
 

ระเบยีบการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย  
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ 

(สนามที่ ๑) 

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม พลเรือเอก ชัยณรงค ์ เจรญิรกัษ ์
เลขาธิการ พลเรือตรี นฤพล  เกิดนาค 
สำนักงาน   ชั้น ๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
    เลขที่ ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง  
    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

   โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๒ ๑๗๐ ๙๒๓๕ - ๖ 
 E-mail    office@rcat.or.th 

คณะกรรมการจัดการแข่งชนั 
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน        ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬา 
           เรือพายฯ 
รองประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขัน   ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน     เลขานุการคณะกรรมการฝา่ยจัดการแข่งขันสมาคมกีฬา 
    เรือพายฯ 
Chief Official          รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Judge          ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาสมาคมกฬีาเรือพายฯ 

๑. กำหนดการแข่งขัน 
  การแข่งขันเรอืพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒. สนามแข่งขัน สนามที่ ๑ 
   ศฝ.กีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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  กำหนดวันแข่งขัน  
 วัน พฤหัสบดี ที่   ๒๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุม เวลา ๑๔๐๐ 
 วัน ศุกร ์ ที่       ๒๒  ตลุาคม ๒๕๖๔  แข่งขัน ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
 วัน เสาร ์ ที่       ๒๓  ตลุาคม ๒๕๖๔  แข่งขัน ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร/ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
 วัน อาทิตย ์ ที่      ๒๔  ตลุาคม ๒๕๖๔  แข่งขัน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร/ระยะ ๕๐๐ เมตร 
 วัน จันทร ์ ที่      ๒๕  ตลุาคม ๒๕๖๔  แข่งขัน ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๓. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  
๓.๑ ให้ใช้กตกิาการแข่งขนัของสหพันธ์เรอืแคนนูานาชาต ิ (International canoe Federation: ICF) สหพันธ์เรือ

มังกรนานาชาติ (International Dragon Boat Federation: IDBF) และสหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (International 
Rowing Federation: FISA) รวมทั้งกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดไว้ในระเบียบนี ้ 

๓.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าว การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ  
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง และคำตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด 

๓.๓  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน จะชี้แจงในวันประชุมผู้จัดการทีม    

๔. คุณสมบัตินักกีฬา 
๔.๑ ต้องเป็นนักกีฬาสังกัดชมรม/สโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเท่านั้นโดยนักกีฬา

สามารถเล่นใหก้ับชมรมต้นสังกัดเพียงชมรมเดียวเท่านั้น 
๔.๒ นักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จะต้องทำการลงทะเบียนนักกีฬา 

กับสมาคมกีฬาเรือพายฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนทำการแข่งขันฯ สนามที่ ๑ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯได้  
 ๔.๓ ประเภทรุน่เยาวชนต้องมีอายุไมเ่กิน ๑๘ ปี คือเกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นไป  

๔.๔ ประเภทรุ่นอาวุโสต้องมีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป คือเกิดในปี พ.ศ.๒๕๒๔ และกอ่นหน้านี ้
๔.๕ มีสัญชาติไทย  
๔.๖ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดในประเทศไทย มหีลักฐานสามารถให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 ๔.๗ กรณีนักกีฬามาแข่งขันไม่ทันหรือถอนทีม โดยไม่มีเหตุผลอันควร ต้องโดนปรับเงิน ๕๐๐ บาท และตัดสิทธิ
รายการแข่งขันที่เหลือทั้งหมด 

๔.๘ นักกีฬา  ต้องเลือกเล่นรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น/และสามารถแข่งขันได้ทุกประเภทในรุ่นนั้นๆ 
๔.๙ การแข่งขนัประเภทเด่ียวส่งได้ชมรมละไม่เกิน ๒ ทมี และประเภททีมแต่ละชมรมส่งได้ ๑ ทีม 

๕. ประเภทรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวม ๓ ประเภท  
 ๕.๑ จำนวนรายการทั้งหมด ๖๔ รายการ 
  - เรือแคนู/คยคั (CANOE / KAYAK)    จำนวน ๔๐ รายการ 

 - เรือยาวประเพณ ี(TRADITIONAL BOAT RACE)  จำนวน ๑๖ รายการ  
 - เรือกรรเชียงสากล (ROWING)   จำนวน  ๘  รายการ 
 
 
 
 



๕.๒  เรือแคน/ูคยัค (CANOE / KAYAK) ๔๐ รายการ 
           รุ่นทั่วไปชาย   จำนวน ๑๐ รายการ 

- แคนู ๑ คน (C1M) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
- แคนู ๒ คน (C2M) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๑ คน (K1M) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2M) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๔ คน (K4M) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

รุ่นทั่วไปหญิง   จำนวน ๑๐ รายการ 
- แคนู ๑ คน (C1W) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
- แคนู ๒ คน (C2W) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๑ คน (K1W) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2W) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๔ คน (K4W) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

รุ่นเยาวชนชาย   จำนวน ๑๐ รายการ 
- แคนู ๑ คน (C1JM) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
- แคนู ๒ คน (C2JM) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๑ คน (K1JM) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2JM) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๔ คน (K4JM) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

รุ่นเยาวชนหญิง   จำนวน ๑๐ รายการ 
- แคนู ๑ คน (C1JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  
- แคนู ๒ คน (C2JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๑ คน (K1JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๒ คน (K2JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
- คยัค ๔ คน (K4JW) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

๕.๓ เรือยาว (TRADITIONAL BOAT RACE) ๑๖ รายการ  
 รุ่นทั่วไปชาย   จำนวน ๓ รายการ 

- เรือ ๕ ฝีพาย (D5M)  ระยะ ๕๐๐ เมตร  
- เรือ ๑๐ ฝีพาย (D10M)  ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  

 รุ่นทั่วไปหญิง   จำนวน ๓ รายการ 
- เรือ ๕ ฝีพาย (D5W)  ระยะ ๕๐๐ เมตร  
- เรือ ๑๐ ฝีพาย (D10W)  ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

 รุ่นทั่วไปผสมชายหญงิ   จำนวน ๒ รายการ 
- เรือ ๑๐ ฝีพายผสม (D10Mixed) ระยะ ๕๐๐ เมตร และ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
 
 



 รุ่นเยาวชนชาย   จำนวน ๒ รายการ 
- เรือ ๕ ฝีพาย (D5JM)  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
- เรือ ๑๐ ฝีพาย (D10JM)  ระยะ ๕๐๐ เมตร 

รุ่นเยาวชนหญิง   จำนวน ๒ รายการ 
- เรือ ๕ ฝีพาย (D5JW)  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
- เรือ ๑๐ ฝีพาย (D10JW)  ระยะ ๕๐๐ เมตร 

 รุ่นเยาวชนผสมชายหญิง   จำนวน ๑ รายการ 
- เรือ ๑๐ ฝีพายผสม (D10JMixed) ระยะ ๕๐๐ เมตร 

 รุ่นอาวุโสชาย   จำนวน ๑ รายการ 
- เรือ ๑๐ ฝีพาย (D10M-Master) ระยะ ๕๐๐ เมตร 

 รุ่นอาวุโสหญงิ   จำนวน ๑ รายการ 
- เรือ ๑๐ ฝีพาย (D10W-Master) ระยะ ๕๐๐ เมตร 

 รุ่นอาวุโสผสมชายหญงิ จำนวน ๑ รายการ 
- เรือ ๑๐ ฝีพาย (D10 Master Mixed)  ระยะ ๕๐๐ เมตร 

   ๕.๔ เรือกรรเชียงสากล (ROWING) จำนวน ๘ รายการ  
  รุ่นทั่วไปชาย จำนวน ๒ รายการ 

- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู ่(M1X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู ่(M2X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร 

  รุ่นทั่วไปหญิง จำนวน ๒ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู ่(W1X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู ่(W2X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร 

  รุ่นเยาวชนชาย  จำนวน ๒ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู ่(JM1X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู ่(JM2X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร 
รุ่นเยาวชนหญิง จำนวน ๒ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู ่(JW1X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู ่(JW2X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร 

๖.  จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
๖.๑ เรือแคนู/คยัค   

- เรือแคน ู๑ คน ไม่มีสำรอง 
- เรือแคน ู๒ คน สำรอง ๑ คน 
- เรือคยัค ๑ คน ไม่มีสำรอง 
- เรือคยัค ๒ คน สำรอง ๑ คน 
- เรือคยัค ๔ คน สำรอง ๒ คน 
 



๖.๒ เรือยาวประเพณี  
- เรือยาวประเพณี ๕ ฝีพาย   สำรอง ๒ คน 
- เรือยาวมังกร ๑๐ ฝีพาย  สำรอง ๔ คน (ฝีพายไม่น้อยกว่า ๘ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน) 
- ประเภทผสมนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขัน ชาย จำนวน ๕ คน หญิง จำนวน ๕ คน 
- นักกีฬาประเภทเรือยาว ๕ ฝีพาย และ ๑๐ ฝีพาย นักกฬีาต้องอยู่ในรายช่ือ ๑๔ คน เท่านั้นโดยส่ง
รายช่ือนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน และไม่เกิน ๑๔ คน (๒ ประเภทรวมกันส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 
๑๔ คน)  

๖.๓ เรือกรรเชียงสากล   
- เรือกรรเชียง ๑ คน ไม่มีสำรอง 
- เรือกรรเชียง ๒ คน สำรอง ๑ คน 

๗.  การสมัครแข่งขัน 
        ๗.๑ ส่งแบบฟอร์มแจ้งชนิด,ประเภทและจำนวนนักกีฬา (Entry Form by Number) ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
        ๗.๒ ส่งแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม (Entry Form by Name) ภายในศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
        ๗.๓ ส่งแบบฟอร์มถึงสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
 ๗.๓.๑ Email navy6234boat@hotmail.com  
 ๗.๓.๒ QR Code  
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
  โทร ๐๘๗ ๙๔๐ ๖๙๑๓   

๘.  หลักเกณฑก์ารคิดรางวัลชนะเลิศในการครองถ้วยพระราชทานและถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
๘.๑ ถ้วยรางวัลพระราชทานในสนามสุดท้าย แบ่งออกเป็น ๓ ถ้วย 
 - ถ้วยพระราชทานเรือแคนู/คยัค  
 - ถ้วยพระราชทานเรือยาว 

 - ถ้วยพระราชทานเรือกรรเชียงสากล (ทำการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมจำนวน ๒ สนาม) 
       ๘.๒ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในสนามสุดท้าย จำนวน ๕ ถ้วย 
   ๑. ประเภทเรือแคน ู
   ๒. ประเภทเรือคยัค 
   ๓. ประเภทเรือ ๕ ฝีพาย 
   ๔. ประเภทเรือยาวมังกร 
   ๕. ประเภทเรือกรรเชียงสากล 
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        ๘.๓ การคิดรางวัลชนะเลิศในการครองถ้วยพระราชทานและถ้วยรางวัลเกียรติยศในแต่ละประเภทจะพิจารณา        
ผลการแข่งขัน ดังนี ้
  ๘.๓.๑ พิจารณาจากเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ ทุกสนามที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๘.๓.๒ ถ้าหากจำนวนเหรียญรางวัลเท่ากัน จะพิจารณาจากชมรมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละ
ประเภทในแต่ละครั้ง  
 ๘.๔ ในช่วงระหว่างการแข่งขัน ถ้าเกิดกรณีคลื่นลมแรงไม่สามารถจัดการแข่งขันต่อไปได้ คณะกรรมการ                        
จัดการแข่งขันฯ สามารถนำผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาจัดเรียงลำดับเพื่อพิจารณาเป็นผลการแข่งขันได้ 
        ๘.๕ การแข่งขันแต่ละประเภทต้องมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยรายการละไม่น้อยกว่า ๓ ทีม โดยต้องมา
จาก ๒ ชมรมสมาชิก จึงจะทำการแข่งขันและนับเหรียญรางวัล 
   ๘.๖ การจับสลากแบ่งกลุ่ม ในรอบแรกจะกระทำในการประชุมผู้จัดการทีม 

    ๘.๗ ประเภทเรือแคนู/คยคั นักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑ จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วม
การแข่งขันรายการเรือแคนูคยัคชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๕ (ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ) 

๙.  กรรมการตัดสิน 
ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลากรทาง 

การกีฬาระดับชาติ ด้านผู้ตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

๑๐.  การปฏิบตัิตามแนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
ให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา รวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนปฏิบัติตามคู่มือการจัดการแข่งขัน 

และคำแนะนำของฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬาและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อย่างเคร่งครัด 

๑๑. รางวัลการแข่งขัน   
  รางวัลที่ ๑ ได้รับ  เหรียญชุบทอง พร้อมเงินรางวัล  
  รางวัลที่ ๒ ได้รับ  เหรียญชุบเงิน พร้อมเงินรางวัล  
  รางวัลที่ ๓ ได้รับ  เหรียญชุบทองแดง พร้อมเงินรางวัล  

๑๒. รางวัลถว้ยพระราชทาน 
 ถ้วยรางวัล ๓ ถ้วยพระราชทาน  

๑. ประเภทเรือ คยัค/แคนู     พร้อมเงินรางวัล 
๒. ประเภทเรือยาว   พร้อมเงินรางวัล 
๓. ประเภทเรือกรรเชียงสากล  พร้อมเงินรางวัล 

▪ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานฯ  พร้อมเงินรางวัล 
▪ รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พรอ้มเงินรางวัล  
▪ รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พรอ้มเงินรางวัล  

                          ___________________________ 


