
 
       
 
 
 
 
 

ระเบียบการแข่งขันแคนสูลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
สมาคมกฬีาเรือพายแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม พลเรือเอก ชัยณรงค์  เจริญรักษ ์
เลขาธิการ พลเรือโท นฤพล  เกดินาค 
สำนักงาน ช้ัน ๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 

 เลขท่ี ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง  
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

 โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๒ ๑๗๐ ๙๒๓๕ - ๖ 

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

คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งชัน 
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฯ 
เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฯ 
Chief Official    รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
Chief Judge    นาวาเอก นพพร เทพธรณี 
Assistant Chief Judge   นาวาเอก เจริญรัตน์ ขุนทองไทย 
Competition Manager   นาง อาภรณ์พันธ   บัวพัฒน์  
   

๑. กำหนดการแข่งขัน 
การแข่งขันแคนูสลาลอมชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕  
การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
วันศุกร์         ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๔.๐๐ น. ประชุมผู้จัดการทีม  
วันเสาร์        ท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ แข่งขันฯ 
วันอาทิตย์     ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ แข่งขันฯ 
 

๒. สนามแข่งขัน 
ณ สนามแข่งขันกีฬาเรือแคนูสลาลอม ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้าน

ฉาง จังหวัดระยอง 
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๓. วิธีจัดการแข่งขัน 

๓.๑.  สนามแข่งขันเริ่มที่ระยะ ๒๐๐ เมตรถึงระยะ ๔๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร  
๓.๒  จำนวนประตู ๑๘ – ๒๕ ประตู 
๓.๓   ความยากของสนามระดับ ๒+ 

๔. กำหนดฝึกซ้อมทางการ และเปิดค่ายนักกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะกับกระแสน้ำ 
          วันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕   ฝึกซ้อมเป็นทางการในสนามช่วงบน ๑ - ๒ สำหรับนักกีฬาท่ีมีความสามารถระดับสูง  
 เปิดค่ายพัฒนาทักษะในการพายเรือในกระแสน้ำให้แก่นักกีฬาระดบัต้นและกลางที่

บริเวณปลายสนามแข่งฯ โดยผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ 

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

ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ 
        ๕.๓.  ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าวการวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการการพิจารณาการประท้วงตามข้อ ๑๙. แล้วแต่กรณี และคำตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด 

๖. คุณสมบัตินักกีฬา 
๖.๑  ต้องเป็นนักกีฬาสังกัดชมรม/สโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย  
๖.๒  ประเภท ยุวชนต้องมีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในปี ๒๕๖๕ (เกิดไม่เกินพ.ศ. ๒๕๕๐)  
๖.๓  ประเภท เยาวชนต้องมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในปี ๒๕๖๕ (เกิดระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) 
๖.๔ ประเภท U23 ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๓ ปี ในปี ๒๕๖๕ (เกิดระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖) 
๖.๔  มีสัญชาติไทยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย  
 

๗. รายการแข่งขัน  
๗.๑ แบ่งตามรุ่นอายุ ดังนี ้

  - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ป ี
  - รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ป ี
  - รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี 
  - รุ่นทั่วไป 
 ๗.๒ แบ่งตามประเภทเรือ 

มีเฉพาะเรือเดี่ยว ๔ รายการ ประกอบด้วย 
- WC1     
- MC1 
- WK1 

  - MK1   
 
๘. รูปแบบการจัดแข่งขัน 
 ๘.๑ ใช้รูปแบบการแข่งขัน ๔ รอบ ๒ ดีไซน์ โดยนำเวลาที่นักกีฬาทำได้ในแต่ละรอบมาคิดคะแนน และใช้ผลรวม
คะแนนจาก ๓ ใน ๔ รอบ ที่นักกีฬาทำได้ดีที่สุดมาจัดเรียงลำดับ 
 ๘.๒ นักกีฬาต้องเข้าแข่งขันให้ครบทั้ง ๔ รอบ ในแต่ละรายการโดยไม่มีการตัดตัว 
 



 
๙. จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และหลักเกณฑ์การเปิดรายการแข่งขัน 

๙.๑  ไม่จำกัดจำนวนนักกีฬา ชมรม/สโมสร/ทีมที่ส่งเข้าร่วม 
๙.๒ ในแต่ละรายการต้องมีจำนวนเรือท่ีเข้าแข่งไม่น้อยกว่า ๔ ลำ จาก ๓ ชมรม/สโมสร/ทีม  
๙.๓ นักกีฬาสามารถเลือกแข่งได้มากกว่า ๑ รายการ  
๙.๔ การกำหนดอายุนักกีฬาเพื่อแบ่งรุ่น ให้ถืออายุตามปีในขณะแข่งเป็นเกณฑ์โดยไม่คำนึงถึงเดือนเกิด 
๙.๕  นักกีฬาในรุ่นอายุต่ำกว่าสามารถเข้าแข่งขันในรุ่นอายุสูงกว่าได้ แต่นักกีฬาในรุ่นอายุสูงกว่าไม่สามารถแข่งขันใน

รุ่นอายุที่ต่ำกว่า 
๙.๖ นักกีฬาท่ีเลือกแข่งข้ามรุ่นอายุ ต้องสละสิทธ์ิการแข่งในรายการเรือเดียวกันในรุ่นอายุของตน 
๙.๗ การถอนช่ือ หรือเปลี่ยนตัวนักกีฬา สามารถกระทำได้เป็นครั้งสุดท้ายในระหว่างการประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น 
๙.๘ กรณีนักกีฬามารายงานตัวเพื่อแข่งขันไม่ทันหรือถอนตัว โดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือหลังการประชุมผู้จัดการทีม 

ต้องถูกปรับเงิน ๕๐๐ บาทต่อชมรม/สโมสร/ทีม 
 

๑๐. หลักเกณฑ์การคิดรางวัลชนะเลิศและรางวัลการครองถ้วยพระราชทาน  
 ๑๐.๑  การคิดรางวัลชนะเลิศในการครองถ้วยพระราชทาน ฯ จะพิจารณาผลการแข่งขันรวมกันทุกรุ่นอายุและประเภท
เรือท่ีชมรม/สโมสร/ทีมท่ีได้มากท่ีสุดเป็นเกณฑ์ 
 ๑๐.๒ นำมาจัดลำดับโดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญทองที่แต่ละชมรม/สโมสร/ทีมได้รับมากที่สุดลดหลั่นกันไป หากเหรียญ
ทองเท่ากันจะพิจารณาจำนวนเหรียญเงิน หากเหรียญเงินเท่ากัน จะพิจารณาจากเหรียญทองแดง หากยังเท่ากันอีก จะให้ครองถ้วยร่วมกัน 
         ๑๐.๓ นักกีฬาท่ีมีผลคะแนนเกินกว่า ๔๐๐ คะแนนจะไม่นำมาคิดในการจัดอันดับและรับรางวัล 
    

๑๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ 
๑๑.๑ ใช้ลำดับเวลาที่ดีที่สุดไม่เกิน ๓ คนในแต่ละประเภทเรือและรุ่นอายุ 
๑๑.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ และ ๒๓ ปีจะมีโอกาสเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเรือ

แคนูสลาลอมชิงแชมป์เอเชีย ๒๐๒๓ รุ่นเยาวชน (ไม่เกิน ๑๘ ปี) และรุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี ท่ีจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๖ 
ส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกในประเภทท่ัวไปจะมโีอกาสเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส ์

หางโจว ๒๐๒๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 
โดยมีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความพร้อมและความร่วมมือของนักกีฬาในการเข้าเก็บตัวเป็น

ปัจจัยพื้นฐาน นอกเหนือจากลำดับเวลาที่ดีที่สุด นักกีฬาคนใดที่ไม่พร้อมเมื่อถูกเรียกเก็บตัวจะถูกคัดออก และคณะกรรมการคัดเลือก
มีสิทธ์ิที่จะคัดสรรนักกีฬาท่ีมีความพร้อมในลำดับถัดไป  ทั้งนี้ ผลการพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นสิ้นสุด  

 

๑๒. การสมัครและภาระค่าใช้จ่าย 

 การสมัครเข้าค่ายนักกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะกับกระแสน้ำ 
 ๑๒.๑.  ส่งใบสมัครเข้าค่ายนักกีฬาแจ้งชื ่อ สกุล อายุ ประเภทเรือ ผู ้ฝึกสอน และโทรศัพท์ ที ่อยู ่ติดต่อได้ Email: 
navy6234boat@hotmail.com ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๑๒.๒.  จำกัดจำนวนนักกีฬาไม่เกิน ๖๐ คน โดยให้สิทธิ์ผู้ส่งใบสมัครก่อน – ได้ก่อนจนกว่าจะเต็มตามจำนวน (ดูเวลาจากการ
ส่งอีเมล์) 
 ๑๒.๓.  ให้นักกีฬาที่สมัครเข้าค่ายเดินทางมาถึงสนามแข่งเรือแคนูสลาลอมภายในศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ภายในเวลา
ก่อน ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๑๒.๔.  ระยะเวลาเข้าค่าย เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. และสิ้นสุดค่ายนักกีฬาในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ผู้ฝึกสอนจะแบ่งกลุ่มและแจ้งตารางลงซ้อมภายหลัง) 
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 การสมัครเข้าแข่งขัน 
 ๑๒.๕  กำหนดส่งแบบฟอร์มแจ้งจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ (Entry Form by Number) ภายในวันศุกร์ที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๖๕  
 ๑๒.๖  กำหนดส่งแบบฟอร์มรายชื่อนักกีฬา ประเภทการแข่งขัน (Entry Form by Name) ภายในวันจันทร์ที่๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๕  
 ๑๒.๗  ส่งถึงฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย  Email : navy6234boat@hotmail.com 
 ๑๒.๘   แนบเอกสารการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว คนละ ๒ รูป สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ หรือสำเนาสูติ
บัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน คนละ ๑ ฉบับ 
 ๑๒.๙  แต่ละชมรม/ สโมสร / ทีม ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ เป็น
การแข่งขันในระดับความยาก ๒+ จึงขอให้แต่ละชมรม/สโมสร/ทีมพิจารณาส่งชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน่ให้เหมาะสมแก่ทักษะของ
นักกีฬา ชมรม/สโมสร/ทีมอาจพิจารณาเลือกให้นักกีฬาเข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาความสามารถเพียงประการเดียวก็ได้ 
 ทั้งนี้ ในห้วงเวลาของการซ้อมทางการและค่ายนักกีฬา (ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) สมาคมจะรับผิดชอบค่าที่พัก
และค่าผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ ส่วนค่าใช้จ่ายการเดินทางไป-กลับ และอาหารของนักกีฬา ผู้จัดการทีม และ/หรือเจ้าหน้าที่ชมรม/
สโมสร/ทีมเป็นผู้รับผิดชอบ 
 

๑๓. กรรมการตัดสิน 
ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ผ่านการอบรมกรรมการตัดสินกีฬาเรือพายของสมาคมกีฬา

เรือพายแห่งประเทศไทย และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 

๑๔. อุปกรณ์การแข่งขัน    
      ๑๔.๑  สมาคมฯ สนับสนุนและอนุญาตให้นำเรือและไม้พาย มาเองได้ แต่ต้องนำมาให้คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน

ตรวจสอบเพื่อรับรองอุปกรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วันก่อนแข่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องได้มาตรฐาน ตามที่สมาคมกีฬาเรือ
พายแห่งประเทศไทยรับรอง ดังนี้ 

                    ๑๔.๑.๑  เรือคยัคสลาลอม  ๑ คน น้ำหนักไม่น้อยกว่า  ๙ กก. ยาวเกิน ๓.๕๐ เมตร กว้างเกิน ๖๐ ซม. 
                    ๑๔.๑.๒ เรือแคนสูลาลอม   ๑ คน น้ำหนักไม่น้อยกว่า  ๙ กก. ยาวเกิน ๓.๕๐ เมตร กว้างเกิน ๖๐ ซม. 

         ๑๔.๑.๓ เรือแคนสูลาลอม   ๒ คน น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๕ กก. ยาวเกิน ๔.๑๐ เมตรกว้างเกิน ๗๕ ซม. 
๑๔.๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สมาคมฯ จะสนับสนุน จัดหา เรือ และพายไว้ให้จำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เพียงพอ    

ต่อทุกคน นักกีฬาในชมรม/สโมสร/ทีมใดที่มิได้มีเรือหรืออุปกรณ์ของตนมาเอง จะต้องลงชื่อเพื่อขอยืมเรือ
ส่วนกลาง และผลัดกันใช้  ในการซ้อม/แข่ง 

  ในกรณีข้างต้น ขอให้ผู้ควบคุมทีมของชมรม/สโมสร/ทีมเตรียมวัสดุสำหรับการ fittings เรือและดูแลเรื่องการ 
fittings เรือให้พอดีกับขนาดตัวของนักกีฬาของท่าน 
  หากเกิดความเสียหายขึ้นที่เรือหรือพายส่วนกลางที่ให้ยืมซ้อม/แข่ง ขอให้นักกีฬาหรือผู ้ควบคุมทีมแจ้งต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ทราบ และทำการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดโดยมิเพิกเฉย เพื่อแสดงความรับผิดชอบและความมีน้ำใจต่อ
นักกีฬาคนอ่ืน  
 

๑๕. มาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 
             ๑๕.๑   นักกีฬาทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพ หมวกนิรภัย และรองเท้ากีฬาทางน้ำหุ้มส้นในการแข่งขัน และอนุญาตใหน้กักีฬา 
ทุกคนสวมเสื้อชูชีพท่ีนำมาเองได้  
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๑๕.๒   ในระหว่างการซ้อม ทีมกู้ภัยจะดูแลความปลอดภัยในระหว่างการแข่งขันสนามส่วนที่ ๒ ซึ่งเป็นสนามแข่งขันใน

ครั้งนี้ การพายเรือในสนามส่วนท่ี ๑ จะอยู่ในความรับผิดชอบของชมรม 
ทั้งนี้ ทีมกู้ภัยทั้งหมดจะเคลื่อนที่มาดูแลความปลอดภัยทางน้ำในสนามแข่งระหว่างการแข่งขัน 
 

๑๖. ข้อปฏิบัติเพ่ือร่วมการแข่งขัน  
๑๖.๑  การยืนยันรายชื่อนักกีฬา ถอนช่ือ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ต้องกระทำในวันประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น 
๑๖.๒   การรายงานตัวระหว่างการแข่งขัน 

๑๖.๒.๑ นักกีฬาต้องเตรียมพร้อมและรายงานตัวก่อนการแข่งขันรายการนั้น ๆ อย่างน้อย ๒๐ นาที และ
จะต้องอยู่ในพ้ืนท่ีกำหนด 

๑๖.๒.๒    ผู้จัดการทีม/นักกีฬามีภาระที่ต้องตรวจสภาพเรือและ/พายที่ได้รับก่อนลงสนามแข่ง หากพบว่า
ชำรุดเสียหาย หรือไม่ครบต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทกี่อนการแข่งขัน 

๑๖.๒.๓ เมื่อจบการแข่งขันในรายการนัน้ ๆ ต้องคืนเรือและ/พายอุปกรณ์ของส่วนกลางทันที เพื่อจัดสรรให้
นักกีฬาคนถัดไป หากเรือและ/หรือพายชำรุด หรือเสียหายหนักระหว่างการซ้อม/แข่ง ชมรม/
สโมสร/ทีมที่นักกีฬาสังกัดจะต้องซ่อมแซมให้เข้าสู่สภาพปกติทันทีหลังการแข่งขัน (ก่อนกลับ
ภูมิลำเนา) หรือเลือกชดใช้ค่าเสียหายแทนการซ่อม 

 

๑๗. การแต่งกายของนักกฬีาและผู้ควบคุมทีม  
 ๑๗.๑  นักกีฬาและผู้จัดการทีมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ  

๑๗.๒  นักกีฬาต้องสวมเสื้อมีแขน (สั้นระดับต้นแขน) หรือเสื้อแขนยาวในขณะแข่งขัน 
๑๗.๓ นักกีฬาต้องสวมชูชีพ หมวกนิรภัย ท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัย และรองเท้ากีฬาทางน้ำหุ้มส้นขณะแข่งขัน 
 

๑๘. มารยาทของนักกฬีาและผู้ควบคมุทีม  
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมท่ีดี รวมทั้ง

ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า และเป็นมิตรกับ
ทุกคน ตลอดจนรู้แพ ้รู้ชนะ และให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน 

 

๑๙.  การประท้วง  
 ๑๙.๑  การประท้วงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มการประท้วงที่จัดไว้ ณ บริเวณเต็นท์ Enquiry  

หน้าสำนักงานจัดการแข่งขัน 
 ๑๙.๒ คณะกรรมการพิจารณาข้อประท้วงหรือหัวหน้าผู้ตัดสินจะรับคำประท้วงหรือรับข้อกังขาจากผู้จัดการทีมเท่านั้น 

๑๙.๓  การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ผู้จัดการทีมเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
พิจารณาคำประท้วง พร้อมวางเงินประกัน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ชมรม/สโมสร/ทีมสามารถประท้วงชมรม/สโมสร/
ทีมคู่แข่งได้เพียง ๑ ครั้ง ตลอดการแข่งขัน หากข้อประท้วงของท่านเป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการฯจะคืนเงินประกันให้ หาก
ข้อประท้วงตก ให้ริบเงินประกัน 
๑๙.๔ การยื่นข้อกังขาเทคนิคกีฬา ใหผู้จ้ดัการทีมยื่นข้อกังขาให้แก่นักกีฬาของตน ๑ ครั้งต่อลำต่อรายการ ภายใน ๕ นาที 

หลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ 
 ผู้จัดการทีมสามารถยื่นข้อกังขานักกีฬาคู่แข่งได้เพียง ๑ ครั้งตลอดการแข่งขัน 

คำตัดสินของหัวหน้าผู้ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด 



 
 อน่ึง หากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา มีอำนาจและสามารถขอตรวจสอบหลักฐาน

ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีคู่กรณี และผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

๒๐. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 ๒๐.๑  นาวาเอก นพพร  เทพธรณี   ประธานกรรมการ 
 ๒๐.๒  นาวาเอก เจริญรัตน์ ขุนทองไทย  กรรมการ 

๒๐.๓  นาง อาภรณ์พันธ  บัวพัฒน์   กรรมการ 

 

๒๑. หน้าท่ีของผู้จัดการทีม 
๒๑.๑  ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องเป็นผู้ที่มีช่ือท่ีระบุไว้ในบัญชีรายชื่อเท่านั้น 
๒๑.๒  ผู้จัดการทีมมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุม การยื่นประท้วง การขอเปลี่ยนตัว การจับสลากต่าง ๆ 
๒๑.๓  ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องแจ้งระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน หรือสิทธิอื่นใด

ให้นักกีฬาทราบโดยตลอด เพื่อประโยชน์ของทีมและเพื่อความเรียบร้อยในการแข่งขัน 
๒๑.๔  ผู้ฝึกสอน นอกจากให้การฝึกซ้อมเทคนิคต่าง ๆ ยังมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้จัดการทีมในการกำกับดูแล การรายงานตัว 

ตลอดจนการเจ็บป่วยของนักกีฬา (ถ้ามี) 

 

๒๒. การประชุมผู้จัดการทีม 
ให้ผู้จัดการทีมและผู้ติดตาม ๑ คน รวมเป็นทีมละ ๒ คน เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม 

 

๒๓. รางวัลการแข่งขัน  
มีเงินรางวัลพร้อมเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร 
 

๒๔. ข้อปฏิบัติในการผ่านเข้า - ออกในสนามแข่งขันและที่พักในศูนย์ฯ ตามมาตรการโควิด - ๑๙ 
 การตรวจหาเชื้อโควิด – ๑๙ และวิธีนำส่งผลตรวจ 
 ๒๔.๑  ให้คณะนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเดินทางมาถึงสนามแข่งก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวัน
อาทิตยท์ี่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕  
 ๒๔.๒  ใหค้ณะนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีมทุกคนทำการตรวจ ATK ล่วงหน้าไม่เกิน ๔๘ ช่ัวโมงก่อนเข้าพ้ืนที่ และนำ

ผลการตรวจ ATK มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์ ที่ห้องปฐมพยาบาล ติดร้านกาแฟ ภายในอาคารที่พักของ
ศูนย์ฝึกฯ  

 ๒๔.๓  รูปแบบของการแสดงผลการตรวจ ATK กำหนดให้แสดงผลการตรวจของคณะเป็นรายบุคคล เป็นภาพถ่ายแถบ
ผลการตรวจคู่กับบัตรประชาชน (สามารถขีดฆ่าหมายเลขบัตรประชาชนได้) พร้อมระบุวันที่และเวลาของการตรวจ 
 ๒๔.๔  เมื่อเข้าพ้ืนท่ีแล้ว ห้ามมิให้ออกนอกพ้ืนท่ีอีก ไม่ว่ากรณีใด นอกจากเหตุฉุกเฉินในเรื่องการรักษาพยาบาลเท่าน้ัน 
 
 ที่พักสำหรับนักกีฬา 
 ๒๔.๕   สมาคมฯ จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา ช้ัน ๒ เป็นที่พักสำหรับนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ 
ผู้จัดการทีม โดยแยกสัดส่วนของหญิงและชาย 
 ๒๔.๖   ให้เตรียมเครื่องนอน เต็นท์ เครื่องอาบน้ำ สบู่ แชมพ ูรองเท้าแตะ และของใช้ส่วนตัวมาเอง 
 ๒๔.๗   สมาคมฯ จัดเตรียมให้เฉพาะถุงนอนเท่านั้น  



 
 ๒๔.๘   ในห้วงค่ายฝึกซ้อมนักกีฬา สมาคมฯ จัดพื้นที่ประกอบอาหารให้ในบริเวณด้านข้างอาคารส่งเสริมและพัฒนา

นักกีฬา ขอให้คณะที่มาท้ังหมดช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานท่ีและระวังรักษาความปลอดภัยเรื่องไฟหุงตม้
โดยเคร่งครัด 

 ๒๔.๙   ในห้วงการแข่งขัน สมาคมฯ จัดเตรียมอาหารกล่องให้ ๓ มื้อ เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เริ่มตั้งแต่มื้อเที่ยงของ
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จนถึงมื้อเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ หลังเสร็จสิ้นการแข่งแล้ว 
ขอความร่วมมือให้ทุกชมรม/สโมสร/ทีมออกนอกพื้นที่โดยเร็ว ส่วนน้ำดื่มจะแจกให้คนละ ๒ ขวด ขนาด ๖๐๐ ซี
ซี  

 หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้ทุกคนเขียนช่ือของตนบนขวดน้ำและดูแลให้ใช้งานได้จนจบการแข่งขัน เพื่อลดขยะพลาสติก 
 
 

 


