
การแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 
(Thailand Open Masters Swimming Championships 2022) 

ณ สระว่ายน้ำ  50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย 
วันท่ี  1 – 3 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 

ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก 

วันที่  1 – 3 กรกฎาคม 2565 

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพในวงกว้าง
1.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาว่ายน้ำสูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างสำหรับบุตร

หลาน 
1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมวลชน การแข่งขันของการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬา

ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และสหพันธ์กีฬาว่ายน้ำนานาชาติ 
1.4 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเล่นกีฬาของนักกีฬาว่ายน้ำผู้สูงอายุสู่มาตรฐานสากล 
1.5 เพื่อคัดเลือกนักกีฬา สำหรับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ       

2. สถานที่แข่งขัน   ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก
3. กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวนัท่ี 1 – 3 กรกฎาคม 2565  

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เริ่มแข่งขันเวลา 13.30 น. 
วันท่ี 2 – 3 กรกฎาคม 2565 เริ่มแข่งขันเวลา 08.30 น. 

4. ประเภทการแข่งขัน
4.1 ประเภทบุคคล ฟรีสไตล์ 50, 100, 200, 400 เมตร  ชายและหญิง  

800 เมตร เฉพาะนักกีฬาหญิง 
1,500 เมตร    เฉพาะนักกีฬาชาย 

กรรเชียง 50, 100, 200 เมตร ชายและหญิง 
กบ 50, 100, 200 เมตร  ชายและหญิง 
ผีเส้ือ 50, 100, 200 เมตร ชายและหญิง 
เด่ียวผสม 200, 400 เมตร ชายและหญิง 
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4.2 ประเภททีม  ผลัดฟรีสไตล์   4x50 เมตร        ชายและหญิง 
ผลัดผสม  4x50 เมตร        ชายและหญิง 
ผลัดฟรีสไตล์   4x50 เมตร mixed ชาย 2 หญิง 2 
ผลัดผสม  4x50 เมตร mixed ชาย 2 หญิง 2  

5. กติกาการแข่งขัน
5.1  ใช้กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ 2017 – 2021

 (ฉบับภาษาไทยแปลโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย) 
5.2 การแข่งขันแบบ Time Final 

6 กลุ่มอายุการแข่งขัน 
 6.1  ประเภทบุคคล แบ่งเป็น 16 รุ่น รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รุ่นอาย ุ เกิด พ.ศ. ชาย หญิง 
1 รุ่นอายุ 25 - 29 (พ.ศ.2536 – 2540) v v 
2 รุ่นอายุ 30 - 34 (พ.ศ.2531 – 2535) v v 
3 รุ่นอายุ 35 – 39 (พ.ศ.2526 – 2530) v v 
4 รุ่นอายุ 40 – 44 (พ.ศ.2521 – 2525) v v 
5 รุ่นอายุ 45 – 49 (พ.ศ.2516 – 2520) v v 
6 รุ่นอายุ 50 -54 (พ.ศ.2511 – 2515) v v 
7 รุ่นอายุ 55 - 59 (พ.ศ.2506 – 2510) v v 
8 รุ่นอายุ 60 – 64 (พ.ศ.2501 – 2505) v v 
9 รุ่นอายุ 65 – 69 (พ.ศ.2496 – 2500) v v 
10 รุ่นอายุ 70 – 74 (พ.ศ.2491 – 2495) v v 
11 รุ่นอายุ 75 – 79 (พ.ศ.2486 – 2490) v v 
12 รุ่นอายุ 80 – 84 (พ.ศ.2481 – 2485) v v 
13 รุ่นอายุ 85 - 89 (พ.ศ.2476– 2480) v v 
14 รุ่นอายุ 90 – 94 (พ.ศ.2471 – 2475) v v 
15 รุ่นอายุ 95 - 99 (พ.ศ.2466 – 2470) v v 
16 รุ่นอายุ 100 ปีข้ึนไป (เกิดก่อน พ.ศ.2465) v v 
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6.2   ประเภททีม 
-     กลุ่ม 1 รุ่นอายุรวม 100 – 119 ปี   -     กลุ่ม 5 รุ่นอายุรวม 240 - 279 ปี 
-     กลุ่ม 2 รุ่นอายุรวม 120 - 159 ปี   -     กลุ่ม 6 รุ่นอายุรวม 280 - 319 ปี 
-     กลุ่ม 3 รุ่นอายุรวม 160 - 199 ปี   -     กลุ่ม 7 รุ่นอายุรวม 320 - 359 ปี 
-     กลุ่ม 4 รุ่นอายุรวม 200 – 239 ปี   -     กลุ่ม 8 รุ่นอายุรวม 360 ปี ขึน้ไป 

7. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
7.1 รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565
7.2 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต้องสังกัดสโมสรสมาชิกของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
7.3 ในประเภทบุคคลนักกีฬาต้องสมัครเข้าแข่งขันในรุ่นของตัวเองเท่านั้น
7.4 การสมัครแข่งขันประเภทบุคคลสามารถสมัครได้ไม่เกินคนละ 4 รายการ
7.5 การสมัครแข่งขันประเภททีมสามารถสมัครได้ไม่เกินคนละ 4 รายการ
7.6 ในประเภททีมซึ่งเป็นการรวมอายุ นักกีฬาสามารถเปล่ียนรุ่นอายุได้
7.7 นักกีฬาท่ีสมัครเข้าแข่งขันต้องมีร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวท่ีเส่ียงต่อตนเอง

ในขณะแข่งขัน 
7.8  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด – 19 แล้วอย่าง

น้อย 2 เข็ม และ มีหลักฐานการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19 ( ATK ) ภายใน 72 ชั่วโมงก่อน
การแข่งขัน  โดยจะต้องถ่ายรูปผลของการตรวจ ( ATK ) พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน และ ระบุ
วัน เวลา ที่ตรวจฯ ให้ชัดเจน  โดยจะต้องน ามาแสดง ณ จุดคัดกรองฯ ก่อนเข้าบริเวณสถานที่แข่งขัน
หากนักกีฬาท่านใด ไม่มีหลักฐานดังกล่าวมาแสดง ณ จุดคัดกรองฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่
และเข้าร่วมการแข่งขัน 

7.9  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์หรือใบตรวจสุขภาพ ที่ยืนยันว่า 
       มีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน โดยนักกีฬาหรือตัวแทน จะต้องน าเอกสารฉบับจริง 
       มาให้ในช่วงระยะเวลาของการประชุมผู้จัดการทีม หากนักกีฬาท่านใด ไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้ 
       รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
7.10 ผลการแข่งขันจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและใช้รับรองสถิติเข้าร่วมการ 

 แข่งขันรายการ  The 19th FINA World Masters Championships 2022  ที ่เลื ่อนไปจัดในปี 2023 และรายการ
แข่งขันระดับนานาชาติอื่น ๆ ท่ีสมาคมฯ มีแผนในการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 

7.11  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.swimming.or.th และส่งใบสมัครได้ท่ี  
    -  สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (สำนักงานชั่วคราว) ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬาทางน้ำ สระว่ายน้ำ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
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-  ส่งทางอีเมล admin@swimming.or.th   
 -  ตรวจสอบรายช่ือ รายการแข่งขัน การสะกดช่ือ – นามสกุลผิด ต้ังแต่วันท่ี 27 – 30 มิถุนายน 2565 

8. การประชุมผู้จัดการทีม / คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565

 เวลา 09.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม / นักกีฬา 
        เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 สถานท่ี ณ ห้อง 222 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 

9. รางวัลการแข่งขัน
9.1  นักกีฬาทุกท่านท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร
9.2  นักกีฬาท่ีชนะอันดับท่ี 1, 2, 3 จะได้รับ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ
9.3 รางวัลสโมสรท่ีทำคะแนนรวมสูงสุด 1 – 5  อันดับแรกจะได้รับถ้วยรางวัล
9.4 การนับคะแนนรวมหากคะแนนเท่ากันให้นับเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ

10 คะแนนการแข่งขัน  
10.1 ประเภทบุคคลอันดับท่ี 1 – 8 จะได้คะแนน  18,9,7,5,4,3,2,1 ตามลำดับ  
10.2 ประเภททีม อันดับท่ี 1 – 8 จะได้คะแนน 36,18,14,10,8,6,4,2 ตามลำดับ 
10.3 ผู้ท่ีทำลายสถิติประเทศไทยและได้เหรียญทองจะได้ 25 คะแนน 
10.4 ผู้ท่ีทำลายสถิติ  Asian Masters Swimming Championships และได้เหรียญทองจะได้ 50 คะแนน 
10.5 ผู้ท่ีทำลายสถิติ   Fina World Masters Swimming  และได้เหรียญทองจะได้ 100  คะแนน 

11 การประท้วงการแข่งขัน  
11.1 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทำหนังสือประท้วงยื่นพร้อมเงินประกัน 3,000 บาท ต่อผู้ตัดสินช้ีขาด 

(Referee) หากคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้ แต่หากการประท้วงไม่เป็นผล
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะริบเงินประกนั 

11.2 การประท้วงคุณสมบัติ จะต้องประท้วงในการประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น 
12 การสละสิทธิ์การแข่งขัน 

12.1 สามารถสละสิทธิ์ได้ในวันประชุมผู้จัดการทีมและระหว่างการแข่งขัน 
12.2 ปัญหาอื่นใด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา  ผลการพิจารณาถือเป็นข้อยุติ 

13 การรักษาพยาบาลและความปลอดภัย 
13.1 มีการจัดเจ้าหน้าท่ีพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินเพื่อปฐมพยาบาลในขั้นต้น จะไม่มีการรับผิดชอบหากมีการ

บาดเจ็บภายหลังการแข่งขัน 
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13.2 มีการรักษามาตรการป้องกัน COVID19 ตามมาตรการของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
13.3 กรณีทรัพยสินสูญหาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  19   พฤษภาคม  2565 

     พลเอก 
     (เจริญ นพสุวรรณ ) 

 เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 
( THAILAND OPEN MASTERS SWIMMING CHAMPIONNSHIPS 2022 ) 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565    เริ่มการแข่งขันเวลา  13.30 น  ส่งใบผลัดเวลา 14.30 น. 
การแข่งขัน เริ่มจากอายุมากไปน้อย ชายไปหญิง 
รายการ ประเภท ชาย รายการ ประเภท หญิง 
13.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
101 ฟรีสไตล์ 1500 ชาย 102 ฟรีสไตล์ 800 หญิง 
103 เด่ียวผสม 200 ชาย 104 เด่ียวผสม 200 หญิง 
105 กรรเชียง 200 ชาย 106 กรรเชียง 200 หญิง 
107 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 108 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 หญิง 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565  เริ่มการแข่งขันเวลา  08.30 น.  ส่งใบผลัดเวลา 09.30 น. 
รายการ ประเภท ชาย รายการ ประเภท หญิง 
201 เด่ียวผสม 400 ชาย 202 เด่ียวผสม 400 หญิง 
203 ฟรีสไตล์ 100 ชาย 204 ฟรีสไตล์ 100 หญิง 
205 กบ 200 ชาย 206 กบ 200 หญิง 
207 ผีเส้ือ 200 ชาย 208 ผีเส้ือ 200 หญิง 
209 กรรเชียง 50 ชาย 210 กรรเชียง 50 หญิง 
211 ฟรีสไตล์ 200 ชาย 212 ฟรีสไตล์ 200 หญิง 
213 กบ 50 ชาย 214 กบ 50 หญิง 
215 ผลัดผสม 4x50 ชาย 216 ผลัดผสม 4x50 หญิง 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565  เริ่มการแข่งขันเวลา  08.30 น.   ส่งใบผลัดเวลา 09.30 น. 
รายการ ประเภท ชาย รายการ ประเภท หญิง 
301 ฟรีสไตล์ 400 ชาย 302 ฟรีสไตล์ 400 หญิง 
303 ผีเส้ือ 50 ชาย 304 ผีเส้ือ 50 หญิง 
305 กบ 100 ชาย 306 กบ 100 หญิง 
307 กรรเชียง 100 ชาย 308 กรรเชียง 100 หญิง 
309 ผีเส้ือ 100 ชาย 310 ผีเส้ือ 100 หญิง 
311 ฟรีสไตล์ 50 ชาย 312 ฟรีสไตล์ 50 หญิง 
313 ผลัดฟรีสไตล์มิกซ์ 
314 ผลัดผสมมิกซ์ 

พิธีปิดการแข่งขัน 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 
(Thailand Open Masters Swimming Championships 2022) 

ระหว่างวันที่  1 – 3 กรกฎาคม 2565 
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)     นามสกุล                . 
Name (Mr/Mrs/Ms) ……………………………………………………….  Last name …………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี กลุ่มที่สมัคร 
ที่อยู่ บ้านเลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล 
เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์  อีเมล์   . 
สังกัด  เคยเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ พ.ศ. 

*** ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมคัรแข่งขัน *** 
ประเภทเด่ียว 
ฟรีสไตล์ 50 เมตร   เวลา ................. 100 เมตร  เวลา ............... 200 เมตร    เวลา .................  

400 เมตร  เวลา ................ 800 เมตร  เวลา ............... 1,500 เมตร  เวลา ................. 
กรรเชียง 50 เมตร   เวลา ................. 100 เมตร  เวลา ............... 200 เมตร    เวลา .................  
กบ 50 เมตร   เวลา ................. 100 เมตร  เวลา ............... 200 เมตร    เวลา .................  
ผีเสื้อ 50 เมตร   เวลา ................. 100 เมตร  เวลา ............... 200 เมตร    เวลา .................  
เด่ียวผสม  200 เมตร  เวลา ................. 400 เมตร  เวลา ............... 

ประเภททีม 
           ผลัดฟรีสไตล์  4x 50 เมตร (ชาย)   ผลัดผสม 4x 50 เมตร (ชาย) 

            ผลัดฟรีสไตล์  4x 50 เมตร (หญิง)    ผลัดผสม 4x 50 เมตร (หญิง) 
            ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตรMixed    ผลัดผสม 4x50 เมตร Mixed 

ให้      ที่รายการที่มีความประสงค์จะสมัครทำการแข่งขัน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริง ขอรับรองว่าได้ฝึกซ้อม และมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใน

รายการที่แจ้งความประสงค์ไว้ด้วยความเต็มใจ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อร่างกายหรือจนกระทั่ง
เสียชีวิตไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งก่อน หลัง และขณะร่วมการแข่งขัน รวมทั้งยินดีปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดยินยอมแสดงหลักฐานอายุ 
ให้กรรมการจัดการแข่งขันบันทึกภาพเหตุการณ์แข่งขันได้ 

ลงชื่อ ผู้สมัคร ลงชื่อ ผู้จัดการทีม 
 ( )   ( ) 

ส่งใบสมัครได้ที่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (สำนักงานชั่วคราว) ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬาทางน้ำ สระว่ายน้ำ 50 เมตร 
การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือส่งใบสมัครได้ที่อีเมล admin@swimming.or.th 
เท่าน้ัน  โทร 02 170 9468   โทรสาร 02 170 9469  

mailto:admin@swimming.or.th

