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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

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

ผู้ที่มาประชุม 
1. พลเอก ศิริชัย   ดิษฐกุล   อุปนายก (ประธานการประชุม)  
2. พลเอก อภิชาต    แสงรุ่งเรือง  อุปนายก  
3. พลเรือเอก สุทธินันท์    สมานรักษ์  อุปนายก (น.อ.สันติ เชาว์นาวิน แทน) 
4. ผศ.ดร. นฤพนธ์    วงศ์จตุรภัทร  อุปนายก  
5. นายภัคพล     งามลักษณ์  อุปนายก (นางสาวถาปัตย์ โกลาวัลย์ แทน) 
6. นายอรรถพล     ฤกษ์พิบูลย์  อุปนายก (นางเรือนรัตน์ จุลวงศ์  แทน) 
7. นายวิรัตน ์     เอื้อนฤมิต  อุปนายก (นายอรรจน์  วิสุทธิถาวรวงศ์ แทน) 
8. ดร.คงกระพัน     อินทรแจ้ง  อุปนายก (นางอภิชญา เดชไกรวัลย์ แทน) 
9. พลตรีหญิง ฟ้าวลัย    พลอยมุกดา  อุปนายกและเหรัญญิก  
10. นายศุภกร     ชงัดเวช   กรรมการ 
11. นายอุดม     อ้าย   กรรมการ 
12. นายเอกวัฒน์    ล้ีเทียน   กรรมการ 
13. นายพัฒนเศรษฐ์    จังคศิริ   กรรมการ 
14. พลเอก เจริญ  นพสุวรรณ  เลขาธิการ และนายทะเบียน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พลเอก อุกฤษณ์  ณรงค์วิทย ์  ท่ีปรึกษา 
2. พลเอก ธนิส   พิพิธวณิชการ  ท่ีปรึกษา 
3. พลเอก สรศักดิ์   ขาวกระจ่าง  ท่ีปรึกษาและประธานฝ่ายกีฬาโปโลน้ำ  
4. นายสาธิต    หงส์ทอง   ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ 
5. ดร.ทวีโชค    พงษ์ดี   ประธานฝ่ายกีฬามาสเตอร์ 
6. รศ.ดร.วณิช    นิรันตรานนท์  ประธานฝ่ายผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ 
7. ร.ต.อ.วัลลภ    จิราทรวัฒนะ  รองเลขาธิการ 
8. พันเอก สุรจิตร   รวยรื่น   ผู้ช่วยเลขาธิการ 
9. พันเอก กมลชนก  ฉิมช้ัน   เจ้าหน้าท่ีงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
10. ร้อยเอก เฉลิมลักษณ์  คมวิไล   คณะทำงาน 
11. นางสาวชาลินี    ยึดเขียว   หัวหน้าฝ่ายธุรการฯ 



- 2 - 

 

 

12. นางสาวศิริรัตน์  คำมา   เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ 
13. นางสาวอ้อมดาว  ซื่อภักดี   เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ 

 

ผู้ทีล่าประชุม 
พลเอก ประวิตร   วงษ์สุวรรณ  นายกสมาคมฯ  

 
เริ ่มประชุมเวลา  10.00 น. มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 14 คน จากทั้งหมด           
15 คน ครบองค์ประชุม  
 

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล อุปนายกและประธานในการประชุม แจ้งให้ทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งท่ี 3/2565  
 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 Mr.Husain Al Musallam ประธานสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ได้เดินทาง
มาประเทศไทย ซึ่งมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล, พลเอก เจริญ นพสุวรรณ และนายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ได้ให้
การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาทางน้ำของไทย อาทิ
เช่น การมอบหมายให้ไทยเป็นศูนย์การอบรมบุคลากรระดับภูมิภาค การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬา 
การสนับสนุนงบประมาณการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ และการสนับสนุนการเสนอรายชื่อ
บุคลากรไทยเข้าเป็นกรรมการสหพันธ์ฯ หรือคณะทำงานใน FINA เป็นต้น นอกจากนี้ Mr.Husainฯ ยังได้
เดินทางไปเยี่ยมชมค่ายฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย ซึ ่ ง ได้ชื ่นชมความมุ ่งมั ่นตั ้ งใจของนักกีฬา         
และอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
 อีกหนึ่งกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ เพิ ่งเสร็จสิ้นไป คือ การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพิเศษ
ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) มีจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต และโครงการพี่          
สอนน้อง ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีมาก ท้ังนี้ ขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) และคณะทำงานทุกภาคส่วน ท่ีร่วมมือกันดำเนินโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
    

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังที่ 2/2565 

ตามท่ี  สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2565  ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นั้น  

สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ  ได้ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ดังเอกสารแนบ 

แก้ไขรายงานการประชุมหน้าท่ี 19 จากคำว่า Hall of Frame เป็น Hall of Fame 
 

มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1  การดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2565 
 พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ประธานโครงการฯ แจ้งความคืบหน้าโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2565 ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผล  
  ทางส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย ประธานโครงการฯ ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ไปติดตามและประเมินผลโครงการฯ ไปแล้ว จำนวน 4 ภาค ดังนี้ 

1) วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 ตรวจเยี่ยมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ภาค 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

2) วันท่ี 18 – 19 มีนาคม 2565 ตรวจเยี่ยมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ภาค 3 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนม
พิทยาคม จังหวัดนครพนม 

3) วันพฤหัสบดีที ่ 24 มีนาคม 2565 ตรวจเยี่ยมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ภาค 5 ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด 
(กองทัพภาค 3) จังหวัดพิษณุโลก 

4) วันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2565 ตรวจเยี่ยมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ภาคกลาง 2 ณ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนวัง
ไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ผลการประเมินในขัน้ต้น พบว่า ทางภาคได้ดำเนินโครงการฯ เป็นด้วยความเรียบร้อย และไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีกำหนดไว้  
 สรุปแผนการจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตของภาค 

1) ภาคกลาง 1 จัดโครงการ 10 แห่ง ยอดรวม 350 คน ดำเนินโครงการแล้ว 1 แห่ง อบรมแล้ว 35 คน 
2) ภาคกลาง 2 จัดโครงการ 4 แห่ง ยอดรวม 450 คน ดำเนินโครงการแล้ว 3 แห่ง อบรมแล้ว 350 คน 
3) ภาค 3 จัดโครงการ 7 แห่ง ยอดรวม 450 คน ดำเนินโครงการแล้ว 3 แห่ง อบรมแล้ว 225 คน 
4) ภาค 4 จัดโครงการ 5 แห่ง ยอดรวม 400 คน ดำเนินโครงการแล้ว 4 แห่ง อบรมแล้ว 340 คน 
5) ภาค 5 จัดโครงการ 5 แห่ง ยอดรวม 400 คน ดำเนินโครงการแล้ว 2 แห่ง อบรมแล้ว 200 คน 
6) ภาค กทม. จัดโครงการ 6 แห่ง ยอดรวม 350 คน ดำเนินโครงการช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 

   

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.2  การดำเนินโครงการพี่สอนน้อง ประจำปี 2565 
 พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ประธานโครงการฯ แจ้งความคืบหน้าโครงการพี่สอนน้อง ประจำปี 2565 ดังนี้  

 การติดตามและประเมินผล  
  ทางส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย ประธานโครงการฯ ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ไปติดตามและประเมินผลโครงการฯ ภาค กทม. ซึ่งผลการประเมินในขัน้ต้น พบว่า 
ทางภาคได้ดำเนินโครงการฯ เป็นด้วยความเรียบร้อย และไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 สรุปแผนการจัดโครงการพี่สอนน้องของภาค 

1) ภาคกลาง 1 ดำเนินโครงการช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ยอดรวม 60 คน  
2) ภาคกลาง 2 ดำเนินโครงการช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ยอดรวม 60 คน  
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3) ภาค 3 ดำเนินโครงการช่วงเดือน พฤษภาคม ยอดรวม 60 คน  
4) ภาค 4 ดำเนินโครงการช่วงเดือน พฤษภาคม ยอดรวม 60 คน  
5) ภาค 5 ดำเนินโครงการช่วงเดือน พฤษภาคม ยอดรวม 60 คน  
6) ภาค กทม. ดำเนินโครงการแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันท่ี 26 – 27 กุมภาพันธ์ และ 12 – 13 

มีนาคม 2565 ยอดรวม 60 คน 
   

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.3  โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ประจำปี 2565 

 พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ประธานโครงการฯ แจ้งความคืบหน้าโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ 
ประจำปี 2565 ดังนี้ 

การเตรียมการ : ขณะนี้ ทุกหน่วย และการสนับสนุนส่ิงของต่าง ๆ เรียบร้อย มีความพร้อมดำเนินงาน  
-  จำนวนเยาวชนที่ เข้าร่วม 400 คน จัดจากโรงเรียนในพื้นท่ี  
-  สถานท่ีดำเนินโครงการ  สระว่ายน้ำเทศบาลนครแหลมฉบัง 
-  วันดำเนินโครงการ ช่วงวันท่ี 2 – 13 พฤษภาคม 65   

วันแถลงข่าวเปิดโครงการฯ  
กำหนดงานวันแถลงข่าวเปิดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม 222 

ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมี 
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานงานแถลงข่าว   
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.4  การจัดทำคณะกรรมการนักกีฬา (Athlete Committee) 

 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ชี้แจงว่า สมาคมฯ มีความประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการนักกีฬา 
(Athlete Committee) เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance ของ FINA จึงได้มอบหมาย
ให ้นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ เป็นประธานคณะทำงานฯ โดยจะนำอดีตนักกีฬาในแต่ละประเภทกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำฯ มาเป็นคณะทำงานฯ 
  นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ  แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการคัดเลือกและติดต่อนักกีฬาประเภทต่างๆ 
คาดว่าจะได้รายชื่อคณะกรรมการนักกีฬาภายในต้นเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ ต้องมีการจัดทำระเบียบคัดเลือก
คณะกรรมการนักกีฬาให้ชัดเจน และจะนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งต่อไป  
  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.5 การเตรียมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเตรียมซีเกมส์ คร้ังที่ 31 

พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ช้ีแจงว่า การเตรียมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเตรียมซีเกมส์ ครั้งท่ี 31 ดังนี้ 
กีฬาว่ายน้ำ  มีนักกีฬาจำนวน 21 คน (นักกีฬาชาย 8 คน และนักกีฬาหญิง 13 คน) 
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1) มีนักกีฬาฝึกซ้อมในต่างประเทศ จำนวน 3 คน  
2) สมาคมฯ ได้จัดค่ายฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำ ให้แกน่ักกีฬาในโครงการเตรียมซีเกมส์ จำนวน 11 คน (นักกีฬาชาย 

4 คน และนักกีฬาหญิง 7 คน) ณ สระว่ายน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลา 9 
สัปดาห ์ 

3) มีนักกีฬาฝึกซ้อมท่ีสโมสร BEST จำนวน 5 คน (นักกีฬาชาย 3 คน และนักกีฬาหญิง 2 คน) 
4) มีนักกีฬาฝึกซ้อมกับ นายสาธิต หงษ์ทอง ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 2 คน (นักกีฬาชาย 1 คน และ

นักกีฬาหญิง 1 คน) 
ใน 10 วันสุดท้ายก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 31 นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทุกคนจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน

ท่ีค่ายฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่ง  
 

กีฬากระโดดน้ำ  มีนักกีฬาจำนวน 4 คน (นักกีฬาชาย 3 คน และนักกีฬาหญิง 1 คน) 
ทำการฝึกซ้อมภายใต้ผู ้ฝึกสอน Mr.Shannon Heath Roy ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

วิทยาเขตรังสิต ซึ่ง พลเอก เจริญฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและปรับเวลาการฝึกซ้อม เพื่อหลีกเล่ียงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด – 19 โดยปรับให้นักกีฬาเยาวชน ฝึกซ้อมในช่วงเช้า และนักกีฬาทีมชาติไทย ฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 
13.00 – 17.00 น. 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.6 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ชี้แจงว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 
ได้อนุมัติให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เพื่อแถลงงบดุล รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 
2564 และช้ีแจงปฏิทินการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2565 ในวันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นั้น 
 สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนช่ัน ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม และกำหนดการดังนี้ 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
เมื่อวันอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ประจำปี 2564 
3.2 แผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ประจำปี 2565  
  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    4.1 แถลงบัญชีงบดุล  รายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2564 
    4.2 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  ประธานกล่าวปิดประชุม 
 

กำหนดการ 
 เวลา  09:00 – 10:30 น. -  ลงทะเบียน 
     -  รับประทานอาหารว่าง 
 เวลา  10:30 – 11:30 น. -  สมาคมฯ รับมอบป้ายสนับสนุนจากผู้สนับสนุนประจำปี 2565 
  -  ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
 เวลา  11:30 – 12:30 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.7 การอบรมผู้ตัดสินกีฬาโปโลน้ำโดยวิทยากรจาก FINA 

 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ช้ีแจงว่า สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ หรือ FINA ได้สนับสนุนงบการจัดอบรม
ผู้ตัดสินกีฬาโปโลน้ำ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (FINA Water Polo School for Referees 2021) ให้แก่
สมาคมฯ แต่มีเงื่อนไขคือต้องจัดการอบรมภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2565  
 

 ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ประสานงานกับทาง FINA เพื่อขอเลื่อนการอบรมดังกล่าว ซึ่งทาง FINA ได้อนุมัติ
สนับสนุนการจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาโปโลน้ำ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (FINA Water Polo School for 
Referees 2022) ให้แก่สมาคมฯ แทนรายการเดิม โดยมีกำหนดการจัดระหว่างวันที ่ 2 – 4 ธันวาคม 2565                 
ณ กรุงเทพมหานคร 
  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.8  การเดินทางไปฝึกซ้อมและแข่งขันของทีมระบำใต้น้ำ ณ ประเทศอิตาลีและฝร่ังเศส 

 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ ช้ีแจงว่า สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยและ
ผู้ฝึกสอน เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำ ณ ประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส ระหว่างวันท่ี           
22 มีนาคม – 27 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 19 th FINA World 
Championships 2022  ณ ประเทศฮังการี โดยมีรายงานการเดินทางไปฝึกซ้อมและแข่งขัน ดังนี้ 

ตารางการฝึกซ้อม 
-  ช่วงเช้า :  7.00 - 11.00 น. 

-  ช่วงบ่าย : 15.00 - 17.00 น. 

25 - 27 มีนาคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “Tutti ma Proprio tutti in H20 Brixia Open”  
ผลการแข่งขัน 
- ประเภท SOLO FREE  รุ่น  Junior  ได้รางวัลท่ี 1 
- ประเภท SOLO FREE รุ่น  OPEN ได้รางวัลท่ี 1 
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- ประเภท  FREE COMBINATION JUNIORES ผู้เล่น 10 คน สำรอง 1 คน ได้รางวัลท่ี 1 
- ประเภท DUET TECHNICAL OPEN   
- ประเภท DUET JUNIOR  มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน  24 คู่  เข้าชิงชนะเลิศ 6 คู่ 
 

ทั้งนี ้ ในระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันในอิตาลี นักกีฬาและผู้ฝึกสอนในทีมบางส่วนติดเชื ้อไวรัส        
โควิด – 19 จึงต้องมีการกักตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอนดังกล่าว กำลังรอผลว่าสามารถไปแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำ          
ณ ประเทศฝรั่งเศสได้หรือไม่ 
  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
3.9  การทดสอบเวลานักกีฬาว่ายน้ำมาราธอน เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ ชี้แจงว่า สมาคมฯ ได้กำหนดการทดสอบเวลานักกีฬา       
ว่ายน้ำมาราธอน เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2565            
ณ อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาชาย
จำนวน 2 คน และนักกีฬาหญิงจำนวน 2 คน ในระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยจะมีการเชิญนักกีฬามาเข้าร่วมแข่งขัน
ดังกล่าวเพียงจำนวน 60 คนเท่านั้น (นักกีฬาชาย 30 คน และนักกีฬาหญิง 30 คน)  
 

 ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2565 สมาคมฯ ได้เดินทางไปประสานงานในการใช้พื้นท่ีจัดการแข่งขันกับ  
นาวาเอก วุฒิชัย  ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการกองสนับสนุนกองเรือยุทธการ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ทางกองเรือ
ยุทธการ ยังสนับสนุนพื้นท่ีจัดเก็บอุปกรณ์จัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนอีกด้วย 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1  การรับสมัครสโมสรสมาชิก 

 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งว่าปัจจุบันสมาคมฯ มีสโมสรสมาชิกจำนวน 329 ชมรม/สโมสร  
การประชุมครั้งนี้ เสนอขอให้ที่ประชุมรับรองเป็นสมาชิกใหม่ 2 ราย ซึ่งประธานภาคให้การรับรองข้อมูลหลักฐาน 
เป็นไปตามข้อบังคับแล้วทุกราย คือ 
 1)  ศูนย์เยาวชนบางกะปิ (ภาค กทม.) 
 2)  สโมสรพระยาพิชัย สวิมมิ่ง  (ภาค 5) 
 

มติท่ีประชุม -  อนุมัติรับเป็นสมาชิกท้ัง 2 สโมสร 
 
4.2  การพิจารณางบดุลสมาคมฯ ประจำปี 2564 
  พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งว่า สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย มีกำหนดการจัดประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ          
ซึ่งจะต้องดำเนินการแถลงบัญชีงบดุล  รายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2564 เพื่อขอรับรองงบดุลฯ ในท่ีประชุมดังกล่าว 
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 ทั้งนี้ สมาคมฯ จะต้องนำงบดุลฯ เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง ก่อนที่จะ
นำเข้าไปสู่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ต่อไป 
  พลตรีหญิง ฟ้าวลัย พลอยมุกดา อุปนายกและเหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งว่า ปัจจุบัน ได้จัดทำงบดุลสมาคมฯ 
เสร็จส้ินแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง ซึ่งจะเสร็จส้ินภายในวันท่ี 11 เมษายน 2565 
เมื่อเสร็จส้ินแล้ว ทางสมาคมฯ จะแจ้งบนเว็บไซต์สมาคมฯ ทันที  
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ เสนอแนวทางในการให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับรองงบดุล
สมาคมฯ จำนวน 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) ขออนุมัติมอบอำนาจคณะกรรมการบริหารฯ ให้แก่นายกสมาคมฯ เพื่อรับรองงบดุลดังกล่าว ก่อนที่จะ
นำเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อีกครั้ง ก่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมซูม เพื่อรับรองงบดุลสมาคมฯ ปี 2564 โดยเฉพาะ 

3) ส่งงบดุลสมาคมฯ ปี 2564 เป็นหนังสือเวียนให้แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อตรวจสอบรับรอง 
และส่งกลับมายังสมาคมฯ 

 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อีกครั้ง ในวันที่ 19 เมษายน 2565 
เวลา 11.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมซูม เพื่อรับรองงบดุลสมาคมฯ ปี 2564 โดยเฉพาะ 
 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1  การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า สมาคมฯ และประธานภาค 5 ได้ดำเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ภาค 5 ระหว่างวันท่ี 18 – 20 มีนาคม 2565 
ณ โรงเรียนลับแลพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 330 คน    

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.2  การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กทม.  

 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า สมาคมฯ และประธานภาค กทม. ได้ดำเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ภาค กทม. ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 
2565 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันจำนวน 542 คน 

    

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



- 9 - 

 

 

5.3  ความคืบหน้าการหารือในการจัดทำ MOU กับกองทัพเรือ 
 ร ้อยตำรวจเอก ว ัลลภ จิราทรว ัฒนะ รองเลขาธ ิการ รายงานว่า เม ื ่อว ันศุกร ์ท ี ่  25 มีนาคม 2565                   
คณะเลขาธิการฯ ได้เดินทางไปหารือ พลเรือตรี ศุภชัย  ธนสารสาคร  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
ทางเรือ กองเรือยุทธการ และประธานฝ่ายว่ายน้ำและโปโลน้ำกองทัพเรือ เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร ่วมมือ (MOU) กับกองทัพเร ือ โดยเน ื ้อหาสาระเป็นกรอบกว้างๆ และได้กำหนดแนวทาง                      
เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.4  การเตรียมหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ Hall of Fame 

 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า ตามที่นายกสมาคมฯ มีความประสงค์ในการ
จัดทำ Hall of Fame สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับศูนย์กีฬาทางน้ำ (Aquatic Center) ใน
อนาคต   

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้มอบให้นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ เป็นประธานในการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าสู่           
Hall of Fame 

นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ แจ้งว่าได้ศึกษาการจัดตั้ง Hall of Fame ในต่างประเทศ และการคัดเลือกบุคลากร
เข้าสู่ Hall of Fame จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำมาทำบทสรุปและเสนอ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกในการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง และการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อไป 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.5  ความคืบหน้าในชนิดกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน FINA World Championships 2022  ณ ประเทศ

ฮังการ ี
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 สมาคมฯ ได้รับ
อีเมล์จาก FINA เชิญทีมโปโลน้ำหญิงประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน FINA World Championships 2022         
ณ ประเทศฮังการี ส่งผลใหข้ณะนี้ สมาคมฯมีแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวจำนวน 4 ชนิด
กีฬา  คือ กีฬาว่ายน้ำ กีฬาว่ายน้ำมาราธอน กีฬาระบำใต้น้ำ และกีฬาโปโลน้ำ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.6  แผนการอบรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก FINA 

 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า ในการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินระดับ
นานาชาติ 2565 (2022 FINA Development Programme) นั้น สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ หรือ FINA ได้มอบหมาย
ให้สมาคมฯ จัดการอบรมจำนวนทั้งหมด 8 รายการ โดยขอให้สมาคมฯ ส่งแบบฟอร์ม 2022 Clinic Details Form 
เพื่อยืนยันรายละเอียดการอบรมให้ทาง FINA ก่อนการจัดอบรมอย่างน้อย 60 วัน ดังนี้ 
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 การอบรมผู้ฝึกสอน 
1) การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโปโลน้ำระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับกลาง (FINA Water Polo Clinic 

for Coaches 2022, Intermediate Level) ระหว่างวันท่ี 8 – 12 มิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร  
2) การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับสูง (FINA Swimming Clinic for 

Coaches 2022, Advance Level) ระหว่างวันท่ี 19 – 23 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร  
3) การอบรมออนไลน์ผู ้ฝ ึกสอนกีฬาว ่ายน้ำ ระดับ 2 (FINA Swimming Certification for Coaches           

Level 2 ณ กรุงเทพมหานคร 
4) การอบรมออนไลน์ผู ้ฝึกสอนกีฬาระบำใต้น้ำ (FINA Artistic Swimming Certification for Coaches)          

ณ กรุงเทพมหานคร 
 การอบรมผู้ตัดสิน 

5) การส ัมมนาออนไลน ์ผ ู ้ต ัดส ินก ีฬากระโดดน ้ำระด ับนานาชาต ิ  ประจำป ี  2565 ( FINA Diving 
Development Webinar for Judges 2022) ระหว่างวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม 2565  

6) การอบรมผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำมาราธอนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (FINA Open Water Swimming 
Certification for Officials 2022) ระหว่างวันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2565  

7) การอบรมผู ้ต ัดสินกีฬาระบำใต้น ้ำระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ( FINA Artistic Swimming 
Development School for Judges 2022) ระหว่างวันท่ี 16 – 18 กันยายน 2565  

8) การอบรมผู้ตัดสินกีฬาโปโลน้ำระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (FINA Water Polo Certification for 
Referees 2022) ระหว่างวันท่ี 2 – 4 ธันวาคม 2565  
  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.7  เงินอุดหนุนในการเข้าร่วมการแข่งขัน FINA Water Polo Challengers Cup 2021 

ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า สมาคมฯ ได้ส่งทีมโปโลน้ำหญิง ไปเข้าร่วมการ
แข่งขัน FINA  Water Polo Challengers Cup 2021 ณ ประเทศโคลัมเบีย ระหว่างวันท่ี  2 – 7 พฤศจิกายน 2564  
ซึ่งทาง FINA มีงบประมาณสนับสนุนการส่งแข่งขันเป็นเงินจำนวน 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ จึงขอให้สมาคมฯ จัดทำใบ
แจ้งหนี้ส่งไปให้ FINA เพื่อรับเงินอุดหนุนรายการดังกล่าว ท้ังนี้ สำนักงานเลขาธิการฯ ได้จัดทำใบแจ้งหนี้และส่งไปให้ 
FINA เรียบร้อยแล้ว  

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.8  รายการแข่งขันของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ที่จะจัดในเดือนเมษายน 2565 
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า รายการแข่งขันของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ที่จะ
จัดในเดือนเมษายน 2565 มีดังนี้ 
 1) การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ ลีค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (สนาม 1) ระหว่างวันที่ 1 – 3 
เมษายน 2565 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 2) การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2565           
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
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 3) การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 
ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 4) การทดสอบเวลากีฬาว่ายน้ำมาราธอน (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือ         
สัตหีบ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการเงิน  
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

พันเอก กมลชนก  ฉิมช้ัน  เจ้าหน้าท่ีงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ได้รายงานการเงินของสมาคมฯ 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

 เดือนกุมภาพันธ์  2565 
- รายรับเข้าบัญชีสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565  เป็นเงิน        924,091.50  บาท 
- รายจ่ายของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565  เป็นเงิน    11,865,435.57  บาท 
- รายรับน้อยกว่ารายจ่าย      เป็นเงิน    10,941,344.07  บาท 
 

- มียอดเงินในบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาคอสโมฯ   จำนวน     64,641,946.54  บาท 
- มียอดเงินในบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า  จำนวน            2,706.60  บาท 
- รวมเงินฝากธนาคาร      จำนวน     64,644,653.14  บาท 
 

- มีเงินสดในมือเหรัญญิกฯ คงเหลือ ณ  28 ก.พ. 65    จำนวน        359,259.44   บาท 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
   -  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่ 8    เร่ืองประธานมอบหมายและปิดประชุม 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมประธานฝ่ายกีฬา 

ประธานโครงการฯ ประธานภาค สโมสรสมาชิก นักกีฬาและผู้ปกครอง ท่ีเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการจัดการ

แข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระดับภูมิภาคท่ีผ่านมา ซึ่งมีการทำลายสถิติหลายรายการ โดยเกิด

จากความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความเสียสละร่วมกัน เช่ือมั่นว่าหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน จะต้องสามารถพัฒนา

วงการกีฬาทางน้ำของไทยให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน 
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การเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ในปี 2568 นอกจากจะเตรียมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศแล้ว จะต้อง

เตรียมการจัดการแข่งขัน ต้องมีความพร้อมท้ังสถานท่ี อุปกรณ์ กรรมการผู้ตัดสิน และบุคลากรจัดการแข่งขันด้วย  

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ กับสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ หรือ FINA นับว่ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น           

ทาง FINA ได้จัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ ทุนการศึกษานักกีฬา ทุนการฝึกซ้อมนักกีฬาในต่างประเทศ ได้เชิญทีม

นักกีฬาโปโลน้ำหญิงของไทยเข้าร่วมการแข่งขัน FINA World Championships 2022 ณ ประเทศฮังการี และ

สนับสนุนการเสนอรายชื่อบุคลากรไทยเข้าเป็นกรรมการสหพันธ์ฯ หรือคณะทำงาน  เพื่อเพิ่มบทบาทของ

สมาคมฯ ใน FINA นอกจากนี้ ยังวางแผนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การอบรมบุคลากรระดับภูมิภาค ซึ่งในปี 2565 

FINA ได้สนับสนุนการอบรมและพัฒนาบุคลากรจำนวน 8 หลักสูตร ถือว่าเป็นเกียรติและสร้างประโยชน์ให้แก่

บุคลากรผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินของไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองและสามารถแลกเปลี่ยน

ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจาก FINA ได้โดยตรง ทั้งนี้ ขอให้มีการจัดทำระเบียบการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเข้า

ร่วมการอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เกิดความพร้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ในช่วงเดือนเมษายน 2565 มีการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ หลายรายการ เช่น การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำลีค          

การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การทดสอบ

เวลากีฬาว่ายน้ำมาราธอน และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเก็บตัวฝึกซอ้ม

นักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 31 และกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งท่ี 19 ซึ่งอยู่

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด – 19 จึงขอให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ          

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด  

เนื่องจาก รศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ  ประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ มีภาระงานในความดูแลจำนวนมาก จึงไ ม่

สามารถปฏิบัติงานของสมาคมฯ ได้อย่างเต็มท่ี จึงขอลาออกจากตำแหน่งประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ ทั้งนี้ ขอให้

สำนักงานเลขาธิการฯ ไปดำเนินการควบคุม กำกับดูแลการฝึกซ้อมและงานอื่นๆ ของฝ่ายกีฬากระโดดน้ำต้ังแต่บัดนี้ 

และใหคั้ดเลือกบุคลากรเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวให้เสร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 
 
           พลเอก 
              (นางสาวชาลินี  ยึดเขียว)         (เจริญ  นพสุวรรณ) 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


