
ระเบียบการแขงขันกีฬาวายน้ำ 

กีฬาเยาวชนแหงชาติ  ครั้งท่ี 38 (พ.ศ. 2566) “นครสวรรคเกมส” 

ณ จังหวัดนครสวรรค 

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

1. สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย 

    นายกสมาคม      พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ 

    เลขาธิการสมาคม  พลเอก เจริญ  นพสุวรรณ 

    สถานท่ีติดตอ       ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

     เลขท่ี 286 การกีฬาแหงประเทศไทย  ถนนรามคำแหง 

     แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

     โทรศัพท 0-2170-9468 โทรสาร 0-2170-9469 
 

2. คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

    ประธานฝายกีฬาวายน้ำของจังหวัดเจาภาพ   ประธานกรรมการ 

    ผูแทนสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย   กรรมการ 

    ผูแทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย  กรรมการ 

    บุคคลท่ีเจาภาพแตงตั้ง      กรรมการ 

    บุคคลท่ีเจาภาพแตงตั้ง      กรรมการและเลขานุการ 

    บุคคลท่ีเจาภาพแตงตั้ง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประทวง 

    3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา  ประกอบดวย 

          ผูอำนวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ   ประธานกรรมการ 

          นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ    กรรมการ 

          ผูแทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย  กรรมการ 

          ผูแทนกองนิติการ      กรรมการ 

          ผูอำนวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ   กรรมการและเลขานุการ 

          หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทวงดานเทคนิคกีฬา  ประกอบดวย 

          ผูแทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย  ประธานกรรมการ 

          ลูกขุน (Jury of Appeal)  จำนวน 2 คน   กรรมการ 

          ผูตัดสินชี้ขาด (Referee)     กรรมการและเลขานุการ   



4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

    4.1 ใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 

    4.2 ใชกติกาการแขงขันกีฬาวายน้ำของสหพันธวายน้ำนานาชาติ (FINA) ป ค.ศ. 2017 – 2021 

         (ฉบับภาษาไทยโดยสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย) 

    4.3 การแขงขันรอบคัดเลือกระดับภาคและการแขงขันระดับชาติ จะตองดำเนินการจัดการแขงขันในสระ

วายน้ำมาตรฐานขนาด 50 เมตร เทานั้น 
 

5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 

    5.1 ใหเปนไปตามขอ 22 หมวด 6 แหงขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาติ พ.ศ.2550 

    5.2 หามมิใหนักวายน้ำทีมชาติลงทำการแขงขัน เวนแตนักกีฬาดังกลาวไดรับการประกาศใหเปนนักกีฬา 

ทีมชาติหลังจากวันท่ีสงรายชื่อคัดเลือกตัวแทนภาค 

    5.3 อายุไมเกิน 18 ป โดยจะตองเกิดในป พ.ศ. 2548 หรือหลังจากนั้น 

    5.4 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันระดับชาติ ตองทำเวลาในรอบคัดเลือกระดับภาคไมต่ำกวาเกณฑเวลา

มาตรฐานท่ีกำหนดไว ดังตอไปนี้ 

 

ประเภทการแขงขัน เกณฑเวลามาตรฐานชาย เกณฑเวลามาตรฐานหญิง 

ฟรีสไตล 50 เมตร 0 นาที 27.00 วินาที 0  นาที  30.00 วินาที 

ฟรีสไตล 100 เมตร 1 นาที 00.00 วินาที 1 นาที 06.50 วินาที 

ฟรีสไตล 200 เมตร 2 นาที 14.98 วินาที 2 นาที 28.77 วินาที 

ฟรีสไตล 400 เมตร 4 นาที 47.06 วินาที 5 นาที 10.54 วินาที 

ฟรีสไตล 800 เมตร 10 นาที 05.65 วินาที 10 นาที 44.48 วินาที 

ฟรีสไตล 1500 เมตร 19 นาที 26.04 วินาที 20 นาที 24.29 วินาที 

กบ 50 เมตร  0 นาที 35.15 วินาที 0 นาที 40.95 วินาที 

กบ 100 เมตร 1 นาที 15.70 วินาที 1 นาที 26.74 วินาที 

กบ 200 เมตร 2 นาที 40.61 วินาที 3 นาที 06.97 วินาที 

กรรเชียง 50 เมตร 0 นาที 31.28 วินาที 0 นาที 36.37 วินาที 

กรรเชียง 100 เมตร 1 นาที 08.54 วินาที 1 นาที 18.48 วินาที 

กรรเชียง 200 เมตร 2 นาที 33.70 วินาที 2 นาที 50.38 วินาที 

ผีเสื้อ 50 เมตร 0 นาที 29.08 วินาที 0 นาที 32.86 วินาที 

ผีเสื้อ 100 เมตร 1 นาที 06.58 วินาที 1 นาที 14.74 วินาที 

ผีเสื้อ 200 เมตร 2 นาที 27.52 วินาที  2 นาที 45.28 วินาที 

เดียวผสม 200 เมตร 2 นาที 31.03 วินาที  2 นาที 49.82 วินาที 

เดี่ยวผสม 400  เมตร 5 นาที 25.75 วินาที  5 นาที 55.34 วินาที 

 



6. ประเภทการแขงขัน  ท้ังประเภทชาย และประเภทหญิง มีดังตอไปนี้ 

    6.1 ประเภทบุคคลชาย    

          ฟรีสไตล   ระยะทาง    50, 100, 200, 400, 800 และ 1500 เมตร 

          กรรเชยีง  ระยะทาง    50, 100 และ 200 เมตร 

          กบ     ระยะทาง    50, 100 และ 200 เมตร 

          ผีเสื้อ    ระยะทาง    50, 100 และ 200 เมตร 

          เดี่ยวผสม ระยะทาง    200 และ 400 เมตร 

    6.2 ประเภททีมชาย 

          ผลัดฟรีสไตล ระยะทาง    4 X 100  เมตร 

          ผลัดฟรีสไตล ระยะทาง    4 X 200  เมตร 

          ผลัดผสม  ระยะทาง    4 X 100  เมตร 

    6.3 ประเภทบุคคลหญิง  

          ฟรีสไตล   ระยะทาง    50, 100, 200, 400, 800 และ 1500 เมตร 

          กรรเชียง  ระยะทาง    50, 100 และ 200 เมตร 

          กบ     ระยะทาง    50, 100 และ 200 เมตร 

          ผีเสื้อ    ระยะทาง    50, 100 และ 200 เมตร 

         เดี่ยวผสม   ระยะทาง    200 และ 400 เมตร 

   6.4 ประเภททีมหญิง  

         ผลัดฟรีสไตล       ระยะทาง    4 X 100 เมตร 

         ผลัดฟรีสไตล ระยะทาง    4 X 200 เมตร 

         ผลัดผสม   ระยะทาง    4 X 100 เมตร 

   6.5 ประเภททีมผสม (ชาย 2 คน และหญิง 2 คน) 

         ผลัดฟรีสไตล  ระยะทาง    4 X 100  เมตร 

         ผลัดผสม   ระยะทาง    4 X 100  เมตร 

  รวมรายการท้ังส้ิน  42 รายการ 
 

7. จำนวนเจาหนาท่ีและผูตัดสินของสมาคม 

    7.1 ในการแขงขันระดับชาติ จะตองมีผูแทนทางเทคนิค วิทยากร และผูตัดสินจากกีฬาวายน้ำจากสมาคม

กีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย เพ่ือไปรับรองผลการแขงขัน จำนวน 26 คน ผูตัดสินภูมิภาค จำนวน 10 คน และ

เจาหนาท่ีชวยชีวิตทางน้ำ (Lifeguard) จำนวน 4 คน ประกอบดวย 

         7.1.1 ผูแทนทางเทคนิค (Technical Delegate) ท่ีแตงตั้งโดยสมาคมฯ จำนวน 1 คน 

         7.1.2 วิทยากรท่ีแตงตั้งโดยสมาคมฯ จำนวน 2 คน และใหวิทยากรคนที่ 1 ปฏิบัติหนาท่ีผูควบคุมการ

แขงขัน (Meet Director) และใหวิทยากรคนท่ี 2 ปฏิบัติหนาท่ีผูตัดสินชี้ขาด (Referee) ในวันแขงขันระดับชาติ 

         7.1.3 คณะกรรมการผูตัดสินท่ีแตงตั้งโดยสมาคมฯ จำนวน 20 คน 



         7.1.4 คณะกรรมการผูตัดสินภูมิภาค 5 ภาคๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 10 คน 

          7.1.5 เจาหนาท่ีชวยชีวิตทางน้ำ (Lifeguard) ท่ีแตงตั้งโดยสมาคม จำนวน 4 คน 

          7.1.6 ผูประกาศท่ีแตงตั้งโดยสมาคม จำนวน 1 คน 

    7.2 ในการแขงขันระดับภาค ตองมีผูแทนจากสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทยไปรับรองผลการแขงขัน

จำนวน 5 คน ผูตัดสินจากจังหวัดเจาภาพ จำนวน 28 คน และเจาหนาที่ชวยชีวิตทางน้ำ (Lifeguard) จำนวน 

4 คน ประกอบดวย 

           7.2.1 ผูแทนทางเทคนิค (Technical Delegate) ท่ีแตงตั้งโดยสมาคมฯ จำนวน 1 คน 

           7.2.2 วิทยากรท่ีแตงตั้งโดยสมาคมฯ จำนวน 1 คน 

           7.2.3 คณะกรรมการผูตัดสินท่ีแตงตั้งโดยสมาคมฯ จำนวน 3 คน 

           7.2.4 คณะกรรมการผูตัดสินจากจังหวัดเจาภาพ จำนวน 28 คน 

           7.2.5 เจาหนาท่ีชวยชีวิตทางน้ำ (Lifeguard) ท่ีแตงตั้งโดยสมาคม จำนวน 4 คน 

หมายเหตุ  ผูตัดสินตองผานการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย หรือการกีฬาแหงประเทศไทย

และผูตัดสินที่ผานการอบรมดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแหงประเทศไทย และไดรับการพิจารณาจาก

สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย เสนอรายชื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผู

ตัดสินกีฬา โดยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตัดสินจะตองเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเปนไปตามกฎ กติกา

การแขงขันอยางเครงครัด เพ่ือมิใหเกิดคำครหา  
 

8. จำนวนนักกีฬาและเจาหนาท่ีควบคุมทีม 

    8.1 ในระดับจังหวัด ใหแตละจังหวัดสามารถเปดรับสมัครนักกีฬาไมจำกัดจำนวน เพื่อทำการคัดเลือกเปน

ตัวแทนจังหวัดเขารวมการแขงขันในระดับภาคตอไป 

    8.2 ในระดับภาค ใหแตละจังหวัดสงนักกีฬาจำนวนไดไมเกิน 30 คน แบงเปนนักกีฬาชาย 15 คน หญิง 15 

คน และสงเจาหนาท่ีทีมในอัตราสวน เจาหนาท่ี 1 คน ตอนักกีฬา 6 คน 

          - ประเภทบุคคล แตละจังหวัดสามารถนักกีฬาลงแขงขันไดไมเกินรายการละ 2 คน 

          - ประเภททีม แตละจังหวัดสามารถนักกีฬาลงแขงขันไดไมเกินรายการละ 1 ทีม 

    8.3 ในระดับชาติ 

         8.3.1 หลักการพิจารณานักกีฬาท่ีจะเขามาแขงขันในระดับชาติ 

                 8.3.1.1 ใหแตละภาคพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาที่ผานเกณฑเวลามาตรฐานเขารวมการแขงขัน 

ในระดับชาติไดไมเกิน 60 คน แบงเปนนักกีฬาชาย 30 คน และนักกีฬาหญิง 30 คน 

                 8.3.1.2 ในกรณีท่ีนักกีฬาชายหรือนักกีฬาหญิง ผานเกณฑเวลามาตรฐานไมครบ 30 คน ใหแตละ

ภาคพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาอีกนักกีฬาชายหรือหญิงที่ผานเกณฑฯ เขารวมการแขงขันระดับชาติใหครบตาม

จำนวน 60 คน 

                 8.3.1.3 ในกรณีท่ีการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับชาติ ตามขอ 8.3.1.1 

และขอ 8.3.1.2 มีนักกีฬาไมครบจำนวน 300 คน สมาคมฯ สามารถพิจารณานักกีฬาชายหรือหญิงท่ีมีสถิติเวลา

ลำดับถัดไป จากภาคอ่ืนๆ ได เพ่ือใหครบจำนวน 300 คน โดยใชคะแนน FINA Point มาเรียงลำดับ 



         8.3.2 กรณีจังหวัดท่ีเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ไมมีนักกีฬาวายน้ำ ผานการ

คัดเลือกมาจากระดับภาค หรือผานการคัดเลือกระดับภาคไมถึง 8 คน ทางสมาคมฯ ใหสิทธิ์จังหวัดเจาภาพ 

คัดเลือกนักวายน้ำเขารวมแขงขันในระดับชาติ ไดไมเกิน 8 คน แบงเปนนักกีฬาชาย 4 คนและนักกีฬาหญิง 4 

คน (ตองเปนนักกีฬาท่ีลงทำการแขงขันในระดับภาค รอบคัดเลือกเทานั้น) 

 8.3.3 กรณีที่นักกีฬาวายน้ำตัวแทนจังหวัด ไดรับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย 

ใหไปเก็บตัวฝกซอมหรือแขงขันในตางประเทศ ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกับการแขงขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาค

เพื่อเปนตัวแทนจังหวัดเขารวมระดับชาตินั้น ใหถือวานักกีฬาวายน้ำคนนั้น ไดรับการยกเวนไมตองทำการ

คัดเลือก โดยสามารถทำการแขงขันตามรายการที่ไดสมัครไวในระดับภาคและอนุโลมใหใชสถิติเวลาที่สมาคมฯ 

ใหการรับรอง ตามรายการตอไปนี้ 

    8.3.3.1 การแขงขันวายน้ำชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ที่จัดขึ้นภายใน 1 ปกอนหนาการ

คัดเลือกระดับภาค 

    8.3.3.2 การแขงขันระดับนานาชาติซ่ึงเปนรายการที่สมาคมฯ จัดแขงขันหรือสงแขงขันภายใน 

1 ปกอนหนาการคัดเลือกระดับภาค 

 ทั้งนี้ นักกีฬาที่ไดรับการยกเวน ตามขอ 8.3.3 จะตองใชหนังสือยืนจากสมาคมฯ เพื่อยืนยันกับจังหวัด

เจาภาพวาสมาคมฯ ไดสงไปฝกซอมหรือแขงขันตางประเทศจริง พรอมระบุสถิติเวลาที่สมาคมฯ ใหการรับรอง

ในหนังสือฉบับนั้น 
 

9. การจัดการแขงขัน 

    9.1 การจัดการแขงขันระดับจังหวัด 

          9.1.1 การแขงขันไมมีรอบคัดเลือก 

          9.1.2 ใชการจัดลูตามแบบกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬาวายน้ำนานาชาติ  

          9.1.3 วันและเวลาในการแขงขัน อยูในดุลพินิจของจังหวัดนั้นๆ 

      9.2 การจัดการแขงขันระดับภาค  

           9.2.1 การจัดลูตามแบบกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬาวายน้ำนานาชาติ           

           9.2.2 การแขงขันจะจัดแบบมีรอบคัดเลือกหรือไมมีรอบคัดเลือกก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของ

เจาภาพและสมาคมฯ 

           9.2.3 ใชโปรแกรมแขงขัน ท่ีกำหนดโดยสมาคมฯ เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

    การจัดแขงขัน   2  วัน (รายละเอียด อยูในภาคผนวก) 

         การจัดแขงขัน   3  วัน (รายละเอียด อยูในภาคผนวก) 

            การจัดแขงขัน   4  วัน (รายละเอียด อยูในภาคผนวก) 

   การจัดแขงขัน   5  วัน (รายละเอียด อยูในภาคผนวก) 

   การจัดแบบเดียวกับระดับชาติ 

           9.2.4 การจับเวลาตองเครื่องจับเวลาอัตโนมัติเทานั้น 

           9.2.5 การจัดการแขงขัน หามจัดแขงขันรวมกับรายการแขงขันอ่ืนๆ 



      9.3 การจัดการแขงขันระดับชาติ 

           9.3.1 ภาคเชา แขงขันรอบคัดเลือก เริ่มเวลา 08.30 น. เพ่ือคัดนักกีฬา อันดับ 1 ถึง อันดับ 8 เขา

แขงขันรอบชิงชนะเลิศ ภาคบาย แขงขันรอบชิงชนะเลิศ  เริ่มเวลา 16.30  น. 

          9.3.2 การจัดลูตามแบบกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬาวายน้ำนานาชาติ ท้ังในรอบคัดเลือก และรอบ

ชิงชนะเลิศ   

         9.3.3 การสละสิทธิ์ ใหผูจัดการทีมทำหนังสือแจงตอคณะกรรมการจัดการแขงขัน ในวันประชุมผูจัดการ

ทีม เทานั้น หากแจงสละสิทธิ์หลังจากการประชุมผูจัดการทีม นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ในการแขงขันของรายการท่ี

เหลือในวันนั้นๆ และจะถูกลงโทษหามแขงขันในกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งตอไป 

         9.3.4  หากมีการสละสิทธิ์ ในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ จะถูกปรับรายการละ 1,000 บาท และจะถูก 

คณะกรรมการจัดการแขงขัน พิจารณาตัดสิทธิ์ลงทำการแขงขันของรายการ ที่เหลือในวันนั้นๆ และจะถูก

ลงโทษหามแขงขันในกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งตอไป 

         9.3.5 การจับเวลาตองเครื่องจับเวลาอัตโนมัติเทานั้น 

         9.3.6 การจัดการแขงขัน หามจัดแขงขันรวมกับรายการแขงขันอ่ืนๆ 
 

10. ขอปฏิบัติในการสมัครและทำการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา 

      ใหเปนไปตามระเบียบของการกีฬาแหงประเทศไทย 

 10.1 ระดับจังหวัด  

             การคัดเลือกนักกีฬาระดับจังหวัด ใหแลวเสร็จกอนพิธีเปดการแขงขันระดับภาค ไมนอยกวา 60 วัน 

10.2  ระดับภาค 

            10.2.1 การคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค ใหแลวเสร็จกอนพิธีเปดการแขงขันระดับชาติ ไมนอยกวา 90 วัน 

            10.2.2 ใหจังหวัดสงแบบฟอรมแจงชนิดประเภท รายการแขงขัน และจำนวนนักกีฬาใหเจาภาพใน

ระดับภาคกอนพิธีเปดการแขงขันระดับภาค ไมนอยกวา 60 วัน 

10.3 ระดับชาติ 

            10.3.1 ใหระดับภาค สงแบบฟอรม แจงชนิดประเภทและจำนวนนักกีฬา (By Number) ท่ีจะเขารวม

การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ กอนพิธีเปดการแขงขันระดับชาติ ไมนอยกวา 90 วัน 

            10.3.2 การสงรายชื่อนักกีฬาและเจาหนาท่ี (By Name) ใหสงกอนพิธีเปดการแขงขันระดับชาติ ไม

นอยกวา 60 วัน 

            10.3.3 การสงรายการแขงขัน (By Event) ใหสงกอนพิธีเปดการแขงขันระดับชาติ ไมนอยกวา 60 วัน 

            10.3.4 รายชื่อนักกีฬาที่ผานเกณฑ และรายการแขงขัน ทางจังหวัดตางๆท่ีจัดสงมาให เจาภาพแลว 

จะไมมีการเปลี่ยนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนตัวบุคคลใดๆ ท้ังสิ้น 
 

11. การแตงกายของนักกีฬา 

      ปฏิบัติตามระเบียบของสหพันธกีฬาวายน้ำนานาชาติ (FINA) 
 

 

 



12. มารยาทของนักกีฬาหรือเจาหนาท่ี 

     12.1 เจาหนาท่ีหรือผูฝกสอนผูใดละเมิดขอบังคับ ถือวาผูนั้นกระทำการขัดตอเจตนารมณ ของการสงเสริม

กีฬา ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน เปนผูพิจารณาตัดสิทธิ์ ผูท่ีละเมิดขอบังคับ ออกจากการแขงขันครั้งนั้น

หรือครั้งตอไปแลวแตกรณี   

     12.2 กรณีนักกีฬาขาดคุณสมบัติตามขอ 5 อยูในทีมของผูจัดการหรือผู ฝกสอนกีฬาผู ใด ใหประธาน

กรรมการจัดการแขงขัน พิจารณาตัดสิทธิ์ผูนั้นออกจากการแขงขันครั้งนั้น หรือครั้งตอไปแลวแตกรณี   

     12.3 การแขงขันที่มีนักกีฬาหรือเจาหนาที่ ละเมิดขอบังคับ ใหถือวารางวัล หรือตำแหนงนั้นเปนโมฆะ

พรอมใหเลื่อนลำดับนักกีฬาตำแหนงถัดไปเขาแทน 

     12.4  เจาหนาท่ีหรือนักกีฬาผูใดไมปฏิบัติตามขอบังคับ ประพฤติตนไมเหมาะสม ไมวากรณีใดๆ ท้ังภายใน

หรือภายนอกสนามแขงขันใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน พิจารณาดำเนินการตัดสิทธิ์ผู นั ้นออกจาก การ

แขงขันครั้งนั้นหรือครั้งตอไปแลวแตกรณี   

     12.5  การประชุมผูจัดการทีม จะตองมีผูจัดการทีมและผูฝกสอนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีมละ 1 

คน หากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับ และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ และผูแทน

สมาคมฯ จะตองทำรายงานเสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป 
 

13. การประทวงเทคนิคกีฬา 

     13.1 การประทวงคุณสมบัติของนักกีฬา 

             หัวหนาคณะนักกีฬาจังหวัดเปนผูยื ่นประทวงเปนลายลักษณอักษร พรอมเอกสารหลักฐานตอ

ประธานกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัติของนักกีฬาพรอมวางเงินประกัน  5,000  บาท (ในกรณีการ

ประทวงเปนผลคณะกรรมการฯ จะคืนเงินประกัน) 

     13.2 การประทวงเทคนิคนักกีฬา 

            13.2.1 การประทวงจะตองทำหนังสือเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลการ

แขงขันรายการนั้น 

            13.2.2 เจาหนาที่หรือผูฝกสอนของจังหวัดนั้นๆ จะตองเปนผูยื่นตอ ผูตัดสินชี้ขาด (Referee) พรอม

วางเงินประกัน 3,000 บาท (ในกรณีการประทวงเปนผล คณะกรรมการจัดการแขงขันจะคืนเงินประกัน) 

หมายเหตุ ถาคำประทวงไดวินิจฉัยฟงไมข้ึน  ใหริบเงินประกันดังกลาวตกเปนทุนสำหรับสงเสริมการกีฬาของเจาภาพ 
 

14. นักกีฬาวายน้ำดีเดน และผูฝกสอนกีฬาวายน้ำดีเดน 

      14.1 นักกีฬาวายน้ำดีเดน มี 2 รางวัล โดยแยกเปนฝายชาย และฝายหญิง โดยจะพิจารณาผูที่มีคะแนน

รวมสูงสุดตามหลักเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

             14.1.1 ผูท่ีไดเหรียญทอง  ทำสถิติดีกวากีฬาเอเชี่ยนเกมส             1000 คะแนน 

        14.1.2 ผูท่ีไดเหรียญทอง  ทำสถิติดีกวากีฬาซีเกมสและประเทศไทย       300 คะแนน 

        14.1.3 ผูท่ีไดเหรียญทอง  ทำสถิติดีกวาสถิติประเทศไทย                      250 คะแนน 

        14.1.4 ผูท่ีไดเหรียญทอง  ทำสถิติดีกวาสถิติกีฬาเยาวชนแหงชาติ              50 คะแนน 

        14.1.5 ผูท่ีไดเหรียญทอง                                                               10 คะแนน 



        14.1.6 ผูท่ีไดเหรียญเงิน                                                                2 คะแนน 

        14.1.7 ผูท่ีไดเหรียญทองแดง                                                         1 คะแนน 

        14.1.8 เปนนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ำใจเปนนักกีฬา 

        14.1.9 เปนนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขงขัน ขอบังคับของสมาคมกีฬาวายน้ำแหง 

ประเทศไทย และการกีฬาแหงประเทศไทย 

        14.1.10 ในกรณีท่ีนักกีฬาไดคะแนนเทากันใหพิจารณาจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ

ทองแดง ตามลำดับ 

             หมายเหตุ - ในกรณีผูท่ีวายผลัดคนแรก สามารถทำเวลาไดดีกวาสถิติในขอ 14.1.1 - 14.1.4  จะไม

ถูกนำมาพิจารณานักกีฬาดีเดน 

14.2 ผูฝกสอนกีฬาวายน้ำดีเดน มี 2 รางวัล โดยแยกเปนผูฝกสอนนักกีฬาวายน้ำชาย และผูฝกสอน

นักกีฬาวายน้ำหญิง โดยจะพิจารณาผูฝกสอนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

        14.2.1 ตองเปนผูฝกสอนของจังหวัดท่ีมีชื่อเขารวมแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 38 อยางเปนทางการ 

            14.2.2 ตองมีผลงาน โดยพิจารณาจากนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงที่ทำคะแนนไดสูงสุดในการ

แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 38 

          14.2.3 ตองเปนผูมีความประพฤติตัวเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี ของนักกีฬา และผูฝกสอนทั้งในและ

นอกสนามแขงขัน 

          14.2.4 ตองเปนผูท่ีไมละเมิดขอบังคับ หรือการกระทำท่ีขัดตอเจตนารมณของการสงเสริมกีฬา 
 

15. เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร 

      15.1  ชนะท่ี 1         ไดเหรียญทอง และประกาศนียบัตร 

      15.2  ชนะท่ี 2         ไดเหรียญเงิน และประกาศนียบัตร 

      15.3  ชนะท่ี 3         ไดเหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร 

15.4  ชนะท่ี 4 – 8    ไดประกาศนียบัตร 

      หมายเหต ุ  ทีมวายผลัดท่ีชนะลำดับท่ี 1 – 3  จะไดรับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทุกคนท่ีลงทำ

การแขงขันรอบคัดเลือก หรือรอบชิงชนะเลิศ สวนทีมวายผลัดท่ีชนะลำดับท่ี 4 – 8  ใหประกาศนียบัตร ทุกคน

ท่ีลงทำการแขงขันรอบ คัดเลือก หรือรอบชิงชนะเลิศ 
 

16. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 

     16.1 ใหนักกีฬาผูท่ีไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และแตงกายดวยชุดแขงขัน หรือแตง

กายดวยชุดวอรมทั้งชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแตงกายของนักกีฬาใหเปนไป

ตามระเบียบฯ  

     16.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกีฬาแหงประเทศไทย เทานั้น 
 

17. ตราสัญลักษณผูใหการสนับสนุน 

     การจะมีเครื่องหมายการคา คำโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีมิใชสิทธิ ประ โยชน  ของการ

แขงขัน หรือชื่อจังหวัด ใหมีขนาดไมเกิน 2 x 3 นิ้ว อนึ่ง ชุดที่ใชในการแขงขัน หามนำตรา หรือเครื่องหมาย



การคาที่เปนการประชาสัมพันธการขายหรือเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใสลงทำการแขงขันโดย

เด็ดขาด  

     อนุญาตใหใชชื่อจังหวัด หรือชื่อนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 

     1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. 

     2. ชื่อจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไมเกิน 5 ซม. 

 

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

 



รายการแขงขันวายน้ำกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 38 “นครสวรรคเกมส” 

ณ  จงัหวัดนครสวรรค 

 

วันที 1 

 

วันท่ี 4 

101 ฟรีสไตล 200เมตร ชาย 401 ฟรีสไตล 800เมตร หญิง 

102 กรรเชียง 200เมตร หญิง 402 ผีเสื้อ 100เมตร ชาย 

103 กรรเชียง 100เมตร ชาย 403 กรรเชียง 100เมตร หญิง 

104 กบ 100เมตร หญิง 404 กบ 100เมตร ชาย 

105 ผีเสื้อ 200เมตร ชาย 405 ผีเสื้อ 200เมตร หญิง 

106 ผลัดฟรีสไตล 4x100เมตร หญิง 406 เดี่ยวผสม 400เมตร ชาย 

107 ผลัดฟรีสไตล 4x100เมตร ชาย 407 ฟรีสไตล 200เมตร หญิง 

    408 ผลัดฟรีสไตล Mixed 4x100เมตร ทีมผสม  

วันท่ี 2 วันท่ี 5 

201 ฟรีสไตล 800เมตร ชาย 501 ผีเสื้อ 50เมตร ชาย 

202 ผีเสื้อ 50เมตร หญิง 502 กบ 50เมตร หญิง 

203 กรรเชียง 50เมตร ชาย 503 ฟรีสไตล 100เมตร ชาย 

204 ฟรีสไตล 100เมตร หญิง 504 ฟรีสไตล 1500เมตร หญิง 

205 เดี่ยวผสม 200เมตร ชาย 505 กรรเชียง 200เมตร ชาย 

206 กบ 200เมตร หญิง 506 ผลัดผสม Mixed 4x100เมตร ทีมผสม 

207 ผลัดฟรีสไตล 4x200เมตร ชาย      

วันท่ี 3 วันท่ี 6 

301 กรรเชียง 50เมตร หญิง 601 ฟรีสไตล 50เมตร หญิง 

302 ฟรีสไตล 50เมตร ชาย 602 กบ 50เมตร ชาย 

303 เดี่ยวผสม 400เมตร หญิง 603 ฟรีสไตล 400เมตร หญิง 

304 กบ 200เมตร ชาย 604 ฟรีสไตล 1500เมตร ชาย 

305 ผีเสื้อ 100เมตร หญิง 605 เดี่ยวผสม 200เมตร หญิง 

306 ฟรีสไตล 400เมตร ชาย 606 ผลัดผสม 4x100เมตร ชาย 

307 ผลัดฟรีสไตล 4x200เมตร หญิง  607 ผลัดผสม 4x100เมตร หญิง 

 



ภาคผนวก 
 

1. จำนวนเหรียญ 

   ประเภทบุคคล    ทอง 34 เหรียญ  เงิน 34 เหรียญ  ทองแดง 34 เหรียญ   รวม  102  เหรียญ 

   ประเภททีม         ทอง 64 เหรียญ  เงิน 64 เหรียญ  ทองแดง 64 เหรียญ   รวม  192  เหรียญ 

   รวมท้ังสิ้น           ทอง 98 เหรียญ  เงิน 98 เหรียญ  ทองแดง 98 เหรียญ   รวม  294  เหรียญ 

   สำรอง                 ทอง 5 เหรียญ เงิน 5 เหรียญ ทองแดง 5 เหรียญ   รวม    15 เหรียญ 
 

2. จำนวนประกาศนียบัตร  

    2.1  นักกีฬาวายน้ำ 

           ประเภทบุคคล  อันดับท่ี 1 – 8     จำนวน  34 รายการ  จำนวนใบประกาศนียบัตร   272  ใบ 

           ประเภททีม      อันดับท่ี 1 – 8     จำนวน   8 รายการ  จำนวนใบประกาศนียบัตร   512  ใบ 

           รวมใบประกาศนียบัตรท้ังสิ้น 784  ใบ สำรองใบประกาศนียบัตร  10  ใบ 

    2.2  ประกาศนียบัตรผูแทนสมาคมและผูตัดสินจากสมาคม   32   ใบ   

    2.3  ประกาศนียบัตรเจาหนาท่ีผูฝกสอน   100  ใบ 

    2.4  ประกาศนียบัตรผูชวยผูตัดสินและเจาหนาท่ี ของจังหวัดเจาภาพ  100  ใบ 
 

3. จำนวนผูชวยผูตัดสินและเจาหนาท่ี ของจังหวัดเจาภาพ 

    3.1 กรรมการจับเวลา ลูละ 2 คน  8 ลู  สำรอง  2 คน    รวมท้ังสิ้น  18  คน 

    3.2 กรรมการดูการกลับตัว ลูละ 2 คน 8 ลู    รวมท้ังสิ้น  16  คน 

    3.3 กรรมการเชือกฟาลว  2 คน 

3.4 กรรมการเดินใบเวลา 4 คน 

3.5 กรรมการรับรายงานตัว  6 คน 

3.6 กรรมการเดินตะกราเสื้อผา  16 คน 

    3.7 กรรมการเสนชัย  6 คน 

3.8 กรรมการผูประกาศ  2 คน 

    3.9 กรรมการบันทึกเวลาและคอมพิวเตอร   4 คน 

    3.10 กรรมการทำผลการแขงขัน  4 คน 

 3.11 เจาหนาท่ีเครื่องเสียง  2 คน 

    3.12 ฝายพิธีการ  10 คน 

 3.13 ธุรการท่ัวไป 5  คน 

   3.14 สวัสดิการ  5  คน 

รวมผูชวยผูตัดสิน และเจาหนาท่ีท้ังส้ิน   100 คน 

 

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

 



โปรแกรมการแขงขันวายน้ำในระดับภาค  สำหรับการแขงขัน 2 วัน 

 

วันท่ี 1  วันท่ี 2 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

101 ฟรีสไตล 800  เมตร    หญิง  201 ฟรีสไตล 1500  เมตร      หญิง 

102 ฟรีสไตล 50  เมตร      ชาย  202 ฟรีสไตล 50  เมตร    หญิง 

103 ผีเสื้อ 100  เมตร       หญิง  203 กรรเชียง 200  เมตร   ชาย 

104 ผีเสื้อ 100  เมตร       ชาย  204 กรรเชียง 200  เมตร หญิง 

105 เดี่ยวผสม 200  เมตร     หญิง  205 เดี่ยวผสม 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 ผีเสื้อ 200  เมตร     หญิง 

109 กบ 200  เมตร หญิง  209 ผีเสื้อ  200  เมตร     ชาย 

110 ฟรีสไตล 200  เมตร     ชาย  210 ฟรีสไตล 100  เมตร    หญิง 

111 ฟรีสไตล 200  เมตร     หญิง  211 ฟรีสไตล 100  เมตร   ชาย 

112 เดี่ยวผสม 400  เมตร ชาย  212 เดี่ยวผสม 400  เมตร      หญิง 

113 ผีเสื้อ 50  เมตร หญิง  213 กบ 50  เมตร        ชาย 

114 ผีเสื้อ 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 

117 ฟรีสไตล 1500 เมตร  ชาย  217 ฟรีสไตล 800 เมตร  ชาย 

 

 



โปรแกรมการแขงขันวายน้ำในระดับภาค  สำหรับการแขงขัน 3 วัน 

 

วันท่ี 1 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

101 ฟรีสไตล 800 เมตร  ชาย  102 ฟรีสไตล 1500 เมตร หญิง 

103 กรรเชียง 50  เมตร      หญิง  104 กรรเชียง 50   เมตร        ชาย 

105 กบ 100  เมตร หญิง  106 กบ 100  เมตร            ชาย 

107 ผีเสื้อ 200  เมตร หญิง  108 ผีเสื้อ 200  เมตร            ชาย 

109 ฟรีสไตล 200  เมตร     หญิง  110 ฟรีสไตล 200  เมตร       ชาย 

111 เดี่ยวผสม 400  เมตร หญิง  112 เดี่ยวผสม 400   เมตร   ชาย 
 

      
วันท่ี 2 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

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 ผีเสื้อ 50  เมตร      ชาย  208 ผีเสื้อ 50  เมตร            หญิง 

209 ฟรีสไตล 100  เมตร      ชาย  210 ฟรีสไตล 100  เมตร      หญิง 

211 เดี่ยวผสม 200 เมตร      ชาย  212 เดี่ยวผสม 200  เมตร    หญิง 
 

      
วันท่ี 3 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

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 ผีเสื้อ 100  เมตร     ชาย  308 ผีเสื้อ 100  เมตร            หญิง 

309 ฟรีสไตล 50   เมตร   ชาย  310 ฟรีสไตล 50  เมตร   หญิง 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแขงขันวายน้ำในระดับภาค  สำหรับการแขงขัน 4 วัน 

 

วันท่ี 1  วันท่ี 2 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

101 ฟรีสไตล 400  เมตร ชาย 
 201 ฟรีสไตล 800 เมตร ชาย 

102 ฟรีสไตล 800  เมตร   หญิง  202 เดี่ยวผสม 400  เมตร หญิง 

103 กบ 50  เมตร         ชาย  203 เดี่ยวผสม 400  เมตร ชาย 

104 กบ 50  เมตร         หญิง  204 ผีเสื้อ 100  เมตร หญิง 

105 ฟรีสไตล 100  เมตร   ชาย  205 ผีเสื้อ 100  เมตร ชาย 

106 ฟรีสไตล 100  เมตร   หญิง  206 ฟรีสไตล 200  เมตร  หญิง 

107 กรรเชียง 200  เมตร  ชาย  207 ฟรีสไตล 200  เมตร ชาย 

108 กรรเชียง 200  เมตร หญิง  208 กบ 100   เมตร หญิง 

 
      

วันท่ี 3  วันท่ี 4 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

301 ฟรีสไตล 1500  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 ผีเสื้อ 50  เมตร       ชาย  404 ผีเสื้อ 200  เมตร         หญิง 

305 ผีเสื้อ 50  เมตร       หญิง  405 ผีเสื้อ 200   เมตร        ชาย 

306 กรรเชียง 100  เมตร ชาย  406 ฟรีสไตล 400  เมตร หญิง 

307 กรรเชียง 100  เมตร หญิง  407 ฟรีสไตล 50   เมตร     ชาย 

308 เดี่ยวผสม 200  เมตร ชาย  408 เดี่ยวผสม 200  เมตร    หญิง 

309 ฟรีสไตล 50  เมตร หญิง 
    

 

 

 

 



โปรแกรมการแขงขันวายน้ำในระดับภาค  สำหรับการแขงขัน 5 วัน 
 

 
วันท่ี 1 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

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 

วันท่ี2 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

201 เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง  202 เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย 

203 ฟรีสไตล 100 เมตร หญิง  204 ฟรีสไตล 100 เมตร ชาย 

205 ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง  206 ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย 

วันท่ี3 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

301 กรรเชียง 100 เมตร ชาย  302 กรรเชียง 100 เมตร หญิง 

303 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย  304 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง 

305 กบ 200 เมตร ชาย  306 กบ 200 เมตร หญิง 

307 ฟรีสไตล 1500 เมตร ชาย  308 ฟรีสไตล 1500 เมตร หญิง 

วันท่ี4 

รายการ ประเภท เพศ  รายการ ประเภท เพศ 

401 ฟรีสไตล 200 เมตร ชาย  402 ฟรีสไตล 200 เมตร หญิง 

403 เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย  404 เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง 

405 กรรเชียง 200 เมตร ชาย  406 กรรเชียง 200 เมตร หญิง 

วันท่ี5 

รายการ ประเภท เพศ   ประเภท เพศ 

501 ฟรีสไตล 50 เมตร หญิง  502 ฟรีสไตล 50 เมตร ชาย 

503 กบ 50 เมตร หญิง  504 กบ 50 เมตร ชาย 

505 ผีเสื้อ100 เมตร หญิง  506 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย 

507 ฟรีสไตล 800 เมตร หญิง  508 ฟรีสไตล 800 เมตร ชาย 

 

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



หลักเกณฑในการคัดเลือกนักกีฬาวายน้ำระดับภาค 
 

1. จังหวัดท่ีสงนักกีฬาเขาแขงขันในระดับภาค จะสงนักกีฬาชาย ไดไมเกิน 15 คน และนักกีฬาหญิง ไดไม

เกิน 15 คน 

2. ในรายการแขงขันประเภทบุคคล แตละจังหวัดสงแขงขันไดไมเกินประเภทละ 2 คน สวนประเภททีม

แตละจังหวัดสงแขงขันได รายการละไมเกิน 1 ทีม 

3. จำนวนนักกีฬาในแตละภาค ประกอบไปดวย นักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง รวมกันไมเกิน 60 คน 

4. นักกีฬาที่ผานการคัดเลือกในระดับภาค จะตองผานเกณฑ เวลามาตรฐาน ที่กำหนดไวในระเบียบกีฬา

เยาวชนแหงชาต ิ

5. วิธีการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา ชาย 30 คน หญิง 30 คน ตามขอ 3 

5.1 นักกีฬาท่ีลงแขงขันชนะลำดับท่ี 1 ประเภทบุคคล และผานเกณฑเวลามาตรฐาน 

5.2 หากขอ 5.2 ไมครบ ใหพิจารณานักกีฬาท่ีลงแขงขันชนะลำดับท่ี 2 ประเภทบุคคล (นักกีฬาตองไมซ้ำ

กับนักกีฬาที่ชนะลำดับที่ 1 ประเภทบุคคล) และผานเกณฑเวลามาตรฐาน แตถาจำนวนยังไมครบ

ใหพิจารณานักกีฬาท่ีผานเกณฑเวลามาตรฐาน ในลำดับ ตอไปจนกวาจะครบจำนวน 

5.3 กรณีท่ีนักกีฬาเกิน จำนวน 30 คน  

5.3.1 ใหพิจารณานักกีฬาท่ีมีทารอง และผานเกณฑเวลามาตรฐาน วาใครมีลำดับท่ีดีกวากัน 

5.3.2 ในกรณีท่ีมีลำดับท่ีทารอง และผานเกณฑเวลามาตรฐานเทากันใหพิจารณาวา ใครมีรายการท่ี

ผานเกณฑเวลามาตรฐานมากกวากัน 

5.3.3 ในกรณีท่ีมีลำดับท่ีทารอง และผานเกณฑเวลามาตรฐานเทากัน และมีรายการท่ีผานเกณฑ 

เวลามาตรฐานเทากันใหตัดสินโดยวิธีการจับสลาก 

5.4 ในกรณีที่ไดจำนวนนักกีฬาชายไมครบ 30 คน หรือนักกีฬาหญิงไมครบ 30 คน ใหพิจารณา

นักกีฬาชายหรือหญิงท่ีผานเกณฑ  เพ่ิมใหครบ 60 คน ในภาคนั้น 

6. ใหตัวแทนแตละจังหวัด จัดทำรายชื่อนักกีฬาท่ีผานเกณฑคัดเลือกของตนใหม วาจังหวัดใดไดนักกีฬาชาย

ก่ีคนและนักกีฬาหญิงก่ีคน แลวใหกรอกรายชื่อนักกีฬาใน แบบฟอรมท่ี 1 (ENTRY FORM BY NAME) 

7. ใหตัวแทนแตละจังหวัด จัดทำรายการแขงขันของนักกีฬาที่ผานเกณฑคัดเลือกใหม โดยใหกรอก

รายการแขงขันของนักกีฬาที่ผานเกณฑคัดเลือก ลงในแบบฟอรมที่ 2 (ENTRY FORM BY EVENT) 

พรอมท้ังกรอกเวลาท่ีแขงขันไดในระดับภาค ลงไปดวย 

8. นักกีฬาที่ผานเกณฑ คัดเลือกในระดับภาค จะตองลงแขงขันในระดับชาติ ตามรายการที่สมัครทำการ

แขงขันระดับภาค หามสละสิทธิ์ใหผูอ่ืน 

9. สำหรับประเภททีม จังหวัดใดท่ีมีนักกีฬาผานเกณฑ คัดเลือกในระดับภาค ตั้งแต 4 คน มีสิทธิ์ สมัครสง

แขงขันไดตามหลักเกณฑ แตหามใสเวลา 

10. สำหรับเจาหนาท่ีประจำทีมใหพิจารณา ในอัตราสวน นักกีฬา 6 คน ตอ ผูฝกสอน 1 คน 

 

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