
 
 
 
 

ระเบียบการแข่งขันเรือพาย  
กิจกรรม ท่องเที่ยวมีสุข กีฬาสรรค์สร้าง ตามแนววิถีชีวิตใหม่ New Normal 

โครงการ Happiness and Fun in Nakhonsithammarat (สุข สนุก ที่ นครศรีธรรมราช) 

คณะกรรมการจัดการแข่งชัน 
 ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน  การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน        ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬา 
             เรือพายฯ 
 Chief Judge            ผู้แทนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 

๑. กำหนดการแข่งขัน 
 ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๒. สนามแข่งขัน  
    ณ บริเวณแม่น้ำปากพนัง ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ๓.  กำหนดวันแข่งขัน  
 วัน ศุกร์  ที ่     ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๕ นักกีฬาเดินทางมาถึง / ฝึกซ้อม  
      ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุม เวลา ๑๓๐๐ 
 วัน เสาร์  ที่       ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๕ แข่งขัน SUP 
 วัน อาทิตย์  ที่      ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๕ แข่งขัน เรือแคนู 
 

  ๔. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  
๔.๑ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (International canoe Federation: ICF) รวมทั้งกติกา

การแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดไว้ในระเบียบนี้  
๔.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าว การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ  

ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง และคำตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด 
๔.๓  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน จะชี้แจงในวันประชุมผู้จัดการทีม   

๕. คุณสมบัตินักกีฬา 
๕.๑ มีสัญชาติไทย 
๕.๒ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดในประเทศไทย มีหลักฐานสามารถให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 ๕.๓ ประเภทรุ่นทั่วไป ชาย / หญิง  
๕.๔ สามารถแข่งขันได้ทุกประเภท 



๖. ประเภทรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวม ๔ ประเภท  
 ๖.๑ จำนวนรายการทั้งหมด ๘ รายการ 
  - เรือแคนู (CANOE )                                          จำนวน ๔ รายการ 

       - เรือ SUP (Stand Up Peddle Board) Sprint และ Technical Race       จำนวน  ๔  รายการ 
 ๖.๒  เรือแคนู (CANOE ) ๔ รายการ 

           รุ่นทั่วไปชาย   จำนวน ๒ รายการ 
- แคนู ๑ คน (MC1) ระยะ ๒๐๐ เมตร  
- แคนู ๒ คน (MC2) ระยะ ๒๐๐ เมตร  

รุ่นทั่วไปหญิง   จำนวน ๒ รายการ 
- แคนู ๑ คน (WC1) ระยะ ๒๐๐ เมตร  
- แคนู ๒ คน (WC2) ระยะ ๒๐๐ เมตร  

     ๖.๓  บอร์ดยืนพาย (SUP) จำนวน ๒ รายการ (Sprint) 
- เรือ SUP ทั่วไปชาย ระยะ  ๒๐๐  เมตร  
- เรือ SUP ทั่วไปหญิง ระยะ  ๒๐๐  เมตร 

 ๖.๔  บอร์ดยืนพาย (SUP) จำนวน ๒ รายการ (Technical Race) 
- เรือ SUP ทั่วไปชาย ระยะ     ๕    กิโลเมตร  
- เรือ SUP ทั่วไปหญิง ระยะ     ๕    กิโลเมตร 

๗. จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
๗.๑ เรือแคน ู  

- เรือแคนู ๑ คน ไม่มีสำรอง 
- เรือแคนู ๒ คน สำรอง ๑ คน 

      ๗.๒ เรือ SUP ส่งนักกีฬาได้เพียง ๑ คน 
๘. สนามแข่งขัน 

สนามแข่งขันเรือแคนู 

 
 

Start 



สนามแข่งขัน SUP 5 กิโลเมตร 
 

 
 

๙. การสมัครแข่งขัน 
       ๙.๑ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครการแข่งขันทางออนไลน์ ปิดรับสมัครภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
  โทร ๐๘๗ ๙๔๐ ๖๙๑๓   
๙.๒ ประเภทเรือแคนู ๑ คน และ ๒ คน รับสมัครแข่งขันจำกัดจำนวน ชาย ๒๕ คน หญิง ๒๕ คน รวม ๕๐ คน 
(โดยสามารถส่งแข่งขันได้ท้ังประเภทเดี่ยวและประเภทคู่) 
๙.๓ ประเภทเรือ SUP รับสมัครแข่งขันจำกัดจำนวน ชาย ๒๕ คน หญิง ๒๕ คน แข่งขันได้ทั้งประเภท Technical Race 
และประเภท Sprint 
 
 
 



 
๑๐. สิทธิประโยชน์ที่นักกีฬาจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เหรียญพร้อมสายคล้องคอที่ระลึก จำนวน ๑ เหรียญ 
 ๑๐.๒ เสื้อและป้ายประจำตัวนักกีฬา จำนวน ๑ ชุด 
 ๑๐.๓ ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล 
 ๑๐.๔ อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ ๑ มื้อ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๐.๕ อาหาร วันละ ๑ มื้อ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๐.๖ ที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๑๑. รางวัลการแข่งขัน   
 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ   พร้อมเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้รับ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔  พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 

___________________________ 


