
 
 

ระเบียบการแข่งขัน 
การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๓  

ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร  
และเทศกาลกีฬาทางน  าจังหวัดอุดรธาน ีปี ๒๕๖๓ (Udon Thani Water Sport Festival 2020) 

......................................... 

๑. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม         พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์ 
เลขาธิการ              พลเรือตรี นฤพล  เกิดนาค 
ส านักงาน             ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๑๘  
ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐–๒๑๗๐– ๙๒๓๕-๖ 
E-mail    office@rcat.or.th 

๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน        ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายฯ 

รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   ผู้แทนจากจังหวัดอุดรธานี 
เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน       เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Official             รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Judge             ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายฯ 

๓. ก าหนดการแข่งขัน 
 - การแข่งขันเทศกาลกีฬาทางน้ าจังหวัดอุดรธานี (Udon Thani Water Sport Festival 2020)  
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
 - วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  
   เวลา ๑๓๐๐ ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอุดรธานี 
   เวลา ๑๗๓๐ พิธีเปิดการแข่งขัน ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ 
 - วันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓   
   เวลา ๑๕๐๐ – ๒๐๐๐ ท าการแข่งขัน 

๔. สนามแข่งขัน 
ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี  

๕. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
๕.๑.ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
๕.๒ ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ ( INTERNATIONAL CANOE FEDERATION - ICF) 

และกติกาของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
        ๕.๓ ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เรือยาวมังกรนานาชาติ (International Dragon Boat Federation: 

mailto:office@rcat.or.th


IDBF)  
  ๕.๔ ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าวการวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง แล้วแต่กรณี และค าตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็น
สิ้นสุด 

๖. คุณสมบัตินักกีฬา 
๖.๑ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดในประเทศไทย มีหลักฐานสามารถให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
๖.๒ ประเภท รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี คือเกิดตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา  
๖.๓ ประเภท เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี คือเกิดตั้งแต ่พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา 
๖.๔ ประเภท รุ่นทั่วไป อายุตั้งแต ่๑๙ ปี คือเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมา 
๖.๕ นักกีฬา ๑ คน ต้องเลือกเล่นรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น/แข่งขันได้ทุกประเภท 
๖.๖ นักกีฬารายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต้องเป็นนักกีฬาที่สังกัดชมรมสมาชิกฯ ที่ขึ้นทะเบียน

นักกีฬากับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
๖.๗ ในรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภททีมแต่ละชมรมส่งได้ 

ไม่จ ากัด ยกเว้นประเภทเรือยาวส่งได้ไม่เกินชมรมละ ๒ ทีม 

๗. ประเภทรายการแข่งขัน ดังนี้  
 ๗.๑ รายการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ ระยะ ๒๐๐ เมตร 

เรือแคนู/คยัค รุ่นทั่วไปชาย   จ านวน ๔ รายการ 
 - แคนู ๑ คน (MC1)  - แคนู ๒ คน (MC2)  

 - คยัค ๑ คน (MK1)  - คยัค ๒ คน (MK2)  

เรือแคนู/คยัค รุ่นทั่วไปหญิง   จ านวน ๔ รายการ 
 - แคนู ๑ คน (WC1)   - แคนู ๒ คน (WC2)  
 - คยัค ๑ คน (WK1)   - คยัค ๒ คน (WK2)  
เรือแคนู/คยัค รุ่นเยาวชนชาย   จ านวน ๔ รายการ 
 - แคนู ๑ คน (JMC1)  - แคนู ๒ คน (JMC2)  
 - คยัค ๑ คน (JMK1)  - คยัค ๒ คน (JMK2)  
เรือแคนู/คยัค รุ่นเยาวชนหญิง   จ านวน ๔ รายการ 
 - แคนู ๑ คน (JWC1)  - แคนู ๒ คน (JWC2)  
 - คยัค ๑ คน (JWK1)  - คยัค ๒ คน (JWK2)  
เรือแคนู/คยัค รุ่นยุวชนชนชาย   จ านวน ๕ รายการ 
 - คยัค ๑ คน (YMK1)  - แคนู ๑ คน (YMC1)  
 - คยัค ๒ คน (YMK2)  - แคนู ๒ คน (YMC2)  
 - คยัค ๔ คน (YMK4)   
เรือแคนู/คยัค รุ่นยุวชนหญิง   จ านวน ๕ รายการ 
 - คยัค ๑ คน (YWK1)  - แคนู ๑ คน (YWC1)  
 - คยัค ๒ คน (YWK2)  - แคนู ๒ คน (YWC2)  
 - คยัค ๔ คน (YWK4) 
 
   



เรือยาว รุ่นทั่วไปชาย   จ านวน ๒ รายการ 

 - เรือ ๕ ฝีพาย (MD5)  - เรือ ๑๐ ฝีพาย (MD10)  
เรือยาว รุ่นทั่วไปหญิง   จ านวน ๒ รายการ 

 - เรือ ๕ ฝีพาย (WD5)  - เรือ ๑๐ ฝีพาย (WD10)  
เรือยาว รุ่นทั่วไปผสมชายหญิง   จ านวน ๑ รายการ 

 - เรือ ๑๐ ฝีพาย (MWD10)  
เรือยาว รุ่นเยาวชนชาย   จ านวน ๒ รายการ 

 - เรือ ๕ ฝีพาย (JMD5)  - เรือ ๑๐ ฝีพาย (JMD10)  
เรือยาว รุ่นเยาวชนหญิง   จ านวน ๒ รายการ 

 - เรือ ๕ ฝีพาย (JWD5) - เรือ ๑๐ ฝีพาย (JWD10) 
เรือยาว รุ่นเยาวชนผสมชายหญิง   จ านวน ๑ รายการ 

 - เรือ ๑๐ ฝีพาย (JMWD10)  
๗.๒ การแข่งขันเรือพายรายการ เทศกาลกีฬาทางน้ าจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี ๒๕๖๓ (Udon Thani 

Water Sport Festival 2020) 
 การแข่งขันเรือยาวมังกร ๑๐ ฝีพาย ระยะ ๒๐๐ เมตร 
  - โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  จ านวน ๑๒ ทีม 
  - ตัวแทนอ าเภอภายในจังหวัดอุดรธานี  จ านวน ๒๐ ทีม 
 การแข่งขันกรรเชียงบก  

- กรรเชียงบก ชาย  ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร 
 - กรรเชียงบก หญิง  ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร 
 - กรรเชียงบก เยาวชนชาย ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร 

- กรรเชียงบก เยาวชนหญิง ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร 
 - กรรเชียงบก ทีมชาย ๔ คน (ดึง ๔ เครื่อง) ระยะการแข่งขัน ๕๐๐ เมตร 

- กรรเชียงบก ทีมหญิง ๔ คน (ดึง ๔ เครื่อง) ระยะการแข่งขัน ๕๐๐ เมตร 
- กรรเชียงบก ทีมผสม ชาย/หญิง ๔ คน (ดึง ๔ เครื่อง)   ระยะการแข่งขัน ๕๐๐ เมตร 

 การแข่งขัน Stand Up Paddling (SUP) ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร 
- Stand Up Paddling (SUP) ชาย 

  - Stand Up Paddling (SUP) หญิง 
- Stand Up Paddling (SUP) เยาวชนชาย 
- Stand Up Paddling (SUP) เยาวชนหญิง 

การแข่งขันเรือ Sit on Top 1 ที่นั่ง (นักท่องเที่ยว) ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร 
  - เรือ Sit on Top 1 ที่นั่ง ทั่วไปชาย 

- เรือ Sit on Top 1 ที่นั่ง ทั่วไปหญิง 
- เรือ Sit on Top 1 ที่นั่ง เยาวชนชาย 
- เรือ Sit on Top 1 ที่นั่ง เยาวชนหญิง 
- เรือ Sit on Top 1 ที่นั่ง ยุวชนชาย 
- เรือ Sit on Top 1 ที่นั่ง ยุวชนหญิง 

เรือแคนู/คยัค รุ่นสมัครเล่น ระยะการแข่งขัน ๒๐๐ เมตร 
- คยัคทัวริ่ง ๑ คนชาย (MK1 Touring)  
- คยัคทัวริ่ง ๑ คนหญิง (WK1 Touring)  



๘. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๘.๑ การแข่งขันเรือ Sit on Top 1 ที่นั่ง ส่งนักกีฬาได้ทีมละ ๑ คน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
๘.๒ การแข่งขันกรรเชียงบก  
 - กรรเชียงบก ๑ คน ส่งนักกีฬาได้ทีมละ ๑ คน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
 - กรรเชียงบกทีมชาย ส่งนักกีฬาได้ทีมละ ๖ คน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
 - กรรเชียงบกทีมหญิง ส่งนักกีฬาได้ทีมละ ๖ คน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
 - กรรเชียงบกทีมผสม ส่งนักกีฬาได้ทีมละ ๖ คน (ชาย ๓ หญิง ๓) ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
๘.๓ การแข่งขัน Stand Up Paddling (SUP) ส่งนักกีฬาได้ทีมละ ๑ คน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
๘.๔ การแข่งขันประเภท ๑ คน ส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑ คน 
๘.๕ การแข่งขันประเภท ๒ คน ส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน ๓ คน 
๘.๖ การแข่งขันประเภท ๔ คน ส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน ๖ คน 
๘.๗ การแข่งขันประเภท ๕ คน ส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน ๘ คน 
๘.๘ การแข่งขันประเภท ๑๐ คน ส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๖ คน  
๘.๙ การแข่งขันประเภท ๑๐ คนผสม ส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน ๑๖ คน (ฝีพาย ชาย ๖ คน หญิง ๔ คน) 

๙. การสมัครแข่งขัน 
๙.๑ ส่งใบสมัครถึงสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่แนบ 

๙.๑.๑ ส่งจ านวนและรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  
เวลา ๑๖.๓๐ น.   

๙.๑.๒  ณ ส านักงานสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ โทรสาร ๐๒ ๑๗๐ ๙๒๓๖ หรือ E-Mail: Navy6234boat@hotmail.com 

๙.๒ ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ หรือส าเนาสูติบัตร คนละ ๑ ฉบับ 
๙.๓ แต่ละชมรม/ สโมสร / ทีม ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวน 
๙.๔ ทะเบียนรายชื่อนักกีฬารวมของแต่ละชมรมท่ีท าการข้ึนทะเบียนไว้กับสมาคมกีฬาเรือพายฯ 

๑๐. กรรมการตัดสิน 
ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยหรือผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมกรรมการตัดสิน

กีฬาเรือพายของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

๑๑. อุปกรณ์การแข่งขัน 
๑๑.๑ อนุญาตให้นักกีฬาน าอุปกรณ์กีฬามาเอง แต่จะต้องได้รับการตรวจตามมาตรฐาน ICF จาก

คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามวัน – เวลาที่ก าหนด 
๑๑.๒ อนุญาตให้นักกีฬาทุกคนสวมเสื้อชูชีพที่น ามาเอง และต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง  

ในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุ 

๑๒. วิธีจัดการแข่งขัน 
วิธีจัดการแข่งขันจะยึดถือตามกติกาของ ICF เป็นหลัก และระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพาย              

แห่งประเทศไทย หรือตามมติที่สรุปในการประชุมผู้จัดการทีม 

๑๓. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๑๓.๑ การยืนยันรายชื่อนักกีฬา ต้องส่งยืนยันรายชื่อและจ านวนนักกีฬาแต่ละชมรมหรือตามที่ผู้สมัคร                

เข้าร่วมการแข่งขัน ให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม 

๑๓.๒ กติกาการแข่งขันจะชี้แจ้งในวันประชุมผู้จัดการทีม 
๑๓.๓ สมาชิกชมรมสามารถน าเรือมาใช้ในการแข่งขันได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบและชั่งน้ าหนักเรือในวัน

ประชุมผู้จัดการทีม และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 



๑๔. หน้าที่ของผู้ควบคุมทีม 
๑๔.๑ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อเท่านั้น 
๑๔.๒ ผู้จัดการทีมมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุม การยื่นประท้วง การขอเปลี่ยนตัว การจับสลากต่างๆ 
๑๔.๓ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องแจ้งระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน ก าหนดการแข่งขัน    

หรือสิทธิอ่ืนใดให้นักกีฬาทราบโดยตลอด เพ่ือประโยชน์ของทีมและเพ่ือความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
๑๔.๔ ผู้ฝึกสอน นอกจากให้การฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆ ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้จัดการทีมในการก ากับดูแล             

การรายงานตัว และเรื่องการเจ็บป่วย (ถ้ามี) 

๑๕. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง (การประท้วงทางคุณสมบัติและทางเทคนิคของนักกีฬา) 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ   ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬา   กรรมการ 
ประธานผู้ตัดสินเรือแคนู/คยัค   กรรมการ 
ประธานผู้ตัดสินเรือกรรเชียง  กรรมการ 
ประธานผู้ตัดสินเรือยาว   กรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ  กรรมการและเลขานุการ 
รองเลขาธิการ    กรรมการ 
กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา   กรรมการ 
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน   กรรมการ 

๑๖. การประชุมผู้จัดการทีม 
ให้ผู้จัดการทีมและผู้ติดตาม ๑ คน รวมเป็นทีมละ ๒ คน เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลาก 

๑๗. รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลที่ ๑          ได้รับ เหรียญชุบทองและประกาศนียบัตร 

รางวัลที่ ๒          ได้รับ เหรียญชุบเงินและประกาศนียบัตร 
 รางวัลที่ ๓          ได้รับ เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบัตร 


