
 
 
 

ระเบียบการทดสอบเวลาเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร9วมการแข9งขัน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร?และมาร?เช่ียลอาร?ตเกมส? คร้ังท่ี 6  

และการแข9งขันรายการ 15th Fina World Swimming Championships (25m) 2021 
สมาคมกีฬาว9ายน้ำแห9งประเทศไทย 

 

------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค0 

1.1 เพ่ือใช8สถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเข8ารBวมการแขBงขันกีฬาเอเช่ียนอินดอร0และมาร0เช่ียลอาร0ทเกมส0 คร้ังท่ี 6  
1.2 เพ่ือใช8สถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเข8ารBวมการแขBงขัน 15th Fina World Swimming Championships 2021 
1.3 เพ่ือเป̂นการจัดอันดับของนักกีฬาวBายน้ำประเทศไทย 
1.4 เพ่ือเป̂นกิจกรรมระหวBางสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทย 
1.5 เพ่ือใช8สถิติในการพิจารณาเข8ารBวมรายการนานาชาติของสมาคมฯ 

 

2. สถานท่ี  สระวBายน้ำ 25 เมตร ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
 

3. วันท่ีทดสอบ  ระหวBางวันท่ี 22 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เร่ิมการทดสอบ 10.00 น. 

4. กติกาการทดสอบ   
4.1 ใช8กติกาของสหพันธ0วBายน้ำนานาชาติ 2017 – 2021 (ฉบับภาษาไทย แปลโดยสมาคมฯ) 
4.2 ระบบจัดการทดสอบ Time Final 
4.3 ปuญหาและอุปสรรคในการทดสอบเวลาให8อยูBในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือวBาเป̂นท่ีส้ินสุด 
4.4 นักกีฬาท่ีเข8ารBวมทดสอบเวลาจะต8องรายงานตัวกBอนเร่ิมการทดสอบ 15 นาที 

 

5. ประเภทการทดสอบ 

ชาย (17) หญิง (17) 

ฟรีสไตล0: 50, 100, 200, 400, 1500 เมตร ฟรีสไตล0: 50, 100, 200, 400, 800 เมตร 

กรรเชียง: 50, 100, 200 เมตร กรรเชียง: 50, 100, 200 เมตร 

กบ: 50, 100, 200 เมตร กบ: 50, 100, 200 เมตร 

ผีเส้ือ: 50, 100, 200 เมตร ผีเส้ือ: 50, 100, 200 เมตร 

เด่ียวผสม: 100, 200, 400 เมตร เด่ียวผสม: 100, 200, 400 เมตร 
 

6. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเข8ารBวมการทดสอบ  
6.1 เป̂นนักกีฬาสัญชาติไทย ท่ีสังกัดในสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทยปuจจุบัน 
6.2 เป^นนักกีฬาที่มีสถิติเวลาเป^นอันดับท่ี 1 – 10 ของทุกรายการทดสอบตามข8อ 5 ในชBวงเวลาการ

คัดเลือกระหวBางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 20 กันยายน 2564 โดยใช8ผลการแขBงขันจากทั้งสระ 50 เมตรและ 
25 เมตร สามารถตรวจสอบรายช่ือได8จากเอกสารท่ีแนบท8าย 

6.3 เป̂นนักกีฬาท่ีสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทยเชิญเข8ารBวมการทดสอบ 
 



7. การสมัครเข8ารBวมการทดสอบ 
7.1 รับสมัครต้ังแตBวันท่ี 5 – 10 ตุลาคม 2564 
7.2 รับสมัครผBานเว็บไซต0 www.swimming.or.th/Home ผBานระบบสโมสรสมาชิก เทBาน้ัน 
7.4 สามารถตรวจสอบรายช่ือและแก8ไขได8ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ผBานทางเว็บไซต0 www.swimming.or.th  
 

8. การประชุมผู8จัดการทีม 
วันท่ี:  วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
สถานท่ี:   ผBานโปรแกรม Zoom (สมาคมฯ จะสBงลิงค0เข8ารBวมประชุมผBานอีเมลท่ีสโมสรได8ลงทะเบียนไว8) 
 

9. การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย 
    9.1 คณะกรรมการจัดการทดสอบจะดำเนินการป�องกันการแพรBะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนBา 2019 
(โควิด-19) ตามคำแนะนำและข8อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคท8องที่จังหวัดสมุทรปราการ อยBาง
เครBงครัด เชBน การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะหBาง การสวมหน8ากากตลอดการชมหรือการปฏิบัติหน8าท่ี 
ยกเว8นนักกีฬาในขณะทำการฝ�กซ8อมหรือทดสอบ 
    9.2 คณะกรรมการจัดการทดสอบ มีการจัดเจ8าหน8าที่รักษาความปลอดภัย เจ8าหน8าที่สาธารณสุข และรถ
ฉุกเฉิน ในกรีณีมีความจำเป̂นจะต8นขนย8ายผู8ป�วยไปสBงโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 
    9.3 กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหวBางการทดสอบ คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไมBรับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน จะมีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต8น เทBาน้ัน 
    9.4 ในกรณีท่ีนักกีฬา ผู8ฝ�กสอน หรือเจ8าหน8าท่ีอ่ืนใด มีทรัพย0สินสูญหาย คณะกรรรมการจัดการทดสอบ จะ
ไมBรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
    9.5 นักกีฬา ผู8ฝ�กสอน หรือเจ8าหน8าที่อ่ืนใดที่เข8ารBวมการทดสอบ จะต8องไมBมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนBา 2019  
(โควิด-19) ในกรณีที ่ผู 8ใดเข8ารBวมการทดสอบแล8วติดเชื ้อโควิด-19 คณะกรรรมการจัดการทดสอบจะไมB
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
 

10.  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือสถานที่ เนื่องจากสถานการณ0การแพรBระบาดของโรคโควิด-19 
สมาคมฯ จะดำเนินการแจ8งให8ทราบโดยเร็ว 
 
          ประกาศ   ณ   วันท่ี    4    ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
             (นางสาวศุภลักษณ0 อินทรพิชัย) 
             เลขาธิการสมาคมกีฬาวBายน้ำแหBงประเทศไทย 

  



โปรแกรมการทดสอบเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร9วมการแข9งขัน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร?และมาร?เช่ียลอาร?ตเกมส? คร้ังท่ี 6 

และการแข9งขันรายการ 15th Fina World Swimming Championships (25m) 2021 

 

 
 

ลำดับ วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 

01 ฟรีสไตล0 400 เมตร หญิง ฟรีสไตล0 1500 เมตร ชาย ฟรีสไตล0 800 เมตร หญิง 

02 ฟรีสไตล0 400 เมตร ชาย กรรเชียง 50 เมตร ชาย เด่ียวผสม 400 เมตร ชาย 

03 กรรเชียง 50 เมตร หญิง ฟรีสไตล0 200 เมตร หญิง ผีเส้ือ 100 เมตร หญิง 

04 กรรเชียง 200 เมตร ชาย เด่ียวผสม 200 เมตร ชาย ผีเส้ือ 50 เมตร ชาย 

05 ผีเส้ือ 200 เมตร หญิง กรรเชียง 100 เมตร หญิง กรรเชียง 200 เมตร หญิง 

06 ผีเส้ือ 100 เมตร ชาย กบ 50 เมตร ชาย กรรเชียง 100 เมตร ชาย 

07 กบ 200 เมตร หญิง ผีเส้ือ 50 เมตร หญิง กบ 50 เมตร หญิง 

08 กบ 100 เมตร ชาย ฟรีสไตล0 100 เมตร ชาย กบ 200 เมตร ชาย 

09 ฟรีสไตล0 50 เมตร หญิง กบ 100 เมตร หญิง ฟรีสไตล0 100 เมตร หญิง 

10 ฟรีสไตล0 50 เมตร ชาย ผีเส้ือ 200 เมตร ชาย ฟรีสไตล0 200 เมตร ชาย 
11 เด่ียวผสม 100 เมตร หญิง เด่ียวผสม 400 เมตร หญิง เด่ียวผสม 200 เมตร หญิง 

12 เด่ียวผสม 100 เมตร ชาย   

 

 


