็นการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 
1.5 เพ่ือเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 

2. สถานที่แข่งขัน 
สระว่ายน้ำ 50 เมตร สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ 

3. วันที่แข่งขัน   
 วันที่ 5  - 7 พฤศจิกายน 2564 
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เริ่มการแข่งขันเวลา 13.00 น. 

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564 เริ่มการแข่งขันเวลา 08.00 น. 
4.กติกาการแข่งขัน  
      ใช้กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ 2017 -2021 (ฉบับภาษาไทยแปล โดยสมาคมฯ) 
5. ประเภทการแข่งขัน  

รายการชาย (17) หญิง (17) 
ฟรีสไตล์ 50 ม., 100 ม., 200 ม., 400 ม., 800 ม.,   
1500 ม. 
กรรเชียง 50 ม., 100 ม., 200 ม. 
กบ 50 ม., 100 ม., 200 ม. 
ผีเสื้อ 50 ม., 100 ม., 200 ม. 
เดี่ยวผสม 200 ม., 400 ม. 

ฟรีสไตล์ 50 ม., 100 ม., 200 ม., 400 ม., 800 ม.,   
1500 ม. 
กรรเชียง 50 ม., 100 ม., 200 ม. 
กบ 50 ม., 100 ม., 200 ม. 
ผีเสื้อ 50 ม., 100 ม., 200 ม. 
เดี่ยวผสม 200 ม., 400 ม. 

 
6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน:  
 6.1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 24.00 น. 
       6.2 การสมัครเข้าร่วมทดสอบ สมัคร Online ใน Website : https://www.eoz.in.th/meet 

6.3 สอบถามการสมัคร ตรวจสอบการสมัคร ทีคุ่ณอ๊อด โทร. 095-932-7050 Line ID : oscop 



 

 

6.4 ไม่มีค่าสมัครแข่งขัน และ ไม่มีเหรียญรางวัล 
6.5 นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันจะได้ เกียรติบัตรพร้อมเวลาทุกรายการที่เข้าแข่งขัน คนละ 1 ใบ 
 

7. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
7.1 กลุ่ม ทั่วไป คือ นักกีฬาที่เกิดก่อนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 
7.2 กลุ่ม 1 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 - วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
7.3 กลุ่ม 2 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 - วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
7.4 กลุ่ม 3 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 - วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
7.5 กลุ่ม 4 คือ นักกีฬาที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 - วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

 
รายการแข่งขัน 

กลุ่มอายุ / พ.ศ.เกิด 

กลุ่มทั่วไป 
(2545 ลงไป) 

กลุ่ม1 
(2546-2548) 

กลุ่ม 2 
(2549-2550) 

กลุ่ม 3 
(2551-2552) 

กลุ่ม 4 
(2553-2554) 

ฟรีสไตล์ 50 เมตร X X X X X 

ฟรีสไตล์ 100 เมตร X X X X X 

ฟรีสไตล์ 200 เมตร X X X X X 

ฟรีสไตล์ 400 เมตร X X X X X 
ฟรีสไตล์ 800 เมตร  X X X X X 

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร  X X X X X 

กรรเชียง 50 เมตร X X X X X 

กรรเชียง 100 เมตร X X X X X 

กรรเชียง 200 เมตร X X X X 
 

กบ 50 เมตร X X X X X 

กบ 100 เมตร X X X X X 

กบ 200 เมตร X X X X 
 

ผีเสื้อ 50 เมตร X X X X X 
ผีเสื้อ 100 เมตร X X X X X 

ผีเสื้อ 200 เมตร X X X X 
 

เดี่ยวผสม 200 เมตร X X X X X 

เดี่ยวผสม 400 เมตร X X X X 
 

 

หมายเหตุ: การแข่งขันจะทำการแข่งขันรวมทุกรุ่นอายุ และผลการแข่งขันจะทำการแยกรุ่นอายุตามกลุ่มของ
นักกีฬา 
8. คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน 

8.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันต้องสังกัดสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
8.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลต้องสมัครแข่งขันในกลุ่มอายุของตนเองเท่านั้น 
8.3 เป็นนักกีฬาว่ายน้ำในภาคใต ้เท่านั้น 



 

 

9. การประชุมผู้จัดการทีม: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมบริเวณอาคารสระว่ายน้ำ  

10. ระบบการจัดการแข่งขัน   จัดการแข่งขันแบบ Time Final  

11. การรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัย 

11.1. คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด -19) ตามคำแนะนำและข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท้องที่จังหวัด และคู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย อย่าง เคร่งครัด เช่น 
การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากตลอดการชมหรือปฏิบัติหน้าที่  ยกเว้นนักกีฬาในขณะ
ฝึกซ้อมหรือทำการทดสอบ  

11.2. คณะกรรมการทดสอบ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรถ  ฉุกเฉิน 
ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องขนย้ายผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาการทดสอบ  

11.3. กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการทดสอบ คณะกรรมการจัดการทดสอบจะไม่  รับผิดชอบ 
ใดๆท้ังสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เท่านั้น  

11.4. ในกรณีที่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อื่นใด มีทรัพย์สินสูญหาย คณะกรรมการจัดการ ทดสอบจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

11.5. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดที่เข้าร่วมการทดสอบ จะต้องไม่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด -19) ในกรณีที่ผู้ใดเข้าร่วมแล้วติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) คณะกรรมการจัดการ ทดสอบจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

12.นักกีฬาจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลาทำการทดสอบและหลังเวลาทดสอบ เสร็จ ต้องใส่
หน้ากากอนามัย และออกจากบริเวณสระว่ายน้ำทันท ี 
13.ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและนักกีฬาที่อายุเกิน 18 ปี ในการทดสอบต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม แสดง
หลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ นักกีฬาและผู้ฝึกสอนต้องแสดงใบลงช่ือยินยอมของผู้ฝึกสอน 
โค้ช หรือผู้ปกครองนักกีฬา(ตามเอกสารแนบท้าย) ให้เรียบร้อยและนำยื่นตอนประชุมผู้จัดการทีม 

14. ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานที่ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทางคณะ กรรมการ
ทดสอบ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว 

 

15. การประท้วงการแข่งขัน 
15.1 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทำหนังสือการประท้วงพร้อมเงินประกันจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาท

ถ้วน) หลังจากติดประกาศผลการแข่งขันในรายการนั ้นอย่างเป็นทางการไม่เกิน 30 นาที และถ้า
คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกันให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็น
ผลจะไม่คืนเงินประกัน 

15.2 การประท้วงคุณสมบัติจะต้องประท้วงให้เสร็จสิ้นในการประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น 

หมายเหตุ   กรณีนักกีฬาบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน ทางคณะกรรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่รับผิดชอบใดๆ  
ทั้งสิ้น  แต่จะดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เท่านั้น 



 

 

โปรแกรมการแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลาสโมสรกีฬาว่ายน้ำ ภาค 4 (ภาคใต้) 
 
 

วันที่ หนึ่ง (5 พฤศจิกายน 2564)  
 

รายการ / ประเภท                             
101. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย    
102. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง  
103. ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย 
104. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง  

 
วันที่ หนึ่ง (6 พฤศจิกายน 2564)  วันที่ สอง (7 พฤศจิกายน 2564) 
 

รายการ / ประเภท                            รายการ / ประเภท 
201. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย   301. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง  
202. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง   302. กรรเชียง 200 เมตร ชาย  
203. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย   303. กรรเชียง 200 เมตร หญิง  
204. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง   304. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย  
205. กรรเชียง 50 เมตร ชาย   305. กบ 100 เมตร หญิง 
206. กรรเชียง 50 เมตร หญิง   306. กบ 100 เมตร ชาย  
207. กบ 200 เมตร ชาย   307. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง 
208. กบ 200 เมตร หญิง   308. ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย  
209. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย   309. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง 
210. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง   310. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย 
211. เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย  311. เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง 
212. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง  312. กบ 50 เมตร ชาย  
213. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย  313. กบ 50 เมตร หญิง  
214. กรรเชียง 100 เมตร หญิง  314. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย  
215. กรรเชียง 100 เมตร ชาย  315. ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  
*************************** 

 

มาตรการในการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  

1. จำกัดจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 200 คน หรือแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ช่วงโดยแบ่งตาม รุ่น
อายุของนักกีฬา  

2. จัดการแข่งขันในระบบ Time Final เพ่ือลดระยะเวลาในการการแข่งขัน หรือจัดการแข่งขันในรุ่นอายุที่มี 
ความจำเป็นต่อการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศเท่านั้น  

3. ระดับของคลอรีนในสระว่ายน้ำ ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร   
4. ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องแต่งตัวของนักกีฬา  
5. มีการเว้นระยะห่างในการใช้พ้ืนที่บริเวณสระว่ายน้ำ โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  
6. ควบคุมจำนวนนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นรอบๆ และลงฝึกซ้อมโดย มี

ระยะห่างระหว่างนักกีฬาอย่างน้อย 2 เมตร หรือลงฝึกซ้อมได้ลู่ละ 2 คน (หัวสระ 1 คน และท้ายสระ 1 คน) ในแต่ละ
รอบ  

7. มีการจัดที่นั่งให้กรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  
8. จัดการแข่งขันแบบระบบปิด โดยไม่มีผู้ชมระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เฉพาะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ 

บุคลากรการกีฬาที่มีความจำเป็นเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า  
9. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในสระว่ายน้ำ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5องศา

เซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ  
10. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลในหลายๆ จุด  
11. มีการทำความสะอาดพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และจัดให้มีการระบายอากาศ

ภายในที่ด ี 
 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬาว่ายน้ำ  
1. ให้ใส่ชุดว่ายน้ำมาจากที่พักอาศัย  
2. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ  
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อม ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม  
4. ห้ามพูดคุยหรือสัมผัสกับเพ่ือนในระหว่างแข่งขัน  
5. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อลงสระว่ายน้ำ และหลังจากขึ้นจากสระว่ายน้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
6. ห้ามไม่ให้นักกีฬาบ้วนน้ำลาย ปัสสาวะ หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำเป็นอันขาด  
7. ให้อาบน้ำ สระผมก่อนลงใช้บริการในสระว่ายน้ำ  

 



 

 

 
ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอน  

1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยและกระบังหน้า (face shield) ในบริเวณสระว่ายน้ำในขณะกำลังฝึกซ้อมนักกีฬาก่อน 
การแข่งขัน  

2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
ก่อนและหลังฝึกซ้อม  

3. หลีกเลี่ยงในการสัมผัสตัวนักกีฬาและผู้อ่ืน  
4. ไม่อนุญาตให้เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำในระหว่างการแข่งขัน  
 

ข้อปฏิบัติของกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
1. ให้กรรมการใส่กระบังหน้า (face shield) ในขณะปฏิบัติหน้าที่  
2. ให้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
3. เว้นระยะห่างจากผู้อ่ืนอย่างน้อย 1 เมตรในขณะปฏิบัติหน้าที่  
4. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ใบลงชือ่ยนิยอมของผูฝ้กึสอน โคช้ หรอืผู้ปกครองนักกฬีา 
รบัทราบเพือ่ปฏบิตัติามมาตรการ COVID-19 

การแขง่ขนัทดสอบเวลาสโมสรกฬีาวา่ยน้ำ ภาค 4 (ภาคใต)้ 
ระหว่างวนัที ่5 - 7 พฤศจกิายน 2564 

ณ สระวา่ยน้ำ 50 ม. สระวา่ยน้ำมหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาต ิจ.กระบี ่
 
 

ชื่อสโมสร/ชมรม/โรงเรียน................................................................................... ............................ 
โดยข้าพเจ้า......................................................................เลขที่บัตรประชาชน........................... ...... 

เป็นตัวแทนของสโมสร ในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการแข่งขันทดสอบเวลาสโมสรกีฬาว่ายน้ำ 
ภาค 4 (ใต้) จำนวน.................คน 

 
ขอยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง ด้านระเบียบการแข่งขัน และรับทราบกฎระเบียบ อ้างจากระเบียบการ 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยนักกีฬาและ
ผู้ติดตามทุกคนต้องสวมใส่ Face Shied หรือหน้ากากอนามัย อยู่ตลอดเวลา โดยอนุญาตให้ถอด
ก่อนแข่งขนัและระหว่างแข่งขันเท่านั้น และยินยอมไม่เอาผิดใดๆ กับทางผู้จัดการแข่งขัน ถ้าเกิดกรณีติด
เชื้อ COVID-2019 จากการแข่งขันที่จัดขึ้น  

 
ลงชื่อ............................................................ 

              (...........................................................) 
  โทรศัพท์.................................................. 


