
ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน ้า 
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั งที่ 4 (พ.ศ.2565) “เสกักเกมส”์  

ณ จังหวัดพัทลุง 
  

************************************* 
 

1. สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคมฯ  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
 เลขาธิการ  นายธนาวิชญ์  โถสกุล 
 สถานที่ติดต่อ  สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 
    ชั น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
    เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค้าแหง แขวงหัวหมาก  
    เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02 1709468 โทรสาร 02 1709469 

2 . คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
    ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน ้าของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย    รองประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ 

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ 
    บุคคลที่เจ้าภาพแต่งตั ง       กรรมการและเลขานุการ 
    ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 

3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา  ประกอบด้วย 
ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.   ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ   กรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
ผู้แทนกองนิติกร กกท.     กรรมการ 
ผู้อ้านวยการกองการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.  กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กกท.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬา  ประกอบด้วย 
            ผู้แทนสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
  หัวหน้าผู้ตัดสิน(REFEREE)    กรรมการ 
            คณะลูกขุน (JURY)                                 กรรมการ 
            ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
                     ผู้ที่ผู้แทนสมาคมว่ายน ้าเรียนเชิญ                 กรรมการ 

ผู้จัดการทีมทุกทีมในชนิดกีฬาที่มีการประท้วง(ยกเว้น คู่กรณี) กรรมการ 
                    บุคคลที่เจ้าภาพแต่งตั ง     กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ : การประท้วงทางเทคนิคให้ใช้ระเบียบของสหพันธ์กีฬาว่ายน ้าระหว่างประเทศ (FINA)   
ประกอบการพิจารณา 
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4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 4.2 ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาว่ายน ้าอาวุโสของสหพันธ์กีฬาว่ายน ้าระหว่างประเทศ (ฉบับภาษาไทย)    
ค.ศ.2017-2021 
 4.3 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและการแข่งขันระดับชาติ จะต้องใช้สระว่ายน ้าขนาดมาตรฐาน 
50 เมตร เท่านั น 
 
5. คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

5.1  นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
เท่านั น 

5.2 นักกีฬาทุกคนจะต้องน้าเอกสารการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 10 วัน ก่อนการแข่งขัน            
มายื่นให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม ทั งรอบแข่งขันคัดเลือกระดับภาคและรอบ
แข่งขันระดับชาติ หากไม่น้าเอกสารมายื่นตามก้าหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงท้าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  

5.3 นักกีฬาต้องสมัครเข้าแข่งขันในเพศ และกลุ่มรุ่นอายุของตนเองเท่านั น 
 5.4 ต้องมีสัญชาติไทย  
 5.5 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลได้คนละ 4   รายการเท่านั น 
 5.6 จังหวัดสามารถสมัครส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภทบุคคลได้รายการละไม่เกิน 2 คน ในแต่ละ
กลุ่มรุ่นอายุ 

5.7 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมผลัด ได้ไม่เกินคนละ 4 รายการ เท่านั น  
 5.8 ในรายการแข่งขันทีมผลัด ในประเภทนั นๆ นักกีฬาลงแข่งขันได้  1 กลุ่มรุ่นอาย ุเท่านั น 

6. ประเภทการแข่งขัน 
 6.1 ประเภทบุคคล 
  ฟรีสไตล์  ระยะทาง 50, 100 , 200  เมตร 
  กบ  ระยะทาง 50, 100 เมตร 
  กรรเชียง ระยะทาง 50, 100 เมตร 
  ผีเสื อ  ระยะทาง 50, 100 เมตร 
  เดี่ยวผสม ระยะทาง 200 เมตร 
 6.2 ประเภททีม 
  ผลัดฟรีสไตล์  ระยะทาง 4 × 50 เมตร ชาย  
  ผลัดฟรีสไตล์  ระยะทาง 4 × 50 เมตร หญิง 
  ผลัดผสม  ระยะทาง 4 × 50 เมตร ชาย  
  ผลัดผสม  ระยะทาง 4 × 50 เมตร หญิง 
  ผลัดผสม Mixed   ระยะทาง 4 × 50 เมตร (ชาย 2 หญิง 2)  
  ผลัดฟรีสไตล์ Mixed ระยะทาง 4 × 50 เมตร (ชาย 2 หญิง 2) 
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7. กลุ่มอายุการแข่งขัน 
 7.1 ประเภทบุคคล 
  -  กลุ่ม 1   รุ่นอายุ 35 - 39 ปี (2526 - 2530) 
  -  กลุ่ม 2   รุ่นอายุ 40 - 44 ปี (2521 - 2525) 
  -  กลุ่ม 3   รุ่นอายุ 45 - 49 ปี (2516 - 2520) 
  -  กลุ่ม 4   รุ่นอายุ 50 - 54 ปี (2511 - 2515) 
  -  กลุ่ม 5   รุ่นอายุ 55 - 59 ปี (2506  -2510) 
  -  กลุ่ม 6   รุ่นอายุ 60 - 64 ปี (2501 - 2505) 
  -  กลุ่ม 7   รุ่นอายุ 65 - 69 ปี (2496 - 2500) 
  -  กลุ่ม 8   รุ่นอายุ 70 - 74 ปี (2491 - 2495) 
  -  กลุ่ม 9   รุ่นอายุ 75 - 79 ปี (2486 - 2490) 
  -  กลุ่ม 10 รุ่นอายุ 80 - 84 ปี (2481 - 2485) 
  -  กลุ่ม 11 รุ่นอายุ 85 - 89 ปี (2476 - 2480) 
  -  กลุ่ม 12 รุ่นอายุ 90 – 94 ปี (2471 - 2475) 
  -  กลุ่ม 13 รุ่นอายุ 95 – 99 ปี (2466 - 2470) 
 7.2 ประเภททีม  
  -  กลุ่ม 1 รุ่นอายุ  140 – 159  ปี    
  -  กลุ่ม 2 รุ่นอายุ  160 – 199  ปี   
  -  กลุ่ม 3 รุ่นอาย ุ 200 – 239  ปี      
  -  กลุ่ม 4 รุ่นอาย ุ 240 – 279  ปี       
  -  กลุ่ม 5 รุ่นอายุ  280 - 319 ปี    
  -  กลุ่ม 6 รุ่นอาย ุ 320 - 359 ปี  
 
8. เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินของสมาคม 
 8.1 ในการแข่งขันระดับชาติ  
  8.2.1 ผู้แทนสมาคม    จ้านวน 1   คน  
  8.2.2 วิทยากร    จ้านวน 2   คน 
  8.2.3 คณะลูกขุนและผู้ตัดสิน              จ้านวน 19  คน 
  8.2.4. เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตทางน ้า  จ้านวน 4    คน  
  8.2.5  ผู้ตัดสินภูมิภาค (5 ภาคๆละ 2 คน) จ้านวน 10  คน 
หมายเหตุ  -  ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา 
      - การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค้านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือมิให้เกิดค้าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้
ว่าไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
               - เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตทางน ้าต้องผ่านการอบรมจากสมาคมกีฬาเพ่ือช่วยชีวิตทางน ้า โดยสมาคมกีฬา
เพ่ือช่วยชีวิตทางน ้า เสนอรายชื่อผ่านสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทยเพ่ือเสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยแต่งตั งให้ปฏิบัติหน้าที่ 
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9. จ้านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมทีม 
 9.1 ในระดับภาค แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาได้จังหวัดละ    40  คน  
 9.2 ในระดับชาติ ส่งนักกีฬาได้เฉลี่ยภาคละ           100 คน  

9.2.1 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั งสิ น 500 คน 
9.2.2 ในแต่ละจังหวัดให้มีเจ้าหน้าที่ทีม อัตรา นักกีฬา 1 ต่อ 6 คน 
 

10. การจัดการแข่งขัน 
 10.1 การจัดการแข่งขันระดับรวมภาค  
  10.1.1 การจัดลู่ตามแบบกติกาการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน ้าอาวุโสระหว่างประเทศ           
  10.1.2 การแข่งขันจะจัดแบบมีรอบคัดเลือกหรือแบบ Time Final  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย  
  10.1.3  การจัดโปรแกรมแข่งขันของสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทยเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
การจัดแข่งขันไม่เกิน 2  วัน (  รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก  ) 
  10.1.4 การจับเวลาต้องใช้เครื่องจับเวลาอัตโนมัติเท่านั น 
  10.1.5 หากจ้านวนนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เกินจ้านวนที่ก้าหนดไว้ จะใช้ FINA Points คิด
คะแนนในการตัดสิน ทั งนี อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 
  10.1.6 โดยแบ่งภาคออกเป็น 5 ภาค ดังนี   

 
ภาค  1 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ  

1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดลพบุร ี 3. จังหวัดนครสวรรค์ 
4. จังหวัดราชบุรี    5. จังหวัดชัยนาท   6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. จังหวัดสุพรรณบุรี 8. จังหวัดสิงห์บุรี             9. จังหวัดสระบุรี 
10.จังหวัดอ่างทอง 11.จังหวัดอุทัยธานี 12.จังหวัดเพชรบุรี 
13.จังหวัดนครปฐม 14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 

 

1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดจันทบุรี 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. จังหวัดชลบุรี   5. จังหวัดตราด   6. จังหวัดนนทบุรี   
7. จังหวัดปทุมธานี 8. จังหวัดระยอง   9. จังหวัดสมุทรปราการ 
10.จังหวัดสมุทรสงคราม    11.จังหวัดสมุทรสาคร 12.จังหวัดสระแก้ว 
13.จังหวัดนครนายก 

 
14.จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ภาค  2 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 
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ภาค3 ประกอบด้วย  20  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูม ิ
4. จังหวัดนครพนม 5. จังหวัดนครราชสีมา 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 
7. จังหวัดมุกดาหาร 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดยโสธร 
10.จังหวัดร้อยเอ็ด 11.จังหวัดเลย   12.จังหวัดศรีสะเกษ 
13.จังหวัดสกลนคร 14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดหนองคาย 
16.จังหวัดหนองบัวล้าภู   17.จังหวัดอุดรธานี 18.จังหวัดอุบลราชธานี 
19.จังหวัดอ้านาจเจริญ      20. จังหวัดบึงกาฬ    

  

ภาค  4 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดกระบี่   2. จังหวัดชุมพร   3. จังหวัดตรัง 
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช    5. จังหวัดนราธิวาส 6. จังหวัดปัตตานี 
7. จังหวัดพังงา   8. จังหวัดพัทลุง   9.จังหวัดภูเก็ต 
10.จังหวัดยะลา   11. จังหวัดระนอง 12.จังหวัดสงขลา 
13.จังหวัดสตูล   14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

ภาค 5 ประกอบด้วย  15  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดก้าแพงเพชร 2. จังหวัดเชียงราย 3. จังหวัดเชียงใหม่ 
4. จังหวัดตาก    5. จังหวัดน่าน   6. จังหวัดพะเยา 
7. จังหวัดพิจิตร   8. จังหวัดพิษณุโลก 9. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
10.จังหวัดแพร่  11.จังหวังแม่ฮ่องสอน 12.จังหวัดล้าปาง 
13.จังหวัดล้าพูน     14.จังหวัดสุโขทัย 15.จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
10.2 การจัดการแข่งขันระดับชาติ 

  10.2.1 การจัดการแข่งขันจะจัดแบบ Time Final   
  10.2.2 การจัดลู่ตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาว่ายน ้าอาวุโสระหว่างประเทศ (FINA)  
  10.2.3 การสละสิทธิ์ให้ผู ้จัดการทีมท้าหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวัน
ประชุมผู้จัดการทีม เท่านั น หากแจ้งสละสิทธิ์หลังจากการประชุมผู้จัดการทีมนักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ในการ
แข่งขันของรายการที่เหลือในวันนั นๆ และจะถูกลงโทษห้าม เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั งต่อไป 
  10.2.4 การจับเวลาต้องใช้เครื่องจับเวลาอัตโนมัติเท่านั น 

10.2.5 หากมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 4 คน/ทีม ให้จัดการแข่งขันได้ แต่ไม่ถือ 

เป็นทางการ 

11. การแต่งกายของนักกีฬา 
 ปฏิบัติตามระเบียบของสหพันธ์ว่ายน ้าอาวุโสระหว่างประเทศ (FINA) 
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12. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 12.1 เจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอนผู้ใดละเมิดข้อบังคับ ถือว่าผู้นั นกระท้าการขัดต่อเจตนารมณ์ ของการ
ส่งเสริมกีฬา ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณาตัดสิทธิ์ ผู้ที่ละเมิดข้อบังคับ ออกจากการแข่งขันครั ง
นั นหรือครั งต่อไปแล้วแต่กรณี   
 12.2  กรณีนักกีฬาขาดคุณสมบัติตามข้อ 5  อยู่ในทีมของผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ใด ให้ประธาน
กรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาตัดสิทธิ์ผู้นั นออกจากการแข่งขันครั งนั น  หรือครั งต่อไปแล้วแต่กรณี  
 12.3 การแข่งขันที่มีนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ ละเมิดข้อบังคับ ให้ถือว่ารางวัล หรือต้าแหน่งนั นเป็นโมฆะ
พร้อม ให้เลื่อนล้าดับนักกีฬาต้าแหน่งถัดไปเข้าแทน 
 12.4  เจ้าหน้าที่และนักกีฬาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ง
ภายใน หรือภายนอกสนามแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พิจารณาด้าเนินการตัดสิทธิ์ผู้นั นออกจาก  
การแข่งขันครั งนั นหรือครั งต่อไปแล้วแต่กรณี  
   
13. การประท้วง 
 13.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา 
 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา และวางเงินประกันการ
ประท้วง เป็นเงิน 10,000 บาท( นห  ึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 13.2 การประท้วงเทคนิคกีฬา 
 ผู้จัดการทีมจะต้องเป็นผู้ยื่นประท้วงต่อประธานกรรมการจัดการแข่งขัน การประท้วงต้องด้าเนินการ
ภายใน 30 นาที หลังจากมีการประกาศผลการแข่งขันในรายการนั นๆ โดยท้าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
วางเงินประกัน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในกรณีการประท้วงเป็นผล คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืน
เงินประกัน 
 หมายเหตุ - ถ้าค้าประท้วงได้วินิจฉัยไม่เป็นผล ให้ริบเงินประกันดังกล่าวตกเป็นทุนส้าหรับ
ส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพ 
 
14. เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร 
 รางวัลที่ 1         ได้เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบัตร 
 รางวัลที่ 2         ได้เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบัตร 
 รางวัลที่ 3         ได้เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร 
       รางวัลที่ 4 – 8    ได้ประกาศนียบัตร 

รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย หญิง โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นและประกาศนียบัตร 
รางวัลผูฝกสอนดีเดนทีมชาย ทีมหญิง โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นและประกาศนียบัตร 
 

15. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 15.1 ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทั งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้
เป็นไปตามระเบียบฯ  
 15.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจ้าจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั นๆ
ไม่มีเพลงประจ้าจังหวัดให้ใช้เพลง “วันแห่งชัย” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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16. โลโก้ส้าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ท่ีลงท้าการแข่งขัน 

 16.1 ส้าหรับเครื่องหมายการค้า ค้าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ ว จ้านวน 1 จุดเท่านั น  และห้ามน้าตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็น
การประชาสัมพันธ์การขาย หรือเก่ียวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงท้าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

.216  อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ้านวนไม่เกิน 1 แถว เท่านั น 
16.3 ไม่อนุญาตให้ติดธงชาติลงท้าการแข่งขัน 
16.3 หากมีข้อขัดแย้งกับกฎ ระเบียบ กติกา ของสหพันธ์กีฬานั นๆให้ กกท. พิจารณาอนุญาตเป็นกรณี 
 

17. ผู้จัดการทีม 
       17.1 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับมติที่ประชุม 

17.2 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเท่านั น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถ้าไม่เข้า
ประชุมฯจะงดเบี ยเลี ยง และผู้แทนสมาคมกีฬาฯ รายงานให้ กกท  .และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนั นๆทราบ  

17.3 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพ่ือท้าหน้าที่แทน ยกเว้นบางชนิดกีฬาที่กติกาการ
แข่งขันระบุให้นักกีฬามาแสดงตัว  

17.4 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู ้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องท้าหนังสือถึงการกีฬ า   
แห่งประเทศไทย เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงและแจ้งต่อผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันฯ ในชนิดกีฬานั น  ๆทราบ ต่อไป 

 
18. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 

18.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
(1) เป็นนักกีฬาที่ได้คะแนนรวมบุคคลสูงที่สุดทั งชายและหญิง 

- ถ้าคะแนนเท่ากันให้นับเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามล้าดับ 
- ถ้าหากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 

 (2) เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน ้าใจเป็นนักกีฬา  
 (3) เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬา           
แห่งประเทศไทย 
 (4) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 
    18.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
 (1) ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั นๆ เท่านั น 
 (2) จะต้องมีนักกีฬาประเภทบุคคลคะแนนรวมสูงที่สุด และเป็นนักกีฬาดีเด่นทั งชายและหญิง 

(3) ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี  
 (4) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 (5) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
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18.3  ทั งนี การพิจารณานักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น ให้เป็นไปตามหลักการของสมาคมฯ ดังนี  
(1) คะแนนประเภทบุคคล  18,9,7, 5, 4, 3, 2, 1 ตามล้าดับ 
(2) กรณีแข่งขัน 1 คน  ได้ 5  คะแนน / 2 คน ได้ 7, 5  คะแนน ตามล้าดับ 
(3) ที่สามารถท้าลายสถิติกีฬาอาวุโสแห่งชาติ และได้เหรียญทอง จะได้ 50 คะแนน 
(4) ผู้ที่สามารถท้าลายสถิติกีฬาอาวุโสแห่งประเทศไทย และได้เหรียญทอง จะได้ 100 คะแนน 
(5) ผู้ที่สามารถท้าลายสถิติการแข่งขันรายการ Asian Masters Swimming Championships และได้

เหรียญทอง จะได้ 500 คะแนน 
(6) ผู้ที่สามารถท้าลายสถิติการแข่งขันรายการ FINA World Masters Swimming Championships

และได้เหรียญทอง จะได้ 1,000 คะแนน 
หมายเหตุ  ส้าหรับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด้าเนินการจัดเตรียม 

ไว้ให้ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด้าเนินการให้ 
 
 

19. ก้าหนดการแข่งขัน 
  
วันที่     สิงหาคม 2565  อบรมเจ้าหน้าที่ 
วันที ่    สิงหาคม 2565  ประชุมผู้จัดการทีม 
วันที่      สิงหาคม 2565   
                     รายการที่         1 ฟรีสไตล์   200 เมตร 

รายการที่ 2 ผีเสื อ   100 เมตร 
รายการที่ 3 กบ   50 เมตร  

  รายการที่ 4 ผลัดฟรีสไตล์  4x50 เมตร 
วันที ่     สิงหาคม 2565   
                     รายการที่ 1 เดี่ยวผสม  200 เมตร  
  รายการที่ 2 กรรเชียง  100 เมตร  
  รายการที่ 3 ผีเสื อ   50 เมตร  
วันที่       สิงหาคม 2565 
  รายการที่ 1 ฟรีสไตล์   100 เมตร  

รายการที่ 2 กรรเชียง  50 เมตร  
  รายการที่ 3 ผลัดฟรีสไตล์คู่ผสม 4x50 เมตร  
วันที่       สิงหาคม 2565 
  รายการที่ 1 กบ   100 เมตร  
  รายการที่ 2 ฟรีสไตล์   50 เมตร  
  รายการที่ 3 ผลัดผสม  4x50 เมตร  
  รายการที่ 4 ผลัดผสมคู่ผสม  4x50 เมตร  

หมายเหตุ  : ก้าหนดการแข่งขันนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 

1. จ้านวนรายการแข่งขัน 
 1.1 ประเภทบุคคล 
  ฟรีสไตล์  ระยะทาง 50 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
    ระยะทาง 100 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
                                          ระยะทาง         200      เมตร               จ้านวน   13  รุ่นอายุ 
  กบ  ระยะทาง 50 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
     ระยะทาง 100 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
  กรรเชียง ระยะทาง 50 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
    ระยะทาง 100 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
  ผีเสื อ  ระยะทาง 50 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
    ระยะทาง 100 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
  เดี่ยวผสม ระยะทาง 200 เมตร  จ้านวน    13  รุ่นอายุ 
             (รุ่นอายุละ 2 คน : ชาย 1 คน, หญิง 1คน)   รวมทั งหมด  260 รุ่นอายุ 
 1.2 ประเภททีม 
  ผลัดฟรีสไตล์  ระยะทาง 4 × 50 เมตร ชาย   จ้านวน   7   รุ่นอายุ 
  ผลัดฟรีสไตล์  ระยะทาง 4 × 50 เมตร หญิง  จ้านวน   7   รุ่นอาย ุ
  ผลัดผสม  ระยะทาง 4 × 50 เมตร ชาย   จ้านวน   7   รุ่นอายุ 
  ผลัดผสม  ระยะทาง 4 × 50 เมตร หญิง  จ้านวน   7   รุ่นอาย ุ
  ผลัดผสมคู่ผสม  ระยะทาง 4 × 50 เมตร         จ้านวน   7   รุ่นอายุ 
  ผลัดฟรีสไตล์คู่ผสม ระยะทาง 4 × 50 เมตร         จ้านวน   7   รุ่นอายุ 
                       (รุ่นอายุละ 4 คน)   รวมทั งหมด  42  รุ่นอายุ 
2. จ้านวนเหรียญ 
 ประเภทบุคคล  เหรียญทอง 260 เหรียญ   
    เหรียญเงนิ 260 เหรียญ   
    เหรียญทองแดง 260 เหรียญ   
    รวม              780   เหรียญ 
 
 ประเภททีม  เหรียญทอง 200 เหรียญ   
    เหรียญเงนิ 200 เหรียญ   
    เหรียญทองแดง 200 เหรียญ   
    รวม              600   เหรียญ 
 
 (ส้ารอง เหรียญรางวัล) 
 ประเภทบุคคล  เหรียญทอง 10 เหรียญ   
    เหรียญเงนิ 10 เหรียญ   
    เหรียญทองแดง 10 เหรียญ   
    รวม              30  เหรียญ 
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3. จ้านวนประกาศนียบัตร ทั งสิ น 1,200 ใบ 
4. จ้านวนผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ของจังหวัดเจ้าภาพ 
 4.1 กรรมการจับเวลา ลู่ละ 2 คน  8 ลู่  ส้ารอง  2 คน  รวมทั งสิ น  18  คน 
 4.2 กรรมการดูการกลับตัว ลู่ละ 2 คน 8 ลู ่ รวมทั งสิ น  16  คน 
 4.3 กรรมการเชือกฟาล์ว  2 คน 
 4.4 กรรมการเดินใบเวลา 4 คน 
 4.5 กรรมการรับรายงานตัว  6 คน 
 4.6 กรรมการเดินตะกร้าเสื อผ้า   16 คน 
 4.7 กรรมการเส้นชัย  6 คน 
 4.8 กรรมการผู้ประกาศ  2 คน 
     4.9 กรรมการบันทึกเวลาและคอมพิวเตอร์   4 คน 
     4.10 กรรมการท้าผลการแข่งขัน  4 คน 
 4.11 เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง  2 คน 
 4.12 ฝ่ายพิธีการ  10  คน 
  4.13 ธุรการทั่วไป    5   คน 
 3.14 สวัสดิการ       5   คน 
รวมผู้ช่วยผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ทั งสิ น   100 คน 

************************************************ 
 
 
 
 

 


