
 
 

ระเบียบการทดสอบเวลาเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร9วมการแข9งขัน 
กีฬาเอเช่ียนยูธเกมส@ คร้ังท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สมาคมกีฬาว9ายน้ำแห9งประเทศไทย 
---------------------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค0 
     1.1 เพ่ือใช8สถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเข8ารBวมการแขBงขันกีฬาเอเช่ียนยูธเกมส0 คร้ังท่ี 3 

1.2 เพ่ือเปLนการจัดอันดับของนักกีฬาวBายน้ำประเทศไทย 
1.3 เพ่ือเปLนกิจกรรมระหวBางสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทย 
1.4 เพ่ือใช8สถิติในการพิจารณาเข8ารBวมรายการนานาชาติของสมาคมฯ 

 

2. สถานท่ี สระวBายน้ำ 50 เมตร  การกีฬาแหBงประเทศไทย 
 

3. วันท่ี  ระหวBางวันท่ี 21 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564   
เร่ิมการทดสอบ เวลา 09.00 น. 
 

4. กติกาการทดสอบ   
4.1 ใช8กติกาของสหพันธ0วBายน้ำนานาชาติ 2017 – 2021 (ฉบับภาษาไทย แปลโดยสมาคมฯ) 
4.2 ระบบจัดการทดสอบแบบ Time Final 
4.3 ปjญหาและอุปสรรคในการทดสอบเวลาให8อยูBในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือวBาเปLนท่ีส้ินสุด 
4.4 นักกีฬาท่ีเข8ารBวมทดสอบเวลาจะต8องรายงานตัวกBอนเร่ิมการทดสอบ 15 นาที 

 

5. ประเภทการทดสอบ 

ชาย (13) หญิง (13) 

ฟรีสไตล0: 50, 100, 200 เมตร ฟรีสไตล0: 50, 100, 200 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: 200 เมตร เด่ียวผสม: 200 เมตร 
 

6. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเข8ารBวมทดสอบ 
6.1 เปLนนักกีฬาสัญชาติไทย ท่ีสังกัดในสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทยปjจจุบัน 
6.2 เปLนนักกีฬาท่ีมีอายุระหวBาง 14 – 17 ปp (เกิดระหวBางวันท่ี 1 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2550) 
6.3 เปLนนักกีฬาที่มีสถิติเวลาเปLนอันดับท่ี 1 – 6 ของทุกรายการทดสอบตามข8อ 5 ในชBวงเวลาการคัดเลือก

ระหวBางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 โดยใช8ผลการทดสอบสระ 50 เมตร สามารถตรวจสอบรายช่ือ
ได8จากเอกสารท่ีแนบท8าย 
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6.4 เปLนนักกีฬาท่ีสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทยเชิญเข8ารBวมการทดสอบ 
 

7. การสมัครเข8ารBวมการทดสอบ 
7.1 รับสมัครต้ังแตBวันท่ี 6 – 12  สิงหาคม 2564 
7.2 รับสมัครผBานเว็บไซต0 www.swimming.or.th/Home ผBานระบบสโมสรสมาชิก เทBาน้ัน 
7.4 สามารถตรวจสอบรายช่ือและแก8ไขได8ในวันท่ี 15 - 17 สิงหาคม 2564 ผBานทางเว็บไซต0 www.swimming.or.th  
 

8. การประชุมผู8จัดการทีม 
วันท่ี:  วันเสาร0 ท่ี 21 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. 
สถานท่ี:   สระวBายน้ำ 50 เมตร การกีฬาแหBงประเทศไทย 

9.   การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย 
      9.1 คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดำเนินการป}องกันการแพรBะระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนBา 2019 (โค
วิด-19) ตามคำแนะนำและข8อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท8องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยBางเครBงครัด 
เชBน การต้ังจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะหBาง การสวมหน8ากากตลอดการชมหรือการปฏิบัติหน8าท่ี ยกเว8นนักกีฬา
ในขณะทำการฝ�กซ8อมหรือทดสอบ 
      9.2 คณะกรรมการจัดการทดสอบ มีการจัดเจ8าหน8าที่รักษาความปลอดภัย เจ8าหน8าที่สาธารณสุข และรถ
ฉุกเฉิน ในกรีณีมีความจำเปLนจะต8นขนย8ายผู8ป�วยไปสBงโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 
      9.3 กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหวBางการทดสอบ คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไมBรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน จะมีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต8น เทBาน้ัน 
      9.4 ในกรณีที่นักกีฬา ผู8ฝ�กสอน หรือเจ8าหน8าที่อื่นใด มีทรัพย0สินสูญหาย คณะกรรรมการจัดการทดสอบ จะไมB
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
      9.5 นักกีฬา ผู8ฝ�กสอน หรือเจ8าหน8าที่อื่นใดที่เข8ารBวมการทดสอบ จะต8องไมBมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนBา 2019  
(โควิด-19) ในกรณีที่ผู8ใดเข8ารBวมการทดสอบแล8วติดเชื้อโควิด-19 คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไมBรับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน 
 

10.  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานท่ี เนื่องจากสถานการณ0การแพรBระบาดของโรคโควิด-19 
สมาคมฯ จะดำเนินการแจ8งให8ทราบโดยเร็ว 
 
          ประกาศ   ณ   วันท่ี    23    กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
             (นางสาวศุภลักษณ0 อินทรพิชัย) 
             เลขาธิการสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทย 
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โปรแกรมการทดสอบเวลาเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร9วมการแข9งขัน 
กีฬาเอเช่ียนยูธเกมส@ คร้ังท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 
วันท่ี 1 (วันเสาร0 ท่ี 21 สิงหาคม 2564) 

 

รายการ ประเภท เพศ 

101 ฟรีสไตล0 200 เมตร หญิง 

102 ฟรีสไตล0 100 เมตร ชาย 

103 กบ 100 เมตร หญิง 

104 กบ 50 เมตร ชาย 

105 ผีเส้ือ 100 เมตร หญิง 

106 ผีเส้ือ 200 เมตร ชาย 

107 กรรเชียง 50 เมตร หญิง 

108 กบ 200 เมตร ชาย 

109 กรรเชียง 200 เมตร หญิง 

110 ฟรีสไตล0 50 เมตร ชาย 

111 ฟรีสไตล0 50 เมตร หญิง 

112 กรรเชียง 100 เมตร ชาย 

113 เด่ียวผสม 200 เมตร หญิง 
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โปรแกรมการทดสอบเวลาเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร9วมการแข9งขัน 
กีฬาเอเช่ียนยูธเกมส@ คร้ังท่ี 3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 
วันท่ี 2 (วันอาทิตย0 ท่ี 22 สิงหาคม 2564) 

 

รายการ ประเภท เพศ 

201 ฟรีสไตล0 200 เมตร ชาย 

202 ฟรีสไตล0 100 เมตร หญิง 

203 กบ 100 เมตร ชาย 

204 กบ 50 เมตร หญิง 

205 ผีเส้ือ 100 เมตร ชาย 

206 ผีเส้ือ 200 เมตร หญิง 

207 กรรเชียง 50 เมตร ชาย 

208 กบ 200 เมตร หญิง 

209 กรรเชียง 200 เมตร ชาย 

210 ผีเส้ือ 50 เมตร หญิง 

211 ผีเส้ือ 50 เมตร ชาย 

212 กรรเชียง 100 เมตร หญิง 

213 เด่ียวผสม 200 เมตร ชาย 

 



อันดับ นักกีฬา สโมสร/ชมรม

1 ประทิน คุปติวิทยากุล ชมรมว่ายน้ำวชิราวุธวิทยาลัย

2 ศุภกร สุขเกษม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

3 วรรธนะ วรกิจรุ่งโรจน์ สาธิต มศว ปทุมวัน

4 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

5 ปริญญ์ จันทรางกูร พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค

6 กฤตภาส แก้วมาตย์ -

7 ต้นน้ำ กันตีมูล ชมรมว่ายน้ำสิงห์

8 ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธ์ิ เดอ มงฟอร์ต

9 ปรินทร เกตตะพันธ์ ชมรมว่ายน้ำภูเก็ตคันทรีโฮม

10 กนกพิชญ์ นิธิศิริศักด์ิ ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 ปุญชรัสม์ิ พรรณประสาธน์ สาธิต มศว ปทุมวัน

12 ปวิช วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม

13 ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล สาธิต มศว ปทุมวัน

14 ปุญญพัฒน์ ต้ังศรีพงศ์ ราชพฤกษ์นนท์

15 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอร์ต

16 รัชสิญจน์ มหามงคล ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 ปรวตร รมณีย์กชกร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

18 เอกวิชา สุขศรี ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 เดชดานัย เตชะพาณิชยกุล สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

20 สิทธิ แสงสุข วิช่ันสวิมม่ิง

21 อังกฤษ ทองขันธ์ เดอ มงฟอร์ต

22 คณพร แก้วเกษ เดอ มงฟอร์ต

23 สุรสิทธ์ิ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ

24 เกรียงศักด์ิ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

25 อสโม ทองช่วง ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก

26 พิสิษฐ์ อนุศักด์ิชัยกุล สาธิต มศว ปทุมวัน

27 นราวิชญ์ จ้อยประดิษฐ์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี

28 ภูมิภัทร คําสะอาด ชมรมว่ายน้ำสิงห์

29 กฤษณพล พิมพะไชย ชมรมว่ายน้ำสิงห์

บัญชีรายชื่อนักกีฬาอายุ 14 - 17 ปี ท่ีมีสถิติเวลาเป็นอันดับท่ี 1 - 6 ของทุกรายการแข่งขัน

สถิติเวลาจากผลการแข่งขันต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

นักกีฬาชาย

และมีสิทธิ์ทดสอบเวลาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์ คร้ังท่ี 3 ในวันท่ี 21-22 สิงหาคม 2564



อันดับ นักกีฬา สโมสร/ชมรม

1 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมว่ายน้ำสิงห์

2 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

3 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน

4 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี

5 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน

6 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี

7 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ

8 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์

9 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 สิเนห์อานิญช์ โชติวัตธนาเดชา ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี

11 มีอา มิลลาร์ สโมสรวิสุทธารมณ์

12 ภูษิตา จิวาลักษณ์ สาธิต มศว ปทุมวัน

13 เฌอมาศ วิริยะวัฒนา สมาคมราชกรีฑาสโมสร

14 ปนรรฐพร บุญร้ิว รัตนศรีเกียรติ

15 นวรัตน์ ไทยแท้ เดอ มงฟอร์ต

16 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์

17 ฐิติรัตน์ อินไชย ชมรมว่ายน้ำ อบจ.น่าน

18 สุพิชญา ขวนขวาย สโมสรราชนาวีพัทยา

19 กันยาวีร์ จิตรศรัณย์ รัตนศรีเกียรติ

20 กานต์ธิดา เกษมเศรษฐสิทธ์ิ ไลอ้อนสวิมทีม

21 ปัณณิชดา กองลำเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน

22 ทอดาว เทสินทโชติ เดอ มงฟอร์ต

23 ธิติพร เกิดศรีพันธ์ุ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ

24 กมลวรรณ์ รอดเดช ชมรมว่ายน้ำหมีดำ

25 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์

26 นุชวรา วิจักษณาพงษ์ ราชพฤกษ์นนท์

27 คชานันท์ พันธ์ไพศาล ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ

28 นันท์นภัส ทาระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล

29 จิรภัทร อดุลโภคาธร ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักกีฬาหญิง


