
ที่ ส.ว.ท./ว 0768/2563 
29  กันยายน  2563 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

เรียน ประธานสโมสรสมาชิกสามัญ ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 1  ฉบับ 
2. กำหนดการประชุมฯ จำนวน 1  ฉบับ 
3. บัญชีรายชื่อสโมสรสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิ์ออกเสียง จำนวน 1  ฉบับ 
4. ใบตอบรับ จำนวน 1  ฉบับ 
5. ใบมอบอำนาจ จำนวน 1  ฉบับ 

ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จะสิ้นสุดวาระการดำรง
ตำแหน่งในวันที ่ 28 ตุลาคม 2563 ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมจึงได้
กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
พาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องประธานสั่งการและปิดประชุม 

ในการนี้ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จึงได้ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่
วิสามัญ ประจำปี 2563 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยจักขอบคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายธนาวิชญ์  โถสกุล) 
เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

สำนักงานเลขาธิการ 
โทรศัพท์  02 170 9468 
โทรสาร   02 170 9469  
E-mail : thaitsa@swimming.or.th 



 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2563 
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ช้ัน 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

  ********************************************* 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองอื่น ๆ   
 
ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองประธานส่ังการและปิดประชุม 
 
 

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

 
สำนักงานเลขาธิการ 

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
 
 



 

 
 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ ประจ ำปี 2563 

สมำคมกีฬำว่ำยน ้ำแห่งประเทศไทย 
 ในวันเสำร์ที่ 7 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.00 น.  

ณ ห้องพำวิลเลี่ยน เอ ช้ัน 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 
************************************* 

 
 เวลา  09.00 – 09.30 น. -  ลงทะเบียน 

     -  รับประทานอาหารว่าง 

 เวลา  10.00 – 12.00 น. -  ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี  2563 

 เวลา  12.00 – 13.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 

     -  เสร็จส้ินการประชุม 

 

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

ส านักงานเลขาธิการ 
สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2563  

สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

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

ข้าพเจ้า................................................................................................... ...........ต าแหน่ง ประธานสโมสรสมาชิก 

สโมสร...........................................................................................................................................(ระบชุื่อสโมสร) 

สถานที่ติดต่อ................................................................................................................ ......................................... 

รหัสไปรษณีย์.....................อีเมล์.................................................โทรศัพท์.........................โทรสาร....................... 

  เข้าร่วมประชุมด้วยต้นเอง           

  ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ขอส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม    

  ชื่อ...........................................................สกุล.......................................................... . 

 

 ลงชื่อ  ............................................................. 
 (...............................................) 

ต าแหน่ง ประธานสโมสรสมาชิก หรือ ผู้มีอ านาจ 
 

หมายเหตุ : ขอใหส้่งใบตอบรับมายังอีเมล์สมาคมฯ thaitsa@swimming.or.th ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบมอบอ านาจเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2563  

สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

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

 ข้าพเจ้า......................................................................................................................................... ........... 

ต าแหน่ง ประธานสโมสรสมาชิก .......................................................................................................(ชื่อสโมสร) 

สถานที่ติดต่อ................................................................................................................ ......................................... 

รหัสไปรษณีย์....................อีเมล์.................................................โทรศัพท์................... .......โทรสาร....................... 

 

 ขอแต่งตั้งให้.............................................................................................. ...............................................

สถานที่ติดต่อ................................................................................................................ .........................................  

รหัสไปรษณีย์....................อีเมล์.................................................โทรศัพท์................... .......โทรสาร....................... 

เป็นผู้แทนของสโมสร.........................................................................เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2563 

ของสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที ่7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ 

ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้มีอ านาจในการเสนอข้อคิดเห็น 

และออกเสียงลงมติต่างๆ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ การใดที่ผู้แทนได้กระท าเปรียบเสมือนเป็นการกระท าของ

ข้าพเจ้าทุกประการ 
 

ลงชื่อ       ............................................... ลงชื่อ       ............................................... 
(...............................................) (...............................................) 

ต าแหน่ง ประธานสโมสรสมาชิก/ผู้มีอ านาจแต่งต้ัง ต าแหน่ง ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
  

ลงชื่อ .............................................. พยาน ลงชื่อ .............................................. พยาน 
(...............................................) (...............................................) 

หมายเหตุ : ขอให้น าใบมอบอ านาจตัวจริง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่มีอ านาจแต่งตั้ง 

และผู้ได้รับการแต่งตั้งพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง น ามายื่น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที ่7 พฤศจิกายน 2563 

 



ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ
1 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนม่ัน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
2 ชมรมกีฬาระบ้าใต้น ้าปทุมธานี นางอภิรดี แสงรัศมี ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
3 ชมรมว่ายน ้าครูเม้าส์สวีมม่ิง นายสมโภชน โพธ์ิทอง ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
4 ชมรมว่ายน ้าอัสสัมชัญระยอง นายนะนะ บุญช่ืน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
5 สโมสรราชนาวีพัทยา นายคณิต ดีเด่น ภาค 1 มีสิทธ์์ิออกเสียง
6 สโมสรแฟมิล่ีปาร์ค ชลบุรี นายเชิดศักด์ิ ดอนประสิม ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
7 ชมรมว่ายน ้าฉลามบูรพา นายสิทธ์ิเวช คงสมฤกษ์ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
8 ชมรมว่ายน ้าอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช พ.อ.สุวิทย์ พูลศิลป์ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
9 สโมสรกีฬาทางน ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธนกร เน่ืองค้ามา ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
10 สโมสรรัตนศรีเกียรติ (RSSC) นต.ปิติพัฒน์ รัตนศรีเกียรติ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
11 สโมสรราชพฤกษ์นนท์ นายวัชระ โตเจริญ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
12 ชมรมว่ายน ้าเคเอส สปริ นเตอร์ ปทุมธานี นายกฤษดา ขวาแซ้น ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
13 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา สุรสิทธ์์ิ สุขชัย ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
14 ชมรมว่ายน ้าพรีโอทาวน์บ้านบึง นายเอกสิทธ์์ิ ขจรเกียรติกุล ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
15 สโมสรสปร๊ินสวิมม่ิงคลับ นายสวัสด์ิ อินทพรอุดม ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
16 สโมสร Alex Swim Team นายเอนก ห้าวแสน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
17 สโมสรโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช สกูล นายมาร์ค แมคเวย์ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
18 ชมรมว่ายน ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.อ.อ.พีรพงษ์ เวชบุตร ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
19 ชมรมว่ายน ้าเซ็นทรัลแอร์ นายวรวุฒิ อ้าไพวรรณ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
20 ชมรมว่ายน ้าสระแก้วสวิมม่ิง นางเมธินี วัฒนโรจนาพร ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
21 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดนนทบุรี ด.ร.เฉลิมพล นิยมสิทธ์ุ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
22 ชมรมว่ายน ้าเฮอริเคน สวิมม่ิงคลับ นายนิรุติ ดีเจริญ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
23 ชมรมว่ายน ้ากีฬาแสนสุข นายวิชาญ หมอกเจริญ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
24 สโมสรว่ายน ้ากองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี ยง ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
25 สโมสรว่ายน ้า เอ็นดี สวิมม่ิง คลับ นายนิคม บุญวิเศษ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
26 สโมสรโรงรียนเตรียมทหาร พันเอกธนากร อินอ่อน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
27 ชมรมว่ายน ้าประภัสสรวิทยา นายไชยยศ ตันประภัสร์ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
28 ชมรมกีฬาว่ายน ้าจังหวัดสมุทรสาคร นายสมสัก รอดทยอย ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
29 บ้านเรียนกีฬา นายไทรัช สุริวงศ์ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
30 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นายเกชา มีสวน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง

รายช่ือสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธ์ิออกเสียง และไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

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

ผู้มีอ้านาจ

หมายเหตุ: สมาชิกท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง คือสมาชิกใหม่ท่ีสมัครในปี 2563 และสมาชิกท่ีช้าระค่าสมาชิกรายปีเกินก้าหนด



ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธ์ิออกเสียง และไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

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

ผู้มีอ้านาจ
31 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดร.บัญชา แสงหิรัญ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
32 ชมรมว่ายน ้ามหาวิทยาลัยบูรพา นายไพโรจน์ สว่างไพร ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
33 ชมรมว่ายน ้าอัสสัมชัญศรีราชา นายเชิดชัย ยังให้ผล ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
34 ชมรมว่ายน ้าเมืองพัทยา นายธนกร ศรีสุข ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
35 สโมสร Black Bear Swim Team นางสาววรรณิภา ชิวปรีชา ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
36 ชมรมว่ายน ้าเทศบาลเมืองหนองปรือพัทยา นายธนัท อยู่สุภาพ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
37 ชมรมว่ายน ้ารามอินทรา 5 นางสาวอัญชลี เณรแตง ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
38 ฉลามขาวระยอง นางนวภรรค แก้วรุ่งเรือง ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
39 โจเกิ น สวิมม่ิง นางลมัย สน่ันเอื อ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
40 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนสาธิตบางนา นายภาคินัย สุนทรวิภาต ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
41 สโมสรว่ายน ้า แฟมิล่ี สวิม นายนริศชาย วิญญาณ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
42 สโมสรว่ายน ้าบางบัวทอง นนทบุรี นายชวาลวัฒ์ บุญนก ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
43 ชมรมว่ายน ้าราชนาวีระยองสัมพันธ์สวิมม่ิง นายนคร กองเพ่ิมพูล ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
44 สโมสรว่ายน ้าราบ 11 เพชราวุธ นายจีราวัฒน์ ชัยจรูญเกียรติ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
45 สโมสรมิราเคล นายธาดา มินซันดิน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
46 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง นายธนเดช จันทร์แก้ว ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
47 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดจันทบุรี นายณรงค์ ขาวนวล ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
48 สโมสรแกรนด์รอยัลฉะเชิงเทรา นายธนวิชญ์ บุญรอด ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
49 อาร์ เอส ที สวิมทีม (RST Swim Team) Sofie Atkinson ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
50 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนสาธิต พิบูลย์บ้าเพ็ญ" ม.บูรพา นางสาวสุวิชญา ทองทรัพย์ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
51 สโมสร ISB Panthers Mr.Corry Day ภาค 1 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

52 ชมรมว่ายน ้าบ้านฉาง ร.ท.สุรชัย ก้าเนิดเกาะ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
53 สโมสรเบญจพลชลบุรี นายเฉลิมพล ลาเลิศ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
54 สโมสรว่ายน ้าราชนาวีสัตหีบ นาวาตรีสมยศ พานเจิม ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
55 สโมสรโรงเรียนยินดีวิทย์ นางสาวอตินุช สุขสด ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
56 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา นางเพชรา เหลืองอ่อน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
57 ชมรมว่ายน ้าจันทบูรพา นายวิทยา วรคนอง ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
58 ชมรมว่ายน ้าเยาวชนราชนาวีโรงเรียนนายเรือ นาวาเอกหญิงพามีล่า จันทมาศ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
59 สโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต นายพงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ ภาค 1 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

60 ชมรมว่ายน ้ากิตติภูมิสวิมม่ิงคลับ นายกนกศักด์ิ วิเศษเจริญ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง

หมายเหตุ: สมาชิกท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง คือสมาชิกใหม่ท่ีสมัครในปี 2563 และสมาชิกท่ีช้าระค่าสมาชิกรายปีเกินก้าหนด



ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธ์ิออกเสียง และไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

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

ผู้มีอ้านาจ
61 สโมสรว่ายน ้าโต๋วเต๋สวิมคลับ นายวิเชียร กันตถาวร ภาค 1 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

62 โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน Mr.Laurent Goetschmann ภาค 1 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

63 ชมรมว่ายน ้าดาราสมุทร นายลาเมธ ส่างแก้ว ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
64 สโมสรราชนาวี น.ท.คชพล งามชาลี ภาค 1 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

65 สโมสรกองทัพบก ร.ท.ทองทศ โอสถานนท์ ภาค 1 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

66 วิคตอร่ีทีม นายมรกต กันยะมี ภาค 1 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

67 ชมรมว่ายน ้าอควาแมนทีม นายศิรธันย์ รุจิกรหิรัณย์ ภาค 1 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

68 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 นางจารีรัตน์ เทพเรียน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
69 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนบางละมุง นายธวัชชัย ภูทองเงิน ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
70 ชมรมว่ายน ้ามหาวิทยาลัยกีฬา จ.ชลบุรี นายจิระเมศร์ ธนกุลอธิโรจน์ ภาค 1 มีสิทธ์ิออกเสียง
71 ชมรมว่ายน ้าบ้านเด็กคิดดี พ.อ.อ.พีวรรณ พัฒนะ ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
72 ชมรมว่ายน ้าชลตะวัน สระบุรี นางวาสนา ศรีภมร ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
73 สโมสรต้นกล้าสวิมม่ิง นายวรวิทย์ ธรรมาเจริญราช ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
74 ชมรมว่ายน ้า Hua Hin Swimming Clup นายชวินพัฒน์ สร้อยสังวาลน์ ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
75 ชมรมว่ายน ้านครอ้อมน้อย นายมนูญ ขวัญเมือง ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
76 ชมรมว่ายน ้าสระบุรี จ.ส.อ.ศุภโชค วิเศษทอง ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
77 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสน ผศ.ดร.ณชพงศ์ อุดมศรี ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
78 ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี พันเอกชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
79 อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ร.ต.สหัสนัย วราภักดี ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
80 ชมรมว่ายน ้าประจวบฯ สวิมม่ิงคลับ นายสิทธ์ิพงษ์ วงศ์แหวน ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
81 สโมสรโรงเรียนนครสวรรค์ นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธ์ิ ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
82 ชมรมว่ายน ้าเยาวชนราชบุรี นายชัยวัฒน์ บัวคล้าย ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
83 สโมสรศิริมงคล มหิดล ศ.นพ.อรรถ นานา ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
84 ชมรมว่ายน ้ากรุงเก่า ร.ต.ท.วันชัย ชาแจ้ง ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
85 ชมรมว่ายน ้าทีมฟิวเจอร์สตาร์หนองแค นายกิตติ วราหล ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
86 สโมสรว่ายน ้าเมืองท่าเรือพระแท่น นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
87 สโมสรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม นายพสภัค มาบืนยง ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
88 สโมสรว่ายน ้าเทศบาลเมืองพระแท่น จ.ส.อ.วรเศรษฐ์ ชาญฤทธ์ินรีกุล ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
89 สโมสรนารายณ์สวิมม่ิง น.ท.ชูเกียรติ นัยจรัญ ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
90 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นางสมจิต บุญคงแสน ภาค 2 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

หมายเหตุ: สมาชิกท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง คือสมาชิกใหม่ท่ีสมัครในปี 2563 และสมาชิกท่ีช้าระค่าสมาชิกรายปีเกินก้าหนด



ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธ์ิออกเสียง และไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

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

ผู้มีอ้านาจ
91 อนุบาลนครสวรรค์ นายสิทธ์ิโชค เปาอินทร์ ภาค 2 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

92 ชมรมว่ายน ้านาคประสิทธ์์ิ นายสัมพันธ์ มรกตจินดา ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
93 ชมรมว่ายน ้าอรุณประดิษฐ เพชรบุรี นายยอดพล พลบุตร ภาค 2 มีสิทธ์ิออกเสียง
94 ชมรมว่ายน ้าครูมุ่ย สวิมม่ิง คลับ นายปกาศิต เกษตระกูล ภาค 2 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

95 ชมรมว่ายน ้า SAT3 Swim นายเจริญชัย สุวรรณศรี ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
96 สโมสร OK Swimming นายชัชวาล โอวรากร ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
97 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิพนธ์ สุวรรณพงศ์ ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
98 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดมหาสารคาม นายธวัชชัย พรมงคลชัย ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
99 สโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ มไขแสง ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
100 สโมสร New Life Swimming Acadamy นายศุภกร ชงัดเวช ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
101 ชมรมว่ายน ้าเมืองย่าโม นายจุมภฏ อินทรนัฏ ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
102 ชมรมว่ายน ้าสุขานารี นางสาวโศภิดา สวัสสิงห์ ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
103 ชมรมว่ายน ้า Jors Swimming Ubon Ratchathani นายพงศกร ลวดทอง ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
104 ชมรมแบล็ค ชาร์ค สวิมม่ิงทีม นายวรุตม์ คูห์สุวรรณ ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
105 ชมรมว่ายน ้าสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น นายปริวรรต ประจันตะเสน ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
106 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดศรีสะเกษ นายประเวทย์ บุญชูกุศล ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
107 สโมสรว่ายน ้าบุรีรัมย์ สวิมม่ิง คลับ นายส้าเริง พลอยเพ็ชร ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
108 ชมรมว่ายน ้า ธกส.สุรินทร์สวิมม่ิงคลับ นายชุมพลศักด์ิ โตประโคน ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
109 มารีย์รักษ์  นครราชสีมา นางกนกพร โชตินอก ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
110 สโมสรนารีนุกูล นายประภาส ทิมา ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
111 ชมรมว่ายน ้าเบบี ชาร์ค 101 นายสมชาย แซ่อึ ง ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
112 ชมรมกีฬาว่ายน ้าจังหวัดนครพนม นายประเสริฐ ธนัตถ์สุวรรณ ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
113 สโมสรโรจนากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเรวัต ศรีสารคาม ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
114 สโมสรลูกกบ SWIM นายนิกร ภูพาดพลอย ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
115 สโมสรปากช่องภูตะวัน นายทวีเกียรติ เจริญรวยวัฒนา ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
116 ชมรมว่ายน ้าขอนแก่นสวิมม่ิงคลับ น.ส.พรทิพย์ พุทธชาด ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
117 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นายสมคิด รักษ์รอด ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
118 สโมสรบ้านบุญสวิมม่ิง นายธนบูลย์ จรัญศิริไพศาล ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
119 ชมรมว่ายน ้าและโปโลน ้าราชภัฏตักสิลา ผศ.ดร.สุรทิน นาราพิรมย์ ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
120 สโมสรว่ายน ้านิรันตรานนท์ นายวณิช นิรันตรานนท์ ภาค 3 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

หมายเหตุ: สมาชิกท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง คือสมาชิกใหม่ท่ีสมัครในปี 2563 และสมาชิกท่ีช้าระค่าสมาชิกรายปีเกินก้าหนด



ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธ์ิออกเสียง และไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

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

ผู้มีอ้านาจ
121 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นายปฏิพัทธ์ิ ทองเทียนวิเศษ ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
122 สโมสรเดอะมอลล์โคราช สวิมม่ิง คลับ นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ภาค 3 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

123 เอกปัญญาสวิมม่ิงคลับ นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ภาค 3 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

124 ชมรมว่ายน ้าสุรินทร์ สวิม นางสาวณัฐชา แซ่อึ ง ภาค 3 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

125 ชมรมว่ายน ้า Mako Shark Team นางสาวสุภาพร วงศ์ปล้อง ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
126 สโมสรว่ายน ้ามหิศรสุรินทร์ นายสิทธ์ิชัย ทวีชัย ภาค 3 มีสิทธ์ิออกเสียง
127 ชมรมว่ายน ้าต่อวัยนครภูเก็จ นายต่อวัย เสฎธโสธร ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
128 ธัญญะปุระ ยูดับเบิลยูซีที มันตาเรส์ นายฟิลิปป์ กราฟ วอน ฮาร์ดเด็นเบิร์ก ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
129 ชมรมว่ายน ้าติณสูลานนท์ สงขลา นายกุณฑล พานิช ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
130 ชมรมว่ายน ้า ครูโอ สุราษฎร์ธานี นายวิโมค กาญจนก้าเนิด ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
131 สโมสร RSSC Suratthani นายธนัทธรณ์ รัตนศรีเกียรติ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
132 สโมสรอุ่นรักเกาะสมุย นายชินาธิป อัครเดชาธรรม ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
133 BISP Flying Fish Swimming Club น.ส.รวิวรรณ จันทร์แจ่ม ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
134 ชมรมว่ายน ้า สภ.อ.เมืองระนอง ร.ต.ท.สุรพล ดีเลิศ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
135 ชมรมว่ายน ้าเทศบาลหาดใหญ่ นายวีรพันธ์ ศรีสุวรรณ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
136 ชมรมว่ายน ้าเทศบาลเมืองสะเดา นายฉัตรชัย จารุรักษา ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
137 ชมรมว่ายน ้าเยาวชนราชนาวีสงขลา พ.จ.อ.อรรณพ เตี ยทอง ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
138 ชมรมว่ายน ้าศรีตาปี นายนนท์ ธันยาดิษย์ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
139 สโมสรตรังคริสเตียน นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
140 Betong Swimming Club นายภาณุภณ ปริเปรมกุล ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
141 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นายสุทิศ ขุนศรีจันทร์ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
142 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา นางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
143 สโมสรกีฬาทางน ้า สมาคมกีฬาจังหวัดพังงา นายสุรพล โครตสมบัติ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
144 ชมรมว่ายน ้าสมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธ์ิ ทองช่วย ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
145 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดกระบ่ี นายสุรศักด์ิ เฉลิมชัย ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
146 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดระนอง นายอลงกรณ์ ทุมชาติ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
147 ศูนย์กีฬาว่ายน ้า ศวมอ.หาดใหญ่ นางสาวเบญจรัตน์ สิทธ์ิกุลนันท์ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
148 ชมรมว่ายน ้าเทศบาลต้าบลบางนายสีตะก่ัวป่า นายวีระยุทธ ฉันทกุล ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
149 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดยะลา นายปฏิภาณ ละอองเพชร ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
150 ชมรมว่ายน ้า อบจ.นครศรีธรรมราช นายสุริโย คงศรี ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง

หมายเหตุ: สมาชิกท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง คือสมาชิกใหม่ท่ีสมัครในปี 2563 และสมาชิกท่ีช้าระค่าสมาชิกรายปีเกินก้าหนด



ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธ์ิออกเสียง และไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

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

ผู้มีอ้านาจ
151 ชมรมว่ายน ้าเทศบาลเมืองสตูล นายสมศักด์ิ เหร็บควนเค่ียม ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
152 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ นายโอวาท อุกฤษณ์ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
153 ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต้าบลปลายพระยา นางดารุณี วิเลศ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
154 ชมรมว่ายน ้าภูเก็ตคันทรีโฮม นายอิทธิรัตน์ พลเย่ียม ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
155 ชมรมว่ายน ้าท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพังงา น.ส.กิตติยาพร บุญย่อง ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
156 ชมรมว่ายน ้าไทเกอร์สวิมม่ิง นายกมล โพชสาลี ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
157 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดสงขลา นายเกษม อนนตรี ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
158 ชมรมว่ายน ้าตันติวัช นายวีระยุทธ ตรีชัย ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
159 ชมรมว่ายน ้าน่านน ้าสมุย นางสาวพัทธ์ธิดา แก้วเกื อ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
160 ชมรมว่ายน ้าเทศบาลนครตรัง นายวิรศักด์ิ อักษเรศ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
161 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนสาธิต (ปัตตานี) นายไพรสัญ แสงศิลา ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
162 ชมรมว่ายน ้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี  นายกู้เกียรติ บุญมี ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
163 ชมรมมว่ายน ้าจังหวัดภูเก็ต นางดวงรดา รุ่งศรีสุข ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
164 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนตะก่ัวป่าเสนานุกูล ว่าท่ี ร.ต.ลิขิตร มณีไชย ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
165 ชมรมว่ายน ้าเทศบาลเมืองทุ่งสง นายธวัชชัย สุชาติพงษ์ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
166 ชมรมผู้ปกครองเยาวชนกีฬาว่ายน ้านครศรีธรรมราช นายประเสริฐ ถนอมนาย ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
167 โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย น.ส.อัชฌาดา สายทอง ภาค 4 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

168 ชมรมศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.นกุล โสตถิพันธ์ุ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
169 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดพังงา นายเอิบ ชูโชติ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
170 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ นางกุลวดี อุทัยเฉลิม ภาค 4 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

171 ชมรมว่ายน ้า เค.เจ.สวิมม่ิง นางอุบล ประสมทอง ภาค 4 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

172 ชมรมกีฬาว่ายน ้าจังหวัดชุมพร นายสุเมธ มณีโชติ ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
173 ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) นายวงศ์พัทธ์ ชูด้า ภาค 4 มีสิทธ์ิออกเสียง
174 ชมรมว่ายน ้ากว๊านพะเยาสวิมม่ิงทีม นางอัญชลี บุญเรือง ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
175 ชมรมว่ายน ้าผดุงราษฎร์พิษณุโลก นายธีรัช ทองช่วง ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
176 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนโกวิทธ้ารงเชียงใหม่ นายอนุชิต เวียงทอง ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
177 ชมรมว่ายน ้า อบจ.น่าน นายธีระพันธ์ เกธาเกษร ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
178 ศูนย์กฝึกกีฬาว่ายน ้าดาวิซ่าฝาง นายธนจักษ์ สิทธ์ิโชค ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
179 ชมรมว่ายน ้าเพชรรัตน์ นายวินัย ผลทิพย์ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
180 ชมรมว่ายน ้าเชียงใหม่ลานนาสวิมม่ิง นายเกียรติศักด์ิ โพธ์ิผ้าใหญ่ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง

หมายเหตุ: สมาชิกท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง คือสมาชิกใหม่ท่ีสมัครในปี 2563 และสมาชิกท่ีช้าระค่าสมาชิกรายปีเกินก้าหนด



ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธ์ิออกเสียง และไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

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

ผู้มีอ้านาจ
181 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดล้าพูน นายอนุชา บุตรมางกูล ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
182 สโมสรโยธาสวิมม่ิง นายประวิทย์ โยธา ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
183 ชมรมว่ายน ้ารัตนเอื อวิทยา นายพงษ์ธาดา สุภาแสน ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
184 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนอนุบาลล้าปาง นายพรศักด์ิ ศักด์ิเดโชกุล ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
185 ชมรมว่ายน ้าโรจนวิทย์มาลาเบ่ียง นายอนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
186 ชมรมว่ายน ้า Kru Karn Swimming Club นายพิชฌุตม์ นิลเนตร ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
187 ชมรมว่ายน ้า อบจ.พิษณุโลก นายสมศักด์ิ เทียบตา ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
188 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย นายสกุล สุนันชัย ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
189 สโมสรไจแอ้น ดี.อาร์.พี.ทีม นายสมเกียรติ เทสินทโชติ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
190 ชมรมว่ายน ้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ต่อพันธ์ ทันดร ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
191 ชมรมว่ายน ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายสุนทร ใหม่ยะ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
192 ชมรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร นายบัญญัติ สิงห์สนธ์ิ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
193 สโมสร UBN SWIM ACADAMY นายเมธาวุฒิ วิลเล่ียมส์ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
194 ชมรมว่ายน ้าฉลามล้านนา นายก้องภพ ช้างชาลี ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
195 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนทศบาล 6 นครเชียงราย นายกฤษฎา ใจกล้า ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
196 ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน ้าจังหวัดแพร่ นางร้าพึง วงศ์ฟู ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
197 ณิช สวิมม่ิง ทีม นายสุขี อาษาพนม ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
198 ชมรมว่ายน ้าแพร่สวิมม่ิงสปอร์ตคลับ นายเอนก  กันตะนา ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
199 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนรังษีวิทยา นายผดุง เงินสร้อย ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
200 ชมรมว่ายน ้ากิตติยะ นายประกิต กิตติยะ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
201 ครูปายสวิมม่ิง นายสมจิตร เล็กสุทธ์ิ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
202 ชมรมว่ายน ้ามณฑลทหารบกท่ี 39 นายทวี จมพรม ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
203 ชมรมว่ายน ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ.เทพฤทธ์ิ เรือนค้า ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
204 ชมรมว่ายน ้าค่ายวชิรปราการตาก จ่าสิบเอกวีระเดช เกตุขาว ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
205 สโมสรว่ายน ้า SPIRIT TEAM นายธนวัฒน์ ปัทมชัยยันต์ ภาค 5 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

206 ชมรมว่ายน ้าพะเยา นายวุฒิภัทร เผ่าฟู ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
207 ชมรมว่ายน ้า S.P. swimming Club Phrae แสงพลอย มุ้งทอง ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
208 สโมสรล้าปางสวิมม่ิงคลับ นายมนชัย ตันศิริเจริญกุล ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
209 ชมรมว่ายน ้าแพร่ นายคงคม กาวีวล ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
210 ชมรมว่ายน ้า ที.ที.สวิมม่ิงอุตรดิตถ์ นายช้านาญ เข็มมงคล ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง

หมายเหตุ: สมาชิกท่ีไม่มีสิทธ์ิออกเสียง คือสมาชิกใหม่ท่ีสมัครในปี 2563 และสมาชิกท่ีช้าระค่าสมาชิกรายปีเกินก้าหนด



ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ
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ผู้มีอ้านาจ
211 ชมรมกีฬาว่ายน ้าจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ หงษ์ดวง ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
212 ชมรมว่ายน ้าฟ้าหลวง เชียงราย นายณัฐวุฒิ ช้านาญ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
213 ศุนย์ฝึกว่ายน ้าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นายอุดม อ้าย ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
214 สโมสรว่ายน ้าเดอะมงฟอร์ด นายวัชระ ทองขันธ์ ภาค 5 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

215 ชมรมว่ายน ้าอนุบาลโรจนวิทย์ นายวีระ เพชรคง ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
216 สโมสรชาละวัน สวิมม่ิง คลับ นายนิพนธ์ เหลืองประเสริฐ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
217 สโมสรประจักษ์สวิม่ิง นายเฉลิมชาติ มหาวัน ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
218 ชมรมว่ายน ้าเชียงรายสปอร์ต นางพรรณพิมล ไชยประเสริฐ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
219 ชมรมว่ายน ้าเวียงโกศัยแพร่ นางอังดารักษ์ สวนจักร ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
220 กองทัพภาคท่ี 3 พิษณุโลก จ.ส.อ.ประทีป  สายทอง ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
221 ชมรมกีฬาว่ายน ้าสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายไพบูลย์ เจริญสันติ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
222 ชมรมว่ายน ้าอ๊อก แอ๊ก สวิมม่ิง อคาเดม่ี นายเชาว์วิศิษฏ์ หม่ันเขตรกิจ ภาค 5 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

223 ชมรมว่ายน ้า อบจ. เชียงราย นายสุรพงษ์ สายทอง ภาค 5 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

224 ชมรมว่ายน ้าราชภัฏพิบูลสงคราม นายเชาวฤทธ์ิ แจ่มใส ภาค 5 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

225 ชมรมว่ายน ้ารุจิรวงศ์ เชียงใหม่ ผศ.ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี  ภาค 5 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

226 ชมรมกีฬาว่ายน ้าโรงเรียนเจริญราษฎร์ นางจีราพร วุฒิการณ์ ภาค 5 ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

227 สโมสร เจีย เจีย สปอร์ตคลับเชียงใหม่ นายสุนทร พิพิธพงศ์สันต์ ภาค 5 มีสิทธ์ิออกเสียง
228 สโมสรมาลิน สลิมม่ิง อะคาดาม่ี Mr. Paul Schofield ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
229 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ นายพยุงค์ สัมมารัตน์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
230 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนไทยคริสเตียน นายกิตติพงศ์ เพ็งพานิช ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
231 ชมรมว่ายน ้า Jack Swimming Clup นายธนภณ จันทร์น้อย ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
232 สโมสรว่ายน ้าอัสสัมชัญธนบุรี นายสันติ ศรีเครือแก้ว ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
233 สโมสรว่ายน ้าศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม นายสมาน สืบสาย ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
234 สโมสรโรงเรียนสตรีวิทยา 2 นายอชิศักด์ิ เอ่ียมส้าอาง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
235 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร นายอุดม ลายทิม ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
236 สโมสรโรงเรียนศุภวรรณ ดร.สุภาพร ศรีเรืองสกุล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
237 ชมรมประชานิเวศน์ สวิมม่ิง จสอ. เกรียงศักด์ิ ก้อนทรัพย์ ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

238 ชมรมว่ายน ้าสองภาษาลาดพร้าว นางธนวดี ธีรภัทรสกุล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
239 สโมสรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
240 สโมสรอัสสัมชัญ แผนกประถม นายทักษบุตร ไกรประสิทธ์์ิ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
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ผู้มีอ้านาจ
241 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนบางกะปิ จ.ส.ต.โกศล ชดพรหมราช ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
242 สโมสรพรหมประทาน น.ส.ศิริวรรณ แน่นหนา ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
243 สโมสร PS Speed Team นายประเสริฐ พานิช ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
244 บางกอกดอฟินส์ Mr.Gordon Mark Ellard ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
245 ศูนย์สร้างเสริมสมรรถภาพก้าลังพล พ.ท.ธิติโชติ พรมโสภา ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
246 สโมสรบีคอนเฮาส์แย้มสอาด นางดวงใจ ตระกูลช่าง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
247 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง นางสาวกฤษดา สาตร์พันธ์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
248 สโมสรอยู่เย็นวิทยา ดร.ลัดดา อ้่าสะอาด ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
249 สโมสรช่างอากาศอ้ารุง นายสมยศ ค้าหุล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
250 ชมรมว่ายน ้าสาธิตปทุมวัน นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
251 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) นายนพดล กองศิลป์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
252 ชมรมว่ายน ้าสิงห์ นายสุริยา สุขสุภักด์ิ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
253 Lions Swim Team (ไลอ้อนสวิมทีม) Michael Farley ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
254 มาซารุทีมไทยแลนด์ นางบัณยดา ซาคุไร ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
255 สโมสรโรงเรียนพระแม่มารี นางสาวรชต ทองอยู่ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
256 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ผศ.สุรวุธ กิจกุศล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
257 สโมสรว่ายน ้าไดจิกรุงเทพ นายจีรชัย ตังครัช ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
258 ชมรมว่ายน ้าโรเงรียนมาเรียลัย นายชาญณรงค์ สายัญท้วม ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
259 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนมีนประสาทวิทยา นางอังคณีย์ เกิดหนุนวงศ์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
260 ชมรมว่ายน ้า 84 พรรษาบางบอน นายธนวัฒน์ โตโอฬาลไชย ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
261 ชมรมว่ายน ้าทีโอที นางศิริรุ่ง สุขศรี ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
262 แบงคอก อีลิท สวิม ทีม นางสาวปานวาด จิตต์ไพโรจน์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
263 สโมสรว่ายน ้าสุขาวดี นางเกษร ประไพหลง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
264 สโมสร Backmagic swimming นายเกียรติศักด์ิ รัสมี ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
265 ชมรมว่ายน ้าสปอร์ตแมนชิพ นายวิโรจน์ พันธ์ุดี ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
266 ชมรมว่ายน ้าคุ้มเจ้าตาก นายธนวัฒน์ ขันสันเทียะ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
267 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ พรรณี อังคณานิจ ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

268 ชมรมว่ายน ้ารุ่งเรือง นายพีรสรณ์ แสงทอง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
269 สโมรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายอ้านวย ไกรทอง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
270 ชมรมว่ายน ้าบูรณะศึกษา นางอัจฉรา ค้าสุวรรณ ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง
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ผู้มีอ้านาจ
271 วิช่ันสวิมม่ิง อะคาเดม่ี นางสาวอุมารัตน์ บุญเกิด ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
272 ชมรมว่ายน ้าศูนย์กีฬาบางมด นายภูริณัฐ เพ็ชรรัตน์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
273 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนอ้านวยศิลป์ นางเพชรชดา เพชรประยูร ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
274 ชมรมว่ายน ้าจารุวัฒนากูล สุชาครีย์ คงทน ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
275 สโมสรเพชรรเกษม 3 นายจักรกฤษ แสงใส ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
276 ชมรมว่ายน ้าการกีฬาแห่งประเทศไทย นายนิธิศักด์ิ แวอุเซ็ง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
277 ชมรมว่ายน ้าศิรินุสรณ์สวิมม่ิง นางสาวสุมุกดา ม่วงศิริ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
278 ชมรมกีฬาทางน ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
279 สโมสรกีฬาทางน ้าจุฬาภรณ์ นายนิพนธ์ ลิ มแหลมทอง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
280 สโมสรว่ายน ้าศูนย์กีฬาลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นางสาวพัชราภรณ์ ค้ามงคล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
281 เดอะแร็กเก็ตคลับ นายปรีชา พุฒทอง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
282 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนอ้านวยศิลป์ธนบุรี นายสุรชัย กังหันทอง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
283 สโมสรวิสุทธารมย์ นายธนาวิชญ์ โถสกุล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
284 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม นายวิเชียร หรรษานิมิตกุล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
285 โรงเรียนนายเรืออากาศ พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
286 สโมสรทหารอากาศ พล.อ.ต.ณรงค์ อินทชาติ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
287 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ศูนย์วิจัยฯ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
288 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ นายประเสริฐ พัฒนกนกชัย ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
289 สโมสรว่ายน ้า พี แอนด์ พี นายอัลดา แดงสากล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
290 ชมรมว่ายน ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
291 สโมสรสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) อ.ภารดี ศรีลัด ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
292 สโมสรไทยนิยมสงเคราะห์ นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
293 สโมสรว่ายน ้าเทพกาญจนา นายสุวัตร ปะวะภูโต ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
294 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อาจารย์ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
295 จี เอส เอ สวิมทีม (GOLD SWIM ACADEMY) นางวราภรณ์ เวล ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
296 สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ นายไกรสีห์ ชมอุตม์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
297 ชมรมว่ายน ้าเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ น.อ.ชัยณรงค์ บุญยรัตกลิน ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
298 สโมสรว่ายน ้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นายวรพงศ์ พัชรวิชญ์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
299 โรงเรียนนานาชาตินิสท์ นายพอล ฮ้อกกิมสัน ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
300 ชมรมว่ายน ้าฉลามธน นายปฏิพันธ์ โชติธรรมาภรณ์ ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
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ท่ี ช่ือสโมสรสมาชิก ภาค หมายเหตุ

รายช่ือสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธ์ิออกเสียง และไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

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

ผู้มีอ้านาจ
301 ชมรมว่ายน ้าเยาวชนราชนาวีบางนา น.ต.สมาน ขจรสมบัติ ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

302 สโมสรพัฒนาไทเกอร์ชาร์ค Cindy Bolakoso ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

303 ศูนย์เยาวชนคลองสามวา นรา โพธ์ิน ้าซับ ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

304 สโมสร Peak Performance Swim Club นายวิสุทธิพงศ์ พันธ์ธง ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

305 สโมสรว่ายน ้ากระเบนน ้าจืด นายพุฒิพงศ์ หิรัญวิจิตร ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

306 สโมสรว่ายน ้าบ้านสมเด็จ นายนิพัทธ์ เลิศณรงค์ ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

307 โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ (เอส เอ มาลีน) นายอาวุธ ชินนภาแสน ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

308 สโมสรว่ายน ้าโรงเรียนสารสาสน์พิทยา นายขจรศักด์ิ กรพินธ์ุวงศ์ ภาค กทม.  
309 ชมรมว่ายน ้าโรงเรียนลาซาล  กรุงเทพฯ นายดนุชา ก่ิงก้าน ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

310 โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา Mr.Matthew Smith ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

311 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียติ บางมด นายจักรชลัช พจนอารี ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

312 ราชกรีฑาสโมสร นายลภัส เผ่าเหลืองทอง ภาค กทม. มีสิทธ์ิออกเสียง
313 ชมรมว่ายน ้าเฟิร์ส สเต็ป สวิมม่ิง นางเมทิกา รัตนปาณะธรรม ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

314 ชมรมว่ายน ้าเอสแอลพี โกบอล นายพงศ์ธร เกียรติด้ารงวงศ์ ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง

315 ชมรมกีฬาว่ายน ้าบลูฟินสวิมม่ิง นายกานต์ เกียรติเพ่ืองฟู ภาค กทม. ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง
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