
 
 
 
 
 

 
ระเบียบการรบัสมัครสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายนำ้แห่งประเทศไทย 

คุณสมบัติของสโมสรสมาชิก 
1. เป็นสโมสรหรือชมรมที่ดำเนินการ อย่างมีรูปแบบ ชัดเจนโดยคณะกรรมการ (โดยต้องมีคณะกรรมการ

อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย ประธานสโมสร รองประธาน นายทะเบียน เหรัญญิก กรรมการและ
เลขานุการ เป็นต้น)  

2. มีที่ตั้ง ที่ทำการถาวรของสโมสรหรือชมรม ที่สามารถติดต่อได้ 
3. มีสระว่ายน้ำที่ใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาเป็นประจำ ในกรณีที่ไม่มีสระว่ายน้ำของตัวเองจะต้องมีหนงัสือ 

ยินยอมให้ใช้สระว่ายน้ำจากเจ้าของสระว่ายน้ำ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสระ 
4. มีนักกีฬาในสังกัดไม่น้อยกว่า 8 คน และไม่มีช่ือนักกีฬาปรากฏซ้ำในสโมสร หรือชมรมอื่นๆที่เป็นสโมสร

สมาชิก ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
5. มีผู้ฝึกสอนประจำอย่างน้อย 1 คน และไม่มีช่ือผู้ฝึกสอนปรากฏซ้ำในสโมสร หรือชมรมอื่นๆที่เป็นสโมสร

สมาชิก ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  
6. ผู้ฝึกสอนจะต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำที่สมาคมกีฬาว่ายน้ำ แห่งประเทศไทยรับรอง

อย่างน้อยระดับ 1 ข้ึนไป 

หน้าท่ีของสโมสรสมาชิกต่อสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่งระเบียบการหรือมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
3. สโมสรสมาชิกต้องรายงานสมาชิก ของนักกีฬาที่สังกัดและเปลี่ยนแปลงของสโมสรเช่นที่อยู่กรรมการ 

บริหารผู้สอนเป็นต้น (ถ้ามี) 
4. สโมสรสมาชิก ต้องชำระค่าบำรุงสโมสรสมาชิกประจำปีของปีถัดไปล่วงหน้าภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 

วิธีการสมัครเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายนำ้แห่งประเทศไทย 
1. ขอรับแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกที่สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยหรือทางเว็บไซต์สมาคมฯ 
2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเป็นสมาชิกและใบสมัครสโมสรสมาชิก/ชมรม 
3. ยื่นใบสมัครที่สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
4. ชำระค่าขึ้นทะเบียนสโมสรสมาชิกแรกเข้า สมัครสมาชิกใหม่เป็นเงิน 1,000 บาท และค่าบำรุงสมาชกิปี

ละ 1,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
5. สมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี  

(สำหรับปีแรกเข้าต้ังแต่วันทีส่มัคร - 31ธันวาคมของปีนั้น) 

วิธีการชำระเงิน 
1. ชำระด้วยตนเองท่ี สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ช้ันที่ 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา

ชนมพรรษา เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์ 02-170-9468 ,โทรสาร 02-170-9469 ,E-mail: thaitsa@swimming.or.th 

2. ชำระโอนเงินผ่านบัญชี  
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาคอสโม ออฟฟิศ พาร์คเมืองทองธานี  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 160 2 25058 9  
โทรสาร  02-170-9469 หรือ E-mail: thaitsa@swimming.or.th 

mailto:thaitsa@swimming.or.th
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คำร้องขอเป็นสมาชิก 

วันที่               

ข้าพเจ้า      อายุ  ปี  เป็นผู ้มีอำนาจทำ
การในนามของ สโมสร/ชมรม (ภาษาไทย)                            
ช่ือย่อ     (ภาษาอังกฤษ)           
ช่ือย่อ   (ถ้ามี) ม ีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย                      
เพื่อ                      
                             
 

   ลงช่ือ               ผู้มีอำนาจทำการในนามของ สโมสร/ชมรม 
          (                   ) 
   ตำแหน่ง     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบสมัครสโมสร/ชมรม 
วันที่..................................... 

ช่ือ-สกุล................................................................................อยู่บ้านเลขที่............................หมูท่ี่........................              
ซอย.....................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง..................................................... 
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
โทรศัพท.์.............................................โทรสาร...........................................เบอร์มือถือ........................................ 
E-mail........................................................เป็นผูม้ีอำนาจทำแทนในนาม สโมสร/ชมรม...................................... 
1. ช่ือสโมสร/ชมรม (ไทย)...................................................................................ช่ือย่อ........................................ 

   (อังกฤษ)............................................................................... ช่ือย่อ.......................................    
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  
(ประกอบด้วย ประธานสโมสร รองประธาน นายทะเบียน เหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ เป็นต้น) 

(1) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(2) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(3) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(4) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(5) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(6) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(7) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(8) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(9) ช่ือ-สกุล............................................................................................ตำแหน่ง ................................... 
(10) ช่ือ-สกุล..........................................................................................ตำแหน่ง................................... 
(11) ช่ือ-สกุล..........................................................................................ตำแหน่ง................................... 
(12) ช่ือ-สกุล..........................................................................................ตำแหน่ง................................... 

3. ที่อยู่สโมสร/ชมรม 
ที่อยู่ เลขที.่.......................หมู่ที.่....................... ซอย.....................................ถนน..................................

ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................
รหสัไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................โทรสาร............................เบอร์มอืถือ.......................... 
E-mail........................................................ 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. สระที่ใช้ประจำ ช่ือ...............................................................................................ขนาด...........................เมตร 
เลขที่..................หมู่ที.่................ ซอย............................ถนน............................ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.........................
โทรสาร................................เบอร์มอืถือ................................E-mail.................................................................... 
(แนบหนังสืออนุญาติให้ใช้สระว่ายนำ้มาด้วย) 
5. จำนวนนักกีฬา  ชาย............คน   หญิง...........คน   รวม................คน 
6. ช่ือผู้ฝึกสอน  (1)............................................................................................................................................... 
                    (2) ........................................................................... .................................................................. 
                    (3) ........................................................................... .................................................................. 
7. ต้องการใหส้่งเอกสารทางไปรษณีย์               ที่อยู่ผู้มีอำนาจทำการ          ที่อยู่สโมสร/ชมรม  

 
ข้าพเจา้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯทุกประการ 
และขอรับรองว่าข้อความตามใบสมคัรนี้เป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงช่ือ............................................ผูม้ีอำนาจทำการในนามสโมสร/ชมรม 

                                                    (...........................................) 
                                                       ประธานสโมสร/ชมรม 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
- กรุณากรอกบัญชีรายช่ือนักกีฬาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตน 
- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนคณะกรรมการบริหารสโมสร/ชมรม 
- การเป็นสโมสรสมาชิก เริ ่มตั ้งแต่วันที ่ 1 มกราคมหรือวันที ่สมัครเป็นสมาชิกและสิ ้นสุดในวันที่                            

31 ธันวาคม ของทกปี โดยจะต้องชำระค่าบำรุงสโมสรสมาชิก ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป 
ทั้งนี้สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยจะต้องสรุปจำนวนสโมสรสมาชิกและรายงานให้การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป 

  



 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
 

วันที่..................................... 

ผู้มีอำนาจ ข้าพเจ้า....................................................................ตำแหน่ง.............................................
ที่ตั้งสระ เลขที่..........................หมู่ที่...........................ซอย.....................................ถนน......................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................
เบอร์มือถือ............................................E-mail........................................................ทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อ
แสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้สระว่ายน้ำเพื่อตั้งเป็น สโมสร/ชมรม 

ผู้ได้รับอนุญาต ช่ือ-สกุล...............................................................ตำแหน่ง.............................................
อยูบ่้านเลขที่..........................หมู่ที.่..........................ซอย.....................................ถนน.........................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................
เบอร์มือถือ................................................E-mail..................................................ใช้สถานที่ตามที่กล่าวข้างต้น
เพื่อ........................................................................................ .............................................................................
ได้ต้ังแต่วันที่..........................................................เป็นต้นไป จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานสำคัญ 

 ขอรับรองว่าหนงัสอืฉบับนี้ได้ทำข้ึนด้วยความถูกต้องตามความเป็นจรงิ ทุกประการ 

 

ลงช่ือ.............................................ผู้มีอำนาจทำการ 

(.............................................) 

ตำแหน่ง..................................................... 

 

ลงช่ือ.............................................ผู้ได้รับอนญุาต 

(.............................................) 

ตำแหน่ง..................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบสำรวจประวัติผู้ฝึกสอน 

ช่ือ-สกุล (ไทย)........................................................................................................ .............................................. 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ).............................................................................. .......................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................เลขทีบ่ัตรประชาชน................................................................. 
ที่อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่..........................ซอย.......................................ถนน....................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................
รหสัไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร.........................................
เบอร์มือถือ...................................................................E-mail............................................................................. 
จบการศึกษาระดบั................................สาขา...........................................สถาบัน................................................ 
เมื่อปี พ.ศ. ..........................สถานที่ทำงาน.................................................เบอร์โทร........................................... 

1. เริ่มสอนครัง้แรก     มีนักกีฬา...................คน  สถานที่ฝกึสอน สระ...................................................... 
2. ปัจจุบัน                มีนักกีฬา...................คน  สถานที่ฝกึสอน สระ..................................................... 
3. นักกีฬาที่เคยฝกึสอนที่มีการพฒันาที่ดี ได้แก่.............................................................. ............................ 

........................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................... ..................................................... 
4. การเข้าอบรมผูฝ้ึกสอน 

(1)............................................................................................................................ ........ 
(2).................................................................................................................................... 
(3) ........................................................................................................................... ......... 
(4) .................................................................................................................................... 
 
 

                                                          ลงช่ือ...................................................... 
                                     (................................................) 

 
                                   ผู้ฝึกสอน 

                         ชมรม/สโมสร.................................................. 

 

หมายเหต ุ
- กรุณากรอกแบบสำรวจประวัติผู้ฝึกสอน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และแนบสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตน 
- กรุณาแนบหลักฐานการผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำที่สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยรับรอง

อย่างน้อยระดับ 1 ข้ึนไป 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

ขนาด 2 นิ้ว 



 

 

 
 
 

 

แบบสำรวจประวัตินักกีฬา 

ช่ือ-สกุล (ไทย)........................................................................................................ .............................................. 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ).............................................................................. .......................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................เลขทีบ่ัตรประชาชน................................................................. 
ที่อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่..........................ซอย.......................................ถนน....................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................
รหสัไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร.........................................
เบอร์มือถือ...................................................................E-mail.............................................................................
กำลังศึกษาระดับ..................................สาขา............................................สถาบัน................................................
ช่ือบิดา...............................................................อาชีพ.........................................เบอร์โทร.................................. 
ช่ือมารดา...........................................................อาชีพ.........................................เบอร์โทร.................................. 
ช่ือผู้ฝึกสอน....................................................................เบอร์โทร............... ......................................................... 

1. ประเภทกีฬาที่เข้าร่วม................................................ชนิดกฬีา................. ............................................. 
2. ข้อมูลด้านผลการแข่งขันกีฬา 

รายการแข่งขัน.............................................สถิติผลการแข่งขัน.............................พ.ศ. ...... .......... 
รายการแข่งขัน.............................................สถิติผลการแข่งขัน.............................พ.ศ. ................ 
รายการแข่งขัน.............................................สถิติผลการแข่งขัน.............................พ.ศ. ..... ........... 

3. สถิติการแข่งขันที่ดทีี่สุด 
รายการแข่งขัน.............................................สถิติผลการแข่งขัน.............................พ.ศ. ................ 

 
 
                                                          ลงช่ือ....................................................... 

                                     (.................................................) 
                                   นักกีฬา 

                         ชมรม/สโมสร..................................................... 

 

หมายเหต ุ
- กรุณากรอกแบบสำรวจประวัตินักกีฬาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตน 
 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

ขนาด 2 นิ้ว 



 

 

นักกีฬา (ชาย) 
 
 
 
 

 
ช่ือ.......................              ช่ือ.......................                ช่ือ.......................                ช่ือ.......................             
สกุล....................               สกุล....................                สกุล....................                 สกุล....................                
อายุ..................ปี               อายุ..................ปี                อายุ..................ปี                 อายุ..................ปี                   
 
 
 
 

 
ช่ือ.......................              ช่ือ.......................                ช่ือ.......................                ช่ือ.......................             
สกุล....................               สกุล....................                สกุล....................                 สกุล....................                
อายุ..................ปี               อายุ..................ปี                อายุ..................ปี                 อายุ..................ปี                   
 
 
 
 
 
ช่ือ.......................              ช่ือ.......................                ช่ือ.......................                ช่ือ.......................             
สกุล....................               สกุล....................                สกุล....................                 สกุล....................                
อายุ..................ปี               อายุ..................ปี                อายุ..................ปี                 อายุ..................ปี                    
 
 
 
 
 
ช่ือ.......................              ช่ือ.......................                ช่ือ.......................                ช่ือ.......................             
สกุล....................               สกุล....................                สกุล....................                 สกุล....................                
อายุ..................ปี               อายุ..................ปี                อายุ..................ปี                 อายุ..................ปี                   
 
 



 
 
 
 

นักกีฬา (หญิง) 
 
 
 
 

 
ช่ือ.......................              ช่ือ.......................                ช่ือ.......................                ช่ือ.......................             
สกุล....................               สกุล....................                สกุล....................                 สกุล....................                
อายุ..................ปี               อายุ..................ปี                อายุ..................ปี                 อายุ..................ปี                   
 
 
 
 

 
ช่ือ.......................              ช่ือ.......................                ช่ือ.......................                ช่ือ.......................             
สกุล....................               สกุล....................                สกุล....................                 สกุล....................                
อายุ..................ปี               อายุ..................ปี                อายุ..................ปี                 อายุ..................ปี                   
 
 
 
 
 
ช่ือ.......................              ช่ือ.......................                ช่ือ.......................                ช่ือ.......................             
สกุล....................               สกุล....................                สกุล....................                 สกุล....................                
อายุ..................ปี               อายุ..................ปี                อายุ..................ปี                 อายุ..................ปี                    
 
 
 
 
 
ช่ือ.......................              ช่ือ.......................                ช่ือ.......................                ช่ือ.......................             
สกุล....................               สกุล....................                สกุล....................                 สกุล....................                
อายุ..................ปี               อายุ..................ปี                อายุ..................ปี                 อายุ..................ปี                   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบขอต่ออายุสมาชิก 

วันที่..................................... 

ช่ือ-สกุล (ไทย)...................................................ที่อยูบ่้านเลขที่................หมูท่ี่..............ซอย...............................
ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...............................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์...........................................
โทรสาร....................................เบอร์มอืถือ.............................................E-mail................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนในนาม สโมสร/ชมรม.............................................ตำแหน่ง........................................ 
ช่ือสโมสร/ชมรม (ไทย)…………………….........................................……..ช่ือย่อ…….....................………................... 

                (อังกฤษ)………………………..............................….......ช่ือยอ่……………......................................... 
ที่อยู่ปจัจบุันสโมสร/ชมรม 
อยู่บ้านเลขที่...........................หมูท่ี่..........................ซอย.......................................ถนน....................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................
รหสัไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร.........................................
เบอร์มือถือ...................................................................E-mail............................................................................. 
ที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์ (     ที่อยูเ่ดียวกับที่อยูส่โมสร) 
อยู่บ้านเลขที่...........................หมูท่ี่..........................ซอย.......................................ถนน....................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................
รหสัไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร.........................................
เบอร์มือถือ...................................................................E-mail............................................................................. 
ชำระคา่ต่ออายสุมาชิก จำนวน 1,000 บาท 
 ชำระเงินสด 
 โอนผ่านบัญชี สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทย สาขาคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค 

เมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 160 2 25058 9 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้มีอำนาจทำการในนามสโมสร/ชมรม 
                                                  (...............................................) 
                                        ตำแหน่ง..................................................... 
 
โทรศัพท์   0-2170-9468 
โทรสาร     0-2170-9469 
E-mail:  thaitsa@swimming.or.th 



Website:  www.swimming.or.th 
 
 
 
 
 

 

 

คำร้องขอเปลี่ยนช่ือประธานสโมสร 
 

 ข้าพเจ้า....................................................................................................อายุ............. .........................ปี 
เป็นผู้มีอำนาจทำการในนามสมาชิกสโมสร/ชมรม................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอเปลีย่นช่ือประธานสโมสร........................................................................................................ 
จากเดิม ช่ือ...................................................................นามสกุล.......................................................................... 
เบอร์โทรติดต่อ............................................................. 
เปลี่ยนเป็น ช่ือ..............................................................นามสกุล.......................................................................... 
เบอร์โทรติดต่อ............................................................. 
เนื่องจาก............................................................................................................................................. .................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ.................................................ผูม้ีอำนาจทำการในนามสโมสร/ชมรม 

                                               (....................................................) 
                                        ตำแหน่ง........................................................... 

 
  

http://www.swimming.or.th/


 

 
 
 

 

คำร้องขอเปลี่ยนช่ือสโมสรสมาชิก 
 

 ข้าพเจ้า....................................................................................................อายุ............. .........................ปี 
เป็นผู้มีอำนาจทำการในนามสมาชิกสโมสร/ชมรม................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอเปลีย่นช่ือประธานสโมสร........................................................................................................ 
จากเดิม สโมสร/ชมรม.......................................................................................................................................... 
เปลี่ยนเป็น สโมสร/ชมรม............................................................................................................................ ......... 
เนื่องจาก.................................................................................................................... ........................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 

 
ลงช่ือ.................................................ผูม้ีอำนาจทำการในนามสโมสร/ชมรม 

                                               (....................................................) 
                                        ตำแหน่ง........................................................... 

 
 

 

 


