
 

 

รายงานการประชุม 

ฝายกีฬาวายน้ํามาราธอน สมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 4/ 2560 

ในวันศุกรท่ี  4  พฤษภาคม  2561  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมสมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย ช้ัน 21  การกีฬาแหงประเทศไทย 

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

ผูท่ีมาประชุม 

1. นายศักด์ิชัย  สุริยวงศ  หัวหนาฝาย 

2. นายอธิพงษ  สืบสกุลสุนทร  ประจําฝาย 

3. นายจตุพร  แผวพันธชู  ประจําฝาย 

4. นายวิโรจน  โลทอง   ประจําฝาย 

ผูท่ีไมมาประชุม 

1. นายธพ           จัทรประเสริฐ  รองหัวหนาฝาย   (ติดภารกิจ) 

2. นายณัฐพล       ชวนะวานิชวุฒิ  ประจําฝาย  (ติดภารกิจ) 

3. นายฐานันท      ไหลวารินทร  ประจําฝายและเลขานุการ  (ติดภารกิจ) 

 

เริ่มประชุมเวลา  14.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  :   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 นายศักด์ิชัย  สุริยวงศ  ประธานในที่ประชุม  ไดกลาวเชิญเขาสูการประชุมฝายกีฬาวายน้ํา

มาราธอน ครั้งที่ 4/2561  ซึ่งกิจกรรมฝายที่เพ่ิงเสร็จส้ินไป คือ การแขงขันวายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย  ประจําป 2561  เมื่อวันเสารที่ 28 เมษายน 2561 ณ หาดน้ําใส  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  และป

นี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ตองมาปรึกษาหารือกันในที่ประชุมนี้ 



ระเบียบวาระท่ี 2 :   เรื่องเพ่ือทราบ 

2.1  สรุปผลการจัดการแขงขันวายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

การ จั ดก ารแข ง ขั นว ายน้ํ า ม าร าธอน ชิงชนะ เ ลิศแห งป ระ เทศ ไทย   เ มื่ อ วัน เส าร ที่                               

28 เมษายน  2561  ณ หาดน้ําใส  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  เนื่องจากมีลมฝนกรรโชกแรงระหวางการแขงขัน  

จึงทําใหมีการยกเลิกการแขงขันวายน้ํามาราธอนระยะ 5 กิโลเมตร  สวนรายการแขงขันระยะอื่นๆ มีผล

การแขงขันดังเอกสารแนบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ประกาศรายช่ือนักกีฬาในโครงการเก็บตัวฝกซอมเพ่ือเขารวมการแขงขันเอเช่ียนเกมสและโครงการ 4 ป 

จากผลการแขงขันวายน้ํามาราธอนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  ทางฝายกีฬาวายน้ํามาราธอน  ได

นํารายช่ือนักกีฬาลําดับที่ 1 – 6 ทั้งชายและหญิง จากการแขงขันระยะทาง 10 กิโลเมตร  มาเขารวม

โครงการเก็บตัวฝกซอมเพ่ือเขารวมการแขงขันเอเช่ียนเกมสและโครงการ 4 ป ดังตอไปนี้ 

โครงการเก็บตัวฝกซอมเพ่ือเขารวมการแขงขันเอเช่ียนเกมส 

1.  นายสืบสกุล   คําต๋ัน     สังกัด  ศูนยฝกวายน้ํากาวิละ 

2.  นายอารยะ   ภูมิจิตอมร  สังกัด ชมรมวายน้ําเซ็นทรัลแอร 

3.  นายณัฎฐภณ   อินทรัตนชัยกิจ  สังกัด สโมสรวิช่ัน อะคาเดมี่ 

4.  นางสาวณีรนุช  ปงลังกา   สังกัด ศูนยกีฬาประชานิเวศน 

5.  นางสาวเบ็ญจมาภรณ  สังขะวัตร  สังกัด ศูนยกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6.  นางสาวประกายฟา  ลีฬหานนท  สังกัด ชมรมวายน้ําโรงเรียนไทยคริสเตียน 

โครงการ 4 ป 

1.  นายณฉัตร   เนตรมณีสุก  สังกัด ศูนยกีฬาประชานิเวศน 

2.  นายเจียรพงษ   สังขะวัตร  สังกัด ศูนยกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.  นายรัชภูมิ   ไชยลังกา  สังกัด ศูนยกีฬาประชานิเวศน 

4.  นางสาวรัชภร   วงศอนันตศักด์ิ  สังกัด ศูนยวายน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5.  นางสาวกตวรรณ  ทีฆะ   สังกัด ชมรมวายน้ําสิงห 

6.  นางสาววริศรา  แข็งขัน   สังกัด สโมสรวายน้ําการกีฬาแหงประเทศไทย 



3.2  การจัดการแขง ขันวายน้ํามาราธอนประเทศไทย ประจําป  2561 (TSA Open Water 

Swimming Series 2018) 

 ทางฝายกีฬาวายน้ํามาราธอน  ไดวางแผนจัดการแขงขันวายน้ํามาราธอนประเทศไทย ประจําป 

2561 (TSA Open Water Swimming Series 2018)  ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1   วันเสารที่  28 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนยฝกกีฬาเรือพาย บางไผ  

ครั้งที่ 2 วันเสารที่  29 กันยายน 2561   

ครั้งที่ 3   วันเสารที่  8  ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้  ไดมีการปรับงบประมาณการจัดการแขงขัน  โดยครั้งที่  1 วางแผนใชงบประมาณ 

450,000.- บาท  ครั้งที่ 2 วางแผนใชงบประมาณ 450,000.- บาท และครั้งที่ 3 วางแผนใชงบประมาณ 

500,000.- บาท  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,400,000.- บาท  ซึ่งตองจัดทําโครงการ  เพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณจากสมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทยตอไป 

 

3.3  การสงผูตัดสินไปอบรม ณ ประเทศมาเลเซีย 

 ฝายกีฬาวายน้ํามาราธอน  ไดวางแผนสงผูตัดสินกีฬาวายน้ํามาราธอน จํานวน 3 คน  ไป

อบรม  FINA Open Water School for Officials  ณ  ประเทศมาเลเซีย  ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน – 

16 กรกฎาคม 2561  เพ่ือยกระดับผูตัดสินกีฬาวายน้ํามาราธอนของไทยสูระดับสากล  และสามารถไป

ปฏิบัติงานในการแขงขันระดับนานาชาติได  ซึ่งทางฝายไดจัดทําโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณจาก

สมาคมกีฬา  วายน้ําแหงประเทศไทยตอไป 

 

3.4  การสงนักกีฬาวายน้ํามาราธอนไปแขงขัน ณ ประเทศไตหวัน 

 ฝายกีฬาวายน้ํามาราธอน  ไดวางแผนสงนักกีฬาวายน้ํามาราธอน จํานวน 8 คน 

เจาหนาที่ 4 คน  เขารวมการแขงขันกีฬาวายน้ํามาราธอน FINA/HOSA Marathon Swim World 

Series 2018  ณ ประเทศไตหวัน  แตเนื่องจากการจัดการแขงขันในประเทศไตหวันถูกยกเลิก  จึงได



ปรับแผนการสงแขงขันไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 14 – 17 กันยายน 2561  ซึ่งทาง

ฝายไดปรับแผนงานไปยังการกีฬาแหงประเทศไทย  และจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจาก

สมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทยตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องอ่ืน ๆ 

 -  ไมมี  - 

 

ปดการประชุม  12.30 น. 

 

 

         (นางสาวชาลินี  ยึดเขียว) 

          ผูจดรายงานการประชุม 
 

 

 

           (นายศักด์ิชัย  สุริยวงศ) 

         ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

  


