๑

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องจันทบุรี อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ถนนสุขุมวิท ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
***********************
ผู้มาประชุม
๑. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
๒. พลเรือเอก อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง
๓. พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา
๔. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
๕. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
๖. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
๗. นายศานิต นิยมาคม
๘. นาวาเอก นฤพล เกิดนาค
๙. นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคา
๑๐. นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน
๑๑. นาวาเอก จักริน ขาวรัตน์
๑๒. นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์
๑๓. นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์
๑๔. นาวาเอก สุวัฒน์ อินทนะ
๑๕. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
๑๖. พลเรือเอก ธนา บุนนาค
๑๗. พลเรือเอก ธีรวัฒน์ ศรีถาพร
๑๘. นายชาติพล เชิดชื่น
๑๙. นาวาเอก สุริยัน สาราญใจ
๒๐. นาวาเอก ขวัญเมือง คเรศตรี
๒๑. นาวาเอกธีรยุทธ
๒๒. เรือเอก นิวัฒน์ คาทุมไสย
๒๓. พันจ่าโท ละออ เอี่ยมลึก
๒๔. นาวาเอก นพพร เทพธรณี
๒๕. พันจ่าเอก ทวี บุญเจริญ
๒๖. นาวาเอก ชัยฤทธิ์ เกิดผล

นายกสมาคม
อุปนายกฯ คนที่ ๒
อุปนายกฯ คนที่ ๓
อุปนายกฯ คนที่ ๕
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
รองเลขาธิการ ๒
รองเลขาธิการ ๓
ผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๑ และนายทะเบียน
ผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๒
ผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ ๓ ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
เหรัญญิก
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้แทนชมรมเรือพายกองเรือยุทธการ
ผู้แทนชมรมเรือพายกรมสรรพาวุธทหารเรือ
ผู้แทนชมรมเรือพายกรมพลาธิการทหารเรือ
ผู้แทนชมรมเรือพายกรมแพทย์ทหารเรือ
ผู้แทนชมรมเรือพายกรมการขนส่งทหารเรือ
ผู้แทนชมรมเรือพายกรมสวัสดิการทหารเรือ
ผู้แทนชมรมเรือพายกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนนายเรือ

๒

๒๗. นาวาตรี ณเรศ เข็มเพ็ชร์
๒๘. นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงศ์
๒๙. นายวิจิตร ธนัตวรานนท์
๓๐. พันเอก นพ.ศักดิ์ชัย อติโพธิ
๓๑. นายวีรยุทธ ภูสิมมา
๓๒. นายปัญจโชติ บุญเขียว
๓๓. พลเรือตรี ประพาฬพงษ์ โภชนสมบูรณ์
๓๔. นางโกสุม เข็มเพ็ชร์
๓๕. นายธีระ เสนีชัย
๓๖. นายบรรจบ โลกนุเคราะห์
๓๗. นายพยุง สัมมารัตน์
๓๘. เรือโท มโนมัย ทุมมณี
๓๙. นาวาโท สมเจษฎ์ พ่วงรักษ์
๔๐. นางสาววนิดา เพ็ชรกล้า
๔๑. พลเอก สุพจน์ จั๋นเพื่อน
๔๒. ร้อยตารวจโท พัชวัชร์ เกิดนาค
๔๓. นายสุธี ฉิมชัย
๔๔. นายศุภกรณ์ ลาภกองศิลป์
๔๕. นายพงศ์ศรัณย์ พันธุ์แตงไทย
๔๖. นายภูชชิ ย์ พิทักษ์กรณ์
๔๗. นางพรสวรรค์ บุญยู่ฮง
๔๘. นายประจวบ นาคมอญ
๔๙. นายสุรศักดิ์ สิงห์สา
๕๐. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
๕๑. นายสมชาติ แสงน้อย
๕๒. นายคณพศ สุขะจิรโชติ
๕๓. นาวาตรีหญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์
๕๔. ดร.อานวย ตันพานิชย์
๕๕. นายพงษ์พันธ์ เหลืองวิไล
๕๖. นายศุภกรณ์ ลาภกองศิลป์
๕๗. นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน
๕๘. เรือเอก บรรจง สุขหร่อง
๕๙. นายวัชรพงษ์ คงดี

ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ผู้แทนชมรมเรือพายศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน
ผู้แทนชมรมเรือพายอันดามันระนอง
ผู้แทนชมรมเรือพายสโมสรกีฬาทางน้านครนายก
ผู้แทนชมรมเรือพายสโมสรกีฬาเรือแคนู และเรือ
กรรเชียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ผู้แทนชมรมเรือพายกีฬาทางน้าผาสุก
ผู้แทนชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ผู้แทนชมรมเรือยาวประเพณีตาบลท่าดินดา
ผู้แทนชมรมเรือพายกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนชมรมเรือพายราชนาวี
ผู้แทนชมรมเรือพายหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ผู้แทนชมเรือพายกีฬาจังหวัดน่าน
ผู้แทนชมรมเรือพายจังหวัดชลบุรี
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร
ผู้แทนชมรมกีฬาทางน้ามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้แทนชมรมเรือแคนูลานนา
ผู้แทนชมรมเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้แทนชมรมเรือพาย P.Neegree Rowing Star Club
ผู้แทนชมรมเรือพายสถาบันการพลศึกษาลาปาง –
เขลางค์นคร
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ผู้แทนชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้แทนชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้แทนชมรมเรือพายจังหวัดนครสวรรค์
ผู้แทนชมรมเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่
(สินธุรงค์นาคราช)
ผู้แทนชมรมเรือพายฐานทัพสัตหีบ
ผู้แทนชมรมเรือพายจังหวัดสกลนคร
ผู้แทนชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์
ผู้แทนชมรมเรือพายสถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
ผู้แทนชมรมเรือพายพรเทพสิรินธร
ผู้แทนชมรมเรือพายศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนชมรมเรือพายบางเสาธง

๓

๖๐. ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
๖๒. พันจ่าเอก สุทธิ จิตรสวัสดิรักษา
๖๓. นางเกสร ศิลปะกุล
๖๔. เรือโท มโนมัย ทุมมณี
๖๕. นายเฉลิมพล สนวิจิตร
๖๖. นางศิริลักษณ์ วิชยพงศ์
๖๗. นายอาณัติ อยู่นัด
๖๘. นายสุรชาติ กลิ่นโสภณ
๖๙. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วพรม
๗๐. นายสมชาย สังข์เมือง
๗๑. นางปารวีย์ หอยสังข์
๗๒. นายไพรินทร์ เกิดน้อย
๗๓. นายศุภวัฒน์ เอี่ยมลึก
๗๔. นายไชยปัญญา ทองอินทร์
๗๕. นายพัฒนพงศ์ เหรียญทอง
๗๖. นายสุราษฏร์ อุดม
๗๗. นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ
๗๘. นายวินัย คาประดิษฐ์
๗๙. พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี
๘๐. นายสุรชัย รมยะสมิต
๘๑. นายพิสิฐชัยภัค สิงหภาพันธ์
๘๒. พันจ่าโท พรชัย เทศดี
๘๓. นายศิริพล กิจวาสน์
๘๔. นายทรงศักดิ์ กิตาการกุล
๘๕. นายเชาวรัตน์ แสงคา
๘๖. ว่าที่ร้อยตรี ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลปะ
๘๗. นายโกวิทย์ ธานีสอน
๘๘. นายภานุมาศ ชื่นสบาย
๘๙. ผช.ดร.สมใจ คงแจ่ม
๙๐. นางสาวอุษณีย์ ภิญโญ
๙๑. นายศราวุธ นาคสวัสดิ์
๙๒. นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์

ผู้แทนชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แทนชมรมเรือพายขุนแก้วนครชัยศรี จ.นครปฐม
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน
ผู้แทนชมรมเรือพายหนองรังกา
ผู้แทนชมรมเรือพายอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนพิมายวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนชมรมรักกีฬาเรือพาย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนชมรมเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนวังกรดพิทยา จ.พิจิตร
ผู้แทนชมรมเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้แทนชมรมเรือพายพิจิตรนาวา จ.พิจิตร
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
ผู้แทนชมรมเรือพายวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.ระยอง
ผู้แทนชมรมเรือพายเมืองน่าน
ผู้แทนชมรมเรือพายศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนสวนศรีวิทยา
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
ผู้แทนชมรมเรือใบและเรือพายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
ผู้แทนชมรมเรือพายนครศรีธรรมราช
(โรงเรียนปากพนัง)
ผู้แทนชมรมเรือพายพรหมประทาน
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
(วัดโขดใต้)
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดกระบี่
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายสถาบันพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายสถาบันการพลศึกษาวิทยา เขตกระบี่
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดระยอง
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชุมพร
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเพิ่มวิทยา

๔

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พลเรือโท ประจิตร บุณยนิยม
๒. นาวาเอก ธวัช ศรีเฉลิม
๓. นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์
๔. นาวาเอก ณัฐพล ทาเนียบ
๕. พลเรือตรี สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
๖. พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์
๗. ร้อยตารวจโท พัชวัฒน์ เกิดนาค
๘. นายศุภกรณ์ ลาภกองศิลป์
๙. นาวาโท เจริญรัตน์ ขุนทองไทย
๑๐. นาวาเอก นพโรจน์ สิรปริยพงศ์
๑๑. นาวาโทหญิง พุธพรรณ ประสาร
๑๒. นาวาโท พุฒพร ยิ่งอินทร์
๑๓. เรือเอก พิรพัฒน์ ชิวชัยมงคล
๑๔. พลเรือเอก พังพล ศิริสังข์ไชย
๑๕. พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม
๑๖. นาวาเอก สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์
๑๗. นาวาเอก อุดม ประตาทะยัง
๑๘. นาวาเอก สมพงษ์ ศรอากาศ
๑๙. นาวาเอก ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ
๒๐. นาวาโทหญิง พุธพรรณ ประสาร
๒๑. นาวาโท สมเจษฎ์ พ่วงรักษ์
๒๒. เรือโท มโนมัย ทุมมณี
๒๓. เรือโท อภิชิต ศรีชาติ
๒๔. เรือโท ธงชัย ศรีปลั่ง
๒๕. นายชัยยศ เสตสุวรรณ
๒๖. พลเรือโท สุธีร์ เสถียรไทย
๒๗. นาวาเอก บัญชา ดาวสุข
๒๘. นาวาตรีหญิง นันทพร พัฒนวิบูลย์
๒๙. เรือเอก นิวัฒน์ คาทุมไสย
๓๐. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
๓๑. นายพงศ์ศรัณย์ พันธุ์แตงไทย
๓๒. นาวาเอก สุริยัน สาราญใจ
๓๓. นาวาตรีพุทธิพิพัฒน์ ศรีจันทร์บุญ
๓๔. พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี
๓๕. นาวาเอก พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิชัย

ประธานฝ่ายเรือแคนูคยัค
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
ประธานกรรมการฝ่ายแผนโครงการและงบประมาณ
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
รองประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
กรรมการฝ่ายกฎกติกาและผู้ตัดสิน
รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
ประธานกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
กรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
กรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
รองประธานกรรมการฝ่ายเรือกรรเชียง
กรรมการฝ่ายเรือกรรเชียง
กรรมการฝ่ายเรือแคนูคยัค
กรรมการฝ่ายเรือแคนูคยัค
กรรมการฝ่ายเรือแคนูคยัค
กรรมการฝ่ายเรือยาวสากล

๕

๓๖. นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง
๓๗. นาวาโท สกล กลิ่นคาหอม
๓๘. นายวิชญธินันต์ ขาลสุวรรณ
๓๙. นาวาเอกหญิง กาญจนา คงสกุล
๔๐. นาวาตรีหญิง อริศรา ชูจินดา
๔๑. พันจ่าเอก ไพรัตน์ รักบุญ
๔๒. จ่าตรี นรินทร ทองมาลัย
๔๓. นางสาว เกษศินี ฤทธิธรรม
๔๔. นางสาว ดารารัตน์ จงเกษกรณ์
๔๕. นายธัชนาถ ทองประกอบ
๔๖. นางสาวรุ้งรัชฎา ขาวคม
๔๗. นางสาววิภาวี ชิตโสภณดิลก
๔๘. นางสาวจินดา สุริยะวงศ์

กรรมการฝ่ายเรือยาวสากล
กรรมการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย
กรรมการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย
ประจาสานักงาน(พิธีการและการประชุม)
ประจาสานักงาน(พิธีการและการประชุม)
ประจาสานักงาน(ธุรการ)
ประจาสานักงาน(ธุรการ)
ประจาสานักงาน(ธุรการ)
ประจาสานักงาน(ธุรการ)
ผู้อานวยการกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ กององค์กรและกองทุน
กีฬางานองค์กรกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ งานองค์กรกีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ งานกองพัฒนาและสถิติการ
แข่งขันกีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
(ผู้ประสานงานการกีฬาแห่งประเทศไทย)

ผู้ไม่มาประชุม
๑. พลเรือเอก พลเดช เจริญผล
๒. เรือตรี ทรงธรรม จันทรประสิทธิ์
๓. พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์
๔. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
๕. พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย
๖. นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์
๗. พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป
๘. พลเรือเอก วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์
๙. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
๑๐. พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี
๑๑. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน
๑๒. พลเรือเอก รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
๑๓. พลเรือเอกหม่อมหลวง บวรลักษณ์ กมลาศน์
๑๔. พลเรือเอก สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
๑๕. พลเรือตรี ศิริวัฒน์ ธนะแพทย์
๑๖. นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์
๑๗. นายเชษฐ์ชัย ต๊ะวิชัย

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
รองเลขาธิการ ๑
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

๖

๑๘. นายสมเกียรติ ศรมณี
ที่ปรึกษา
๑๙. ผู้แทนชมรมเรือพายกีฬาทางน้ามหานคร
๒๐. ผู้แทนชมรมเรือพายสมาคมกีฬาจังหวัดลาปาง
๒๑. ผู้แทนชมรมเรือพายสะเดียงจังหวัดเพชรบูรณ์
๒๒. ผู้แทนชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓. ผู้แทนชมรมเรือพายจังหวัดอ่างทอง
๒๔. ผู้แทนชมรมเรือพายจังหวัดนราธิวาส
๒๕. ผู้แทนชมรมเรือพายรัชชประภา
๒๖. ผู้แทนชมรมเรือกรรเชียง ล็อคปาล์ม
๒๗. ผู้แทนชมรมเรือพายจังหวัดมุกดาหาร
๒๘. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบกวิทยาคม
เริ่มการประชุม ๑๐.๐๐ น.
เลขาธิการ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙ มีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมด้วย จึงได้กาหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓
แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๔
แถลงบัญชีรายรับ - รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖
เลือกตั้งนายกสมาคม วาระปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๗
การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๘
เรื่องอื่น ๆ
ขออนุญาตสรุปจานวนสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมในขณะนี้ จานวน ๗๒ ชมรม/สโมสร จาก ๘๒ ชมรม/
สโมสร ถื อว่าครบองค์ ประชุมตามข้อบั งคั บสมาคมกีฬาเรือพายแห่ งประเทศไทย (ข้อที่ ๒๗ การประชุมใหญ่ สามั ญ
ประจาปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุม ให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ อีกครั้งหนึ่ ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก
สาหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจานวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้น ถ้า
เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหม่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก)
ระเบียบวารที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้
๑. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมข้อที่ ๒๓ คณะกรรมการจะต้อง
จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปีละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายน ของทุกปี โดยในปีนี้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ

๗

บริหาร คณะกรรมการฝ่าย และผู้แทนชมรม/สโมสรสมาชิก ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านด้วย และนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันหารือ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสมาคมและวงการ
กีฬาเรือพายของเราให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
๒. ผมขอแนะนา
ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จานวน ๒ ท่าน คือ
- คุ ณ ธั ช นาถ ทองประกอบ ผู้ อ านวยการกองพั ฒ นากี ฬ าเป็ น เลิ ศ ฝ่ า ยพั ฒ นาการกี ฬ าเป็ น เลิ ศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
- คุณรุ้งรัชฎา ขาวคม พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ งานองค์การกีฬา กององค์กรและกองทุนกีฬา ฝ่าย
พัฒนาการกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- และคุ ณ ชั ย ยศ เศษสุ วรรณ ผู้ แทนจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้ ให้ การสนั บ สนุ น
งบประมาณแก่สมาคมฯ ในการจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างดีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕
ซึ่ ง ผม คณ ะกรรมการบริ ห าร และผู้ แ ทนชมรม/สโมสรสมาชิ ก ต้ อ งขอขอบคุ ณ การท่ าเรื อ
แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นถึงคุณค่าของกีฬาเรือพายในอันที่ จะ
พัฒนาคน พัฒนากีฬาของชาติ ให้ก้าวไปข้างหน้า ทางสมาคมฯ จึงขอให้คามั่นว่าจะนางบประมาณที่ได้รับไปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่วงการเรือพายของชาติต่อไป
เรื่องการก่อสร้างศูนย์ ฝึ กซ้อมเรือพาย ชมรมเรือพายราชนาวีและสมาคมกีฬาเรือพายแห่ งประเทศไทย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จานวนเงินทั้งสิ้น ๖๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สาหรับใช้ในการ
ก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมเรือพาย ที่อ่างเก็บน้าบางไผ่ หมู่ที่ ๒ ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในที่ดินของ
กองทัพเรือ เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ตามวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกและพัฒนานักกีฬาเรือพาย เป็นสถานที่เก็บตัว
ฝึกซ้อมนักกีฬาเรือพายน้าเรียบทุกประเภท และการดาเนินกิจกรรมเรือพายประเภทน้าเรียบ (เช่น เรือกรรเชียง เรือ
แคนูคยัค และเรือยาวสากล (Dragon Boat) รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และรายการ
แข่ งขั น ในระดั บ นานาชาติ ขณะนี้ ได้ อ ยู่ ในระหว่ างขั้ น ตอนการก่ อ สร้ าง ระยะที่ ๑ ส่ ว นระยะที่ ๒ ในปี งป.๖๐
ประกอบด้วยอาคารโรงอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และงานระบบภายนอกอาคาร รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ สาหรับ
สนามฝึกซ้อมและแข่งขันเรือแคนูสลาลอม สมาคมได้กาหนดแผนในการก่อสร้างไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาสถานที่และแบบในการก่อสร้าง คาดว่าจะสร้างในปี งป.๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
เลขาธิ ก าร ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๒๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถนนสุขุมวิท ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมร่วมตรวจสอบ และ
ขอมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
ประธาน ขอรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘

๘

ระเบียบวาระที่ ๓ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๕๘
เลขาธิการ ตามที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้ดาเนินกิจการในรอบปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สานักงานเลขาธิการ
ได้รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดาเนินงานดังกล่าว ซึ่งบรรจุอยู่ที่เอกสารประกอบการประชุมด้วยแล้ว โดยเป็นการประเมิน
ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของสมาคม ใน ๕ ด้านหลัก ได้แก่
๑. การพัฒนานักกีฬาเรือพายทุกประเภท ทั้ง เรือกรรเชียง เรือแคนูคยัคและเรือยาว ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล ทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดแข่งขันภายในประเทศ ให้กีฬาเรือพายแพร่หลายไปในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามลาดับขั้น
๓. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผู้นาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมีบทบาทในเวที
ระหว่างประเทศ
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวงการกีฬาเรือพายในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันพัฒนากีฬาเรือพาย
ให้มีความยั่งยืนต่อไป
๕. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเรือพายให้เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

๙

กิจการตามนโยบายแนวทางในการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๘
โดย
พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์
นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
นโยบายแนวทางในการบริหารสมาคมกีฬาเรือพาย ๕ ประการ คือ
๑. การพัฒนานักกีฬาเรือพายทุกประเภท ทั้ง เรือกรรเชียง เรือแคนูคยัค และเรือยาว ไปสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับสากล ทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดแข่งขันภายในประเทศ ให้กีฬาเรือพายแพร่หลายไปในทุกระดับ เพื่อให้
การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามลาดับขั้น
๓. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผู้นาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมี
บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวงการกีฬาเรือพายในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
กีฬาเรือพายให้มีความยั่งยืนต่อไป
๕. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเรือพายให้เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยทั่วไปอย่าง
ต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์

กีฬาเรือพายช่วยพัฒนาสังคมไทย ร่วมนาชัยไปสู่ระดับโลก

นิยาม :
สืบเนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีแม่น้า ลาคลองมากมาย การพายเรือจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตในสังคมไทยมาช้านาน การแข่งเรือพายก็เป็นกิจกรรมที่คนในสังคมร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ
เป็นประจาทุกปีเพื่อการสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานของคนในสังคม ดังนั้นกีฬาเรือพายจึงเป็นกีฬาที่จะ
ช่วยรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และความสามัคคีของคนในสังคมให้ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งยังเป็นการช่วย
อนุรักษ์แหล่งน้า แม่น้า ลาคลองในพื้นที่ต่างๆ และเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้กีฬาเรือพายเป็นที่นิยมภายในประเทศ
และคนในสังคมให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเรือพายมากขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องให้คนไทยมีความภาคภูมิใจ
ในกีฬาประเภทนี้ โดยสมาคมจะต้องสร้างผลงานในระดับประเทศให้ประจักษ์แก่สายตาของคนไทยโดยทั่วกัน
ซึ่งการสร้างผลงานดังกล่าวมีความจาเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในทุกภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบุคลากรทางการกีฬาทั้งที่เป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ
ให้สามารถสร้างผลงานในระดับโลกตามเป้าหมายที่กาหนด

๑๐

พันธกิจ:
๑. บริหารจัดการให้กีฬาเรือพายแพร่หลายสู่สังคม สามารถสร้างความสมานฉันท์ และความปรองดองของ
คนในสังคมให้เข้มแข็ง และเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จทางการกีฬาของไทยในเวทีโลก
๒. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผู้นาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมีบทบาทใน
เวทีระหว่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสมาคมเรือพายของต่างประเทศ
๓. สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างต่อเนื่อง ให้แพร่หลายในทุกภาคส่วน ทุกระดับ เพื่อให้เกิด
การร่วมมือในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามลาดับขั้น อย่างยั่งยืน
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกและสนามกีฬาเรือพายแห่งชาติ นา
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการฝึกสอน
๕. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬามีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากล และมี
กาลังใจที่จะสามารถสร้างผลงาน/ผลการแข่งขันในระดับประเทศและในระดับสากล ทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และ
โอลิมปิกเกมส์ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
๖. พัฒนาสมาคมให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย รวมทั้งมีระบบการเงินและการบัญชีที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์/
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสมาคม
ผลงานจากนโยบายและแนวทางในการบริหารสมาคมกีฬาเรือพาย ๕ ประการ ดังกล่าว ได้นาไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายที่ ๑. การพัฒนากีฬาเรือพายทุกประเภท ทั้ง เรือกรรเชียง เรือแคนูคยัค และเรือยาว ไปสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับสากล ทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
๑. ส่ งนั กกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน กีฬ าซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๘ สมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๒๖ คน ผลการแข่งขันนักกีฬาสามารถคว้ามาได้
ประเภทเรือยาวสากล ๕ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ประเภทเรือแคนูคยัค ๔ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๑ เหรียญ
ทองแดง และประเภทเรือกรรเชียง ๒ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง รวมทั้งหมด ๑๑ เหรียญทอง
๑๓ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง

๒. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ 2015 ASIAN CUP I ROWING
CHAMPIONSHIPS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สมาคมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าทีเ่ ข้า
ร่วมการแข่งขันจานวน ๑๑ คน ผลการแข่งขันนักกีฬา ๑ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง
๓. ส่งนั กกีฬาและเจ้าหน้ าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียงเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ 2015 The
st
21 Asian Rowing Junior Championships ระหว่ างวั นที่ ๑ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาชาชนจี น
สมาคมส่ งนั กกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ เข้าร่ วมการแข่งขัน จานวน ๑๑ คน ประเทศที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ งหมด ๑๓
ประเทศ ผลการแข่งขันนักกีฬา ๑ เหรียญทอง จากเรือกรรเชียง ๒ คน เยาวชนหญิง พายเดี๋ยว W2- ได้แก่ นางสาว
สาวิตรี หลักสูงเนิน และ นางสาวกฤติยา หริรักษ์
๔. ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือกรรเชียงชิงแชมป์โลก อายุไม่เกิน ๒๓ ปี รายการ 2015 World
Rowing Under 23 Championships ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศบัลแกเรีย สมาคมส่งนักกีฬา

๑๑

และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๗ คน ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด ๕๑ ประเทศ ผลการแข่งขัน
นักกีฬา ได้อันดับที่ ๔ Final D ประเภทเรือกรรเชียง ๒ คน ชาย พายคู่ อายุไม่เกิน ๒๓ ปี โดย นายจารุวัฒน์ แสนสุข
และนายเปรม นามประเทือง ได้ อันดับที่ ๕ Final C ประเภทเรือกรรเชียง ๒ คน หญิง พายคู่ รุ่นไลท์เวท อายุไม่เกิน ๒๓
ปี โดย นางสาวสาวิตรี หลักสูงเนิน และนางสาวทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย
๕. ส่ งนั กกี ฬาและเจ้ าหน้ าที่ เข้ าร่ วมการแข่ งขั นเรื อกรรเชี ยงชิ งแชมป์ โลก รายการ 2015 World Rowing
Championships ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศฝรั่งเศส สมาคมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๗ คน จานวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๓๕ ประเทศ ผลการแข่งขันนักกีฬา ได้
อัน ดับ ที่ ๕ รอบ Final E จากประเภท เรื อกรรเชียง ๒ คน ชายพายคู่ รุ่นไลท์ เวท จากนายจารุวัฒน์ แสนสุ ข และ
นายเปรม นามประเทือง ได้อันดับที่ ๑ รอบ Final E จากประเภทเรือกรรเชียง ๒ คน หญิง พายคู่ รุ่นไลท์เวท จาก
นาวาตรีหญิง พุทธรักษา นีกรี กับนางสาวรจนา รักเหล่า
๕. ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว ม แข่ ง ขั น เรื อ กรรเชี ย งชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง เอเชี ย รายการ 2015 ASIAN ROWING
CHAMPIONSHIPS ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ สมาคมส่งนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๒๕ คน มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๒๓ ประเทศ ผลการแข่งขัน
๒ เหรียญทองแดง จากประเภทเรือกรรเชียง ๔ คน หญิงพายคู่ รุ่นไลท์เวท ได้แก่ นางสาวเมธินี ระรื่น ,นางสาวรจนา
รักเหล่า , นางสาวทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย และนาวาตรีหญิงพุทธรักษา นีกรี จากประเภทเรือกรรเชียง ๒ คน หญิง
พายเดี๋ยว รุ่นทั่วไป ได้แก่ นางสาวปาริษา แช่มพุดชาและ นางสาวธิลาดา พิทักษ์เผ่าไทย
๖. ส่ งนั ก กี ฬ าเข้ าร่ ว มการแข่ งขั น เรื อ แคนู คยั คชิ งแชมป์ โลก รายการ 2015 ICF CANOE SPRINT World
Championships ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศอิตาลี สมาคมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การแข่งขัน จานวน ๘ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๕๖ ประเทศ ผลการแข่งขัน ที่ทาได้ อันดับที่ ๘
Final B ประเภทเรือคยัค ๒ คน ชาย ระยะ ๕๐๐ เมตร โดย นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน และนายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน
อันดับที่ ๙ รอบ SEMI FIANAL ประเภทเรือแคนูคยัค ๒ คน ชาย ระยะ ๒๐๐ เมตร โดย นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน และ
นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน อันดับที่ ๘ HEAT ๓ ประเภทเรือคยัค ๒ คน หญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร โดย นางสาววรพร บุญยู่ฮง
และ นางสาวชญานิน ศรีผดุง อันดับที่ ๘ SEMI FINAL ประเภทเรือคยัค ๒ คน หญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร โดย นางสาววรพร
บุญยู่ฮง และ นางสาวชญานิน ศรีผดุง อันดับที่ ๙ FINAL B ประเภทเรือคยัคพารา ชาย ระยะ ๒๐๐ เมตร โดยนายสุรเดช
น้าเต้าทอง อันดับที่ ๔ FINAL C ประเภทเรือแคนูหญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร โดยนางสาวอรสา เที่ยงกระโทก
๗. ส่ งนั กกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือแคนูคยัคชิงชนะเลิ ศแห่ งเอเชีย รายการ 2015 Asian Canoe Sprint &
Dragon Boat Championships & Asian Olympic Qualification for RIO 2016 ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย สมาคมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๑๕ คนมีประเทศที่เข้าร่วม
การแข่งขันทั้งหมด ๒๐ ประเทศ ผลการแข่งขันที่ทาได้ อันดับที่ ๖ Final A ประเภทเรือคยัค ๑ คน เยาวชนชาย ระยะ
๕๐๐ เมตร โดย นายวิทยา ห้องแก้ว อันดับที่ ๙ Final A ประเภทเรือคยัค ๑ คน หญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร โดย นางสาว
วรพร บุญยู่ฮง อันดับที่ ๖ Final A ประเภทเรือคยัค ๑ คน เยาวชนหญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร โดย นางสาวธัญญลักษณ์ เอิ้น
ทะไชย อันดับที่ ๙ Final A ประเภทเรือแคนู ๑ คน หญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร โดย นางสาวสิริจิตร อ่อนน้อม อันดับที่ ๘
Final A ประเภทเรือแคนู ๑ คน เยาวชนชาย ระยะ ๒๐๐ เมตร โดย นายปิยวัฒน์ ไชยทอง อันดับที่ ๘ Final A ประเภท
เรือคยัค ๑ คน หญิ ง ระยะ ๒๐๐ เมตร โดย นางสาววรพร บุญยู่ฮง อันดับที่ ๘ Final A ประเภทเรือแคนู ๑ คน หญิ ง
ระยะ ๒๐๐ เมตร โดย นางสาวสิริจิตร อ่อนน้อม อันดับที่ ๕ Final A ประเภทเรือคยัค ๑ คน เยาวชนหญิง ระยะ ๒๐๐

๑๒

เมตร โดย นางสาวชลธิชา สุนารักษ์ อันดับที่ ๕ Final A ประเภทเรือแคนู ๑ คน หญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร โดย นางสาวอร
สา เที่ยงกระโทก
๘. ส่ งนั กกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันเรือแคนู โปโลชิ งชนะเลิ ศแห่ งเอเชี ย รายการ Asian Canoe Polo 2015
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สมาคมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน ๒๐ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๑ ประเทศ ผลการแข่งขัน ๑ เหรียญทองแดง จากประเภท
ทีมหญิง อายุไม่ต่ากว่า ๒๑ ปี
๙. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมเยาวชน และอายุไม่ต่ากว่า ๒๓ ปี ชิงแชมป์โลก ระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สมาคมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน ๔ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๒๗ ประเทศ ผลการแข่งขัน อันดับที่ ๒๘ ประเภทแคนู ๑ คน
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี โดย นายยุทธกานต์ ไชยเดช อันดับที่ ๒๙ ประเภทแคนู ๑ คน ชาย รุ่นเยาวชน โดยนายรัตน
เจตน์ ชูอาไพ อันดับที่ ๒๒ ประเภทคยัค ๑ คน ชาย รุ่นเยาวชน โดย นายกรวิชย์ สุขแจ้ง อันดับที่ ๒๕ ประเภทคยัค ๑
คน ชาย รุ่นเยาวชน โดย นายรัตนเจตน์ ชูอาไพ อันดับที่ ๑๙ ประเภททีมคยัค รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี โดย นายรัตนเจตน์
ชูอาไพ, นายกรวิชย์ สุขแจ้ง , นายยุทธกานต์ ไชยเดช
๑๐. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงแชมป์โลก เก็บสะสมคะแนน รายการ 2015 ICF
Canoe Slalom World Cup I ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐเชค สมาคมส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๔ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๔๑ ประเทศ ผลการแข่งขัน อันดับ
ที่ ๖๒ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน ชาย รุ่นทั่วไป โดย นายยุทธกานต์ ไชยเดช อันดับที่ ๒๘ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน
หญิง รุ่นทั่วไป โดย นส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
๑๑. ส่ งนั กกีฬาเข้าร่ วมการแข่ งขันเรือแคนู สลาลอมชิ งแชมป์ โลก เก็บสะสมคะแนน รายการ 2015 ICF
Canoe Slalom World Cup II ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศโปแลนด์ สมาคมส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๔ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๓๘ ประเทศ ผลการแข่งขัน อันดับ
ที่ ๔๓ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน ชาย รุ่นทั่วไป โดย นายยุทธกานต์ ไชยเดช อันดับที่ ๓๐ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน
หญิง รุ่นทั่วไป โดย นส. อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
๑๒. ส่ งนั กกีฬาเข้ าร่ วมการแข่ งขันเรือแคนู สลาลอมชิ งแชมป์ โลก เก็ บสะสมคะแนน รายการ 2015 ICF
Canoe Slalom World Cup III ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศสโลวาเกีย สมาคมส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๔ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๓๘ ประเทศ ผลการแข่งขันที่ทา
ได้ อันดับที่ ๕๑ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน ชาย รุ่นทั่วไป โดย นายยุทธกานต์ ไชยเดช อันดับที่ ๓๒ ของโลก ประเภท
แคนู ๑ คน หญิง รุ่นทั่วไป โดย นส. อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
๑๓. ส่ งนั กกี ฬาเข้าร่วมการแข่ งขันเรือแคนู สลาลอมชิ งแชมป์ โลก เก็ บสะสมคะแนน รายการ 2015 ICF
Canoe Slalom World Cup ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ราชอาณาจักรสเปน สมาคมส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๔ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๔๕ ประเทศ ผลการแข่งขัน อันดับ
ที่ ๕๐ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน ชาย รุ่นทั่วไป โดย นายยุทธกานต์ ไชยเดช อันดับที่ ๒๙ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน
หญิง รุ่นทั่วไป โดย นส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
๑๔. ส่ งนั กกี ฬาเข้าร่วมการแข่ งขันเรือแคนู สลาลอมชิ งแชมป์ โลก เก็ บสะสมคะแนน รายการ 2015 ICF
Canoe Slalom World Cup ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาคมส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๕ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๔๓ ประเทศ ผลการแข่งขัน
● อันดับที่ ๕๖ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน ชาย รุ่นทั่วไป โดย นายรัตนเจตย์ ชูอาไพ

๑๓

อันดับที่ ๖๒ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน ชาย รุ่นทั่วไป โดย นายยุทธกานต์ ไชยเดช
● อันดับที่ ๒๗ ของโลก ประเภทแคนู ๑ คน หญิง รุ่นทั่วไป โดย นส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
๑๕. ส่ งนั กกี ฬาเข้าร่วมการแข่ งขันเรือแคนู สลาลอมชิ งแชมป์ โลก เก็ บสะสมคะแนน รายการ 2015 ICF
Canoe Slalom World Championships ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สหราชอาณาจักร สมาคมส่ง
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๔ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๔๕ ประเทศ ผลการ
แข่งขัน
● อันดับที่ ๕๓ ของโลก อันดับที่ ๘ ของเอเชีย ประเภทแคนู ๑ คน ชายรุ่นทั่วไป
โดยนายยุทธกานต์ ไชยเดช
● อันดับที่ ๓๖ ของโลก อันดับที่ ๔ ของเอเชีย ประเภทแคนู ๑ คน หญิง รุ่นทั่วไป
โดย นส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
๑๖. การส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น เรื อ สลาลอม รายการ Kuala Lumpur Canoe Invitation
Championship 2015 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ ธ.ค.๕๘ ณ ประเทศมาเลเซีย สมาคมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การแข่งขัน จานวน ๕ คน ผลการแข่งขัน
●

อันดับที่ ๕๓ ของโลก อันดับที่ ๘ ของเอเชีย ประเภทแคนู ๑ คน ชาย รุ่นทั่วไป
โดย นายยุทธกานต์ ไชยเดช
● อันดับที่ ๓๖ ของโลก อันดับที่ ๔ ของเอเชีย ประเภทแคนู ๑ คน หญิง รุ่นทั่วไป
โดย นส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
๑๗. การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 12th World Dragon Boat Racing
Championships ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศแคนาดา สมาคมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การแข่งขัน จานวน ๔๕ คน มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๙ ประเทศ ผลการแข่งขัน ๖ เหรียญทอง ๑
เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง ได้แก่
๖ เหรียญทอง
● เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย รุ่นอายุต่ากว่า ๒๔ ปี ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
● เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย รุ่นอายุต่ากว่า ๒๔ ปี ระยะ ๕๐๐ เมตร
● เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย รุ่นทั่วไปหญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร
● เรือยาวสากล ๒๐ ฝีพาย รุ่นทั่วไป ระยะ ๕๐๐ เมตร
● เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย รุ่นอายุต่ากว่า ๒๔ ปี ระยะ ๒๐๐ เมตร
● เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย รุ่นทั่วไปหญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร
๑ เหรียญเงิน
● เรือยาวสากล ๒๐ ฝีพาย รุ่นทั่วไปผสม ระยะ ๕๐๐ เมตร
๔ เหรียญทองแดง
● เรือยาวสากล ๒๐ ฝีพาย รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
● เรือยาวสากล ๑๐ ฝีพาย รุ่นทั่วไปหญิง ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
● เรือยาวสากล ๒๐ ฝีพาย รุ่นทั่วไป ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
● เรือยาวสากล ๒๐ ฝีพาย รุ่นทั่วไป ระยะ ๒๐๐ เมตร
●

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
- การจั ด การแข่ ง ขั น กรรเชี ย งบกชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง เอเชี ย รายการ 2015 Asian Rowing Indoor
Championships ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
จานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมี ๑๒ ประเทศ ดังนี้
๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
๓. สาธารณรัฐเกาหลี
๔. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
๕. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๖. สาธารณรัฐอินเดีย

๑๔

๗. ประเทศญี่ปุ่น
๑๐. ประเทศมาเลเซีย

๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๑. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

๙. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๑๒. ประเทศไทย

ประเภทที่จัดแข่งขัน (EVENT)
๑. กรรเชียง ๑ คน ชาย รุ่นไลท์เวท น้าหนัก ๗๕ กก. ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร Men’s Lightweight
Individual 2,000 m.
๒. กรรเชียง ๑ คน หญิง รุ่นไลท์เวท น้าหนัก ๖๑.๕ กก. ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร Women’s Lightweight
Individual 2,000 m.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

กรรเชียง ๑ คน ชาย รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร Men’s Open Individual 2000m.
กรรเชียง ๑ คน หญิง รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร Women’s Open Individual 2000m.
กรรเชียง ๒ คน ชาย รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร Men’s Open Pairs 2000m.
กรรเชียง ๒ คน หญิง รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร Women’s Open Pairs 2000m.
กรรเชียง ๒ คน ชาย รุ่นไลท์เวท น้าหนัก ๗๕ กก. ระยะ ๒,๐๐๐ ม. Men’s Lightweight Pairs 2000
กรรเชียง ๒ คน หญิง รุ่นไลท์เวท น้าหนัก ๖๕.๕ กก.ระยะ ๒,๐๐๐ ม. Women’s Lightweight Pairs2000m.
กรรเชียง ๔ คน ผสมชายหญิง รุ่นไลท์เวท ชายน้าหนัก ๗๕ กก. หญิง น้าหนัก ๖๑.๕ กก. ระยะ ๕๐๐ เมตร
(Lightweight Mix Four Sprint 500m.)
๑๐. กรรเชียง ๔ คน ผสมชายหญิง รุ่นทั่วไป ระยะ ๕๐๐ เมตร Open Mix Four Sprint 500m
สรุปผลงานของนักกีฬา
อันดับ
ประเทศ
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
รวม
๑
ไทย
๔
๓
๗
๒
ญี่ปุ่น
๓
๕
๘
๓
ไต้หวัน
๑
๔
๑
๖
๔
อินเดีย
๑
๒
๓
๔
เกาหลีใต้
๑
๒
๓
๕
ฟิลิปปินส์
๑
๑
๖
จีน
๑
๑
๖
อินโดนีเซีย
๑
๑
รวม
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
ผลการแข่งขันนักกีฬา ๔ เหรียญทอง ๓ เหรียญทองแดง
๔ เหรียญทอง
๑. กรรเชียง ๑ คน ชาย รุ่นไลท์เวท น้าหนัก ๗๕ กก. ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร โดย นายจารุวัฒน์ แสนสุข
๒. กรรเชียง ๑ คน หญิง รุ่นไลท์เวท น้าหนัก ๖๑.๕ กก. ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร โดย นาวาตรีหญิงพุทธรักษา นีกรี
๓. กรรเชียง ๒ คน หญิง รุ่นไลท์เวท น้าหนัก ๖๕.๕ กก.ระยะ ๒,๐๐๐ ม. โดย นาวาตรีหญิงพุทธรักษา นีกรี และ
นางสาวสาวิตรี หลักสูงเนิน
๔. กรรเชียง ๔ คน ผสมชายหญิง รุ่นไลท์เวท ชายน้าหนัก ๗๕ กก. หญิง น้าหนัก ๖๑.๕ กก. ระยะ ๕๐๐ เมตร โดย
นายเปรม นามประเทือง/จ่าเอกพรธวัช อินลี/นางสาวสาวิตรี หลักสูงเนิน/นางสาวพุทธรักษา นีกรี
๓ เหรียญทองแดง
๑. กรรเชียง ๒ คน หญิง รุ่นทั่วไป ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร โดย นางสาวรจนา รักเหล่า/นางสาวกฤติยา หริรักษ์
๒. กรรเชียง ๒ คน ชาย รุ่นไลท์เวท น้าหนัก ๗๕ กก. ระยะ ๒,๐๐๐ ม. นายเปรม นามประเทือง/นายจารุวัฒน์

๑๕

แสนสุข
๓. กรรเชียง ๔ คน ผสมชายหญิง รุ่นไลท์เวท ชายน้าหนัก ๗๕ กก. หญิง น้าหนัก ๖๑.๕ กก. ระยะ ๕๐๐ เมตร
โดยนางสาวเมธินี ระรื่น : นางสาวปาริษา แช่มพุดซา : นายจารุวัฒน์ แสนสุข : นายพิชชากร พวงเพ็ชร
นโยบายที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดแข่งขันภายในประเทศ ให้กีฬาเรือพายแพร่หลายไปในทุกระดับ
เพื่อให้การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามลาดับขั้น
จัดให้มีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในลักษณะ Toumament ต่อเนื่องเพื่อให้โอกาสนักกีฬารุ่น
ใหม่ได้แสดงความสามารถและให้นักกีฬาเรือพายได้มีการพัฒนาพร้อมกับได้ประสบการณ์การแข่งขันอย่างต่อเนื่องได้
ดาเนินการไปแล้วและได้รับตอบจากชมรม/สโมสรสมาชิก ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจานวนมากขึ้นในทุกๆ
ปี ดังนี้
๑. การจัดการแข่งขันเรือคยัคสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๕๘ ได้ความร่วมมือจากจังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๘ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ตาบลหินตั้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วม
การแข่งขัน จานวน ๘ ชมรม มีนักกีฬาจากชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๗๕ คน
ผลการแข่งขัน ชมรมเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
ชมรมเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ
๗ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง
ชมรมเรือพายจังหวัดอ่างทอง
๒ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง
ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน
ชมรมเรือพายบางเสาธง
๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๔ เหรียญทองแดง
ชมรมเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
๓ เหรียญทองแดง
๒. การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปี
๒๕๕๘ โดยความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จานวน ๓ สนาม
สนามที่ ๑ เก็บสะสมคะแนน ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- มีชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๒๖ ชมรม
- มีนักกีฬาจากชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๖๔๗ คน
สนามที่ ๒ เก็บสะสมคะแนน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
- มีชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๒๒ ชมรม
- มีนักกีฬาจากชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๑,๑๑๘ คน
สนามที่ ๓ สนามสุดท้ายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๘ มีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจากสนาม ๑ และ ๒ ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขั น ๑,๒๕๓ คน จาก ๓๐
ชมรมสโมสรสมาชิก
ผลการแข่งขัน
■ ผลการแข่ งขั น ชมรมสมาชิ ก สโมสร ที่ ช นะเลิ ศ รั บ รางวัล ถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยูห่ ัวฯ ประเภทเรือกรรเชียง ได้แก่

๑๖

- ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมเรือพาย Flamingo Club (๗ ทอง ๙ เงิน ๕ ทองแดง) รวม ๒๑ เหรียญ
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ชมรมเรือ ราชนาวี (๗ ทอง ๖ เงิน ๓ ทองแดง) รวม ๑๖ เหรียญ
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ทอง ๒ เงิน ๑)
รวม ๓ เหรียญ
ผลการแข่งขัน ชมรมสมาชิกสโมสร ที่ชนะเลิศรับรางวัล ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ประเภทแคนู/คยัค ได้แก่
- ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมเรือพายกรุงเทพมหานคร (๑๘ ทอง ๖ เงิน ๖ ทองแดง) รวม ๓๐ เหรียญ
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ชมรมเรือพายสินธุรงค์ ( ๑๐ ทอง ๕ เงิน ๓ ทองแดง) รวม ๑๘ เหรียญ
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ชมรมเรือพายราชนาวี (๘ ทอง ๑๔ เงิน ๗ ทองแดง)
รวม ๒๙ เหรียญ
■ ผลการแข่ ง ขั น ชมรมสมาชิ ก สโมสร ที่ ช นะเลิ ศ รั บ รางวั ล ถ้ ว ยพระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวฯ ประเภทเรือยาว
- ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมเรือพายกรุงเทพมหานคร (๖ ทอง ๕ เงิน ๕ ทองแดง) รวม ๑๖ เหรียญ
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ชมรมเรือพายราชนาวี (๖ ทอง ๓ เงิน ๑ ทองแดง) รวม ๑๐ เหรียญ
- รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๒ ได้ แ ก่ ชมรมรัก กี ฬ าเรือ จั งหวัด สมุ ท รปราการ (๕ ทอง ๔ เงิน ๒
ทองแดง) รวม ๑๑ เหรียญ
■

๓. การจัดการแข่งขั นซีคยัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประจาปี ๒๕๕๘ โดยความร่วมมือจากจังหวัดกระบี่ และมูลนิธิเอ็นไลฟ์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ อ่าวนาง เกาะกลาง ไร่เลย์ แหลมโพธิ์ สุสานหอย สวนสาธารณะธารา อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
- มีชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๗ ชมรม
- มีนักกีฬาจากชมรมสโมสรสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๑๐๐ คน
ผลการแข่งขัน
■ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ชมรมเรือ
พายราชนาวี โดย จ่าเอก อดิเทพ ศรีชาติ ประเภท Surfski ทั่วไปชาย ระยะ ๒๒ กิโลเมตร
■ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายชาญ
ฤทธิ์ ฉากเขียน ประเภท Sea Kayak ทั่วไปชาย ระยะ ๒๒ กิโลเมตร
■ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้แก่ นส.ธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย ประเภท Sea Kayak ทั่วไปหญิง ระยะ ๙ กิโลเมตร
๔. การจัดการแข่งขันเรือคยัคสลาลอมน้าเรียบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕- ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อ่างเก็บน้า สอ.รฝ. (สอ.๑) กรมต่อสู้อากาศ
ยานและรักษาฝั่ง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
- มีชมรมสโมสรเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๙ ชมรม
- มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๘๒ คน
สรุปผลการแข่งขัน
ชมรม/สโมสร ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ชมรมเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ

๑๗

ลาดับ

ชมรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชมรมเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ
ชมรมเรือพายบางเสาธง
ชมรมเรือพายราชนาวี
ชมรมเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชมรมเรือพายอันดามันระนอง
ชมรมเรือพายโรงเรียนพูลเจริญ
ชมรมเรือพายจังหวัดสุรินทร์
ชมรมเรือพายสินธุรงค์นาคราช
รวม

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
๗
๓
๑
๑
๑๒

๖
๔
๒
๑๒

๔
๔
๑
๑
๑
๑
๑๒

รวม
๑๗
๑๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๓๖

ในส่วนการจัดการแข่งขันภายในประเทศ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาในกีฬาเรือพายมาอย่างต่อเนื่อง และได้ให้
นักกีฬารุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์ ในการแข่งขัน เพื่อที่จะเป็นกาลังหลักในอนาคตต่อไป โดย
จัดให้มีการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ในกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่ หั ว จานวน ๓ สนาม การแข่งขันแคนูสลาลอมชิงชนะเลิ ศแห่ งประเทศไทย การแข่งขันซีคยัคชิงชนะเลิ ศแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักกีฬาสู่ความเป็ นเลิศเรือแคนูสลาลอมน้าเรียบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการ
แข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้เริ่มริให้จัดการแข่งขันแห่งเอเชียขึ้นเป็นการ
แข่งขันเรือกรรเชียงบกขึ้นอีกด้วยที่หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี คว้ามาได้ ๔ เหรียญทอง ๓ เหรียญทองแดง ซึ่งเป็นสิ่งที่
น่ายินดี และได้รับคาชมจากชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งกรรมการสหพันธ์ในเรื่องความพร้อมของการ
จัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ด้านการพัฒ นายกระดับกีฬาเรือพายให้เป็ นผู้ นาในอาเซียน ทางสมาคมได้ส่ งเสริมบุคลากรให้ มีขีด
ความสามารถ เพื่ อคัดเลื อกและสอบเป็ นผู้ตัดสิ นระดับนานาชาติ ของสหพั นธ์อย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานของ
ผู้ตัดสินของประเทศไทยให้ก้าวไกลไปในระดับโลก ยังคงส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาเพิ่มพูนความรู้ชั้นสูง เพื่อนาความรู้มา
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเรือพายให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียง การสนับสนุนได้วิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันการพลศึกษา เข้า
มาร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถของกีฬาเรือพาย โดยดาเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
วิจัยการพัฒนาด้านกีฬาเรือพาย จัดอบรมให้ชมรมสโมสรสมาชิกเป็นประจา สมาคมได้ร่วมมือกับพื้นที่ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จัดให้มีการแข่งขันในพื้นที่และจัดอบรมกีฬาเรือพายหนึ่งในการนานักกีฬาเรือพายช่วยพัฒนาสังคม
ส่งเสริมทีมเรือพายให้ไปแข่งขันในประเทศใกล้เคียง
ศูนย์กีฬาเรือพาย วางรากฐานให้กับกีฬาเรือพายในระดับนานาชาติ โดยใช้เป็นศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬา
ในการเก็บตัวเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันและเป็นศูนย์กลางกีฬาเรือพาย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น

๑๘

สนามศูนย์กลางกีฬาเรือพายที่มีมาตรฐานสากลรองรับการฝึกซ้อมในระดับเอเชีย และระดับนานาชาติ ตั้งอยู่บริเวณ
อ่างเก็บน้าบางไผ่ ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง บนพื้ นที่ที่ได้รับมอบจากกองทัพเรือให้ใช้ประโยชน์
ประมาณ ๑๐ ไร่ ประกอบด้วย อาคาร ๓ ชั้น พร้อมที่พักนักกีฬา ห้องเรียน อบรม ห้องออกกาลังกาย โรงเก็บเรือ
ลานคอนกรีตอเนกประสงค์จานวน ๖๐๐ ที่นั่ง
- ระยะที่ ๑ ใช้การก่อสร้างอาคารตัวเรือน ที่พัก อัฒจรรย์ หอคอย ลานจอดรถ
- ระยะที่ ๒ โรงอาหาร งานภายนอกอาคาร ระบบสาธารณู ป โภค ระบบไฟฟ้ า น้ าประปา
ลานอเนกประสงค์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา
- ระยะที่ ๓ สนามฝึกซ้อม และสนามฝึกซ้อมแคนูสลาลอม
พร้อมการวางรากฐานที่มั่นคงบ่งบอกถึงความก้าวหน้าสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยให้ก้าวไกลไปสู่เวทีระดับโลก
ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แกกีฬาวงการ
ไทยและนาความสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติสืบต่อไป
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผู้นาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมี
บทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
๑.
ส่งเสริมให้บุคลากรในวงการกีฬาเรือพายมีขีดความสามารถในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นผู้ตัดสินกีฬา
ระดับนานาชาติ การส่งบุคลากรเข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสหพันธ์ , เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินนานาชาติ
และประชุมสหพันธ์ต่าง ๆ
๑.๑ ส่งบุ คลากรกีฬาเรือพาย พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ และ ดร.พรเทพ ราชนาวี
เข้าร่วมเป็ นกรรมการผู้ตัดสิน ในการแข่งขันเรือกรรเชียง รายการ 2015 Asian Cup I Rowing Championships
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑.๒ ส่งบุคลากรกีฬาเรือพาย นาวาเอกจักริน ขาวรัตน์ ผู้แทนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เข้า
ร่วมอบรมและสอบเป็น กรรมการผู้ ตัดสินนานาชาติ ประเภทเรือกรรเชียง ระหว่ างวันที่ ๙ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑.๓ ส่งบุคลากรกีฬาเรือพาย พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา และ
ดร.พรเทพ ราชนาวี ผู้ตัดสิน กีฬาเรือกรรเชียงนานาชาติ เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันกรรเชียงบก
ชิงชนะเลิ ศแห่ งเอเชีย ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
๑.๔ ส่งบุคลากรกีฬาเรือพาย นาวาเอก นพพร เทพธรณี และ ดร.อานวย ตัณพานิชย์ เข้าร่วมอบรม
และสอบผู้ตัดสินนานาชาติ ประเภทเรือแคนูค ยัคนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์
๑.๕ ส่งบุคลากรกีฬาเรือพาย พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ผู้ตัดสินกีฬาเรือพายประเภท
เรือกรรเชียง , นาวาเอกปารัช รัตนไชยพันธ์ , นายเกียรติทวี พาพรชัย ผู้ตัดสินกีฬาเรือพายประเภทเรือแคนูคยัค และ
นายศุภกร ลาภกองศิลป์ ผู้ตัดสินกีฬาเรือพายประเภทเรือยาว เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

๑๙

๑.๖ ส่งบุคลากรกีฬาเรือพาย นายศุภกร ลาภกองศิลป์ ผู้ตัดสินกีฬาเรือพายประเภทเรือยาว เข้าร่วม
เป็นกรรมการผู้ตัอสิน ในการแข่งขันกีฬาเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก รายการ 2015 12 th IDBF World Dragon Boat
Racing Championships ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ Welland , Niagra, Canada
๑.๗ ส่งบุคลากรกีฬาเรือพาย พลเรือตรีประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ และนายถนอมศักดิ์ เสนาคา
ผู้ตัดสินกีฬาเรือกรรเชียงนานาชาติ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันเรือกรรเชียง รายการ 2015 Asian
Rowing Championships ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑.๘ ส่งบุคลากรกีฬาเรือพาย พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ นางหนึ่งฤทัย ตันติยะวงศ์ษา
และนางสาวแก้วตา ภู่หล่า เข้าร่วมการอบรมและสอบผู้ตัดสินเรือแคนูโปโล ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. การส่งบุคลากรในวงการกีฬาเรือพายเข้าร่วมประชุมสหพันธ์นานาชาติ
๒.๑ ส่งพลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
สหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (2015 FISA Ordinary Congress) ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองฌ็อง
เบอรี่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๒.๒ ส่งพลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสหพันธ์
เรือกรรเชียงแห่งเอเชีย (2015 AFR Congress) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๓. ส่ งเสริมให้ บุ คลากรในวงการเรือพาย ศึกษา เพิ่มพูนความรู้ในภาวะการเป็นผู้นาทางด้านกีฬา เพื่อนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา และยกระดับมาตรฐานนักกีฬาไทย
๓.๑ ส่ งบุ คลากรกี ฬาเรื อพาย จ านวน ๓ คน เข้ าร่วมการอบรมการพั ฒ นาบุ คลากรกี ฬาสู่ ระดั บ
นานาชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้
- นาวาเอก ขวัญเมือง คเรศตรี กรรมการฝ่ ายเทคนิ คกีฬาเรือพาย เข้ารับการอบรมด้าน
บุคลากรกีฬาสู่ผู้นากีฬา (Thailand Sport Readers Programme)
- นาวาเอกรัฐโรจน์ อภิรัชรัศมี คณะกรรมการฝ่ายสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เข้ารับ
การอบรมด้านการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ (International Certification in Sport Management – ICSM)
- นายคณพศ สุขะจิรโชติ ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย จากชมรมเรือพายสินธุรงค์นาคราช จังหวัด
เชียงใหม่ เข้ารับการอบรมด้านการฝึ กสอนกีฬาระดับนานาชาติ (International Certification in Sport Coaching –
ICSC)
๓.๒ ส่งบุคลากรกีฬาเรือพาย จานวน ๓ คน ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี และ
นายสุรชัย รมยสมิต เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียงนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในวงการกีฬาเรือพาย ไปศึกษา เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องเทคนิคขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา และยกระดับมาตรฐานนักกีฬาไทย
๔.๑ ส่งนักกีฬาเรือแคนูสลาลอมทีมชาติไทย จานวน ๓ คน คือ นายยุทธกานต์ ไชยเดช นายกรวิทย์
สุขแจ้ง และนายรัตนเจตน์ ชูอาไพ เข้ าร่วมอบรมฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ ICF Canoe Slalom Talent
Identification Program “TIP Slalom preparation camp for 2015 Worlds Junior – U 23 ดาเนินการโดยสหพันธ์

๒๐

เรือแคนูนานาชาติ (International Canoeeing Federation: ICF) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ Foz de
lgassu, Blasil
๔.๒ ส่งนักกีฬาเรือแคนูสลาลอมทีมชาติไทย จานวน ๓ คน คือ นายยุทธกานต์ ไชยเดช นายกรวิทย์
สุขแจ้ง และนายรัตนเจตน์ ชูอาไพ เข้าร่วมอบรมฝึกซ้อม ตามโครงการ ICF Slalom Talent Identification Program
“ TIP Slalom preparation camp for the training camp ICF Canoe Slalom aiming the World Cup Slalom
2015 then on the background preparation for World Cup 2016 and World Championship 2017”และเข้ า
ร่วมการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงแชมป์โลก รายการ 2015 ICF Canoe Slalom World cup Final ระหว่างวันที่ ๙ –
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศฝรั่งเศส
๔.๓ ส่ งนักกีฬาพารากรรเชียงและผู้ฝึกสอน จานวน ๓ คน นายภูยิน คานวณ นายสุ มาศ พนาลั ย
นักกีฬาพารากรรเชียง และ นายถวิชัยย์ ขาวถิ่น ผู้ฝึ กสอนนักกีฬาพารากรรเชียง เข้าร่วมการฝึกซ้อมและแข่งขันเรือ
กรรเชียงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔.๔ ส่งนักกีฬาเรือกรรเชียงเยาวชน จานวน ๔ คน นางสาวธิลาดา พิทักษ์เผ่าไทย นางสาวปาริษา
แช่มพุดชา นายธนกร พรมตุ้ม และนายกิตติพงษ์ ไช้อู๋ ผู้ฝึกสอน ๑ คน นายสุรชัย รมยสมิต เข้าร่วมการอบรมฝึกซ้อม
และแข่ งขั นเรื อกรรเชี ยงชิงชนะเลิ ศแห่ งเอเชีย ระหว่ างวันที่ ๑๗ สิ งหาคม – ๒๙ กั นยายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
๕. ว่าจ้างโค้ช/ผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถ ประสบการณ์สูง มาฝึกฝนให้นักกีฬาเรือพายทีมชาติ
๕.๑ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้จัดจ้างผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ จานวน ๓ คน ซึ่ง
สมาคมได้พิจารณาคัดเลือกผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถและมีความตั้งใจในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ คือ
๕.๕.๑ Mrs. Rita Hendes สั ญ ชาติ เยอรมนี เป็ น ผู้ ฝึ ก สอนเรื อ กรรเชี ย งที ม ชาติ ไทย
โครงการจ้างผู้ฝึกสอนเตรียมสู่ความเป็นเลิศ และเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์
๕.๕.๒ Mr. Nicolas Pierre Noel สัญชาติฝรั่งเศส เป็นผู้ฝึกสอนเรือแคนูสลาลอมทีมชาติ
ไทย โครงการเตรียมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติต่างๆ
๕.๕.๓ Mr. Krisztian Vereb สัญชาติสาธารณรัฐฮังการี เป็นผู้ฝึกสอนเรือแคนูคยัคทีม
ชาติไทย โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ สาธารณรัฐสิงคโปร์
๕.๒
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้จัดจ้างผู้ฝึกสอนชาวไทยโครงการเตรียมนักกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๓ คน และโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
๕.๒.๑ นางพงศ์ศรัณย์ พันธุ์แตงไทย
ผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียงทีมชาติไทย
๕.๒.๒ นายวิชญ์ธินันต์ ขาลสุวรรณ
ผู้ฝึกสอนเรือแคนูคยัคทีมชาติไทย
๕.๒.๓ พันจ่าเอก สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง ผู้ฝึกสอนเรือยาวทีมชาติไทย
๕.๒.๔ ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงศ์ษา
ผู้ฝึกสอนเรือแคนูสลาลอมทีมชาติไทย
นโยบายที่ ๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวงการกีฬาเรือพายในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
กีฬาเรือพายให้มีความยั่งยืนต่อไป
๑. สนับสนุนและ/หรือเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
แข่งขันในระดับเยาวชน

๒๑

- ได้ส่งเสริมและผลักดันให้เพิ่มระยะการแข่งขันของกีฬาเรือพายประเภทต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬา
แห่ งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในระยะมาตรฐานที่มีการแข่งขันในระดับสากล เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬา
เอเชี่ยนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ รวมถึงรายการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภูมิภาค เช่น การชิงแชมป์โลก รายการชิงแชมป์เอเชีย
รายการชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาวิชาการหรือการเผยแพร่บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
กีฬาเรือพาย
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมในการเตรียมนักกีฬา เพื่อ
เข้ าร่ วมการแข่ งขั นกี ฬาซี เกมส์ ครั้ งที่ ๒๘” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เขื่ อนล าตะคอง จั งหวั ด
นครราชสีมา
- การจัดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายให้กับสถาบันพละศึกษา วิทยาเขตต่างๆ และโรงเรียน
กีฬาทุกแห่งในสังกัด สถาบันการพละศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือ
พาย กรม สอ.๑ สอ.รฝ. จังหวัดระยอง
- การจัดอบรมผู้ตัดสินเรือแคนูสลาลอม ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ อิงธารรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
- การจั ด อบรมผู้ ฝึ ก สอนเรือ แคนู ส ลาลอม ภายใต้ก องทุ น สงเคราะห์ โอลิ ม ปิ กระหว่างประเทศ
Olympic Solidarity:OS ณ แก่งเทียม เขื่อนขุนด่านปราการชล ตาบลหินตั้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่าง
วันที่ ๒๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
- การจัดอบรมนักกีฬาเรือพายระดับยุวชน Drive to Youth Olympic 2018 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือ
พายอ่างเก็บน้า กรม สอ.๑ สอ.รฝ. อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
- การจัดอบรมผู้ตัดสินเรือกรรเชียง ประจาปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
- การจัดอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเรือพาย ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัด
กระบี่
- จั ดอบรมประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง “การใช้ ความรู้ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ าร่ วมในการเตรี ยม
นักกีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเภทเรือยาว ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
๓. ความร่วมมือกับชมรม/สโมสรสมาชิก
๑. เปิดให้มีการสื่อสารสายตรง ที่สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
๒. ให้มีการตอบข้อซักถามหรือชี้แจงข้อร้องเรียนของสมาชิกและ/หรือบุคคลในเว็บไซต์
ของสมาคมฯ
๓. ส่งเสริมให้ผู้แทนชมรม สโมสรที่เป็นสมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและดาเนิน
กิจกรรมของสมาคมให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ ทั้งนี้ เป็นไปโดยความสมัครใจและความเหมาะสม จัดให้มีกิจกรรม
สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก

๒๒

๔. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
๑. ร่วมจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศ กีฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๘
“นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
๒. ร่ ว มจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าเรื อ พาย กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓๑ “จั น ทบู ร เกมส์ ”
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดจันทบุรี
๓. ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๑
– ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดนครสวรรค์
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาเรือพายตามองค์กรและสถานศึกษาต่าง ๆ มีการสมัครเป็นชมรม
สมาชิกเพิ่มขึ้นในปี งป. ๒๕๕๘ จานวน ๑๓ ชมรม ได้แก่
๑. ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. ชมรมเรือพายจังหวัดมุกดาหาร
๓. ชมรมเรือพายโรงเรียนบกวิทยาคม
๔. ชมรมเรือพายโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
๕. ชมรมเรือพายสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
๖. ชมรมเรือพายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
๗. ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๘. ชมรมเรือพายโรงเรียนเพิ่มวิทยา
๙. ชมรมเรือพายศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายจังหวัดระยอง
๑๐. ชมรมเรือพายจังหวัดชุมพร
๑๑. ชมรมเรือพายจังหวัดกระบี่
๑๒. ชมรมเรือพายศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายจังหวัดกระบี่
๑๓. ชมรมเรือพายศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายจังหวัดอุบลราชธานี
๖. ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อส่งเสริมสร้างขีดสมรรถนะของนักกีฬาเรือพายและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเรือ
พายฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากีฬาเรือพายในภาพรวม ดังนี้
๖.๑ จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ให้
แพร่ห ลายในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างบุคลากรและนักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิ ศ และส่ งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่เล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
๖.๒ จะส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเกี่ยวกับ
กีฬาเรือพาย ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖.๓ จะหารือและวางข้อตกลงร่วมกันเพื่อดาเนินการด้านพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาให้แก่บุคลากรวงการกีฬาเรือพาย โดยเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการเรียนการสอน อบรม
รวมถึงการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรวงการกีฬาเรือพายมีความรู้และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปพัฒนานักกีฬาเรือพายให้มีศักยภาพในการแข่งขันต่อไป
๖.๔ การบริห ารจัดการในรายละเอียดตามข้อ ๓. ให้ ผู้แทนจากทั้งสองฝ่ ายหารือและวาง
ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การดาเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๒๓

๖.๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะสนับสนุนการใช้อาคารสถานที่สาหรับจัดการอบรม
และสถานที่พักสาหรับผู้เข้าอบรม โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นการตกลงและเห็นขอบร่วมกัน ระหว่างสมาคมเรือพาย
แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยฯ
๖.๖ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จะสนั บ สนุ น สถานที่ เก็ บ ตั ว นั ก กี ฬ า และร่ ว มกั น
สนับสนุนการเก็บตัวนักกีฬาให้ดาเนินไปด้วยดี พร้อมนาวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬา
๗. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมุ่งหวังจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศ และมีนโยบายที่จะใช้ยุทธศาสตร์
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง
และมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่
สามารถวัดผลการดาเนินงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
เป็นส่วนสาคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดทิศทางองค์กรไปสู่หน่วยที่
รับผิดชอบว่าหน่วยจะต้องนาส่งผลผลิตขององค์กรให้กับเป้าประสงค์ใดและมีตัวชี้วัดอะไร รวมทั้งเป้าประสงค์ที่ตนทา
อยู่มีความเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์อื่นๆ อย่างไร ซึ่งจะทาให้หน่วยขึ้นตรงต่างๆ มีเป้าหมายในการนาส่งผลผลิตให้
บรรลุวิสัยทัศน์อย่างมีความประสานสอดคล้องกัน ทั้งนี้การกาหนดแผนที่ยุทธศาสตร์จะกาหนด
ตามมติในคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีของส่วนราชการ ที่สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาความเป็ นเลิศในระดับโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. การเสริ มสร้ างความสมานฉันท์และความ
ปรองดองของคนในสังคม

๒๔
๑.กีฬาเรื อพายของไทย อยู่ในระดับผู้นาของโลก
ด้ วยความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน
KPI
World Ranking No.1-10

๒.กีฬาเรือพายของไทยเป็ นที่
ยอมรับในระดับโลก

๓.ได้ รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ท้ องถิ่นอย่ างต่ อเนื่อง

KPI World Competitive
Result No. 1-10

KPI International
Achievements 1-3 >
50%

KPI Tournament
Involved >70%

๕.บุคลากรการกีฬา
มีมาตรฐานสากล

๔.ประสบความสาเร็จ
ในระดับนานาชาติ

KPI International
Tournament
by RCAT >30 Times/year

KPI Organization Quality >
Grade A of SAT Gain

๙.ได้ รับความนิยม
จากประชาชนในทุก
ระดับ
KPI Business
Growth >10%/year

๗.โครงสร้ างพืน้ ฐาน
และสิ่งอานวยความ
สะดวกมีความพร้ อม

๖.นักกีฬามีความ
เป็ นมืออาชีพและมี
จานวนที่เพียงพอ
KPI Athletes
Qualification
by RCAT : Athletes = 5
:1
>

KPI RCAT Asset
Supported = No.1-3 of
ASIAN
>

๑๐.ภาพลักษณ์
ที่ดีต่อ
สังคมไทย
KPI RCAT Popular
Vote > No.1-3 of
SAT

๘.องค์ การที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)

KM

HRM/HRDM

IT

แผนทีย่ ุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาเรือพายแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

นโยบายที่ ๕ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเรือพายให้เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

๒๕

๑. จั ดท าเว็บ ไซต์ในรูป แบบที่ ดึงดูด ความสนใจ น่ า อ่านและทั น สมัย โดยให้ มี เนื้ อหาสาระที่เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจกี ฬ าประเภทนี้ มี เนื้ อ หาที่ เป็ น การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ กี ฬ าเรื อ พาย เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเรือพาย รวมทั้งกิจกรรมและบทบาทของสมาคมฯ
๒. จัดทาลิงค์ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานทั้งราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
๓. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์/เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมในวาระต่าง ๆ ตามองค์กร
สถานศึกษาต่างๆ
๔. เผยแพร่ข่าวสารภายในวงการกีฬาเรือพายทั้งในและต่างประเทศ ลงในเว็บไซต์ หรือส่งไปตาม
สมาคม/ชมรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
๕. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ตามสื่อมวลชนในโอกาส
ต่างๆ ตามความเหมาะสม
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลปี ๒๕๕๘
เลขาธิการ นาวาเอก สุวัฒน์ อินทนะ เหรัญญิกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมจั ดทาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี ๒๕๕๘ แล้ว รายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว ขอให้
เหรัญญิก ชี้แจงต่อไป
เหรัญญิก ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ข้อที่ ๒๖.๒ ได้จัดทาบัญชีสถานะการเงินของ
สมาคมเรือพาย ฯ โดยมี พลเรือโท นฤดม สะอาดเย็น เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี อยู่ในเอกสารในระเบียบวาระที่ ๔ งบ
การเงินมีความถูกต้อง
เหรัญญิก

ขอสรุปสถานะการเงินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยฯ ประจาปี ๒๕๕๘
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
- สินทรัพย์
๙,๑๑๑,๐๘๙.๙๑
- หนี้สิน
๑๖๕,๐๒๐.๘๖
- ทุน
๘,๙๔๖,๐๖๙.๐๕
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
- รายได้
๕๕,๗๙๖,๙๒๒.๘๒
- ค่าใช้จ่าย
๕๗,๙๐๗,๗๑๔.๑๗
- รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย ๒,๑๑๐,๗๙๑.๓๕
เงินที่สามารถใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑. เงินฝากธนาคาร
๓,๐๓๘,๐๙๒.๖๕
๒. เงินสด
๓๒๕,๖๘๒.๕๕
๓ ลูกหนี้ที่ได้รับคืน
๑,๗๖๓,๘๘๐.๐๐
สรุปเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ ๕,๑๒๗,๖๕๕.๒๐
ที่ประชุม อนุมัตริ ับรองสถานะการเงินของสมาคมเรือพาย ประจาปี ๒๕๕๘

๒๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา
เลขาธิการ ไม่มีเรื่องในการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ประธาน ขอให้รองเลขาธิการ ดาเนินการในวาระนี้
รองเลขาธิการ ขอเรียนให้ที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปีทราบว่า การจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่ ง
ประเทศไทย ในวันนี้ เป็นการดาเนินการตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ การควบคุมการกีฬา
มาตรา ๕๖ (๗) ระบุว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการสมาคมกีฬา ได้แก่ จานวนกรรมการ การตั้งกรรมการ วาระการ
ดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาการ และ มาตรา ๕๖ วรรค ๓ ระบุว่า
กาหนดระยะเวลาของวาระการดารงตาแหน่งตาม (๗) ของกรรมการสมาคมกีฬาที่ใช้คาว่า“แห่งประเทศไทย” ชนิดกีฬา
ใด ต้องกาหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาของวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬานานาชาติของชนิด
กีฬานั้นด้วย และตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ ๓ การดาเนินกิจการสมาคม ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทา
หน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อยเก้าคนอย่างมากไม่เกินสิบเก้าคน โดยบุคคลที่จะเป็นกรรมการต้องมี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๓ การดาเนินกิจการของสมาคมกีฬา มาตรา
๗๑ โดยกาหนดให้ สมาชิกสามัญเป็นผู้เลือกตั้งนายกสมาคมหนึ่งคน จากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้นายกสมาคม
เป็ นผู้ แต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งต่าง ๆ ของสมาคม ที่กาหนดไว้ ซึ่งตาแหน่งของกรรมการมีตาแหน่งและหน้าที่
โดยสั งเขป ดั งต่ อไปนี้ นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิ ก ปฏิ คม นายทะเบี ยนประชาสั มพั นธ์ กรรมการ
ตาแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ข้อ ๑๔ คณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการเลือกตั้ง
และแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
สาหรับการลงมติเลือกตั้งในวันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมติให้ใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิดเผย
กล่าวคือให้ยกมือนับคะแนน โดยผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน เฉพาะสมาชิกสามัญที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น สาหรับในขั้นตอนใน
การเลือกตั้งมีดังนี้
๑. เสนอชื่อผู้เป็นประธานดาเนินการการเลือกตั้ง
๒. เสนอชื่อสักขีพยานการนับคะแนนร่วมกับฝ่ายเลขาธิการสมาคม จานวน ๓ ท่าน
๓. ขั้นตอนการเสนอชื่อ ขอให้มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย ๕ เสียง เป็นผู้รับรองการเสนอชื่อ
๔. นารายชื่อที่ได้รับการเสนอทั้งหมด มาลงคะแนนตามลาดับ โดยชมรมสมาชิกยกมือพร้อมชูบัตร
๕. หมายเลขเพื่อความชัดเจนในการนับคะแนน และให้สักขีพยานกับฝ่ายเลขาธิการสมาคมนับคะแนน
ร่วมกัน และแจ้งประกาศผลการนับคะแนน
๖. ที่ประชุมรับรองมติเลือกตั้งนายกสมาคม
๗. นายกสมาคมคนใหม่ แถลงนโยบายต่อที่ประชุม
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการเลือกตั้ง
รองเลขาธิการ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อประธานดาเนินการการเลือกตั้ง
คุณวิจิตร ธนัตวรานนท์ (ชมรมเรือพายอันดามันระนอง) เสนอชื่อ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ที่ปรึกษาสมาคม
กีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานดาเนินการการเลือกตั้ง
รองเลขาธิการ ขอเสียงสมาชิกรับรองให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
เป็นประธานดาเนินการการเลือกตั้ง
ที่ประชุม เห็นชอบ
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รองเลขาธิการ ขออนุญาตเรียนเชิญ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็น
ประธานดาเนินการการเลือกตั้ง
ประธานดาเนินการเลือกตั้ง ให้ฝ่ายเลขาธิการดาเนินการเลือกตั้งตามขั้นตอนที่กาหนด ที่กล่าวมาแล้ว
รองเลขาธิการ เรียนประธาน ในลาดับต่อไป เป็นการเสนอชื่อผู้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในส่วนฝ่ายเลขาธิการ
ขอเสนอชื่อฝ่ายเลขาธิการเป็นกรรมการนับคะแนน จานวน ๓ ท่าน คือ
๑. นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคา
๒. นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์
๓. พันจ่าเอก ไพรัตน์ รักบุญ
รองเลขาธิการ ขอให้ชมรมสโมสรสมาชิกเสนอชื่อสักขีพยานการนับคะแนนร่วมกับฝ่ายเลขาธิการจานวน ๓ ท่าน
ที่ประชุม เสนอชื่อ
๑. นาย ศุภกร ลาภกองศิลป์ จากชมรมเรือพายสถาบันพลศึกษาเชียงใหม่
๒. นาย พงศ์ศรัณย์ พันธุ์แตงไทย จากชมรมเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
๓. นาย วัชระพงษ์ คงดี
จากชมรมเรือพายบางเสาธง
ประธานดาเนินการเลือกตั้ง หากไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ทั้ง ๖ ท่าน เป็นสักขี
พยานในการนับคะแนน เชิญฝ่ายเลขาธิการดาเนินการต่อ
รองเลขาธิการ ลาดับต่อไป เป็นการเสนอชื่อ บุคคลเป็นนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
ประธานด าเนิ นการเลื อกตั้ ง ขอให้ ชมรมเสนอชื่อบุ คคลเพื่ อเป็นนายกสมคมกีฬาเรือพายแห่ งประเทศไทย และขอ
ผู้รับรองอย่างน้อย ๕ เสียงด้วย
นาย ธีระ เสนีชัย (จากชมรมเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม) เสนอชื่อ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ จากชมรมเรือ
พายราชนาวี เป็นนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
ขอเสียงรับรองจากสมาชิกอย่างน้อย ๕ เสียง
ประธาน ด าเนิ น การเลื อกตั้ ง หากไม่ มี ผู้ ใดมี ความเห็ นเป็ นอย่ า งอื่ น ถื อ ว่ า ที่ ประชุ มมี มติ เ สนอชื่ อ
พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ จากชมรมเรือพายราชนาวี เป็นนายกสมาคมกีฬาเรื อพายแห่ งประเทศไทย เชิญฝ่าย
เลขาธิการดาเนินการต่อ
รองเลขาธิการ ลาดับต่อไป นารายชื่อที่ได้รับการเสนอ มาลงคะแนน
- ให้ชมรมสมาชิกยกมือพร้อมชูบัตรหมายเลขในการนับคะแนน โดยขอให้ผู้ที่ได้รับมอบจาก
ชมรมอื่นได้ชูบัตรที่ได้รับมอบทุกใบด้วย
- ให้สักขีพยานกับฝ่ายเลขาธิการสมาคมนับคะแนนร่วมกัน
- ให้แจ้งประกาศผลการนับคะแนน
รองเลขาธิการ รายงานผลการนับคะแนนต่อประธานที่ประชุม
ผลการนับคะแนน ดังนี้
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมจานวน ๗๒ ชมรม
สมาชิกสามัญลงคะแนนให้ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ จากชมรมเรือพายราชนาวี เป็นนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่ง
ประเทศไทย จานวน ๗๑ คะแนน จากสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมจานวน ๗๒ ชมรม
ประธานดาเนินการเลือกตั้ง ที่ประชุมรับรองให้ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ จากชมรมเรือพายราชนาวี เป็นนายก
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ด้วยคะแนน ๗๑ จากสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมจานวน ๗๒ ชมรม
ประธานดาเนินการเลือกตั้ง เชิญนายกสมาคมคนใหม่เข้าที่ประชุม
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นายกสมาคมท่านใหม่ กล่าวขอบคุณที่กรุณาเลือกให้มารับตาแหน่งนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย อีกวาระ
หนึ่ง สาหรับการที่จะนาพาสมาคมไปอีกหนึ่งวาระใน ๔ ปีข้างหน้านี้ ผมจะสานต่อจากท่านนายกสมาคมท่านก่อน ๆ ที่ทา
และวางรากฐานมา ในการทากีฬาที่จะช่วยกันพัฒนา และร่วมกันไปสู่ระดับโลก ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ยึดถือและปฏิบัติกันมา
ตลอดเวลาการปฏิบั ติงาน การพัฒนาสู่ระดับโลกใน ๔ ปีข้างหน้า คงจะพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะเราจะมีศูนย์ฝึกกีฬาที่มี
มาตรฐาน เพื่อให้นักกีฬาได้รับการฝึกซ้อมเป็นประจาอยู่เสมอ และได้วางนโยบายกับผู้บริหารชุดใหม่ นักกีฬาใดคนใดที่มี
ประสิทธิภาพ ก้าวไปสู่โอลิมปิกได้ จะนานักกีฬาไปทาการเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นห้วงระยะเวลาในต่างประเทศ จะส่งเสริมให้มี
การแข่งขันในระดับกีฬายุวชน และเยาวชน เพิ่มมากยิ่งขึ้น ศูนย์ฝึกซ้อมที่มีอยู่แต่ละจังหวัดนั้น จะมีแนวความคิดที่จะเพิ่ม
ให้มีสถานที่ฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้น ได้แก่ สุโขทัย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กระบี่ ซึ่งเพิ่มเติมจากที่มีแล้วที่ จังหวัดเชียงใหม่
นครราชสีมา สมุทรปราการ และปั ตตานี สาหรับการพัฒนากีฬาเรือพายนั้น ระดับเยาวชน จะประสานการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย ให้มีการแข่งขันระดับยุวชนในกีฬาเยาวชนแห่งชาติในบางรายการ เพื่อจะพัฒนาฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขัน
ในกีฬายูธโอลิมปิก ในกีฬาอาชีวะเกมส์ยังไม่มีกีฬาเรือพาย ได้ประสานกับกรมอาชีวศึกษา เพื่อบรรจุ ในอาชีวะเกมส์ การ
แข่งขัน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดการแข่งขันชิงแชมป์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้กับนักกีฬาทาง
ภายใต้ ได้ประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทาการจัดการแข่งขันต่อไป สาหรับอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม และ
แข่งขัน ได้ประสานบริษัทที่สามารถผลิตอุปกรณ์ได้ในราคาถูก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ให้ชมรมสมาชิกได้ซื้อมาฝึกซ้อม ส่งเสริม
กับนักกีฬาที่เลิกเป็นนักกีฬาแล้วกลับมาผลิตอุปกรณ์ฝึกซ้อมให้กับชมรมต่างๆ ในการบริหารอีก ๔ ปีนี้จะทาโดยโปร่งใส
และสาหรับการบริหารนั้นต้องขอความร่วมมือจากชมรมสมาชิกต่างๆ ช่วยกันพัฒนา และชี้แนะ แนะนา การบริหารงาน
ต่างๆ เพื่อก้าวหน้าต่อไป
รองเลขาธิการ ตามพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๕๙ การแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้ง
ชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬา ให้กระทาตามข้อบังคับของสมาคมกีฬานั้น และสมาคมกีฬาต้องนาไปจด
ทะเบี ยนต่อนายทะเบี ยนแห่ งท้องที่ที่ สานั กงานของสมาคมกีฬาตั้งอยู่ภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬานั้น และข้อบังคับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยข้อ ๑๔ กาหนดโดยสรุปว่า ให้
คณะกรรมการที่หมดวาระปฏิบั ติหน้าที่ต่อไปจนกว่า คณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน
สมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นนายกสมาคมท่านใหม่ จะรับตาแหน่งหน้าที่หลังจากที่ได้นาชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมทั้งหมดจด
ทะเบียนกับนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะกรรมการชุดนี้รักษาการต่อไปก่อน
ตามข้อบังคับสมาคมฯ
คุณธัชนาถ ทองประกอบ ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมแล้ว ตั้งคณะกรรมการ
สมาคม ส่งรายชื่อภายใน ๓๐ วัน ให้นายทะเบียนจดทะเบียน ส่งรายงานการประชุม ภายใน ๑๕ วัน และผลรายงาน
การดาเนินการ งบดุล ภายใน ๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่ ๗ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
ประธาน ขอให้เลขาธิการ ดาเนินการในวาระนี้
รองเลขาธิการ ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีในการประชุม
ใหญ่สามัญของทุกปี จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อและเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี ๒๕๕๙
ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอ พลเรือโท นฤดม สอาดเย็น เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมเรือ
พายแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๙
เหรัญญิก ได้ประสานกับ พลเรือโท นฤดม สอาดเย็น แล้วไม่ขัดข้อง

๒๙

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เลื อ กพลเรื อ โท นฤดม สอาดเย็ น เป็ น ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ข องสมาคมเรื อ พายแห่ งประเทศไทย
ประจาปี ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
เลขาธิการ
๑. ชี้แจงปฏิทินสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
๒. กล่าวประชาสั มพันธ์และเชิญชวนชมรมสโมสรสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการจั ดการแข่งขันเรือ
กรรเชียงเยาวชนชิงชนะเลิศเลิศแห่งเอเชีย ประจาปี ๒๕๕๙ รายการ ๒๐๑๕ Asia Junior Rowing Championship และ
การแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจาปี ๒๕๕๙ รายการ ๒๐๑๖ Asia Rowing Indoor Championship
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

๓. กล่าวประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมเชียร์นักกีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์
ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔. ระเบียบการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจาปี ๒๕๕๙
เปลี่ยนแปลงในการคิดคะแนนถ้วยพระราชทาน คิดคะแนนใช้โดยใช้ผลรวมทั้ง ๓ สนาม
สนาม ๑ ใช้ตัวคูณ ๑
สนาม ๒ ใช้ตัวคูณ ๑.๒
สนาม ๓ ใช้ตัวคูณ ๒.๔
เปลี่ยนแปลงระบบจัดการแข่งขัน จะตัดในรอบแก้ตัวออกไป เป็น รอบคัดเลือก รอบสอง และรอบสุดท้าย
นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ จากที่สมาคมได้ส่งคณะตัวแทนไปเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิง
ชนะเลิศแห่งเอเชีย ๒๐๑๘ มีการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์โลก ๒๐๑๙ ในที่ประชุมสมาพันธ์เรือ
ยาวนานาชาติ (IDBF) ณ ประเทศออสเตรเลีย สรุปผลการดาเนินการดังนี้
- การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์แห่งเอเชีย ๒๐๑๘ ประเทศที่ขอเสนอเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ประเทศไทย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ประชุมมีมติจัดคณะตรวจสอบสนามแข่งทั้ง ๒ ประเทศ และจะพิจารณาต่อไป
- การแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ โลก ๒๐๑๙ มีประเทศไทยขอเสนอเป็ นเจ้ าภาพประเทศเดียว ที่ประชุมให้
ประเทศไทยนาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในปีต่อไป
ซึ่งในที่ประชุมมีแนวโน้มสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง ๒ รายการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้
ประธาน ขอขอบคุณทีมงานไทยรัฐทีวีที่ได้ทาวีดิทัศน์นาไปเสนอต่อที่ป ระชุม และไทยรัฐทีวีเสนอตัวในการถ่ายทอด
จัดการแข่งขันต่างๆ ของสมาคมกีฬาเรือพายในโอกาสต่อไป สมาคมกีฬาเรือพายในปีต่อไปจะมีผลงานสู่สาธารณชนเพิ่ม
มากขึ้น โดยผ่านสื่อจากไทยรัฐทีวี
๕. อื่นๆ (ตอบปัญหา รับข้อเสนอแนะ จากชมรมสโมสรสมาชิก)
ประธาน ชมรมสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามในเรื่องการบริหาร ข้อเสนอแนะ แนะนาให้กับทีมบริหารชุดใหม่ ทา
สิ่งเพิ่มเติมให้กับสมาคมกีฬาเรือพาย สิ่งเล็กน้อยที่สัมผัสอยู่กับท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดนั้น มีความสาคัญมาก ได้สัมผัสกับ
เด็ก มีแนวความคิดจากหลายระดับ สิ่งใดที่คิดจะให้ทางบริหารลงไปทาประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ทางสมาคมยินดี และขอ
ยืนยันว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักมีความมุ่งประสงค์และยินดีที่จะทากิจกรรมร่วมกับ
ท้องถิ่นอยู่เสมอ ไม่ใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทาเพื่อผลประโยชน์หรือมุ่งเน้นกาไรเป็นสาคัญ โดยมีแนวนโยบายอย่างหนึ่ง คือ

๓๐

ทาทุกอย่างเพื่อตอบแทนประโยชน์ต่างๆ ให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ตรงกับสมาคมเรือพายที่อยากจะช่วยพัฒนา
เด็กในท้องถิ่น รักกีฬา เล่นกีฬาอย่างมีความสุข กีฬานาพาความรักความสามัคคีมาสู่หมู่คณะมาสู่นักกีฬาด้วยกันเอง
ชมรมเรือพายมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ที่เคยร้องขอเรือปลดระวางของสมาคม เพราะบาง
ชมรมมีงบประมาณสนับสนุนน้อย จึงอยากจะให้ทางสมาคมให้เรือไปใช้เพื่อการฝึกซ้อม
ประธาน อุปกรณ์กีฬาเรื่องพายมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อปีที่ผ่านมาทางสมาคมได้เหมาซื้อเรือมาจากประเทศสาธาณรัฐ
สิงคโปร์ เป็นจานวนมาก นามาซ่อมและนาแจกจ่ายแก่ชมรมสมาชิก และเรือที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเก่ามาก
ซึ่งประสานจากบริษัทที่สัตหีบ จะนามาปรับปรุง แล้วค่อยแจกจ่าย ชมรมสมาชิกที่มีความเดือนร้อน ที่ผ่านมาทางสมาคม
ได้ให้ใบพายแก่ชมรมนาไปฝึกซ้อม เมื่อถึงเวลาการแข่งขันต้องจัดส่งนักกีฬามาแข่งขันด้วย เช่น บางชมรมขอเรือกรรเชียง
ไปแต่เวลาที่ทางสมาคมจัดการแข่งขันเรือกรรเชียงไม่เคยมาลงแข่งขันเลย เพราะถือว่าเอาอุปกรณ์ไปแล้วไม่ช่วยกันพัฒนา
เด็กในชุมชนนั้นๆ
น.อ.นรพัชร์ ทาอินทร์ ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดเจ้าหน้าที่ในการซ่อมทาเรือ แก้อุปกรณ์ต่างๆ เริ่มทาที่ จังหวัด
ขอนแก่น ชมรมใดที่อุปกรณ์เรือ ใบพายชารุด ดาเนินการซ่อมทาได้
ประธาน สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย มีความยินดีขอแจ้งรายนามและขอขอบคุณผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาเรือ
พายแห่งประเทศไทย ในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
กล่าวโดยสรุป ในนามของสมาคมขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาในปีที่ผ่านมาดังนี้
- กองทัพเรือ
- การกีฬาแห่งประเทศไทย
- กองทุนพัฒนาการกีฬาชาติ
- คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ Jesada Technik Museum
- สถาบันการพลศึกษา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- จังหวัดนครนายก
- จังหวัดกระบี่
- โรงงานยาสูบ
- มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- ไทยรัฐทีวี
ประธาน ในนามของสมาคมกีฬาเรือพายขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอด

๓๑

เลขาธิการ

ต่อไปเป็นการมอบรางวัลเกียรติยศ

น.อ.นรพัชร์ ทาอินทร์ ขอเรียนเชิญนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้เป็นเกียรติในการมอบรางวัล ดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘
๑. รางวัลนักกีฬาพัฒนาการยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ นายจารุวัฒน์ แสนสุข
- ผลงาน
* เหรียญทอง ในการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจาปี ๒๕๕๘ ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
* เหรี ย ญเงิ น เรื อ กรรเชี ย ง ๑ คนชายพายคู่ รุ่ น ไลท์ เวท ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ในกี ฬ าซี เกมส์ ค รั้ งที่ ๒๘
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
* เหรี ย ญทองแดงเรื อ กรรเชี ย ง ๑ คนชายพายคู่ รุ่ น ไลท์ เวท ระยะ ๕๐๐ เมตร ในกี ฬ าซี เกมส์ ครั้ งที่ ๒๘
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
๒. รางวัลนักกีฬาประเภททีมพัฒนาการยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ทีมเรือคยัค ๔ คนหญิง
* ผลงาน ๑ เหรี ย ญทอง ระยะ ๒๐๐ เมตร, ๑ เหรี ยญเงิ น ระยะ ๕๐๐ เมตร ในกี ฬ าซี เกมส์ ครั้ งที่ ๒๘
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (เป็นครั้งแรกที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันระดับนานาชาติ)
๓. รางวัลนักกีฬาประเภททีมยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ทีมเรือยาวหญิง
- ผลงาน
* ๑ เหรียญทอง เรือยาว ๖ ฝีพายหญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร Sea Game
* ๑ เหรียญทอง เรือยาว ๑๐ ฝีพายหญิง ระยะ ๕๐๐ เมตร Sea Game
* ๑ เหรียญเงิน เรือยาว ๑๐ ฝีพายหญิง ระยะ ๒๐๐ เมตร Sea Game
* ๒ เหรียญทอง เรือยาว ๑๐ ฝีพายหญิง ระยะ ๒๐๐ และ ๕๐๐ เมตร ๑ เหรียญเงิน เรือยาว ๑๐ ฝีพายหญิง
ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ในการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์โลก ณ ประเทศแคนาดา
๔. รางวัลผู้ฝึกสอนประเภทเรือยาวยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ นายไพรัตน์ สุขโรจน์
- ผู้ฝึกสอนชมรมรักกีฬาเรือพาย จังหวัดอุตรดิตถ์
๕. รางวัลผู้ฝึกสอนประเภทเรือแคนูสลาลอมยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ นายวัชระพงษ์ คงดี
- ผู้ฝึกสอนชมรมเรือพายบางเสาธง
๖. รางวัลผู้ฝึกสอนประเภทเรือกรรเชียงยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ นายสุรชัย รมยะสมิต
- ผู้ฝึกสอนชมรมเรือพายโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
๗. รางวัลผู้ฝึกสอนประเภทเรือแคนูคยัคยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ นายคณพศ สุขะจิรโชติ
- ผู้ฝึกสอนชมรมเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่ (สิทธุรงค์นาคราช)
๘. รางวัลชมรมเรือพายดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ชมรมเรือพายกรุงเทพมหานคร
- ผลงาน ถ้วยพระราชทาน ๒ ใบ ประเภทเรือแคนูคยัค และประเภทเรือยาว ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๘

น.อ.นรพัชร์ ทาอินทร์ ขอเรียนเชิญนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย มอบเงินบารุงตามสัญญานักกีฬาจาก
การที่นั กกี ฬาของชมรมได้ สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในปี ๒๕๕๘ ที่ ผ่ านมา รวมเป็ นเงินทั้ งสิ้ น
๒,๔๔๖,๓๓๘.- บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

๓๒

น.อ.นรพัชร์ ทาอินทร์
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๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ประกาศตามรายชื่อชมรม จานวนเงิน ดังนี้ โดยขอเชิญผู้แทนรับมอบเงินด้วยครับ

ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชมรมเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
ชมรมเรือแคนูลานนา
ชมรมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายเชียงใหม่
ชมรมเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ
ชมรมเรือพายสถาบันการพลศึกษาลาปาง - เขลางค์นคร
ชมรมเรือพายศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน
ชมรมกีฬาเรือพายพิจิตรนาวา
ชมรมเรือพายเมืองน่าน
ชมรมเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ชมรมเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่
ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชมรมเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ชมรม P.Neegree Rowing Star Club
ชมรมเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี
ชมรมเรือพายสถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
ชมรมเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร
ชมรมเรือพายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ชมรมเรือพายราชนาวี
ชมรมเรือพายกรุงเทพมหานคร
ชมรมเรือพายกองเรือยุทธการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒,๐๐๐.- บาท
๔,๓๐๐.- บาท
๘,๐๐๐.- บาท
๘,๐๐๐.- บาท
๑๐,๕๐๐.-บาท
๑๗,๕๔๐.-บาท
๒๖,๓๐๐.-บาท
๔๘,๖๓๑.-บาท
๕๗,๐๘๑.-บาท
๖๒,๑๗๑.-บาท
๖๔,๖๒๑.-บาท
๗๐,๗๐๐.-บาท
๙๗,๒๖๒.-บาท
๑๐๕,๓๐๐.-บาท
๑๑๓,๒๕๒.-บาท
๑๗๑,๒๔๓.-บาท
๒๐๒,๐๖๔.- บาท
๒๒๘,๓๒๔.- บาท
๒๓๒,๓๑๓.-บาท
๔๕๓,๘๔๘.-บาท
๔๖๒,๘๘๘.-บาท

ประธาน เงินที่ชมรมต่างๆ ได้รับ เป็นเงินที่ไปทาผลงานเหรียญรางวัล ที่จัดไปเข้าแข่งขันและได้รับเงินรางวัลกลับมาจาก
เงินกองทุนพัฒนาแห่งชาติ ทางสมาคมได้หักเงินส่วนนี้ไว้จากนักกีฬา นักกีฬาจะต้องตอบแทนชมรมสมาชิกของตนเองที่
เป็นต้นกาเนิด เพื่อมาเป็นทีมชาติได้ ต้องตอบแทนชมรม นักกีฬาทุกคนยินดีที่จะให้เงินส่วนนี้ เงินที่ตอบแทนกลับไปก็คือ
เงินที่ทุกชมรมได้ทาให้นั กกีฬาได้เป็นทีมชาติ ตัวแทนประเทศไทยได้เงินรางวัลกลับมา ทุกชมรมสมาชิกต้องภู มิใจใน
นักกีฬาของท่าน ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกคนมีความมุ่งมั่น ปรารถนาดีต่อกีฬาเรือพาย และมุ่งมั่นที่จะสร้างให้กีฬาเรือพาย

ของประเทศไทย มี ความเจริ ญก้ าวหน้ า ในการแข่ งขั นซีเกมส์ ที่ ผ่ านมาทางสมาคมเป็ นเจ้ าเหรียญ แต่ เอเชี ยนเกมส์
และโอลิมปิก ยังห่างที่จะได้รับเหรียญ ความมุ่งหวังของสมาคมใน ๔ ปีข้างหน้า จะต้องได้มีผลงานเหรียญในเอเชียนเกมส์
ให้ดีกว่าซีเกมส์ และจุดสูงสุดคือต้องได้รับเหรียญในโอลิมปิกใน ๔ ปี หรือ ๘ ปี ข้างหน้า จะต้องสร้างยุวชนตั้งแต่บัดนี้
เพื่อที่จะทันในโอลิมปิกใน ๔ ปี หรือ ๘ ปี ข้างหน้าให้ได้ ขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมแรง ร่วมใจในการพัฒนากีฬาเรือพาย
ให้มีความเจริญก้าวหน้า
ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น.

๓๓

นาวาตรีหญิง
(อริศรา ชูจินดา)
ผู้จดรายงานการประชุม
เสนอ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้แจกจ่ายต่อไป
นาวาเอก
(นฤพล เกิดนาค)
เลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
เมษายน ๒๕๕๙
- อนุมัติแจกจ่ายได้
พลเรือเอก
(ชัยณรงค์ เจริญรักษ์)
นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
เมษายน ๒๕๕๙

