
 

ระเบียบการแข่งขันเรือกรรเชียงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปี ๒๕๖๔ 

(สนามที่ ๒) 

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ์ 
เลขาธิการ พลเรือโท นฤพล  เกิดนาค 
ส านักงาน   ชั้น ๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
    เลขที่ ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค าแหง  
    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

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

คณะกรรมการจัดการแข่งชัน 
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน        ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬา 
           เรือพายฯ 
รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน     เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬา 
    เรือพายฯ 
Chief Official          รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Judge          ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายฯ 

๑. ก าหนดการแข่งขัน 
  การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าป ี๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๒. สนามแข่งขัน สนามที่ ๑ 
   ศฝ.กีฬาเรือพายราชนาวี อ.บ้านฉาง จว.ระยอง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  ก าหนดวันแข่งขัน  
 วัน ศุกร์  ที่       ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุม เวลา ๑๓๐๐ 
 วัน เสาร์  ที่       ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  แข่งขัน ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
 วัน อาทิตย ์ ที่      ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  แข่งขัน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
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๓. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 ๓.๑ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เรือกรรเชียงนานาชาติ (International Rowing Federation: FISA) รวมทั้ง
กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
 ๓.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าว การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ  
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง และค าตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๓.๓  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน จะชี้แจงในวันประชุมผู้จัดการทีม 

๔. คุณสมบัตินักกีฬา 
๔.๑ ต้องเป็นนักกีฬาสังกัดชมรม/สโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเท่านั้นโดยนักกีฬา

สามารถเล่นให้กับชมรมต้นสังกัดเพียงชมรมเดียวเท่านั้น 
๔.๒ นักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ จะต้องท าการลงทะเบียนนักกีฬา 

กับสมาคมกีฬาเรือพายฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนท าการแข่งขันฯ สนามท่ี ๑ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯได้  
 ๔.๓ ประเภทรุ่นเยาวชนต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี คือเกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นไป  
 ๔.๔ ประเภทรุ่นยุวชนต้องมีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี คือเกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นไป 

๔.๕ มีสัญชาติไทย  
๔.๖ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดในประเทศไทย มีหลักฐานสามารถให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 ๔.๗ กรณีนักกีฬามาแข่งขันไม่ทันหรือถอนทีม โดยไม่มีเหตุผลอันควร ต้องโดนปรับเงิน ๕๐๐ บาท และตัดสิทธิ
รายการแข่งขันที่เหลือทั้งหมด 

๔.๘ นักกีฬา ต้องเลือกเล่นรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น 
๔.๙ การแข่งขันประเภทเดี่ยวส่งได้ชมรมละไม่เกิน ๒ ทีม และประเภททีมแต่ละชมรมส่งได้ ๑ ทีม 

๕. ประเภทรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
    จ านวนรายการทั้งหมด ๑๒ รายการ 
  รุ่นทั่วไปชาย จ านวน ๒ รายการ 

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

  รุ่นทั่วไปหญิง จ านวน ๒ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู่ (W1X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู่ (W2X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร 

  รุ่นเยาวชนชาย  จ านวน ๒ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู่ (JM1X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู่ (JM2X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร 

 รุ่นเยาวชนหญิง จ านวน ๒ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู่ (JW1X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู่ (JW2X) ระยะ ๒,๐๐๐  เมตร 
 
 



 
  รุ่นยุวชนชาย  จ านวน ๒ รายการ 

- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู ่(JM1X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู่ (JM2X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร 

 รุ่นยุวชนหญิง จ านวน ๒ รายการ 
- เรือกรรเชียง ๑ คน พายคู่ (JW1X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร  
- เรือกรรเชียง ๒ คน พายคู่ (JW2X) ระยะ ๑,๐๐๐  เมตร 

๖.  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
เรือกรรเชียงสากล   

- เรือกรรเชียง ๑ คน ไม่มีส ารอง 
- เรือกรรเชียง ๒ คน ส ารอง ๑ คน 

๗.  การสมัครแข่งขัน 
        ๗.๑ ส่งแบบฟอร์มแจ้งชนิด,ประเภทและจ านวนนักกีฬา (Entry Form by Number) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
        ๗.๒ ส่งแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม (Entry Form by Name) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน 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 – ๙๔๐๖ ๙๑๓   

๘.  หลกัเกณฑ์การคิดรางวัลชนะเลิศในการครองถ้วยพระราชทานและถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
๘.๑ ถ้วยรางวัลพระราชทานในสนามสุดท้าย ๑ ถ้วย 
  - ถ้วยพระราชทานเรือกรรเชียงสากล (ท าการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมจ านวน ๒ สนาม) 

       ๘.๒ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทเรือกรรเชียง ในสนามสุดท้าย จ านวน ๑ ถ้วย  
       ๘.๓ การคิดรางวัลชนะเลิศในการครองถ้วยพระราชทานและถ้วยรางวัลเกียรติยศในแต่ละประเภทจะพิจารณา        
ผลการแข่งขัน ดังนี้ 
  ๘.๓.๑ พิจารณาจากเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามล าดับ ทุกสนามที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๘.๓.๒ ถ้าหากจ านวนเหรียญรางวัลเท่ากัน จะพิจารณาจากชมรมท่ีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละ
ประเภทในแต่ละครั้ง  
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 ๘.๔ ในช่วงระหว่างการแข่งขัน ถ้าเกิดกรณีคลื่นลมแรงไม่สามารถจัดการแข่งขันต่อไปได้ คณะกรรมการ                        
จัดการแข่งขันฯ สามารถน าผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาจัดเรียงล าดับเพ่ือพิจารณาเป็นผลการแข่งขันได้ 
        ๘.๕ การแข่งขันแต่ละประเภทต้องมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยรายการละไม่น้อยกว่า ๓ ทีม โดยต้องมา
จาก ๒ ชมรมสมาชิก จงึจะท าการแข่งขันและนับเหรียญรางวัล 
   ๘.๖ การจับสลากแบ่งกลุ่ม ในรอบแรกจะกระท าในการประชุมผู้จัดการทีม 

๙.  กรรมการตัดสิน 
ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลากรทาง 

การกีฬาระดับชาติ ด้านผู้ตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 

๑๐.  การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
ให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา รวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนปฏิบัติตามคู่มือการจัดการแข่งขัน 

และค าแนะน าของฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬาและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อย่างเคร่งครัด 
 

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

๑๒. รางวัลถ้วยพระราชทาน 
ประเภทเรือกรรเชียงสากล พร้อมเงินรางวัล 
 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานฯ  พร้อมเงินรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  
 รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  

๑๓. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 
 ๑๓.๑ ให้นักกีฬาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit : ATK ก่อนออกเดินทางมาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ๔๘ ชั่วโมง หากผลเป็นบวกไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ และเมื่อนักกีฬาเดินทางมาถึงสนามแข่งขันแล้ว 
จะต้องผ่านการคัดกรองและตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen test kit : ATK โดยฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬา
เรือพายฯ หรือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อีกครั้ง หากผลเป็นลบก็สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้ 
หากผลเป็นบวกให้ผู้จัดการทีมส่งนักกีฬาเข้าสู่ระบบการรักษาตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑๓.๒.ข้อปฏิบัติในการผ่านเข้า - ออกในสนามแข่งขันและที่พัก ตามมาตรการป้องกันโควิด - ๑๙ 
  ๑. ให้คณะนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเดินทางมาถึงตามเวลาที่ก าหนด 
  ๒. คณะนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีมทุกคนต้องท าการตรวจ ATK ล่วงหน้าไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงก่อนเข้า
พ้ืนที่ 
  ๓. เมื่อเดินทางมาถึงสนามแข่งขัน ขอให้ทุกคนมุ่งตรงไปยังเต็นท์แผนกแพทย์ เพ่ือแสดงหลักฐานผลตรวจ 
ATK ที่ท ามาล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 



  ๔. คณะนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีมทุกคนจะได้รับการตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์อีกครั้ง
ก่อนเข้าท่ีพัก ก าหนดตรวจ ATK เมื่อถึงสนามแข่งขัน  
  ๕. เมื่อเข้าพ้ืนที่แล้ว ห้ามมิให้ออกนอกพ้ืนที่อีก ไม่ว่ากรณีใด นอกจากเหตุฉุกเฉินในเรื่องการ
รักษาพยาบาลเท่านั้น 
 ๑๓.๓ การปฏิบัติตัวในช่วงฝึกซ้อมและแข่งขันตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19  
  ๑. ก าหนดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุดที่อยู่ในพ้ืนที่การแข่งขัน เพ่ือลดความแออัด 
และอัตราการเสี่ยง และเว้นระยะห่างให้มากท่ีสุด โดยในแต่ละวันนักกีฬาไม่เกิน ๒๐๐ - ๓๐๐ คน และต้องสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไม่ได้ท าการแข่งขัน 
  ๒. ชมรมสมาชิกจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จ านวนเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ส าหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน 
โดยขอให้ส่งรายชื่อ ประวัติการฉีดวัคซีน ประวัติการติดเชื้อ ผลการตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทาง (ATK) พร้อม
รายละเอียดการเดินทางท้ังหมด ให้สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
(ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
  ๓. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จัดเตรียมห้องประชุม และการสื่อสารแบบการประชุมออนไลน์  
ที่สามารถลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องได้ตลอดเวลา เพ่ือการความเรียบร้อยของ
การแข่งขัน เช่น การประชุมผู้จัดการทีมแบบออนไลน์ การประชุมสรุปผลการด าเนินการแต่ละวันแบบออนไลน์  
เป็นต้น 
  ๔.นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจะต้องอยู่ในพ้ืนที่สนามแข่งขันที่ก าหนด เท่านั้น ห้ามออกนอก
พ้ืนที่โดยสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จะจัดที่พักให้กับนักกีฬาทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยให้อยู่ในพ้ืนที่
ควบคุมและลดความแออัด ตามข้อก าหนดของจังหวัด 
  ๕. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จะจัดหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ/แอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ใน
สถานที่ต่างๆ ให้ทั่วถึง นักกีฬาจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นช่วงแข่งขันเท่านั้น 

๑๔.  การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
 ให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา รวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนปฏิบัติตามคู่มือการจัดการแข่งขัน และ
ค าแนะน าของฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬา อย่างเคร่งครัด 

 


