
 
 
 
 

ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาประเภทเรือแคนูคยัค  

ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 

............................................................................................................................. ............................................... 
 

                    เพื ่อให้การเตรียมนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือแคนูคยัค ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเพื ่อเข้าร่วม 
การแข่งขันเรือแคนูคยัคชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  ประจำปี ๒๕๖๖ รายการ 2023 Asian Canoe Championships 
ระหว่างวันที ่ ๑๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน         
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดการแข่งขัน
คัดเลือกนักกีฬาประเภทเรือแคนูคยัค เพ่ือเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังนี้  

๑. กำหนดการและสถานที่คัดเลือก 
๑.๑ วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. รายงานตัว พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าที่พัก 

ภายใน ๔๘ ชั่วโมง 
๑.๒ แข่งขันคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑.๓ สถานที่ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง   

จังหวัดระยอง 
๒. รายการวิธีการคัดเลือกและการคิดคะแนน  

๒.๑ ระบบการจัดการแข่งขันจัดอันดับและคิดคะแนนร่วมกัน ทั้งสองประเภทเรือ คือเรือแคน ูเรือคยัค  
๒.๒ ระบบการจัดการแข่งขันคัดเลือก ใช้ระบบการแข่งขันตามที ่สหพันธ์เร ือแคนูนานาชาติ 

(International Canoe Federation : ICF) กำหนด เต็มรูปแบบ 
  ๒.๓ ประเภทของการคัดเลือก ประกอบด้วยดังนี้ 

           ๒.๓.๑ Woman Canoe single (ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร, ๕๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร) 
            ๒.๓.๒ Men Canoe single (ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร, ๕๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร) 
           ๒.๓.๓ Women Kayak single (ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร, ๕๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร) 
           ๒.๓.๔ Men Kayak single (ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร, ๕๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร) 
           ๒.๓.๕ เช็คการพาย ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 

    * หมายเหตุ : จะพิจารณาผลการคัดเลือกจากอันดับและสถิติร่วมด้วย 

๓. คุณสมบัตินักกีฬา 
๓.๑ เป็นนักกีฬาชาย/หญิง สัญชาติไทย 
๓.๒ รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี  (เกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา) 



๓.๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี (เกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นมา) 
๓.๔ รุ่นทั่วไป (คัดเฉพาะ ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร) 
๓.๕ สามารถพายเรือแคนูและเรือคยัค ได้ในระดับการแข่งขัน 

๔. จำนวนนักกีฬาที่ต้องการ สมาคมฯ จะจัดอันดับนักกีฬาและแบ่งกลุ่มตามเป้าหมายของโครงการ     
แต่ละรายการแข่งขัน โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และหากนักกีฬามีสถิติที่ดีหรือมีความสามารถเพียงพอ 
อาจได้รับการพิจารณาร่วมฝึกซ้อมไว้ด้วย 

๕. แผนการเก็บตัวนักกีฬา จะเริ่มการเก็บตัวทันทีหลังจากประกาศผลการคัดเลือก สถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม   
ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง หรือตามที่สมาคมกีฬา  
เรือพายแห่งประเทศไทยกำหนดตามความพร้อมและความเหมาะสม 

๖. การสมัครแข่งขันคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได ้๒ ช่องทาง ดังนี้ 
   ๖.๑. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง  

   
     ๖.๒ นางอนุชสรา ศรีชาติ  

- E-Mail: anussarasave@gmail.com 
- โทรศัพท์ ๐๙๐ – ๒๘๓ - ๑๘๘๘ 

 หรือ ๐๘๓ – ๖๙๘ – ๕๑๗๑ เรือโท ไพรัตน์ รักบุญ (หัวหน้าสำนักงานสมาคมฯ)  
๖.๓ เอกสารประกอบการสมัคร  

๖.๓.๑ กรอกแบบฟอร์มการสมัครแข่งขันคัดเลือกฯ ตามเอกสารที่แนบให้ครบถ้วนพร้อมเอกสาร 
๖.๓.๒ รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้วพ้ืนหลังสีฟ้า คนละ ๑ รูปถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน 
๖.๓.๓ สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 

๗. คณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 
๗.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
๗.๒ คณะกรรมการฝ่ายเรือแคนูคยัค สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
๗.๓ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 

๘. การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศในวันอังคารที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง Website และ 
Facebook สมาคมฯ 

mailto:anussarasave@gmail.com


๙. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ประกาศไว้โดย 
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

๑๐. ผลการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาฯ พิจารณาแล้วถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

    ประกาศ          ณ         วันที่                        ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

     พลเรือเอก  

   (ชัยณรงค์  เจริญรักษ์) 
     นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
ใบสมัครคัดเลือกนักกีฬาเรือแคนูคยัคทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๖ 

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            
รายการที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกประเภท 

๑. เรือแคนู ๒. เรือคยัค 
ทั่วไปชาย  ทั่วไปชาย 
ทั่วไปหญิง ทั่วไปหญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๒๓ ปี หญิง 
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย 
รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง 

กรณีกระผม/ดิฉัน ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกฯ จะปฏิบัติตามกฎกติกาที่สมาคมฯ กำหนดอย่างเคร่งคัด 
 
 

        ลงชื่อ      
         (    ) 
                      /              /   
เอกสารประกอบการสมัคร 

สำเนาบัตรประชาชน 
หมายเหตุ สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในกรณีนักกีฬากรอกข้อมูลและส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน 


