
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเรือพาย 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดชุมพร 
****************** 

 
1. สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 
  นายกสมาคม    พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ 
  เลขาธิการ    นาวาเอก นฤพล เกิดนาค 
 สถานท่ีติดต่อ    ช้ัน 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

    เลขท่ี 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค าแหง  
    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

   โทรศัพท์/โทรสาร  0 2170 9235 6 
  E-mail    office@rcat.or.th 

   โทรศัพท์/โทรสาร  0 2186 7111 ต่อ 8922   
2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ประธานฝ่ายกีฬาเรือพายของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ 
  ผู้แทนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย     รองประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ       กรรมการ 
    นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ        กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง       กรรมการและเลขานุการ 
    พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา  ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ     กรรมการ 
ผู้แทนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
ผู้แทนกองนิติการ กกท.       กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.   กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค  ประกอบด้วย 
ผู้แทนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาเรือพาย กรรมการ 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย กรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีมท่ีเข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี) กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง  กรรมการและเลขานุการ 
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4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  

4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550  
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (International canoe Federation: ICF) สหพันธ์เรือ

กรรเชียงนานาชาติ (International Rowing Federation: FISA) และสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติ 
(International Dragon Boat Federation: IDBF) รวมท้ังกติกาการแข่งขันของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 
ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

4.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาใด ๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและกติกาการแข่งขันดังกล่าว การวินิจฉัยในกรณีนั้น ๆ ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ข้อ 3.1 และ 3.2 แล้วแต่กรณี และค าตัดสินของ
คณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นท่ีส้ินสุด 

5. คุณสมบัติของนักกีฬา  
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเกิดใน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และรุ่นยุวชน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งเกิดใน พ.ศ. 2545 
เป็นต้นมา 

6. ประเภทการแข่งขัน รวม 7 ประเภท 50 รายการ ดังนี้  
6.1 เรือแคนู/คยัค (Canoe/Kayak) 18 รายการ คือ  
- แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 200 เมตร  - แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 200 เมตร  
- แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร  - แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 500 เมตร 
- แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร  - แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ1,000 เมตร 
- คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 200 เมตร  - คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 200 เมตร 
- คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 500 เมตร  - คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 500 เมตร  
- คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร  - คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร 
- คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 200 เมตร  - คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 200 เมตร 
- คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 500 เมตร  - คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 500 เมตร  
- คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000 เมตร  - คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 1,000 เมตร 

6.2 เรือยาวประเพณ ี(Traditional Boat Race) 12 รายการ คือ  
- เรือยาว  5 ฝีพาย  ชาย  (5 Paddles)  ระยะ 200 เมตร    
- เรือยาว  5 ฝีพาย  หญิง  (5 Paddles)  ระยะ 200 เมตร 
- เรือยาว  5 ฝีพาย  ชาย  (5 Paddles)  ระยะ 500 เมตร    
- เรือยาว  5 ฝีพาย  หญิง  (5 Paddles)  ระยะ 500 เมตร  
- เรือยาว  5 ฝีพาย  ชาย  (5 Paddles)  ระยะ 1,000 เมตร    
- เรือยาว  5 ฝีพาย  หญิง  (5 Paddles)  ระยะ 1,000 เมตร 
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย  ชาย  (10TBR) ระยะ 200 เมตร   
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย  หญิง  (10TBR) ระยะ 200 เมตร 
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย  ชาย  (10TBR) ระยะ 500 เมตร   
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย  หญิง  (10TBR) ระยะ 500 เมตร  
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย  ชาย  (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร   
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย  หญิง  (10TBR) ระยะ 1,000เมตร  
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6.3 เรือกรรเชียง (Rowing) 8 รายการ คือ 

- เรือกรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 500 เมตร  - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 500 เมตร 
  - เรือกรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ1,000 เมตร  - เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 1,000 เมตร 
  - เรือกรรเชียง 1 คน หญิง (W1X) ระยะ 500 เมตร  - เรือกรรเชียง 2 คน หญิง (W2X) ระยะ 500 เมตร 
  - เรือกรรเชียง 1 คน หญิง (W1X) ระยะ1,000 เมตร  - เรือกรรเชียง 2 คน หญิง (W2X) ระยะ 1,000 เมตร 
 6.4 เรือสลาลอมน้้าเรียบ 4 รายการ คือ 
  - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย   - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง 
  - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย   - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง 
 6.5 เรือคยัค รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2 รายการ คือ 
  - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร  - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร 
 6.6 เรือกรรเชียง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2 รายการ คือ 
  - กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร - กรรเชียง 1 คน หญิง พายคู่ (W1X) ระยะ 500 เมตร 
 6.7 เรือสลาลอมน้้าเรียบ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี4 รายการ คือ 
  - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย   - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง 
  - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย   - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง 
7. จ้านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ทีม  

7.1 จ้านวนนักกีฬาในแต่ละทีม  
7.1.1 เรือแคน/ูคยัค เรือกรรเชียง และเรือสลาลอม 
- การส่งรายชื่อนักกีฬาแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ก าหนดให้แต่ละจังหวัดต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันเรือแต่ละประเภท ดังนี ้ 
- เรือแคนู  ชาย  ไม่เกิน 6 คน  
- เรือคยัค  ชาย  ไม่เกิน 6 คน  
- เรือคยัค  หญิง  ไม่เกิน 6 คน  
- เรือกรรเชียง  ชาย  ไม่เกิน 6 คน  
- เรือกรรเชียง  หญิง  ไม่เกิน 6 คน 
- เรือคยัคสลาลอม  ชาย ไม่เกิน 3 คน  
- เรือคยัคสลาลอม หญิง ไม่เกิน 3 คน 
- เรือแคนูสลาลอม  ชาย ไม่เกิน 3 คน  
- เรือแคนูสลาลอม หญิง ไม่เกิน 3 คน 
- เรือคยัค ยุวชน  ชาย ไม่เกิน 2 คน 
- เรือคยัค ยุวชน   หญิง ไม่เกิน 2 คน 
- เรือกรรเชียง ยุวชน  ชาย ไม่เกิน 2 คน 
- เรือกรรเชียง ยุวชน  หญิง ไม่เกิน 2 คน 
- เรือคยัคสลาลอม ยุวชน ชาย  ไม่เกิน 2 คน 
- เรือคยัคสลาลอม ยุวชน หญิง  ไม่เกิน 2 คน 
- เรือแคนูสลาลอม ยุวชน ชาย  ไม่เกิน 2 คน 
- เรือแคนูสลาลอม ยุวชน หญิง  ไม่เกิน 2 คน 
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- การส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - ระดับชาติ ก าหนดให้ทีมจังหวัดท่ีผ่านการ

คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคยืนยันรายช่ือนักกีฬา เพื่อแจ้งใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
- เรือแคนู 1 คน   ไม่มีส ารอง  
- เรือแคนู 2 คน   ส ารอง 1 คน  
- เรือคยัค 1 คน   ไม่มีส ารอง  
- เรือคยัค 2 คน   ส ารอง 1 คน  
- เรือกรรเชียง 1 คน  ไม่มีส ารอง  
- เรือกรรเชียง 2 คน  ส ารอง 1 คน 
- เรือคยัคสลาลอม 1 คน ไม่มีส ารอง 
- เรือแคนูสลาลอม 1 คน ไม่มีส ารอง 

7.1.2 เรือยาวประเพณี นักกีฬาทีมชาย จ านวน ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 21 คน นักกีฬาทีมหญิง  
จ านวน ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วย 

- การส่งรายชื่อนักกีฬาแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ก าหนดให้แต่ละจังหวัด ต้องส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันเรือยาวประเพณี ดังนี้  
- เรือยาว 5 ฝีพาย  นักกีฬาไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย  นักกีฬาไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 14 คน (ฝีพายไม่น้อยกว่า 8 แต่ไม่เกิน 10 คน) 

- การส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ก าหนดให้ทีมจังหวัดท่ีผ่านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคยืนยันรายช่ือนักกฬีาเรือยาวประเพณี  ดังนี ้

   - เรือยาว 5 ฝีพาย  นักกีฬาไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน (รวมนักกีฬาส ารอง 2 คน)  
   - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย  นักกีฬาไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 14 คน (รวมนักกีฬาส ารอง 2 คน) 

7.2 ผู้ควบคุมทีม  
7.2.1 ผู้จัดการทีมเรือพาย 1 คน  
7.2.2 ผู้ฝึกสอนเรือคยัค ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน  
7.2.3 ผู้ฝึกสอนเรือยาว ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน 
7.2.4 ผู้ฝึกสอนเรือแคนู ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน  
7.2.5 ผู้ฝึกสอนเรือกรรเชียง ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 คน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 คน 
7.2.6 ผู้ฝึกสอนเรือสลาลอม ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน 1 คน 

8. หลักเกณฑ์การแข่งขันคัดเลือกในระดับภาค 
8.1 ก าหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกในแต่ละรายการ ตามระยะท่ีก าหนดตามปะเภทการแข่งขันที่ระบุในข้อ 6. หรือ

ตามความเหมาะสมของสนามแข่งขันนั้นๆ เฉพาะรายการ เรือกรรเชียง 1 คน, เรือกรรเชียง 2 คน, เรือแคนู 1 คน, เรือ
แคนู 2 คน, เรือคยัค 1 คน ,เรือคยัค 2 คน เรือยาว 5 ฝีพาย เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย และเรือสลาลอม โดยทีมชนะ
อันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ในระดับภาคจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ภาคละ 2 ทีม และให้สิทธ์จังหวัด
เจ้าภาพ (จังหวัดชุมพร) จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - 
ระดับชาติ โดยนักกีฬาไม่ต้องลงแข่งขันรอบคัดเลือก – ระดับภาค  รวมเป็น 11 ทีม  

8.2 รุ่นยุวชน เรือกรรเชียง 1 คน, เรือคยัค 1 คน และเรือสลาลอม โดยทีมชนะอันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ในระดับ
ภาคจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ภาคละ 2 ทีม และให้สิทธ์จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดชุมพร) จัดการ
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แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - ระดับชาติ โดยนักกีฬาไม่ต้องลง
แข่งขันรอบคัดเลือก – ระดับภาค  รวมเป็น 11 ทีม 

8.3 รายการท่ีสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ประกาศให้เกียรติและให้สิทธิพิเศษส าหรับนักกีฬาเรือพายทุก
ประเภทในรายการ 1-2 คน ท่ีสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ประกาศเรียกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศ ในระดับ
ภาคจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ตามข้อ 8.6 เมื่อน ามารวมแล้วไม่เกิน 12 ทีม 

8.4 กรณีหากภาคใดท่ีมีทีมไม่ครบจ านวน ให้พิจารณาทีมอันดับ 3 และ 4 ในภาคอื่นทดแทนได้ เพื่อให้ครบ 5 ทีม 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - ระดับชาติ   

8.5 นักกีฬาสามารถลงแข่งขันในประเภทใดประเภทหนึ่งระหว่างเรือแคนู เรือคยัค เรือกรรเชียง เรือสลาลอม หรือ 
เรือยาว เท่านั้น และต้องเลือกเล่นรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น  

8.6 สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จะให้เกียรติและให้สิทธิพิเศษส าหรับนักกีฬาเรือพายทุกประเภทในรายการ 1-2 
คน ท่ีสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ประกาศเรียกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศ เพื่อภารกิจการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 
กีฬาเอเช่ียนเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ และรายการนานาชาติอื่นๆ โดยสมาคมกีฬาจังหวัดต้นสังกัดจะต้องยื่นใบสมัครเข้า
แข่งขัน และมีช่ือในจ านวน ตามข้อ 7 และแจ้งให้สมาคมฯ ทราบเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษไม่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบ
คัดเลือกในระดับภาค  
9. วิธีการจัดการแข่งขัน  

9.1 สนามแข่งขันยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 100 เมตร มีลู่พาย 4 ลู่ กว้างลู่ละ 13.5 เมตร  
9.2 รอบแรก (Heat) แข่งขันแบบแบ่งสาย ๆ ละ 3-4 ทีม โดยวิธีจับสลากแบ่งสาย ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
9.3 ระบบการจัดการแข่งขันเรือแคนู เรือคยัค เป็นไปตามกติกาของ ICF มีรอบก่อนชิงชนะเลิศ (Semi Final) เรือ

กรรเชียง เป็นไปตามกติกาของ FISA มีรอบแก้ตัว (Repechage) และเรือยาว 5 ฝีพาย และ 10 ฝีพาย เป็นไป
ตามกติกาของ IDBF มีรอบก่อนชิงชนะเลิศ (Semi Final) รวมท้ังเป็นไปตามกติกาท่ีสมาคมเรือพายแห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

9.4 ทีมชนะท่ี 1 และ 2 ในรอบก่อนชิงชนะเลิศ (Semi Final) รวมเป็น 4 ทีม ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (Final)  
9.5 การจับสลากแข่งขัน  

9.5.1 การจับสลากแบ่งสาย, ลู่พายและหมายเลขเรือ ในรอบแรก (Heat) จะด าเนินการในวันประชุมผู้จัดการทีม  
9.5.2 ในรอบก่อนชิงชนะเลิศ (Semi Final) และรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ (Final) ก าหนดวิธีการ จัดลู่ตาม

ระบบสากล หรือคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก าหนด 
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  

10.1 การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  
การสมัครเข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 7 ข้อท่ี 23 - 29 หากไม่ทันภายในเวลาท่ีก าหนด จะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันใน
ครั้งนี้  

10.2 การยืนยันรายชื่อนักกีฬา  
10.2.1 ผู้จัดการทีมจะต้องส่งใบยืนยันรายช่ือนักกีฬา พร้อมระบตุ าแหน่งต่างๆ ของนักกีฬา แต่ละทีมให้   

คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทราบหลังจากประชุมผู้จัดการทีม เสร็จ ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง   
10.2.2 แต่ละจังหวัดจะต้องส่งยืนยันรายช่ือและจ านวนนักกีฬา รวมทั้งผู้ควบคุมทีม ท่ีได้สิทธิ์ในการคัดเลือก

ระดับภาค ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ ก่อนการแข่งขันระดับชาติ ตามระยะเวลาท่ีการกีฬาแห่ง
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ประเทศไทยก าหนด ตามท่ีคณะผู้แทนผู้ตัดสินสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยได้ส่งรายช่ือนักกีฬา
ระดับภาค ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 10.3 การรายงานตัว  
10.3.1 ทุกทีมท่ีเข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัวทุกคน รวมท้ังนักกีฬาส ารอง ก่อนการแข่งขันประเภทนั้นๆ 30 

นาที พร้อมบัตรประจ าตัว นักกีฬา และสวมเส้ือชูชีพให้เรียบร้อย และจะต้องอยู่ในพื้นท่ีก าหนดจนกว่า
จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น  

10.3.2 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนประจ าทีม จะได้รับอุปกรณ์การแข่งขันทุกอย่างตามจ านวนท่ีก าหนด  
ณ ท่ีรายงานตัว  

10.3.3 จะต้องตรวจสภาพและจ านวนอุปกรณ์ท่ีได้รับ หากมีการช ารุดเสียหาย หรือไม่ครบจ านวน ต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนลงเรือเพื่อไปแข่งขัน  

10.3.4 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน จะไม่รับคืนอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย หรือไม่ครบตามจ านวน เมื่อลงเรือ
เพื่อไปแข่งขันหรือในระหว่างการแข่งขัน  

10.3.5 เมื่อจบการแข่งขันในประเภทนั้นๆ แล้ว จะต้องคืนอุปกรณ์ท่ีได้รับมอบไป หากช ารุดหรือสูญหายด้วย
เหตุอันไม่สมควร คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันอาจพิจารณาให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นได้  

10.3.6 นักกีฬาท่ีเข้าไปรายงานตัวจะต้องสวมรองเท้าทุกคน 
10.4 การขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทนหลังจากยืนยันรายชื่อแล้ว  

10.4.1 เรือกรรเชียง, เรือแคนู/คยัค ถือตามกติกาของสหพันธ์ กล่าวคือ การเปล่ียนตัวต้องเปล่ียนเฉพาะกรณีท่ี
นักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วย โดยแพทยเ์ป็นผู้รับรอง และให้ใช้นักกีฬาส ารองท่ีส่งช่ือมาแล้วเท่านั้นลงท า
การแข่งขันแทน ผู้จัดการทีม จะต้องแจ้งการขอเปล่ียนตัวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคจัดการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ของการแข่งขันพวกท่ี 1 ในรอบแรกของประเภทนั้น ๆ 

10.4.2 เรือยาว 5 ฝีพาย และเรือยาวมังกร 10 ฝีพาย สามารถเปล่ียนตัวได้โดยใช้ตัวส ารองท่ีเหลือ โดยผู้จัดการ
ทีม ต้องแจ้งการขอเปล่ียนตัวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเทคนิคจัดการแข่งขัน ก่อนการ
แข่งขัน 30 นาทีในเท่ียวนั้น ๆ 

10.5 การลงเรือ  
10.5.1 เมื่อได้รับอนุญาตให้ลงเรือเพื่อการแข่งขัน นักกีฬาต้องน าอุปกรณ์ตามจ านวนท่ีได้รับลงเรือและพายไป

ยังจุดเริ่มต้นการแข่งขันโดยไม่ชักช้า และไม่รบกวนทีมอื่นท่ีจะแข่งขันหรือก าลังแข่งขัน และควรไปถึง
จุดปล่อยก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน (ประมาณ 10 นาที)   

10.5.2 ในเรือยาวมังกร 10 ฝีพาย จะมีใบพายส ารองให้ 1 ใบ ส่วนเรือประเภทอื่นๆจะไม่มีใบพายส ารอง กรณี
ใบพายหักหรือช ารุดเสียหาย เป็นความรับผิดชอบของนักกีฬา ไม่สามารถร้องขอให้แข่งขันใหม่ได้  

10.5.3 ผู้เข้าแข่งขันคนใดไม่ลงแข่งขันหรือไม่พร้อมท่ีจะแข่งขันตามท่ีก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลง
ท าการแข่งขันตามค าส่ังคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันหรือกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้ และให้
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 

10.5.4 น าเรือเข้าประจ าลู่ปล่อยเรือทันที เมื่อได้รับการประกาศของผู้ปล่อยเรือก่อนการแข่งขันในเท่ียวนั้น ๆ  
5 นาที เพื่อเริ่มการแข่งขัน  

10.6 การปล่อยเรือ  
10.6.1 ก่อนการแขง่ขันในรายการนัน้ๆ นักกีฬาต้องน าเรือเข้าจุดปล่อย อย่างน้อย 5 นาที กรรมการปล่อยเรือ

จะประกาศ เท่ียวหรือรายการการแข่งขัน พร้อมท้ังตรวจสอบช่ือทีมและแจ้งลู่ให้แต่ละทีมทราบ 
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10.6.2 นักกีฬาทุกคนจะต้องประคองเรือให้ตรงและนิ่ง 
10.6.3 เมื่อผู้ปล่อยเรือ เห็นเรือทุกล าเรียบร้อย ผู้ปล่อยเรือจะให้สัญญาณการแข่งขันทันที 
10.6.4 การระงับการปล่อยเรือ ท่ีเห็นว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบกัน เป็นอ านาจของผู้ปล่อยเรือเท่านั้น 
10.6.5 การบอก “ไม่พร้อม” ของเรือล าใด จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปล่อยเรือด้วย ซึ่งอาจจะเตือน เมื่อเห็นว่า 

เป็นการเอาเปรียบเสียเปรียบและอาจจะปรับเป็นฟาล์ว ครั้งท่ี 1 ได้ เมื่อยัง กระท าอีก 
10.6.6 เมื่อกรรมการปล่อยเรือประกาศ “สองนาที” จะท าการแข่งขันในเท่ียวหรือรายการนั้นๆ นักกีฬาต้องน า

เรือเข้าประจ าจุดปล่อย ตามลู่ของตัวเอง 
10.6.7 กรรมการปล่อยเรือ อาจให้นักกีฬาท่ีมาเข้าจุดปล่อยเรือหลังก าหนดเวลาปล่อยเรือ ออกจากการแข่งขัน 
10.6.8 เมื่อถึงก าหนดเวลาแข่งขัน กรรมการปล่อยเรือให้สัญญาณปล่อยเรือไปแล้ว ถ้านักกีฬามาไม่ทัน

ก าหนดเวลาแข่งขัน ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในเท่ียวนั้นๆ  
10.6.9 ผู้ก ากับเส้นปล่อยเรือ (Aligner) เมื่อเห็นหัวเรือเสมอกัน เรือท้ังหมดอยู่ในแนวเส้นปล่อยตัว เห็นว่าเรือ

ทุกล าพร้อมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน ผู้ก ากับเส้นปล่อยเรือจะให้สัญญาณโดยการยกธงขาว และผู้ปล่อยเรือ (starter ) 
จะออกค าส่ังปล่อยเรือตามประเภทเรือแต่ละชนิดของเรือ   

- เรือยาว 5 ฝีพาย ผู้ปล่อยเรือจะใช้ค าส่ังปล่อยเรือ “เรือพร้อม ระวงั ตามด้วยสัญญาณแตรปล่อย”  
- เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ผู้ปล่อยเรือจะใช้ค าส่ังปล่อยเรือ “Are you ready ..... attention ” ตามด้วยสัญญาณ

แตรปล่อย ( ใบพายต้องอยู่เหนือน้ า) 
- เรือแคนู/คยัค ผู้ปล่อยเรือจะใช้ค าส่ังปล่อยเรือ “ Ready set go” หรือแทนค าว่า “go” ด้วยสัญญาณแตรปล่อย 

(ภายใน ๑๐ วินาที)” 
- เรือกรรเชียง ผู้ปล่อยเรือจะใช้ค าส่ังปล่อยเรือ “Attention ” ตามด้วยสัญญาณแตรปล่อย” 
10.6.10 การฟาล์ว คือการออกเรือก่อนสัญญาณปล่อยเรือจะเริ่มขึ้น ผู้ปล่อยเรือจะให้สัญญาณแตร 2 ครั้ง 

ติดต่อกันพร้อมยกธงสัญญาณสีแดงเพื่อหยุดการแข่งขันและให้นักกีฬากลับมาเริ่มปล่อยเรือใหม่ นักกีฬาทีมใด ท่ีฟาล์วซ้ า
กันสองครั้ง จะถูกปรับให้เป็นแพ้ในเท่ียวนั้น และต้องออกจากการแข่งขัน (Disqualified) 

10.7 การพายในระหว่างการแข่งขัน  
10.7.1 เรือแคนู/คยัค และเรือยาว เรือทุกล าต้องพายอยู่ในลู่ของตนและพยายามให้อยู่กลางลู่ตลอดเวลา 
10.7.2 กรณีคล่ืนลมแรงหรือบังคับเรือยากเมื่อเรือจะออกนอกลู่ ต้องพยายามพายเรือกลับมาอยู่ในลู่ของตนเอง 

โดยไม่กีดขวางเรือล าอื่น การฟาล์วจะอยู่ในดุลพินิจของกรรมการก ากับลู่ (Course Umpire)  
10.7.3 การต้ังใจให้เกิดการกีดขวาง เพื่อให้เรือพวกเดียวกัน ได้อันดับท่ีดี เพื่อเข้ารอบหรือเป็น ผู้ชนะ กรรมการ

ก ากับลู่จะพิจารณาให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที  
10.7.4 เรือกรรเชียง นักกีฬาต้องเช่ือฟังกรรมการก ากับลู่ในการพายเรือ ในกรณีออกนอกลู่ของตนเองแต่ไม่กีด

ขวางเรือล าอื่น ไม่ถือว่าเป็นการฟาล์ว 
 10.7.5 นักกีฬาจะต้องพายบริเวณกลางลู่ การพายไม่อยู่กลางลู่จะถูกเรียกให้กลับมาบริเวณกลางลู่ 2 ครั้ง ถ้า

ยังคงพายไม่อยู่กลางลู่อีกจะถูกเตือน หากยังคงพายไม่อยู่บริเวณกลางลู่หลังจากถูกเตือนแล้ว จะถูกให้ออกจากการแข่งขัน
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายหลังจากได้รับรายงานจากกรรมการสนาม 

10.8 การตัดสินการเข้าเส้นชัย  
10.8.1 เรือล าใดเขา้เส้นชัยก่อน-หลัง กรรมการเส้นชัยจะเป็นผู้ตัดสิน 
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10.8.2 การตัดสินแพ้-ชนะ จะตัดสินโดยส่วนปลายสุดของเรือตามสภาพ สัมผัสเส้นสมมุติของเส้นชัย และอยู่ใน

ลู่ของตนเท่านั้น (ยกเว้นเรือกรรเชียง) ท้ังนี้ฝีพายต้องอยู่ครบตามจ านวนของเรือพาย ประเภทนั้นๆ 
ต้ังแต่เริ่มการแขง่ขันจนส้ินสุดการแข่งขัน (ใช้ส าหรับประเภทเรือ แคนู/คยัค) 

10.8.3 การตัดสินแพ้-ชนะ ประเภทเรือยาว 5 ฝีพาย และเรือยาวมังกร 10 ฝีพาย จะตัดสินโดยส่วนปลายสุด
ของเรือ สัมผัสเส้นสมมุติของเส้นชัย และอยู่ในลู่ของตนเท่านั้น ท้ังนี้ฝีพายต้องอยู่ครบตามจ านวนของ
เรือ ต้ังแต่เริ่มการแข่งขันจนท้ายเรือผ่านเส้นสมมุติของเส้นชัย  

10.8.4 ในกรณีเรือล่มก่อนหัวเรือสัมผัสเส้นชัย นักกีฬาจะต้องขึ้นเรือเองและพายให้ถึงเส้นชัยจึงจะถือว่าเข้า
เส้นชัยแล้ว  

10.8.5 กรณีมีการสมยอมกัน หรือเห็นได้ว่ามีความต้ังใจหรือจงใจท่ีกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดท าให้การ
แข่งขันไม่สมศักดิ์ศรี เพื่อเหตุผลใด ๆ ก็ตาม คณะกรรมการผู้ตัดสินอาจพิจารณาตัดสิทธิการแข่งขัน
นักกีฬาทีมนั้น ท้ังนี้ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน และถือว่าค าตัดสินนั้นเป็นท่ีส้ินสุด 

11. การแต่งกายของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม  
11.1 นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทสะ  
11.2 ในการแข่งขันต้องแต่งกายตามท่ีสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยก าหนด นักกีฬาประเภททีม (ต้ังแต่ 2 คน

ขึ้นไป) ต้องสวมเส้ือให้เหมือนกัน กรณีมีเครื่องหมายการค้า การโฆษณา ท่ีไม่ใช่ช่ือจังหวัด ช่ือภาค ต้องไม่
เกิน 2x3 นิ้ว  

12. มารยาทของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม  
นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกคน ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของนักกีฬาและ       

ผู้ควบคุมทีมท่ีดี รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความ
เคารพผู้ท่ีอาวุโสกว่า และเป็นมิตรกับทุกคน ตลอดจนรู้แพ้ รู้ชนะ และให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน  
 12.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะก าหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องการฝึกซ้อม เพื่อเป็นข้อ
ห้ามและข้อปฏิบัติ ดังนั้น ถ้านักกีฬาและผู้ควบคุมทีมไม่ปฏิบัติตามตารางการฝึกซ้อม 
  - ครั้งท่ี 1 คณะกรรมการจะให้ใบเหลือง เพื่อตักเตือน 
  - ครั้งท่ี 2 ถ้าได้ใบเหลืองครั้งท่ี 2 นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในรายการนั้นๆ ผู้ควบคุมทีมจะ
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมเรือพายฯ เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
 12.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะก าหนดเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัย เรื่องกฎการจราจรทางน้ า  
( ในช่วงการฝึกซ้อมและแข่งขัน ) เพื่อเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ดังนั้น ถ้านักกีฬาและผู้ควบคุมทีมไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
ทางน้ า 
  - ครั้งท่ี 1 คณะกรรมการจะให้ใบเหลือง เพื่อตักเตือน 
  - ครั้งท่ี 2 ถ้าได้ใบเหลืองครั้งท่ี 2 นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ในรายการนั้นๆ ผู้ควบคุมทีมจะ
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมเรือพายฯ เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
13. การประท้วง  

13.1 การประท้วงต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นประท้วงตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
ประท้วง พ.ศ.2550 หมวด 10 ข้อท่ี 33 - 35  

13.2 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดจะเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามข้อท่ี 34 (1) พร้อมเงินประกนั 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
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13.3 การประท้วงเทคนิคกีฬา ผู้จัดการทีมจะเป็นผู้ยื่นประท้วงตามข้อท่ี 34 (2) และจะต้องยื่นประท้วง ภายใน 30 

นาที หลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
13.4 ค าตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ท้ังสองคณะถือเป็นท่ีส้ินสุด  
13.5 เงินประกันการประท้วง จะได้รับคืนหรือไม่ ให้ถือปฏิบัติตามหมวด 10 การประท้วง ถือเป็นท่ีส้ินสุด  
13.6 หากผู้ประท้วงไม่ยอมรับผลการพิจารณาค าประท้วงนั้น แล้วไม่รักษามารยาทและสร้างความเส่ือมเสียให้กับ

การแข่งขัน คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันจะพิจารณาโทษ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกีฬาเรือพายท่ีสมาคมฯ เข้าไป
มีส่วนร่วม เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และจะรายงานให้ต้นสังกัดทราบต่อไป รวมทั้งอาจแจ้งความด าเนินคดี
ทางอาญา ในกรณีท่ีมีความผิดทางอาญาเกิดขึ้น  

13.7 ทีมกีฬาเรือพายจังหวัดใดท่ีผู้จัดการทีมไม่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม และไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 
ทีมจังหวัดนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงใด ๆ ท้ังส้ิน แต่ยังสามารถปฏิบัติหน้าท่ีผู้จัดการทีมในเรื่องอื่น ๆ 
ต่อไปได้  

14. หน้าที่ของผู้ควบคุมทีม  
14.1 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องเป็นผู้ท่ีมีช่ือท่ีระบุไว้ในบัญชีรายช่ือ เท่านั้น  
14.2 ผู้จัดการทีม มีหน้าท่ีในการเข้าประชุม การยื่นประท้วง การขอเปล่ียนตัว การจับสลากต่าง ๆ  
14.3 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน จะต้องแจ้งระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน ก าหนดการแข่งขัน หรือสิทธิ

อื่นใดให้นักกีฬาทราบโดยตลอด เพื่อประโยชน์ของทีมและเพื่อความเรียบร้อยในการแข่งขัน  
14.4 ผู้ฝึกสอน นอกจากให้การฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆ ยังมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้จัดการทีม ในการก ากับดูแลการ

รายงานตัว และเรื่องการเจ็บป่วย (ถ้ามี)  
ในการประชุมผู้จัดการทีมอนุญาตให้ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ติดตาม 1 คน เป็นผู้แทนทีมกีฬาเรือพายของ
จังหวัด เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม เท่านั้น   

15. อุปกรณ์การแข่งขัน  
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพ จะเป็นผู้ด าเนินการหลัก และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

จะเป็นผู้สนับสนุนในการจัดหา พร้อมท้ังให้การรับรองอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน โดยก าหนดวิธีการ ข้อห้ามและการ
อนุญาต ไว้ดังนี้  

15.1 อนุญาตให้น าเรือและไม้พายทุกชนิดมาเองได้ แต่ต้องน ามาให้แจ้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันตรวจสอบ
เพื่อรับรองอุปกรณ์ ในวันประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องได้มาตรฐาน ตามท่ีสมาคมเรือ
พายแห่งประเทศไทยรับรอง ดังนี้ 

15.1.1 เรือกรรเชียง 1 คน   น้ าหนักไม่น้อยกว่า 14 กก. 
15.1.2 เรือกรรเชียง 2 คน   น้ าหนักไม่น้อยกว่า 27 กก. 
15.1.3 เรือแคนู 1 คน   น้ าหนักไม่น้อยกว่า 16 กก. 
15.1.4 เรือแคนู 2 คน   น้ าหนักไม่น้อยกว่า 20 กก. 
15.1.5 เรือคยัค 1 คน   น้ าหนักไม่น้อยกว่า 12 กก. 
15.1.6 เรือคยัค 2 คน   น้ าหนักไม่น้อยกว่า 18 กก.  
15.1.7 เรือคยัคสลาลอม 1 คน น้ าหนักไม่น้อยกว่า  8 กก. 
15.1.8 เรือแคนูสลาลอม 1 คน   น้ าหนักไม่น้อยกว่า  9 กก. 
15.1.9 เรือยาว 5 ฝีพาย   น้ าหนักไม่น้อยกว่า 85 กก. ( รวมโขนหัวและโขนท้าย ) 
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ตัวเรือยาวไม่เกิน 12.50 เมตร วัดจากส่วนของหัวเรือถึงท้ายเรือแต่ไมว่ัดรวมส่วนหัวเรือและท้ายเรือท่ีถอดออก

ได้ (โขนหัวและโขนท้าย) ท้ังนี้ไม่ก าหนดความกว้างของตัวเรือ และวัสดุท่ีใช้ผลิต 
15.1.10 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย น้ าหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ( โดยไม่รวม กลอง เก้าอี้ ใบพายส าหรับคัดท้าย 

หัวเรือและท้ายเรือ ) 
15.1.11 ใบพายเรือยาว 5 ฝีพาย และยาวมังกร 10 ฝีพาย อนุญาตให้ใช้ใบพายท่ีท าด้วยไม้หรือไฟเบอร์ ท่ีได้

มาตรฐานตามกฎ IDBF (International Dragon Boat Federation)  
- ความยาวตลอดใบพายและด้ามระหว่าง 105 – 130 เซนติเมตร  
- ด้ามจับเป็นรูปตัวที  
- ตัวใบ ความยาวจากปลายใบถึงคอใบ ไม่เกิน 49 เซนติเมตร ความกว้างไม่เกิน 17.8 เซนติเมตร  

15.2 ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง เปล่ียนแปลงสภาพของเรือและพายในทุกกรณี  
15.3 นักกีฬาทุกคนต้องสวมเส้ือชูชีพในการแข่งขัน และอนุญาตให้นักกีฬาทุกคนสวมเส้ือชูชีพท่ีน ามาเองได้แต่ต้องผ่าน

การตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยใช้ลูกน้ าหนักถ่วงจ านวน ๘ กิโลกรัม ผูกติดกับเส้ือชูชีพ 
และโยนลงน้ า ถ้าเส้ือชูชีพลอยน้ าถือว่าผ่านการตรวจสอบ 

15.4 เรือคยัค (K) ท่ีใช้ในการแข่งขันเป็นแบบ RACING เท่านั้น  
15.5 ส่วนปลายสุดของหัวเรือยาว 5 ฝีพาย (โขนเรือ) ต้องเป็นอุปกรณ์หรือประดับช่อดอกไม้ด้วยสีท่ีสามารถมองเห็น

ได้ชัดเจนและผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการ 
16. รางวัลการแข่งขัน  

 16.1 จ านวนเหรียญรางวัลท้ังหมด 50 เหรียญทอง โดยแยกเป็นดังนี้ 
         - ประเภทเรือแคนู/คยัค    18   เหรียญทอง 
    - ประเภทเรือยาว     12   เหรียญทอง        
         - ประเภทเรือกรรเชียง       8   เหรียญทอง     
 - ประเภทเรือสลาลอม     4   เหรียญทอง 
 - ประเภทเรือคยัค รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี     2   เหรียญทอง 
 - ประเภทเรือกรรเชียง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   2   เหรียญทอง     
 - ประเภทเรือสลาลอม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   4   เหรียญทอง 

     16.2 สรุปจ้านวนเหรียรรางวัล  รวมทั้งหมด 570  เหรียร 
       จ านวนเหรียญทอง          190  เหรียญ  
       จ านวนเหรียญเงิน           190  เหรียญ 
       จ านวนเหรียญทองแดง     190  เหรียญ 

    16.3 สรุปจ้านวนประกาศนียบัตร  รวมทั้งหมด 570  ใบ 
    16.4 โล่รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอน จ้านวน 10 โล่ 

โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือคยัค  พร้อมประกาศนียบัตร      จ านวน 1 รางวัล  
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือแคนู  พร้อมประกาศนียบัตร      จ านวน 1 รางวัล  
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือยาว  พร้อมประกาศนียบัตร   จ านวน 1 รางวัล 
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือกรรเชียง  พร้อมประกาศนียบัตร      จ านวน 1 รางวัล 
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทเรือสลาลอม  พร้อมประกาศนียบัตร      จ านวน 1 รางวัล  
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โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือคยัค  พร้อมประกาศนียบัตร   จ านวน 1 รางวัล  
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือแคน ู พร้อมประกาศนียบัตร   จ านวน 1 รางวัล  
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือยาว พร้อมประกาศนียบัตร   จ านวน 1 รางวัล  
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือกรรเชียง พร้อมประกาศนียบัตร   จ านวน 1 รางวัล  
โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภทเรือสลาลอม พร้อมประกาศนียบัตร   จ านวน 1 รางวัล 

    หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                   ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 

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

(ภาคผนวก) 
 

1. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท้าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
   คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
   - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตัดสินท่ีผ่านการ
อบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
  - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออาจจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส หรือยุติธรรมของ
การตัดสิน  
  
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
   หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
   1. เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
   2. เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นท่ีสูง  
   3. เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
   4. เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
   หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
   1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ 
      ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
   2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถ้าเหรียญ   
      ทองเท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ  
   3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
   4. อืน่ ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
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3. พิธีการมอบเหรียรรางวัล 
    1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือแต่ง 
        กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้ 
        เป็นไปตามระเบียบฯ  
    2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เท่านั้น 
 
4. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
    - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขัน 
ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับ
บุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
    - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
      1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
      2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 
 5. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน 
หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาต
ให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทราบต่อไป 
 

********************************************** 
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สรุปจ้านวนเหรียรรางวัลและประกาศนียบัตร 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส”์ 

ณ จังหวัดชุมพร 
 

ท่ี รายการ ทอง เงิน ทองแดง รวม 
1 เรือแคนู 1 คน ชาย  ระยะ  200  เมตร  1 1 1 3 
2 เรือแคนู 1 คน ชาย  ระยะ  500  เมตร  1 1 1 3 
3 เรือแคนู 1 คน ชาย  ระยะ  1,000 เมตร  1 1 1 3 
4 เรือแคนู 2 คน ชาย  ระยะ  200  เมตร 3 3 3 9 
5 เรือแคนู 2 คน ชาย  ระยะ  500  เมตร  3 3 3 9 
6 เรือแคนู 2 คน ชาย  ระยะ  1,000   เมตร  3 3 3 9 
7 เรือคยัค 1 คน ชาย  ระยะ  200  เมตร 1 1 1 3 
8 เรือคยัค 1 คน ชาย  ระยะ  500  เมตร  1 1 1 3 
9 เรือคยัค 1 คน ชาย  ระยะ  1,000 เมตร  1 1 1 3 
10 เรือคยัค 2 คน ชาย  ระยะ  200  เมตร 3 3 3 9 
11 เรือคยัค 2 คน ชาย  ระยะ  500  เมตร  3 3 3 9 
12 เรือคยัค 2 คน ชาย  ระยะ  1,000 เมตร  3 3 3 9 
13 เรือคยัค 1 คน หญิง  ระยะ  200  เมตร  1 1 1 3 
14 เรือคยัค 1 คน หญิง  ระยะ  500  เมตร  1 1 1 3 
15 เรือคยัค 1 คน หญิง  ระยะ  1,000 เมตร  1 1 1 3 
16 เรือคยัค 2 คน หญิง  ระยะ  200  เมตร  3 3 3 9 
17 เรือคยัค 2 คน หญิง  ระยะ  500  เมตร  3 3 3 9 
18 เรือคยัค 2 คน หญิง  ระยะ  1,000  เมตร  3 3 3 9 
19 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย  ระยะ  200  เมตร  7 7 7 21 
20 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย  ระยะ  500  เมตร  7 7 7 21 
21 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย  ระยะ  1,000  เมตร  7 7 7 21 
22 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง  ระยะ  200  เมตร  7 7 7 21 
23 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง  ระยะ  500  เมตร  7 7 7 21 
24 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง  ระยะ  1,000  เมตร  7 7 7 21 
25 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย  ระยะ  200  เมตร  14 14 14 42 
26 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย  ระยะ  500  เมตร  14 14 14 42 
27 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย  ระยะ 1,000 เมตร  14 14 14 42 
28 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง  ระยะ  200  เมตร  14 14 14 42 
29 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง  ระยะ  500  เมตร  14 14 14 42 
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30 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง  ระยะ 1,000 เมตร  14 14 14 42 
31 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย (m1x)  ระยะ  500  เมตร    1 1 1 3 
32 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย (m1x)  ระยะ 1,000 เมตร   1 1 1 3 
33 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง (w1x)  ระยะ  500  เมตร    1 1 1 3 
34 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง (w1x)  ระยะ 1,000 เมตร    1 1 1 3 
35 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (m2x)  ระยะ  500  เมตร 3 3 3 9 
36 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย (m2x) ระยะ 1,000   เมตร 3 3 3 9 
37 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง (w2x)  ระยะ  500  เมตร 3 3 3 9 
38 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง (w2x) ระยะ 1,000   เมตร 3 3 3 9 
39 เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย  1 1 1 3 
40 เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง 1 1 1 3 
41 เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย 1 1 1 3 
42 เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง 1 1 1 3 
43 เรือคยัค 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ระยะ 200 เมตร 1 1 1 3 
44 เรือคยัค 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ระยะ 200 เมตร  1 1 1 3 
45 เรือกรรเชียง 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ระยะ 500 เมตร 1 1 1 3 
46 เรือกรรเชียง 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ระยะ 500 เมตร 1 1 1 3 
47 เรือคยัคสลาลอม 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  1 1 1 3 
48 เรือคยัคสลาลอม 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 1 1 1 3 
49 เรือแคนูสลาลอม 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 1 1 1 3 
50 เรือแคนูสลาลอม 1 คน อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 1 1 1 3 
                         รวม 190 190 190 570 
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โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเรือพาย 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส”์  
 

วัน/เดือน/ป ี 08.00-09.30 น. 09.30-12.00น. 13.00-15.00 น. 15.00 – 16.30น. 

 16 มี.ค. 60 - 
อบรมผู้ตัดสิน 

 เวลา 09:30 น. 
อบรมผู้ตัดสินภาคปฏิบัติ - 

17 ม.ีค. 60 - - 
ประชุมผู้จัดการทีม  

เวลา 14:00 น. 
ตรวจสอบอุปกรณ์ 

ปิดสนาม 

18 ม.ีค. 60 
แข่งขันระยะ 1,000 เมตร รอบแรก 
เรือแคนู/คยัค,เรือกรรเชียง,เรือยาว 

แข่งขันระยะ 1,000 เมตร 
รอบแก้ตัว/รอบก่อนชิง

ชนะเลิศ 
ฝึกซ้อม 

19 ม.ีค. 60 
แข่งขันระยะ 1,000 เมตร  

เรือแคนู/คยัค,เรือกรรเชียง,เรือยาว รอบชิงชนะเลิศ 14 เหรียร 
แข่งขันสลาลอมน้ าเรียบ รุ่นเยาวชนและยุวชน รอบคัดเลือก 

 

20 ม.ีค. 60 
แข่งขันระยะ 500 เมตร รุ่นเยาวชน รอบแรก 

เรือแคนู/คยัค,เรือกรรเชียง,เรือยาว 

แข่งขันระยะ 500 เมตร 
รอบแก้ตัว/รอบก่อนชิง

ชนะเลิศ 
ฝึกซ้อม 

21 ม.ีค. 60 
แข่งขันระยะ 500 เมตร รุ่นเยาวชน 

เรือแคนู/คยัค,เรือกรรเชียง,เรือยาว และสลาลอมน้ าเรียบ  
รอบชิงชนะเลิศ 22 เหรียร 

 

22 ม.ีค. 60 
แข่งขันระยะ 200 เมตร รุ่นเยาวชนและยุวชน 

รอบแรก เรือแคนู/คยัค,เรือยาว 

แข่งขันระยะ 200 เมตร 
รอบแก้ตัว/รอบก่อนชิง

ชนะเลิศ 
ฝึกซ้อม 

23 ม.ีค. 60 
แข่งขันระยะ 200 เมตร รุ่นเยาวชนและยุวชน 

รอบชิงชนะเลิศ 14 เหรียร 
เรือแคนู/คยัค,เรือยาว 

พิธีมอบเหรียรรางวัล/พธิีปดิการแข่งขันกีฬาเรือพาย  

 
หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


