รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
***********************
ผู้มาประชุม
๑. พลเรือเอก ชัยณรงค์
๒. พลเรือเอก ศังกร
๓. รศ.ดร.รังสรรค์
๔. นายศานิต
๕. พลเรือเอก จงกล
๖. นายทินกร
๗. พลเรือตรี นฤพล
๘. นาวาเอก สุวัฒน์
๙. นาวาเอก วิวัฒน์
๑๐. นาวาเอก นรพัชร์
๑๑. นาวาเอก นพพร
๑๒. นาวาเอก สุธี

เจริญรักษ์
พงษ์สิริ
วงศ์สรรค์
นิยมาคม
มีสวัสดิ์
พอจิต
เกิดนาค
อินทนะ
ขวัญสูงเนิน
ทาอินทร์
เทพธรณี
มาเกิด

๑๓. พันจ่าเอก สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง
๑๔. นาวาเอก สุรชัย
บุตรเสถียร
๑๕. นาวาเอก พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
๑๖. พันจ่าเอก ฐิติภัทร
๑๗. พันจ่าเอก ธนกฤษ
๑๘. พันจ่าเอก ประสาน
๑๙. เรือโท ธรรมรัตน์
๒๐. นายภีมะ
๒๑. นายปัญจโชติ
๒๒. นายจีรวัช
๒๓. นายธีระ

สุระศรี
กุลตังวัฒนา
ชื่นสุวรรณ
เผ่าพันธุ์ดี
ธีรวัฒนพันธ์
บุญเขียว
วงศ์ศรีรัตนกุล
เสนีชัย

นายกสมาคมฯ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
เลขาธิการ
เหรัญญิก
รองเลขาธิการ คนที่ ๒
รองเลขาธิการ คนที่ ๓ และปฏิคม
รองเลขาธิการ คนที่ ๔ และประชาสัมพันธ์
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมสวัสดิการทหารเรือ
รองเลขาธิการ คนที่ ๕
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมพลาธิการทหารเรือ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกองเรือยุทธการ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมสรรพวุธทหารเรือ
รองประธานกรรมการฝ่ายวิทยาศาสต์การกีฬาและ
การแพทย์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมแพทย์ทหารเรือ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายเรือ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายนาวิกโยธิน
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ผู้แทนชมรมกีฬาสโมสรกีฬาทางน้ำนครนายก
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ผู้แทนชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

-๒๒๔. นางสาวกฤษฐญา
๒๕. นาวาตรี บรรจง
๒๖. พันจ่าเอก สิทธิชัย

เนียมชาญเวช
สุขหร่อง
อุทัยศรี

๒๗. นางสาววนิดา

ธรรมราช

๒๘. นายอาทิตย์
สร้อยสม
๒๙. ร้อยตำรวจโท พัชวัตร์ เกิดนาค
๓๐. นายวิชาญ
พึ่งตน
๓๑. นายสามารถ
คงประเสริฐ
๓๒. ว่าทีเ่ รือตรีหญิง อารยา วิริยภาพ
๓๓. นายอนันต์
แสนจิตต์
๓๔. นางสาววรพร
บุญยู่ฮง
๓๕. นายประจวบ

นาคมอญ

๓๖. นายสุรศักดิ์
๓๗. นายธนิตศักดิ์
๓๘. นายสมชาติ
๓๙. นางสาวปพิชญา

สิงห์สา
จาตุรัตน์ทวีโชติ
แสงน้อย
บุญศรี

๔๐. เรือเอก ศุภิสรา
๔๑. นายวีรยุทธ์
๔๒. ผศ.ดร.ธารินทร์
๔๓. นายศุภกร

แผลงกระโทกธาดา
คำปาน
ก้านเหลือง
ลาภกองศิลป์

๔๔. นายชาญฤทธิ์
๔๕. นางสาว ธัญญลักษณ์
๔๖. นายสังข์
๔๗. ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์

ฉากเขียน
เอิ้นทะไชย
บุญรักษา
เสนาคำ

๔๘. นายโกวิทย์
๔๙. นายเฉลิมพล
๕๐. นายธวัชชัย

ธานีสอน
สนวิจติ ร
วัชรประทีป

ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนชมรมเรือพายราชนาวี
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายหน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝั่ง
ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน
และผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชลบุรี
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร
ผู้แทนชมรมกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้แทนชมรมเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก้
ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดลำปาง
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง – เขลางค์นคร
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดนครสวรรค์
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่
(สินธุรงค์นาคราช)
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายฐานทัพเรือสัตหีบ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสกลนคร
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายพรเทพสิรินธร
ผู้แทนชมรมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายบางเสาธง
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพิมายวิทยา

-๓๕๑. นายชัชชานน
๕๒. นายวัชรพงษ์
๕๓. นางปาวรีย์
๕๔. นางสุภาวดี
๕๕. นายสุราษฎร์
๕๖. ดร.ชัยรัต
๕๗. นางสาว อารีรัตน์

ชูแสงจันทร์
คงดี
หอยสังข์
เหรียญทอง
อุดม
พงศ์พันธุ์ภาณี
เอื้ออารี

๕๘. นายพิสิฐชัยภัค

สิงหภาพันธ์

๕๙. นายกมล
๖๐. นายเชาวรัตน์
๖๑. นายกิติพงษ์

มีศรี
แสงคำ
พวงธรรม

๖๒. นางสาว กรรณิกา
๖๓. นายรวิ

เรืองศรี
กลางประพันธ์

๖๔. ดาบตำรวจ สมบัติ

แก่นอินทร์

๖๕. นางสาว กนกวรรณ เฉยสอน
๖๖. นางสาว สิริจิตร
อ่อนน้อม
๖๗. นายอัฐพร
โสวัตร์
๖๘. นายวรรธนะ

จิตต์พันธุลาภ

๖๙. นายหะมะ
ตาเละ
๗๐. นายวันชัย
หาญคำหล้า
๗๑. ว่าทีเ่ รือตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
๗๒. นายณพล
สุวรรณทัต
๗๓. นายพิมล
อรุณศิวกุล
๗๔. นายชัยชนะ
เสวกพันธ์
๗๕. นายวิชาญ
แซ่ฮ่อ
๗๖. นายมูฮัมมัดฮาฟิช มาแด
๗๗. นางนวมนตณ์

มากมี

ผู้แทนชมรมรักกีฬาเรือพายจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายเมืองน่าน
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทพศิรินทร์
สมุทรปราการ
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายนครศรีธรรมราช
(โรงเรียนปากพนัง)
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดกระบี่
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้แทนชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตจังหวัดกระบี่
ผู้แทนชมรมเรือพายจังหวัดระยอง
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดบึงกาฬ ขุนหาญ ๙๘
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดเชียงราย
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายสุวรรณนาวา
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายสูงเนิน
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายพรพระแก้วสปอน์เซอร์
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดพัทลุง
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทศบาล ๓
จังหวัดนราธิวาส
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนารีนุกูล

-๔๗๘. ร้อยตำรวจเอก สวัสดิ์ วัฒนะ
๗๙. นายเกียรติพงศ์
๘๐. นางฉวีวรรณ
๘๑. นางสาวสุทิพย์
๘๒. นายยุทธศักดิ์
๘๓. นายพรเทพ

ศรีม่าน
นันท์ธนะวานิช
ทองพูล
ศรีขาว
ล้อวิสัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป
๒. พลเรือโท ดุสิต
รามโกมุท
๓. พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนะสมบูรณ์
๔. นาวาเอก จิระเมศร์ วงศ์สนิทธเดช
๕. นาวาเอก พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิชัย
๖. นาวาเอก พัลลภ
สุภากรณ์
๗. นาวาเอก พงษ์ศิริ ศุภกะ
๘. นาวาเอก นพโรจน์
๙. นาวาเอก ขวัญเมือง
๑๐. นาวาเอก สมเจษฏ์
๑๑. นาวาโท พุฒพร
๑๒. นาวาโท เจริญรัตน์
๑๓. นาวาโทหญิง นันทพร
๑๔. นาวาตรี ชัยวัฒน์
๑๕. นาวาตรี ชลนที
๑๖. เรือเอก นิวัฒน์
๑๗. เรือเอก มโนมัย
๑๘. เรือโท ญาณวรุตม์
๑๙. เรือโทหญิง ยุวลักษณ์
๒๐. เรือตรี ทวีศักดิ์
๒๑. เรือตรี ไพรัตน์
๒๒. พันจ่าเอก สุทธิ
๒๓. พันจ่าเอก จิรวัฒน์
๒๔. พันจ่าเอก ทวี
๒๕. พันจ่าเอก สิทธิพล

สิริปริยพงศ์
คเรศตรี
พ่วงรักษ์
ยิ่งอินทร์
ขุนทองไทย
พัฒนวิบูลย์
แสงทอง
ชมภู
คำทุมไสย
ทุนมณี
ประมูลสิน
จุลปาน
มีเชาวน์
รักบุญ
จิตรสวัสดิรักษา
กลิ่นสละ
บุญเจริญ
โพธิสาร

ผู้แทนชมรมกีฬาเรือยาวอำเภอท่าย่าง
จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายอันดามันระนอง
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายสยามอาวุโส
ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายมวิทยาคาร
ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนวังกรดพิทยา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการแข่งขัน
ประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
รองประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
รองประธานกรรมการฝ่ายเรือยาวสากล
ประธานกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ประธานการรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการและเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ
กรรมการฝ่ายกฎและกติกาและผู้ตัดสิน
เลขานุการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
กรรมการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี
กรรมการฝ่ายการเงิน
กรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายพิธีการ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประจำสำนักงาน (ธุรการ การเงิน)
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
ช่วยปฏิบัติราชการ กพ.ศสร.สอ.รฝ.

-๕๒๖. พันจ่าเอก บุญตา
๒๗. พันจ่าเอก ไวกูณฐ์
๒๘. พันจ่าเอก วินัย
๒๙. พันจ่าเอก ฐิติภัทร
๓๐. พันจ่าเอก เชาวลิต
๓๑. พันจ่าเอก ระพีพงศ์
๓๒. พันจ่าเอก สิทธิชัย
๓๓. พันจ่าเอก จักรพงษ์
๓๔. พันจ่าเอก ธวัชชัย
๓๕. จ่าเอก ธนกฤษ
๓๖. จ่าเอก นัทพงษ์
๓๗. จ่าเอก เสกศักดิ์
๓๘. จ่าเอก ณัฐพล
๓๙. จ่าเอก สริกข์
๔๐. จ่าเอก นรินทร
๔๑. นายเกียรติทวี
๔๒. นางอาภรณ์พันธ
๔๓. นายชัยยศ
๔๔. นางสาว เกษศินี
๔๕. นางสาว ดารารัตน์
๔๖. นางสาว สุดาพร
๔๗. นายขจร
๔๘. นางสาว ณัฐริกา
๔๙. นายวสุกิจจ์
๕๐. นางสาว พัชริยา
๕๑. นางสาว กมลวรรณ

สัจเขตร
วังแก้ว
อักขะราษา
สุระศรี
นักเบศร์
จันทร
อุทัยศรี
สถาอุ่น
ขาวคง
กุลตังวัฒนา
ยอดดำเนิน
บัวอินทร์
จันทรางกูล
ปานล้ำ
ทองมาลัย
พาพรชัย
บัวพัฒน์
เสตสุวรรณ
ฤทธิธรรม
จงเกษกรณ์
สว่างโชคอำนวย
กองแก้ว
ฤทธิเดช
ธนสมบัติ
นรินทร
สุทธิบุตร

๕๒. นางสาว รุ้งรัชฎา

ขาวคม

ผู้ไม่มาประชุม
๑. พลเรือเอก สุกิตติ
๒. พลเรือโท ชุมศักดิ์

เสงี่ยมพงษ์
นาควิจิตร

กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
กรรมการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี
กรรมการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
กรรมการ Canoe Slalom (ITO) ฝ่ายเรือแคนูสลาลอม
กรรมการฝ่ายเรือแคนูสลาลอม
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (แผนงานและโครงการ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิคม, ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งบประมาณ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานพัสดุ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
หัวหน้างานทะเบียนกลาง สมาคมกีฬา กององค์กร
และพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
พนักงานบริหารทั่วไป ๖ งานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา
กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬา
เป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)

-๖๓. พลเรือโท วราห์
แทนขำ
กรรมการกลาง
(ติดราชการ)
๔. นาวาโท ปรีชา
พ่วงไพโรจน์
รองเลขาธิการคนที่ ๖ และนายทะเบียน (ติดราชการ)
๕. ผู้แทนชมรมสโมสรกีฬาเรือแคนูและเรือกรรเชียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่
(ติดราชการ)
๖. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมขนส่งทหารเรือ
(ติดราชการ)
๗. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายแคนูลานนา
(ติดราชการ)
๘. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
(ติดราชการ)
๙. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด
(ติดราชการ)
๑๐. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายสวนศรีวิทยา
(ติดราชการ)
๑๑. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
(ติดราชการ)
๑๒. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดมุกดาหาร
(ติดราชการ)
๑๓. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชุมพร
(ติดราชการ)
๑๔. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเพิ่มวิทยา
(ติดราชการ)
๑๕. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายทัพฟ้า – สองแคว
(ติดราชการ)
๑๖. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดราชบุรี
(ติดราชการ)
๑๗. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลเมืองหลังสวน
(ติดราชการ)
๑๘. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือยาวท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
(ติดราชการ)
๑๙. ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
(ติดราชการ)

เริ่มการประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
เลขาธิการ ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ การประชุมใหญ่ ข้อที่ ๒๓
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้งไม่เกินเดือนเมษายน ของทุกปี แต่สืบเนื่อง
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID - 19) จึงทำให้ การประชุ มล่ าช้ ากว่ากำหนด ในการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ มีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม จึงได้กำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
➢ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
➢ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
➢ ระเบียบวาระที่ ๓ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๒
➢ ระเบียบวาระที่ ๔ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒
➢ ระเบียบวาระที่ ๕ การเลือกตั้งนายกสมาคม วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
➢ ระเบียบวาระที่ ๖ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓
➢ ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

-๗เลขาธิการ ก่อนเริ่มประชุม กระผมในฐานะเลขาธิการ ขออนุญาตสรุปจำนวนสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้
จำนวน ๕๒ ชมรม/สโมสร จาก ๘๘ ชมรม/สโมสร ถื อว่ าครบองค์ ประชุ มตามข้ อบั งคั บสมาคมกี ฬาเรื อพายแห่ ง
ประเทศไทย (ข้อที่ ๒๗ การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิก สามั ญเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมี
สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุม
ขึ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็น
จำนวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้น ถ้าเป็นการประชุ มใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก
ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหม่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก) ในการประชุมครั้งนี้มี ผู้แทนจากการกีฬาแห่ง ประเทศไทย
จำนวน ๒ ท่าน และมีผู้แทนจากการไฟฟ้า เข้าร่วมประชุม ดังนี้
- คุ ณ กมลวรรณ สุ ท ธิ บุ ต ร หั ว หน้ างานทะเบี ยนกลางสมาคมกี ฬ า กององค์ก รและพั ฒ นากีฬ าเป็ น เลิ ศ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- คุณรุ้งรัชฎา ขาวคม พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ งานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา กององค์กรและพัฒนา
กีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- คุณ ทิน กร พอจิ ต ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้ การสนับสนุนงบประมาณแก่
สมาคมฯ ในการจัดแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิ ศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เป็นอย่างดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ปีละ ๗ ล้านบาทเศษ
ในนามของคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนชมรม/สโมสรสมาชิก ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของกีฬาเรือพายในการที่จะพัฒนาคน พัฒนากีฬา
ของชาติ ให้ ก้าวไปข้างหน้า สมาคมฯ ขอให้คำมั่นว่าจะนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่
วงการเรือพายของชาติต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอขอบคุณ พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ตลอดจน ชมรม/สโมสรสมาชิ ก ที่ มาประชุ มในวันนี้ ขณะนี้ ครบองค์ ประชุ มแล้ ว ผมขอเปิ ดการประชุ มใหญ่ สามั ญ
ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีเรื่องทีแ่ จ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนามที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
๒. ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย มีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และขณะนี้ ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขัน
เรือแคนูสลาลอม สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสนามแห่งนี้จะเป็นสนามฝึกซ้อมในระดับเบื้องต้นของนักกีฬาเรือ
แคนู ส ลาลอม ทั้ ง แบบน้ ำเรี ย บและน้ ำไหล และสามารถจั ดการแข่งขันทั้ ง ในระดั บ เอเชี ย ระดั บโอลิ มปิ ก ได้ ด้ว ย
นอกจากนี้เราได้สร้างทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้ในการออกกำลังกายและทำกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสุขภาพ ซึ่งถ้าพ้นจากสถานการณ์โควิด ทางสมาคมจะเชิญ ชมรม/สโมสรสมาชิก ต่างๆ มาเยี่ยมชมสนาม
ฝึกซ้อมของเราต่อไป
๓. สมาคมฯ จะดำเนินการพัฒนากีฬาเรือพายต่อไป เมื่อผ่านพ้นจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด ๑๙

-๘ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
ประธาน ขอให้เลขาธิการ ดำเนินการในวาระนี้
เลขาธิ การ ตามที่ ได้ มี การประชุ มใหญ่ สามั ญ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่ อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุ ม
เดอะเกรซ อั ม พวา รี ส อร์ ท ตำบลบ้ านปรก อำเภอเมื อง จังหวัด สมุท รสงคราม รายละเอี ยดรายงานการประชุ ม
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมร่วมตรวจสอบ และขอมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
๒๕๖๒ ในการนี้ขอให้ นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ
นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ หน้า ๑๙ จากเดิม สนามที่ ๑ เก็บคะแนนสะสม ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้า อำเภอคลองขนาน
แก้ไขเป็น สนามที่ ๑ เก็บคะแนนสะสม ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้า ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง
พลเรื อ ตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบู ร ณ์ ข้ อ ๒ จากเดิ ม พลเรื อ ตรี ประพาฬพงษ์ โภชนสมบู รณ์ แก้ ไขเป็ น
พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ และในข้อที่ ๔ ส่งเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เรือเอก อธิเมศร์
จิระประสิทธิกุล ขอให้เพิ่มชื่อ พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ไปด้วย
คุณกมลวรรณ สุทธิบุตร ผูแ้ ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอให้ทางสมาคมแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๑ ให้เพิ่ม มติที่ประชุมรับทราบ
- ระเบี ยบวาระที่ ๒ จากเดิม ประธาน ขอรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ แก้ไขเป็ น
ที่ประชุม ขอรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
- หน้าที่ ๒๓ ในตอนท้ายของระเบียบวาระที่ ๓ ให้เพิ่ม ที่ประชุม รับทราบกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๑
- หน้าที่ ๒๔ จากเดิม ประธาน อนุมัติงบการเงิน แก้ไขเป็น ที่ประชุม อนุมัติงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑
- หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม พลเรือโท นฤพล สอาดเย็น แก้ไขเป็น พลเรือโท นฤดม สอาดเย็น
- หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๓ จากเดิม ประธาน ในที่ประชุมเห็นชอบ แก้ไขเป็น ที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติระเบียบ
สวัสดิการเพี่อใช้ใน สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ต่อไป ทั้งนี้ให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการ ปรับแก้
ข้อความบางข้อความที่อาจจะมีการตกหล่นหรือคำที่เขียนผิด เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมด้วย
เลขาธิการ แก้ไขข้อความตามที่ฝ่ายต่างๆ ชี้แจง
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๒
ประธาน ขอให้เลขาธิการ ดำเนินการในวาระนี้
เลขาธิการ ตามที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้ดำเนินกิจการในรอบปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการ
ได้รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งบรรจุอยู่ที่เอกสารประกอบการประชุมด้วยแล้ว โดยเป็นการประเมิน
ตามแผนยุ ทธศาสตร์และนโยบายซึ่งสรุปได้ตามวี ดี ทัศน์แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ การแถลงผลงานและการนำเสนอสนาม
ฝึกซ้อมและแข่งขันเรือแคนูสลาลอม ต่อจากนั้นให้ นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่ง
ประเทศไทย แถลงทบทวนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
+++ ชมวีดีทัศน์ +++

-๙นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ ทบทวนยุทธศาสตร์สมาคม
แผนต่างๆ ที่กำหนดไว้ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมที่กำหนดไว้แล้วทั้งสิ้น สำหรับเป้าหมายหลัก
ของยุ ทธศาสตร์ ฉบั บนี้ คื อ วิ สั ยทั ศน์ พั ฒ นากี ฬาเรื อพายสู่ ความเป็ นเลิ ศ เพื่ อเสริมสร้างความมั่ นคงทางสั งคมและ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอยู่ ๓ ประการ
๑. การพัฒนานั กกีฬาเรือพายสู่ ความเป็นเลิศระดั บโลก เพื่อสร้างชื่ อเสี ยงและความภาคภูมิใจให้แก่
คนไทยทั้งประเทศ (Sport for Excellence)
๒. การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเรือพายและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรือพายเพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ (Sport Industry & Sport Tourism)
๓. การส่งเสริมกีฬาเรือพายเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย (Sport for All)
ซึ่ งผลงานที่ ผ่ านมา จากวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ น ำเสนอไปจะเห็ น ได้ ว่ าได้ ตอบสนองเป้ าประสงค์ และในส่ วนของ
ยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาเรือพายฯ นั้น จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไปอีก ๒ ปี ซึ่งจะมีการทบทวนอีกครั้งในปี
๒๕๖๔ สำหรับในส่วนของแนวทางอื่นหรือทิศทางการดำเนินการ จะขออนุญาตนำเรียนในระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุม รับทราบการแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ แถลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒
เลขาธิการ ให้ นาวาเอก สุวัฒน์ อินทนะ เหรัญญิกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ชี้แจงต่อไป
เหรัญญิก ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ ๒๖.๔ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงินของปีที่ผ่านมา
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ เหรัญญิก ขอสรุปสถานะการเงินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
- สินทรัพย์
๑๐๓,๙๙๔,๑๑๔.๖๙ บาท
- หนี้สิน
๔๒,๔๖๙,๙๒๐.๐๙ บาท
- ทุน
๖๑,๕๒๔,๑๙๔.๖๐ บาท
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
- รายได้
๑๖๙,๙๒๔,๘๕๙.๙๔ บาท
- ค่าใช้จ่าย
๑๓๖,๓๕๓,๗๖๒.๐๔ บาท
- รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
๓๓,๕๗๑,๐๙๗.๙๐ บาท
เลขาธิการ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒
ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งให้พิจารณาแล้ว เพื่ออนุมัติ ซึ่ง ณ ขณะนี้มีจำนวนสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม ๖๘
ชมรม
ที่ประชุม มีมติอนุมัตบิ ัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒
โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน ๖๘ ชมรม อนุมัติ ๖๘ ชมรม

- ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕ การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
ประธาน ก่อนที่จะดำเนินการในวาระนี้ ผมขอออกนอกห้องประชุมไปก่อน และให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการต่อไป
เลขาธิการ ขอให้นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ
นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ สมาคมกีฬา ส่วนที่ ๑ การจัดตั้งสมาคมกีฬา มาตรา ๕๖ ซึง่
(๗) ระบุ ว่ า ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ คณะกรรมการสมาคมกี ฬ า ได้ แ ก่ จำนวนกรรมการ การตั้ งกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬา
(๑๐) ระบุว่า ข้อกำหนดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
การกำหนดระยะเวลาของวาระการดำรงตำแหน่งตาม (๗) ของกรรมการสมาคมกีฬาทั่วไปและสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด ต้องกำหนดให้ไม่เกิน ๔ ปี
การกำหนดระยะเวลาของวาระการดำรงตำแหน่งตาม (๗) ของกรรมการสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า“แห่งประเทศไทย”
ชนิดกีฬาใด ต้องกำหนดให้สอดคล้ องกับ ระยะเวลาของวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริหารสหพันธ์กีฬา
นานาชาติ ข องชนิ ด กี ฬ านั้ น ด้ ว ย และตามข้ อ บั งคั บ สมาคม หมวดที่ ๓ การดำเนิ น กิ จการสมาคม ข้ อ ๑๓ ให้ มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ ง ทำหน้ าที่ บริ ห ารกิ จการของสมาคม มี จำนวนอย่ างน้ อย ๙ คน อย่ างมากไม่ เกิ น ๑๙ คน
โดยบุ คคลที่ จะเป็ นกรรมการต้ องมีคุ ณสมบั ติ ตามพระราชบั ญญั ติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่ วนที่ ๓
การดำเนิ นกิจการของสมาคมกีฬา มาตรา ๗๑ โดยกำหนดตามข้อบังคับสมาคมฯ สมาชิกสามั ญเป็ นผู้ เลือกตั้งนายก
สมาคม ๑ คน จากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคม
ที่กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการ มีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ
เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ข้อ ๑๔ คณะกรรมการให้มี
วาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
สำหรับการลงมติเลือกตั้งในวันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมติให้ใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิดเผย
โดยการขานรายชื่อผู้แทนซึ่งเป็นผู้ที่ ได้รับมอบอำนาจจากชมรมสโมสรสมาชิก ผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนน จะได้รับสิทธิ์เฉพาะ
ชมรมสมาชิกสามัญที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ไว้เท่านั้น สำหรับในขั้นตอนในการเลือกตั้ง มีดังนี้
๑. ชมรมสโมสรสมาชิกเสนอชื่อผู้เป็นประธานดำเนินการการเลือกตั้ง
๒. เสนอชื่อสักขีพยานการนับคะแนนร่วมกับฝ่ายเลขาธิการสมาคม จำนวน ๓ ท่าน
๓. ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย โดยขอให้มีสมาชิก
สามัญอย่างน้อย ๕ เสียง เป็นผู้รับรองการเสนอชื่อ
๔. รายชื่อที่ได้รับการเสนอทั้งหมด ลงคะแนน โดยการขานรายชื่อผู้แทนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
จากชมรมสโมสรสมาชิก และให้คณะกรรมการนับคะแนนร่วมกับคณะกรรมการสักขีพยาน และแจ้งประกาศผลการนับ
คะแนน
๕. ที่ประชุมรับรองมติการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
๖. นายกสมาคมท่านใหม่ แถลงนโยบายต่อที่ประชุม

- ๑๑ คุณกมลวรรณ สุทธิบุตร ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ใช้การลงคะแนนโดย
วิธีการเปิดเผย ซึ่งในข้อบังคับของสมาคมฯ ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดไว้ แต่หลักการปฏิบัติโดยทั่วไปการที่จะมี มติให้
ชมรมสโมสรสมาชิกลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผยจะต้องขอมติที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ลงมติว่า จะให้ใช้วิธีการแบบเปิดเผย
นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน เนื่องจากเป็นการประชุมแบบระบบออนไลน์ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
สมาคมฯ และคณะกรรมการ เสนอวิธีการเสนอชื่อและการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เป็นแบบเปิดเผย โดยการขานรายชื่อ
ผู้แทนชมรมสโมสรสมาชิก
นายอนั นต์ แสนจิตต์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวั ดลำปาง ขอเสนอให้ขานชื่อผู้แทนชมรมสโมสรสมาชิกต่ างๆ
เพื่อลงคะแนนแบบเปิดเผย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
เลขาธิการ ให้ขานรายชื่อผู้แทนแต่ละชมรมสโมสรสมาชิก เพื่อขอมติการลงคะแนนโดยวิธีการเปิดเผย

การลงคะแนน
ที่

ชื่อชมรมสโมสรสมาชิก

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม

แบบ
เปิดเผย

๑ ชมรมกีฬาเรือพายกองเรือยุทธการ

พันจ่าเอก สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง

√

๒ ชมรมกีฬาเรือพายกรมสรรพาวุธทหารเรือ

นาวาเอก สุรชัย บุตรเสถียร

√

๓ ชมรมกีฬาเรือพายกรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก สุธี มาเกิด
นาวาเอก พรศักดิ์ ผลเจริญ
สมบูรณ์

√

๕ ชมรมกีฬาเรือพายกรมสวัสดิการทหารเรือ

นาวาเอก นพพร เทพธรณี

√

๖ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายเรือ

พันจ่าเอก ฐิติภัทร สุระศรี

√

๗ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

จ่าเอก ธนกฤษ กุลตังวัฒนา

√

๘ ชมรมกีฬาเรือพายนาวิกโยธิน

พันจ่าเอก ประสาน ชื่นสุวรรณ

√

๙ ชมรมกีฬาเรือพายกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
สโมสรกีฬาเรือแคนูและเรือกรรเชียงแห่งจังหวัด
๑๐
เชียงใหม่
๑๑ ชมรมกีฬาเรือพายกรมการขนส่งทหารเรือ

เรือโท ธรรมรัตน์ เผ่าพันธุ์ดี

√

๑๒ สโมสรกีฬาทางน้ำนครนายก

นายภีมะ ธีรวัฒนพันธ์

√

๑๓ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

นายปัญจโชติ บุญเขียว

√

๑๔ ชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก

นายจีรวัช วงศ์ศรีรัตนกุล

√

๑๕ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

นายธีระ เสนีชัย

√

๑๖ ชมรมกีฬาเรือพายกรุงเทพมหานคร

นางสาวกฤษฐญา เนียมชาญเวร

√

๔ ชมรมกีฬาเรือพายกรมแพทย์ทหารเรือ

√

แบบลับ

- ๑๒ ๑๗ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี
ชมรมกีฬาเรือพายหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศ
๑๘
ยานและรักษาฝั่ง
๑๙ สมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน

นาวาตรี บรรจง สุขหร่อง

√

พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี

√

นางสาววนิดา ธรรมราช

√

๒๐ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชลบุรี

นายอาทิตย์ สร้อยสม

√

๒๑ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร

ร้อยตำรวจโท พัชวัตร์ เกิดนาค

√

๒๒ ชมรมกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายวิชาญ พึ่งตน

√

นายสามารถ คงประเสริฐ
ว่าทีเ่ รือตรีหญิง อารยา
วิริยภาพ

√

๒๖ สมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดลำปาง
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๒๗
วิทยาเขตลำปาง – เขลางค์นคร
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียม
๒๘
อุดมศึกษาพัฒนาการ
๒๙ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

นายอนันต์ แสนจิตต์

√

นางสาววรพร บุญยู่ฮง

√

นายประจวบ นาคมอญ

√

นายสุรศักดิ์ สิงห์สา

√

๓๐ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชมรมกีฬาเรือพายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓๑
นครสวรรค์
ชมรมกีฬาเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่
๓๒
(สินธุรงค์นาคราช)

นายธนิตศักดิ์ จาตุรัตน์ทวีโชติ

√

นายสมชาติ แสงน้อย

√

นางสาวปพิชญา บุญศรี
เรือเอก ศุภิสรา แผลงกระโทก
ธาดา

√

๓๔ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสกลนคร

นายวีระยุทธ์ คำปาน

√

๓๕ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๓๖
วิทยาเขตเชียงใหม่
๓๗ ชมรมกีฬาเรือพายพรเทพสิรินธร

ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง

√

นายศุภกร ลาภกองศิลป์

√

นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน

√

๓๘ ชมรมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม

นางสาวธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย

√

๓๙ ชมรมกีฬาเรือพายบางเสาธง

นายสังข์ บุญรักษา

√

๔๐ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

√

๒๓ ชมรมกีฬาเรือแคนูลานนา
๒๔ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
๒๕ ชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก้

๓๓ ชมรมกีฬาเรือพายฐานทัพเรือสัตหีบ

√

- ๑๓ ๔๑ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน

นายโกวิทย์ ธานีสอน

๔๒ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

นายกำพล ปานทอง

๔๓ ชมรมกีฬาเรือพายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

นายเฉลิมพล สนวิจิตร

√

๔๔ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพิมายวิทยา

นายธวัชชัย วัชรประทีป

√

๔๕ ชมรมรักกีฬาเรือพายจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชัชชานน ชูแสงจันทร์

√

๔๖ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ

นายวัชรพงษ์ คงดี

√

๔๘ ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี

นางปารวีย์ หอยสังข์

√

๔๙ ชมรมกีฬาเรือพายเมืองน่าน

นางสุภาวดี เหรียญทอง

√

๕๐ ชมรมกีฬาเรือพายศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์

นายสุราษฎร์ อุดม

√

๕๑ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสวนศรีวิทยา

นายพยุงศักดิ์ นาคอุดม

๕๒ ชมรมกีฬาเรือพายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทพศิรินทร์
๕๓
สมุทรปราการ
๕๔ ชมรมกีฬาเรือพายนครศรีธรรมราช (โรงเรียนปากพนัง)
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
๕๕
(วัดโขดใต้)
๕๖ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดกระบี่

นายชัตรัต พงศ์พันธุ์ภาณี

√

นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารี

√

นายพิสิฐชัยภัค สิงหภาพันธ์

√

นายกมล มีศรี

√

๕๗ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายเชาวรัตน์ แสงคำ

√

๕๘ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดมุกดาหาร
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๕๙
วิทยาเขตสุโขทัย
๖๐ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
๖๑
อุบลราชธานี
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๖๒
วิทยาเขตจังหวัดกระบี่
๖๓ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดระยอง

นายสมชาย แซ่เซีย

๖๔ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชุมพร

นายกฤษฎา กาลสงค์

√

๔๗ ชมรมกีฬาเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด

นายกิติพงษ์ พวงธรรม

√

นางสาวกรรณิกา เรืองศรี
นายรวิ กลางประพันธ์
ดาบตำรวจ สมบัติ แก่นอินทร์

√

นางสาวกนกวรรณ เฉยสอน

๖๕ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเพิ่มวิทยา
๖๖ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสิริจิตร อ่อนน้อม

√

- ๑๔ ๖๗ ชมรมกีฬาเรือพายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายอัฐพร โสวัตร์

√

๖๘ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

นายวรรธนะ จิตต์พันธุลาภ

√

๖๙ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

นายหะมะ ตาเละ

√

นายวันชัย หาญคำหล้า
ว่าทีเ่ รือตรีหญิง ถนอมศรี ไชย
ชนะ

√

นายณพล สุวรรณทัต

√

นางสาววนิดา ธรรมราช

√

๗๐ ชมรมกีฬาเรือพายทัพฟ้า - สองแคว
๗๑ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดบึงกาฬ ขุนหาญ ๙๘
๗๒ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดเชียงราย
๗๓ ชมรมกีฬาเรือพายสุวรรณนาวา
๗๔ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดราชบุรี
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
๗๕
มงคลล้านนา
๗๖ ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลเมืองหลังสวน

√

นางสาวพรวีนัส เซ่งเจริญ

๗๗ ชมรมกีฬาเรือพายสูงเนิน

นายพิมล อรุณศิวกุล

๗๘ ชมรมกีฬาเรือพายพรพระแก้วสปอน์เซอร์

นายชนะชัย เสวกพันธ์

√

๗๙ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดพัทลุง
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทศบาล ๓ จังหวัด
๘๐
นราธิวาส
๘๑ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนารีนุกูล

นายวิชาญ แซ่ฮ่อ

√

นายมูฮัมมัดฮาฟิช มาแด

√

นางนวมนตณ์ มากมี

√

๘๒ ชมรมกีฬาเรือยาว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ร้อยตำรวจเอก สวัสดิ์ วัฒนะ

๘๓ ชมรมกีฬาเรือพายอันดามันระนอง

นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน

√

๘๔ ชมรมกีฬาเรือพายสยามอาวุโส
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๔๐
๘๕
จังหวัดปัตตานี
๘๖ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช

√

นายชูชาติ บกเขาแดง
นางสาวสุทิพย์ ทองพลู

√

๘๗ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายมวิทยาคาร

นายยุทธศักดิ์ ศรีขาว

√

๘๘ ชมรมเรือพายโรงเรียนวังกรดพิทยา

นายพรเทพ ล้อวิลัย

√

ที่ประชุม มีมติให้ทำการลงคะแนนแบบเปิดเผย มีชมรมสโมสรสมาชิก เห็นชอบ ๖๘ ชมรม จาก จำนวน ๖๘ ชมรมที่เข้า
ประชุม ณ ขณะนี้

- ๑๕ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ประชุมมีมติให้มีการลงคะแนน
แบบเปิดเผย โดยวิธีการขานรายชื่อ โดยผู้แทนของชมรมสโมสรสมาชิกที่ได้รับมอบอำนาจจากชมรมสโมสรสมาชิกผู้มีสิทธิ์
ในการลงคะแนนเป็นผู้ลงมติเลือกตั้ง
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการเลือกตั้ง
นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ชมรมสโมสรสมาชิกเสนอชื่อผู้เป็นประธานดำเนินการเลือกตั้ง
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอพลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานดำเนินการเลือกตั้ง
นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ขอมติชมรมสโมสรสมาชิกสนับสนุนการเสนอชื่อประธานดำเนินการเลือกตั้ง
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้
พลเรือเอก สุ วิทย์ ธาระรู ป ขอบคุ ณประธานชมรม ผู้ แทนชมรมสโมสรสมาชิ กที่ให้ ความไว้วางใจให้ ทำหน้ าที่ เป็ น
ประธานดำเนินการเลือกตั้ง นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ กระผมขอปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของสมาคมและชมรมสโมสรสมาชิกต่างๆ ในการนำพากีฬา
เรือพายทุกประเภทไปสู่ชั้นแนวหน้า ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของสมาคมที่กล่าวไว้ว่า “พัฒนากีฬาเรือพายสู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย” ขั้นตอนต่อไป ให้ฝ่ายเลขาธิการดำเนินการเลือกตั้งตาม
ขั้นตอนต่อไป
นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ขอเสนอชื่อฝ่ายเลขาธิการเป็นกรรมการนับคะแนน จำนวน ๒ ท่าน คือ
๑. นาวาเอก นพพร เทพธรณี
๒. เรือตรี ไพรัตน์ รักบุญ
ขอให้ชมรมสโมสรสมาชิกเสนอชื่อสักขีพยานการนับคะแนนร่วมกับฝ่ายเลขาธิการจำนวน ๓ ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้
การดำเนินการนับคะแนนและการเป็นสักขีพยานเป็นไปด้วยความชัดเจน ขอเสนอให้ชมรมสโมสรสมาชิกที่เข้าประชุมใน
พื้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีเป็นตัวแทนของชมรมสโมสรสมาชิกทั่วประเทศในการนับคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นาวาเอก สุรชัย บุตรเสถียร ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมสรรพาวุธทหารเรือ
๒. พันจ่าเอก ประสาน ชื่นสุวรรณ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน
๓. ร้อยตำรวจโท พัชวัตร์ เกิดนาค ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร
ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้สมัครเป็นนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เมื่อมีการเสนอชื่อผู้ใดแล้วต้องมี
ชมรมสโมสรสมาชิกอย่างน้อย ๕ เสียง เป็นผู้รับรองการเสนอชื่อ
นายอนันต์ แสนจิตต์ ผู้แทนชมรมเรือพายสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง เสนอพลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ เป็นนายก
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
ผู้รับรองการเสนอชื่อ
๑. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนวังกรดพิทยา (นายพรเทพ ล้อวิลัย)
๒. ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี (นางปารวีย์ หอยสังข์)
๓. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม (นายปัญโชติ บุญเขียว)
๔. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี (นายสามารถ คงประเสริฐ)
๕. ชมรมกีฬาเรือพายนครศรีธรรมราช (นายพิสิฐชัยภัค สิงหภาพันธ์)
๖. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดกระบี่ (นายกมล มีศรี)

- ๑๖ พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป มีการเสนอชื่อผู้สมัครเป็นนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ ท่าน ได้แก่
พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
เลขาธิการ ให้ชมรมสโมสรสมาชิก ลงมติเลือกนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย โดยการลงคะแนนแบบเปิดเผย
ดังนี้
การลงคะแนน
ที่

ชื่อชมรมสโมสรสมาชิก

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
รับรอง

๑ ชมรมกีฬาเรือพายกองเรือยุทธการ

พันจ่าเอก สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง

√

๒ ชมรมกีฬาเรือพายกรมสรรพาวุธทหารเรือ

นาวาเอก สุรชัย บุตรเสถียร

√

๓ ชมรมกีฬาเรือพายกรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก สุธี มาเกิด

√

๔ ชมรมกีฬาเรือพายกรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาเอก พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์

√

๕ ชมรมกีฬาเรือพายกรมสวัสดิการทหารเรือ

นาวาเอก นพพร เทพธรณี

√

๖ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายเรือ

พันจ่าเอก ฐิติภัทร สุระศรี

√

๗ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

จ่าเอก ธนกฤษ กุลตังวัฒนา

√

๘ ชมรมกีฬาเรือพายนาวิกโยธิน

พันจ่าเอก ประสาน ชื่นสุวรรณ

√

๙ ชมรมกีฬาเรือพายกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
สโมสรกีฬาเรือแคนูและเรือกรรเชียงแห่งจังหวัด
๑๐
เชียงใหม่
๑๑ ชมรมกีฬาเรือพายกรมการขนส่งทหารเรือ

เรือโท ธรรมรัตน์ เผ่าพันธุ์ดี

√

๑๒ สโมสรกีฬาทางน้ำนครนายก

นายภีมะ ธีรวัฒนพันธ์

√

๑๓ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

นายปัญจโชติ บุญเขียว

√

๑๔ ชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก

นายจีรวัช วงศ์ศรีรัตนกุล

√

๑๕ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

นายธีระ เสนีชัย

√

๑๖ ชมรมกีฬาเรือพายกรุงเทพมหานคร

นางสาวกฤษฐญา เนียมชาญเวร

√

๑๗ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี
ชมรมกีฬาเรือพายหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศ
๑๘
ยานและรักษาฝั่ง
๑๙ สมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน

นาวาตรี บรรจง สุขหร่อง

√

พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทยั ศรี

√

นางสาววนิดา ธรรมราช

√

๒๐ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชลบุรี

นายอาทิตย์ สร้อยสม

√

๒๑ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร

ร้อยตำรวจโท พัชวัตร์ เกิดนาค

√

งดออก
เสียง

- ๑๗ ๒๒ ชมรมกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายวิชาญ พึ่งตน

√

นายสามารถ คงประเสริฐ
ว่าทีเ่ รือตรีหญิง อารยา
วิริยภาพ

√

๒๖ สมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดลำปาง
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๒๗
วิทยาเขตลำปาง – เขลางค์นคร
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียม
๒๘
อุดมศึกษาพัฒนาการ
๒๙ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

นายอนันต์ แสนจิตต์

√

นางสาววรพร บุญยู่ฮง

√

นายประจวบ นาคมอญ

√

นายสุรศักดิ์ สิงห์สา

√

๓๐ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชมรมกีฬาเรือพายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓๑
นครสวรรค์
ชมรมกีฬาเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่
๓๒
(สินธุรงค์นาคราช)

นายธนิตศักดิ์ จาตุรัตน์ทวีโชติ

√

นายสมชาติ แสงน้อย

√

นางสาวปพิชญา บุญศรี
เรือเอก ศุภิสรา แผลงกระโทก
ธาดา

√

๓๔ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสกลนคร

นายวีระยุทธ์ คำปาน

√

๓๕ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๓๖
วิทยาเขตเชียงใหม่
๓๗ ชมรมกีฬาเรือพายพรเทพสิรินธร

ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง

√

นายศุภกร ลาภกองศิลป์

√

นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน

√

๓๘ ชมรมศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม

นางสาวธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย

√

๓๙ ชมรมกีฬาเรือพายบางเสาธง

นายสังข์ บุญรักษา

√

๔๐ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

√

๔๑ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน

นายโกวิทย์ ธานีสอน

√

๔๒ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

นายกำพล ปานทอง

๔๓ ชมรมกีฬาเรือพายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัด
๔๔
นครราชสีมา
๔๕ ชมรมรักกีฬาเรือพายจังหวัดอุตรดิตถ์

นายเฉลิมพล สนวิจิตร

๒๓ ชมรมกีฬาเรือแคนูลานนา
๒๔ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี
๒๕ ชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก้

๓๓ ชมรมกีฬาเรือพายฐานทัพเรือสัตหีบ

√

นายธวัชชัย วัชรประทีป

√

นายชัชชานน ชูแสงจันทร์

√

- ๑๘ ๔๖ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ

นายวัชรพงษ์ คงดี

√

๔๘ ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี

นางปารวีย์ หอยสังข์

√

๔๙ ชมรมกีฬาเรือพายเมืองน่าน

นางสุภาวดี เหรียญทอง

√

๕๐ ชมรมกีฬาเรือพายศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์

นายสุราษฎร์ อุดม

√

๕๑ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสวนศรีวิทยา

นายพยุงศักดิ์ นาคอุดม

๕๒ ชมรมกีฬาเรือพายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทพศิรินทร์
๕๓
สมุทรปราการ
ชมรมกีฬาเรือพายนครศรีธรรมราช (โรงเรียนปาก
๕๔
พนัง)
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
๕๕
(วัดโขดใต้)
๕๖ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดกระบี่

นายชัตรัต พงศ์พันธุ์ภาณี

√

นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารี

√

นายพิสิฐชัยภัค สิงหภาพันธ์

√

นายกมล มีศรี

√

๕๗ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายเชาวรัตน์ แสงคำ

√

๕๘ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดมุกดาหาร
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๕๙
วิทยาเขตสุโขทัย
๖๐ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
๖๑
อุบลราชธานี
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๖๒
วิทยาเขตจังหวัดกระบี่
๖๓ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดระยอง

นายสมชาย แซ่เซีย

๖๔ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชุมพร

นายกฤษฎา กาลสงค์

๔๗ ชมรมกีฬาเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด

นายกิติพงษ์ พวงธรรม

√

นางสาวกรรณิกา เรืองศรี
นายรวิ กลางประพันธ์

√

ดาบตำรวจ สมบัติ แก่นอินทร์

√

นางสาวกนกวรรณ เฉยสอน

๖๕ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเพิ่มวิทยา
๖๖ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริจิตร อ่อนน้อม
ชมรมกีฬาเรือพายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
๖๗
บูรพา
นายอัฐพร โสวัตร์
๖๘ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นายวรรธนะ จิตต์พันธุลาภ
๖๙ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
นายหะมะ ตาเละ

√
√
√
√

- ๑๙ ๗๐ ชมรมกีฬาเรือพายทัพฟ้า – สองแคว
๗๑ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดบึงกาฬ ขุนหาญ ๙๘

นายวันชัย หาญคำหล้า

√

๗๒ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดเชียงราย

ว่าทีร่ ้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ

√

๗๓ ชมรมกีฬาเรือพายสุวรรณนาวา

นายณพล สุวรรณทัต

√

นางสาววนิดา ธรรมราช

√

๗๔ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดราชบุรี
ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
๗๕
มงคลล้านนา
๗๖ ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลเมืองหลังสวน

นางสาวพรวีนัส เซ่งเจริญ

๗๗ ชมรมกีฬาเรือพายสูงเนิน

นายพิมล อรุณศิวกุล

๗๘ ชมรมกีฬาเรือพายพรพระแก้วสปอน์เซอร์

นายชนะชัย เสวกพันธ์

√

๗๙ ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดพัทลุง
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทศบาล ๓ จังหวัด
๘๐
นราธิวาส
๘๑ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนารีนุกูล

นายวิชาญ แซ่ฮ่อ

√

นายมูฮัมมัดฮาฟิช มาแด

√

นางนวมนตณ์ มากมี

√

๘๒ ชมรมกีฬาเรือยาว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ร้อยตำรวจเอก สวัสดิ์ วัฒนะ

๘๓ ชมรมกีฬาเรือพายอันดามันระนอง

นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน

√

๘๔ ชมรมกีฬาเรือพายสยามอาวุโส
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๔๐
๘๕
จังหวัดปัตตานี
ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัด
๘๖
อุบลราชธานี
๘๗ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายมวิทยาคาร

นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช

√

นายยุทธศักดิ์ ศรีขาว

√

๘๘ ชมรมเรือพายโรงเรียนวังกรดพิทยา

นายพรเทพ ล้อวิลัย

√

นายชูชาติ บกเขาแดง
นางสาวสุทิพย์ ทองพลู

√

นาวาเอก นพพร เทพธรณี สักขีพยานการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี
๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ผลการนั บคะแนนแบบเปิดเผย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ได้รับความเห็นชอบ ๖๘ เสียง จาก
ชมรมสโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมการลงคะแนนทั้งสิ้น ๖๘ ชมรมสโมสรสมาชิก
ที่ประชุม มีมติเลือก พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ เป็นนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๓ –
๒๕๖๗
พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป เชิญนายกสมาคมคนใหม่เข้าห้องประชุม
จากผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติให้ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเรือพาย
แห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ผมขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ อีกหนึ่งสมัย

- ๒๐ หวังว่าท่านและทีมงานบริหารจะสร้างความพร้อมนำพากีฬาเรือพายไปสู่ระดับนานาชาติและร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยตาม
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และเจตนารมณ์ของสมาคมฯ ด้วยความโปร่งใสในการบริหารจัดการตลอดไป
พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ขอบคุณชมรมสโมสรสมาชิกที่ไว้วางใจให้ผมการดำเนินงานต่ออีก ๔ ปี ผมจะบริหาร
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ให้มีความเจริญและมีความโปร่งใส ซึ่งทุกท่านสามารถตรวจสอบการทำงานได้
ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทีส่ นับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ด้วยดีเสมอมา
แผนงานในการดำเนินงานอีก ๔ ปีข้างหน้า ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กล่าวโดยสรุปดังนี้
๑. การมีศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น มาจากชมรมสโมสรสมาชิก
การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทำให้ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย ณ อ่างเก็บน้ำ
บางไผ่ มีความสมบูรณ์ และจะเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาเรือพายของเอเชียต่อไป เป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ
สมาคมกีฬาเรือพายฯ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากยิ่งขึ้น และจะเป็นสถานที่ที่เพื่อให้นักกีฬาจาก
ต่างชาติเข้ามาใช้ในการฝึกซ้อม และสมาชิกชมรมทุกท่านสามารถเข้ามาใช้บริการหรือเข้ ามาฝึกซ้อม แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ของกีฬาเรือพายได้ตลอดเวลา ซึ่งสมาคมกีฬาเรือพายฯ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการ
ฝึกซ้อม งบประมาณต่างๆ ที่ได้รั บมาจากเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ งชาติและเงินที่ สมาคมได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา
คือ เงินรางวัลที่ สมาคมกี ฬาเรือพายฯ ได้รั บมาจากเงินกองทุ นพั ฒ นาการกีฬาแห่ งชาตินั้ น สมาคมฯ ได้นำไปจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียน อุปกรณ์ในการการฝึกซ้อมของทั้งนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากต่างประเทศ
๒. จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภท Sport for All ทั้งหมด โดยเฉพาะกีฬา Stand Up Paddle Board
(SUP) และ Coastal Rowing (กรรเชี ยงทะเล) รวมทั้ งจะประชาสั มพั นธ์ สนามฝึ กซ้ อมและแข่ งขั นเรือแคนู สลาลอม
โดยจะจัดให้มีกิจกรรมที่แพร่หลายให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เพิ่มจำนวนนักกีฬา
เรือพายมากขึ้น
๓. การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และชิงแชมป์ระดับโลก จะเสนอให้มาจัดที่
ประเทศไทย เพื่อที่จะทำให้สมาคมกีฬาเรือพายฯ เป็นที่รู้จักทั้งคนในประเทศ และสหพันธ์ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้
นักกีฬามีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาระดับนานาชาติได้
ขอให้ทุกชมรมสโมสรสมาชิกให้การสนับสนุนทีมบริหารของสมาคมที่จะเข้ามาบริหาร ซึ่งหากมีปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะที่ จะทำให้ สมาคมกีฬาเรื อพายฯ มี การพั ฒ นามากยิ่ งขึ้ น สามารถแจ้ งและเสนอแนะมาได้ ทางเว็บไซต์
ของสมาคมฯ หรือช่องทางอื่นที่ท่านสะดวก เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป
นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน นายกสมาคมท่านใหม่จะปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ได้นำชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม
ทั้งหมดจดทะเบียนกับนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาเรียบร้อยแล้ว ขอให้คณะกรรมการชุดนี้รักษาการต่อไปก่อนตาม
ข้อบังคับสมาคมฯ และ พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ตามมาตรา ๕๙ การแต่งตั้ งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ ยนแปลงกรรมการสมาคม
กีฬา ให้กระทำตามข้อบังคับของสมาคมกี ฬานั้น และสมาคมกีฬาต้ องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่
สำนักงานของสมาคมกีฬาตั้งอยู่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬานั้น
ถ้านายทะเบียนเห็นว่ากรรมการสมาคมกีฬาตามวรรคหนึ่งผู้ใด มีฐานะ ความประพฤติ หรือคุณสมบัติไม่
เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาหรือกระบวนการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม
กีฬาขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมกีฬา นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาผู้นั้นก็ได้ ใน

- ๒๑ กรณีที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬา นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียนให้สมาคมกีฬา
ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ที่ยื่น คำขอจดทะเบียน โดยให้นำมาตรา ๕๔ วรรคห้ าและวรรคหก มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ในระหว่างที่ ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬ าชุดใหม่ หากข้ อบังคับของสมาคมกีฬามิได้
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการสมาคมกีฬาชุดเดิมปฏิบั ติหน้าที่กรรมการสมาคมกีฬาต่อไปจนกว่าจะได้มีการ
จดทะเบียนกรรมการสมาคมกีฬาชุดใหม่
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓
ประธาน ขอให้เลขาธิการ ดำเนินการในวาระนี้
เลขาธิการ ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาเรือพายแห่ งประเทศไทย กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปีของทุกปี จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓
เหรัญญิก เสนอชื่อ พลเรือโท นฤดม สอาดเย็น ทะเบียนเลขที่ ๒๔๑๖ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ประสาน
แล้วไม่ขดั ข้อง
ที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง พลเรือโท นฤดม สอาดเย็น ทะเบียนเลขที่ ๒๔๑๖ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน ขอเชิญผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
คุณกมลวรรณ สุทธิบุตร ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กราบเรียนคณะกรรมการและชมรมสโมสรสมาชิกทุกท่าน
ขอให้สมาคมฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย และข้อบังคับของสมาคมฯ โดยยื่นจดทะเบียนตามที่
ได้แจ้งในที่ประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และชมรมสโมสรสมาชิกได้ให้ความร่วมมือกับทาง
สมาคมฯ ด้วยดี
ประธาน ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย และขอชี้แจงข้อสงสัยจากชมรมสโมสรสมาชิก ที่ส่ งคำถามล่วงหน้ามาที่
สมาคมฯ ดังนี้
๑. สมาคมฯ จะดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรประเภทผสมชายหญิง ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๔ ขอให้ทุกชมรมเตรียมนักกีฬาไว้ด้วย
๒. สมาคมฯ จะสรุปยอดการยืมวัสดุอุ ปกรณ์ที่ชมรมเรือพายต่างๆ ยืมไป และแนบเอกสารการยืมลงใน
บันทึกการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ทุกชมรมได้รับทราบ
๓. ชมรมต่างๆ สามารถยื่นหนังสือขอยืมเรือหรืออุปกรณ์มาให้ที่สมาคมเพื่อพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ให้ยืม
โดยจะพิจารณาจากการมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือกับสมาคม รวมถึงแนวทางการพัฒนานักกีฬาของชมรมนั้นๆ
๔. เงินรางวัลรายการเรือยาวชิงแชมป์โลกครั้งที่ผ่านมานั้น สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งเอกสารในการเบิกเงิน
ให้ การกี ฬาแห่ งประเทศไทยเรี ยบร้อยแล้ ว ขณะนี้ อยู่ในขั้ น ตอนของคณะกรรมการกองทุ นพั ฒ นาการกีฬาแห่ งชาติ
พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ น่าจะได้ข้อสรุป
๕. การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในปีนี้ หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด ๑๙ คลี่ คลาย จะจั ดการแข่ งขั นแน่ นอน ณ เขื่อนภู มิพล จังหวัดตาก ส่วนช่วงเวลาใดนั้ น จะพิ จารณาอี กครั้ง

- ๒๒ และก่อนจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ ๓ ทางสมาคมฯ จะพิจารณาจัดการแข่งขันในระดับเล็กๆ
เพื่ อเป็ นการเตรียมนั กกีฬา ของชมรมต่างๆ อาจเป็นการแข่งขันในระยะ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร และสถานที่ที่ ใช้ในการ
แข่งขันควรจะจัดในเขตเมือง ทั้งนี้ได้ให้ทีมงานไปตรวจสอบว่าจังหวัดใดสามารถจัดการแข่งขันได้บ้าง สำหรับช่วงเวลาใน
การจัดการแข่งขันอาจจะเป็นช่วงเวลาเย็น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาเรือพาย และเป็นการทดลองจัดการแข่งขัน
รูปแบบใหม่เป็นแบบ Sport Entertainment กีฬาเพือ่ ความบันเทิงหรือสันทนาการ
๖. แผนพั ฒนากีฬาเรื อพายในพื้ นที่ชายแดนภาคใต้ สมาคมฯ จะเสนอของบประมาณการแข่งขั นจาก
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยเน้นพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี ไม่เพียงแค่ ๓ จังหวัด
แต่จะพัฒนาทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะหมุนเวียนกันจัดการแข่งขันให้ครบทุกจังหวัด เพื่อให้กีฬาเรือพายมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
๗. ชมรมกีฬาเรือพายสามารถขอเปลี่ยนเรือหรืออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมได้ แต่ขอให้ชมรมต่างๆ ให้ช่วยดูแล
บำรุงรักษา ให้อย่างดี ถ้าอุปกรณ์เก่าหรือชำรุดมากสามารถนำมาคืนกับทางสมาคมฯ ได้
สมาคมฯ กำหนดให้ชมรมสมาชิกส่งทะเบียนรายชื่อนักกีฬาในสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุก
ปี เพื่อตรวจสอบและเป็นหลักฐานว่านักกีฬาจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายสังกัด เป็นเวลา ๑ ปี แต่ปัจจุบันมีการร้องเรียน
จากชมรมต่างๆ ดังนั้น สมาคมฯ จะเชิญสมาชิกชมรมมาสัมมนาและจัดทำข้อตกลงกันใหม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมาคม
กีฬาเรือพายฯ พัฒนาต่อไป
ข้อเสนอแนะจากชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก
๑. สมาคมฯ อาจต้องวางแผนปรับตัวตามภาวะปกติใหม่ (new normal) ในวงการเรือกรรเชียงที่ มี
แนวโน้มเกิดขึ้นหลังจากการประชุมวิสามัญ (Extraordinary congress) ของสหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (FISA) ที่จะ
จัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ การปรับเปลี่ยนอาจแบ่งเป็น ๓ รูปแบบใหญ่ (disciplines) ในการแข่งขัน โดยแยกประเภทเป็น
เรือกรรเชียงน้ ำเรี ยบ (River and Lake - flat water) เรือกรรเชียงทะเล (Coastal rowing) และกรรเชียงบก (Indoor
rowing) โดยเฉพาะ ๒ ประเภทหลังนั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
ขณะนี้ สหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (FISA) ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ Coastal rowing
เข้าบรรจุในการแข่งขัน 2022 Youth Olympic Games ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศเซเนกัล (Senegal) แล้ว เป้าหมายต่อไป
คือ การผลักดันเพื่อให้ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Coastal rowing ใน Paris Olympic Games
นอกจากนี้ การเติ บโตอย่ างรวดเร็ วของกี ฬาอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Sports) ดู จะสอดคล้ องกั บ Indoor
rowing ที่ สหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (FISA) กำลังพัฒนาการแข่งขันโดยที่นักกีฬาไม่จำเป็นต้องแข่งขัน ณ ที่เดียวกัน
แต่มีมาตรฐานสากลจนผลของการแข่งขันเป็นที่ยอมรับได้
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส โควิ ด ๑๙ (COVID-19) ที่ อาจมี ผ ลกระทบต่ อเนื่ อง
เป็นปีนั้น และองค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการเว้นระยะห่าง physical distancing (social distancing) รวมถึงความ
ไม่สะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ การส่ งเสริม Indoor Rowing น่าจะทำให้ เกิดการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
ได้เร็วทีส่ ุด
๒. สมาคมฯ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปลกฎกติกา (Rule book) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักของ
สมาชิกชมรมทั้ง ๘๘ ชมรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และทันสมัย โดยฉบับที่เผยแพร่ใน RCAT's
website นั้นแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ปี ค.ศ.๒๐๑๓ ขณะที่การแข่งขันสากลในปัจจุบันใช้กฎกติกาจากต้นฉบับ

- ๒๓ ภาษาอังกฤษ ปี ค.ศ.๒๐๑๗ เป็ นฉบับอ้างอิง (ไม่มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยเผยแพร่) นอกจากนี้ สหพันธ์เรือกรรเชียง
นานาชาติ (FISA) กำลังจะมีการปรับปรุงกฎกติกาใหม่เพื่อเป็นฉบับ ปี ค.ศ.๒๐๒๑
๓. สมาคมฯ ควรจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ตัดสินเรือนานาชาติ (ITO) ทุกประเภทและเผยแพร่เพื่อสร้าง
ช่องทางการติดต่อ (contact list) ให้สมาชิกชมรมต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขันเรือพาย
ประเภทต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสมาคมฯ ควรสำรวจปีหมดอายุของใบอนุ ญาต (active licence) ของผู้ตัดสินฯ เพื่อวางแผน
เรื่องการอบรม หรือสอบต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้สมาคมฯ มีศักยภาพในการจัดการแข่งขันอย่างเป็นที่ยอมรับต่อไป
๔. สมาคมฯ ควรให้ผู้ ตัดสินเรือนานาชาติชาวไทยร่วมกันร่างหลั กสู ตรอบรมผู้ ตัดสิ นเรือระดับชาติ
(NTO) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการวางมาตรฐานการสอบวัดผลเพื่อออกใบอนุญ าต (licence) เป็นผู้ตัดสินเรือ
ระดับชาติ เพื่อให้กรรมการผู้ตัดสินเรือทุกระดับทั้งหมดมีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกันในกฎกติกาการแข่งขันของเรือ
พายแต่ละประเภท
๕. สื บเนื่ องจากสมาคมฯ ได้ยกระดั บมาตรฐานการเป็ นผู้ นำในการจัดการแข่ งขันระดั บนานาชาติ
โดยจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ใช้ เทคโนโลยี ใหม่ เช่น Start system, Aligner's system, Photo finish system มานั้น สมาคมฯ
น่าจะนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการแข่งขันระดับชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเกิ ด
ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ จนสามารถทำงานในการแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างชำนาญ
ประธาน สมาคมจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในทีมผู้บริหาร และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
นายอนันต์ แสนจิตต์ ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
และ ขอเรียนถามสมาคมฯ ว่าจะสามารถจัดทำหรือปรับปรุงปฏิทินประจำปี ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบันได้หรือไม่
ประธาน สมาคมฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงปฏิทินประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับปฏิทินของสหพันธ์กีฬาเรือพาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะประกาศทางเว็บไซต์ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป
นายอนันต์ แสนจิตต์ ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดลำปาง ฝากไปถึงพี่น้องชมรมที่สังกัดสมาคมกีฬาเรือพายแห่ง
ประเทศไทยว่า หลังจากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย สนาม ๓ ในปี ๒๕๖๑ ผมได้รับการชักชวนจากท่าน
เลขาธิการสมาคมฯ และท่านนายกสมาคมฯ ให้เตรียมนักกีฬา รุ่นอายุ ๑๖ ปี และรุ่นอายุ ๑๘ ปี ผมใช้เวลา ๓ เดือน
ในการนำนักกีฬาว่ายน้ำ มาฝึกการพายเรือ พอไปคัดเลือกก็ติดทีมชาติ ผู้สื่อข่าวจากรายการต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุน
และประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันให้จนทางรายการ Super Ten ของ Work Point ได้ติดต่อมาขอถ่ายทำและเชิญไปที่
Studio ของ Work Point ก็ได้สอบถามทางรายการทำไมมาเชิญทีมเรือพายลำปาง ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ยังไม่เคยเข้าร่วมการ
แข่งขันที่ไหนเลย ทีมต่างๆ ที่ได้แชมป์เต็มไปหมด กรรมการผู้จัดการบอกว่า ต้องการจุดขายตรงนี้ของลำปาง ซึ่งผมไม่ได้มี
เจตนาที่ จะข้ามหน้ าข้ ามตาที มใดๆ ทั้ งสิ้ น และมี ความคิ ดที่ จะทำต่ อไป อยากฝากทางสมาคมฯ ให้ ช่วยชมรมต่ างๆ
โดยเฉพาะสมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดลำปางของกระผม ถือว่ าเป็นพระคุณอย่างยิ่งใหญ่จากที่ท่านได้กรุณา เราซาบซึ้ง
ในความโปร่งใสของทีมงานสมาคมฯ
ประธาน ขอบคุณสมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดลำปาง ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ด้วย ในการแข่งขัน
เรือยาวชิงแชมป์โลกที่ผ่านมา ขอให้ทำต่อไป อย่าหมดกำลังใจ สิ่งที่อาจารย์อนันต์ แสนจิตต์ ทำ ก็เป็นแนวทางที่ดีที่ให้
ชมรมสโมสรสมาชิกต่างๆ ได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติต่อไป
เลขาธิ การ สมาคมกี ฬ าเรื อพายแห่ งประเทศไทย ขอขอบคุ ณ ผู้ ส นั บสนุ น สมาคมกี ฬ าเรื อพายแห่ งประเทศไทย
ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดังนี้
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