
 

 

 

การคดัเลอืกตวั นกักฬีาระบำใตน้้ำทมีชาตไิทย ชดุ ปพี.ศ. 2562-2564 

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

ระยะเวลา (เกบ็ตวัฝกึซ้อม) 

• เดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือนกันยายน 2564 หรือ 31st Sea Games 2021  

สถานที่ทดสอบ 

• สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ 

คุณสมบตัขิองนกักีฬา 

• นักกีฬา (ชาย และ หญิง) ที่เกิดในปี พ.ศ. 2547 ลงมา (ค.ศ. 2004 and above) 

• นักกีฬา (ชาย และ หญิง) มีทักษะการว่ายน้ำ ระดับดีมาก 

• นักกีฬา (เฉพาะ – หญิง) มีทักษะของกีฬาระบำใต้น้ำ ระดับดี 

• นักกีฬา (ชาย และ หญิง) มีระเบียบ วินัย และทัศนคติที่ดีกับการฝึกซ้อมกีฬาระดับทีมชาติ 

• นักกีฬา (ชาย และ หญิง) เข้าใจระบบของการเล่นกีฬาเป็นทีม (Team Work) 

กำหนดการทดสอบ 

• วันศุกร์ที่       25  ตุลาคม  2562  เวลา  18.00 - 21.00 น. 

• วันเสาร์ที่       26  ตุลาคม  2562  เวลา  13.00 - 18.00 น. 

• วันอาทิตย์ที่   27  ตุลาคม  2562  เวลา  13.00 - 18.00 น. 

โปรแกรมการทดสอบ 

• วันที่ 1  ทดสอบทักษะ ทางด้านการว่ายน้ำ 

• วันที่ 2  ทดสอบทักษะ ทางด้าน Stretching , Specific Swimming และ Artistic Swimming 

Basic Technical 

• วันที่ 3  ทดสอบทักษะ ทางด้าน Gym, Artistic Swimming Junior Technical TEAM Element 

of Routine (look on FINA Handbook), Team Technical Routine in part. (learning from 

video) 

 



อปุกรณ์ทีต่อ้งเตรยีมมาทดสอบ 

• Gym Equipment (รองเท้าผ้าใบ, ถุงเท้า, กางเกงขาสั้น, sport bra, เสื้อ t-shirt, น้ำดื่ม) 

• Water Equipment (นักกีฬาผู้หญิง ชุดว่ายน้ำขาเว้าเท่านั้น, นักกีฬาผู้ชาย กางเกงว่ายน้ำขาสั้น หรือ

ขาเว้าเท่านั้น, หมวกว่ายน้ำ, แว่นตาว่ายน้ำ, nose clip, นำ้ดื่ม, เครื่องดื่มเกลือแร่ และ little snack) 

การรบัสมคัร 

• รับสมัครตั้งแต่บัดนี ้ ถึง วันพฤหัสบดีที่  24 ตุลาคม  2562  เวลา 17.00 น. 

• สมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  

ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กทม. 

10240 

โทรศัพท์  02 – 170 -9468 

โทรสาร   02 -170 - 9469 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

• หลังจากการทดสอบในแต่ละวัน คณะผู้ฝึกสอนระบำใต้น้ำทีมชาติไทย จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่

ผ่านการคัดตัวของแต่ละวัน เพ่ือมาเข้าทดสอบในวันรุ่งขึ้นต่อไป 

• หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการ นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับตารางการฝึกซ้อม, 

รายละเอียด กฎ ข้อบังคับ และสัญญาการเป็นนักกีฬาทีมชาติ 

• นักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย ต้องทำการฝึกซ้อมกีฬาระบำใต้น้ำที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย 6 วัน ต่อสัปดาห์ (หยุดทุกวันจันทร์) 

• คำตัดสินในการเลือกนักกีฬาระบำใต้น้ำ ของคณะผู้ฝึกสอนระบำใต้น้ำทีมชาติไทย ถือเป็นที่สิ้นสุด 



   โครงการการคดัเลือกตวั นกักฬีาระบำใตน้้ำทมีชาตไิทย  

ชดุ ปพี.ศ. 2562-2564 

 

ติดรูปถ่าย 

หน้าตรง 

ขนาด 1.5 นิ้ว 
 

 

        วัน เดือน ปี ที่สมัคร .................................... 

 ชื่อ นามสกุล (ไทย) ........................................................................................................................................................ 

 ชื่อ นามสกุล (อังกฤษ) ................................................................................ ................................................................... 

 วัน เดือน ปี เกิด ............................................................................ อายุ ..................... ปี ....................................เดือน 

 ส่วนสูง ................................ เซนติเมตร  น้ำหนัก ............................. กิโลกรัม  เพศ ชาย  หญิง 

 สัญชาติ ................................. เชื้อชาติ .............................. เลขท่ีบัตรประชาชน ........................ .................................. 

 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ......................... ถนน/ซอย ..................................... ตำบล/แขวง ................ ........................... 

 อำเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................ ........................... รหสัไปรษณีย ์..................................... 

 โทรศัพท์ ..................................... มือถือ .................................... E-mail : ………………………………………………………….. 

 วุฒิการศึกษาปัจจุบัน ............................. ................... สถานศึกษา ................................................................................ 

 ชื่อ นามสกุล (บิดา) ...................................................................................  โทรศัพท์/มือถือ .... .................................... 

 ชื่อ นามสกุล (มารดา) ...............................................................................  โทรศัพท์/มือถือ ....... ................................. 

 สังกัดสโมสร ................................................................. ................................... ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแหง่ประเทศไทย 

   

ขอรับรองว่าเป็นความจริง   
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ 

( ........................................................... ) ( ........................................................... ) ( ........................................................... ) 
ผู้สมัคร ผู้ปกครอง ผู้จัดการสโมสร 

 

 เอกสารประกอบการสมคัร 
 1. สำเนาบัตรประชาชนนักกีฬาและผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักกีฬา จำนวน 1 ฉบับ 

3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

  


