
 
 
 
 
 

ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาประเภทเรือแคนูคยัค ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  

รายการ Asian Canoe Sprint Qualifiers for Tokyo Olympic 2020  
............................................................................................................................. ............................................... 

 

เพ่ือให้การเตรียมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือแคนูคยัค ตามโครงการเตรียมนักกีฬา     
เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asian Canoe Sprint Qualifiers for Tokyo Olympic 2020 ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเรือพาย ประเภท 
เรือแคนูคยัค เพ่ือเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังนี้  

๑. กำหนดการและสถานที่ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๐๗.๐๐  ประชุมผู้จัดการทีม 
 ๐๘.๓๐  นักกีฬารายงานตัว 
 ๐๙.๐๐  เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือก Heat และรอบรองชนะเลิศ Semi Final 

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 ๐๙.๐๐  เริ่มแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final 

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

๒. รายการแข่งขันคัดเลือก  
๒.๑ คิดคะแนนจัดอันดับตามเวลาที่ดีท่ีสุด ทั้งสองประเภทเรือ  
๒.๒ ใช้ระบบการจัดการแข่งขัน ตามกฎกติกาของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (International Canoe 

Federation : ICF) และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนด  
๒.๓ ประเภทที่รับสมัคร ดังนี้ 
 ประเภทชาย  
 - เรือคยัค ๑ คนชาย (MK1) ระยะ ๒๐๐ เมตร และระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
 - เรือแคนู ๑ คนชาย (MC1) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
 ประเภทหญิง  
 - เรือคยัค ๑ คนหญิง (WK1) ระยะ ๒๐๐ เมตร และ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
 - เรือแคนู ๑ คนหญิง (WC1) ระยะ ๒๐๐ เมตร และ ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๓. คุณสมบัตินักกีฬา 
๓.๑ เป็นนักกีฬาชาย/หญิง สัญชาติไทย 
๓.๒ ไม่จำกัดอายุ 
๓.๓ สามารถพายเรือแคนูคยัค ได้ในระดับการแข่งขัน 
 



 
๔. จำนวนนักกีฬาที่ต้องการ สมาคมฯ จะจัดอันดับนักกีฬาและแบ่งกลุ่มตามเป้าหมายของโครงการ และ

หากนักกีฬามีสถิติท่ีดีหรือมีความสามารถเพียงพอ อาจได้รับการพิจารณาเข้าร่วมฝึกซ้อมไว้ด้วย 
๕. การสมัครแข่งขันคัดเลือก 
   ๕.๑ ส่งแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักกีฬา ตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

ฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยเรือเอก มโนมัย  ทุมมณี  
E-Mail : navy6234boat@hotmail.com 
โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๙๔๐ ๖๙๑๓ 

๕.๒ เอกสารประกอบการสมัคร  
๕.๒.๑ กรอกแบบฟอร์มการสมัครแข่งขันคัดเลือกฯ ตามเอกสารที่แนบให้ครบถ้วนพร้อมเอกสาร 
๕.๒.๒ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (สำเนาสูติบัตร สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน) 
๕.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน คนละ ๑ ฉบับ 
๕.๒.๔ สำเนา Passport (ถ้ามี) 

๖. คณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 
๖.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
๖.๒ คณะกรรมการฝ่ายเรือแคนูคยัค สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
๖.๓ คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 

๗. ประกาศผลในวันเสาร์ที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทาง Website,Facebook ของสมาคมฯ และ 
ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกดังกล่าว เข้ารายงานตัวเพ่ือร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมตามโครงการฯ ในวันอาทิตย์ที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

๘. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ประกาศไว้โดย 
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

๙. ผลการคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาฯ พิจารณาแล้วถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่               กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

     พลเรือเอก  

   (ชัยณรงค์  เจริญรักษ์) 
     นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
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แบบฟอร์ม 
ใบสมัครคัดเลือกนักกีฬาเรือแคนูคยัคทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
 

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล            
Name-Surname      วันเดือนปีเกิด     
ที่อยู่              
E-Mail       เบอรโ์ทร.      
ส่วนสูง   ซม.น้ำหนัก  กก. 
ถนัดแขนข้าง :    O  ขวา     O ซ้าย 
สังกัดจังหวัด/ชมรม/ทีม            
ผู้ปกครอง        เบอรโ์ทร.     
บิดา         เบอรโ์ทร.     
มารดา         เบอรโ์ทร.     
ชื่อสถานการศึกษา             
สาขาการศึกษา/ชั้น/ปี            
 
รายการที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภท 

เรือคยัค ๑ คนชาย (MK1) ระยะ ๕๐๐ เมตร  เรือคยัค ๑ คนหญิง (WK1) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
เรือคยัค ๑ คนชาย (MK1) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เรือคยัค ๑ คนหญิง (WK1) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
เรือแคนู ๑ คนชาย (MC1) ระยะ ๕๐๐ เมตร เรือแคนู ๑ คนหญิง (WC1) ระยะ ๒๐๐ เมตร 
เรือแคนู ๑ คนชาย (MC1) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เรือแคนู ๑ คนหญิง (WC1) ระยะ ๕๐๐ เมตร 
 เรือแคนู ๑ คนหญิง (WC1) ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

 

กรณีกระผม/ดิฉัน ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกฯ จะปฏิบัติตามกฎกติกาที่สมาคมฯ กำหนดอย่างเคร่งคัด 
 
 

        ลงชื่อ      
         (    ) 
                      /              /   
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (สำเนาสูติบัตร สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน) 
สำเนาทะเบียนบ้าน คนละ ๑ ฉบับ 
สำเนา Passport (ถ้ามี) 

หมายเหตุ สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในกรณีนักกีฬากรอกข้อมูลและส่งหลักฐานไม่ครบ 


