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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ํา 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
………………………………. 

1. คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ    อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ      ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา    นายทวีโชค  พงษ์ดี 
      สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม ่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
          โทร.02–2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร 02 – 2141807-8  

www.dpe.go.th 
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา 
กรรมการ                    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                
กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                                

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553  และ

กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ว่ายน้ํานานาชาติ ฉบับที่สมาคมว่ายน้ําแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 
3.2  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีน้ัน ๆ ให้เป็น

หน้าที่ของผู้แทนสมาคมว่ายน้ําฯ ผู้แทนกรมพลศึกษา และรองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้ําเป็นผู้ตัดสิน 
4.  ประเภทการแข่งขัน  รวมท้ังสิ้น 38 รายการแข่งขัน โดยได้กําหนดไว้ดังน้ี 

   ชาย (19 รายการ)              หญิง (19 รายการ) 
    1.  ฟรีสไตล์  50  เมตร       1.  ฟรีสไตล์  50 เมตร         
    2.  ฟรีสไตล์  100  เมตร       2.  ฟรีสไตล์  100 เมตร         
    3.  ฟรีสไตล์  200  เมตร       3.  ฟรีสไตล์  200  เมตร 
    4.  ฟรีสไตล์  400  เมตร       4.  ฟรีสไตล์  400  เมตร 

5.  ฟรีสไตล์  1500 เมตร       5.  ฟรีสไตล์  800  เมตร 
6.   กรรเชียง  50  เมตร       6.   กรรเชียง  50  เมตร 

    7.   กรรเชียง  100  เมตร       7.   กรรเชียง  100  เมตร 
    8.   กรรเชียง  200  เมตร       8.   กรรเชียง  200  เมตร 
    9.   กบ  50  เมตร         9.   กบ   50  เมตร 
    10.  กบ  100  เมตร        10.  กบ   100  เมตร 
    11.  กบ  200  เมตร        11.  กบ   200  เมตร 

12.  ผีเสื้อ  50  เมตร        12.  ผีเสื้อ   50  เมตร 
    13.  ผีเสื้อ  100  เมตร       13.  ผีเสื้อ   100  เมตร 
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    14.  ผีเสื้อ  200  เมตร       14.  ผีเสื้อ  200  เมตร 
    15.  เด่ียวผสม  200  เมตร      15.  เด่ียวผสม 200  เมตร 
    16.  เด่ียวผสม  400  เมตร      16.  เด่ียวผสม 400  เมตร 
    17.  ผลัดฟรีสไตล์  4x100 เมตร    17.  ผลัดฟรีสไตล์  4x100  เมตร 
    18.  ผลัดฟรีสไตล์  4x200  เมตร    18.  ผลัดฟรีสไตล์  4x200  เมตร 
    19.  ผลัดผสม  4x100  เมตร     19.  ผลัดผสม  4x100  เมตร 
5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬา ชาย – หญิง เข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งสิ้นไม่เกิน  24 คน  และเจ้าหน้าที่  5 คน  โดยมี
อัตราส่วน  ดังนี้ 

นักว่ายน้ํา ต้ังแต่   1 – 10  คน ผู้ฝึกสอน  2  คน 
นักว่ายน้ํา ต้ังแต่ 11 – 20  คน ผู้ฝึกสอน  4  คน 
นักว่ายน้ํา ต้ังแต่  21 – 24  คน ผู้ฝึกสอน  5  คนโดยไม่ระบุว่านักกีฬาชายก่ีคนนักกีฬาหญิงก่ีคน 
ประเภทบุคคล  แต่ละเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกินรายการละ  2  คน 

      ประเภททีม  ส่งรายช่ือได้รายการละ  1  ทีมเท่าน้ัน 
นักกีฬาคนหน่ึงสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่จํากัดรายการ (ทั้งรายการประเภทเดียวและรายการประเภทผลัด) 

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 

7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 
7.1  กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาว่ายนํ้าสมัครเล่นระหว่างประเทศ  

ซึ่งกรมพลศึกษาและสมาคมว่ายน้ําแห่งประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน 
        7.2  การจัดการแข่งขันจัดให้มีรอบคัดเลือกในภาคเช้า  และรอบชิงชนะเลิศในภาคบ่าย  โดยใช้เวลาที่จับได้เป็น

เครื่องตัดสิน  
    7.3  เฉพาะในรายการฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย และฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง จะไม่จัดให้มีรอบคัดเลือกแต่

จะใช้เวลาที่จับได้เป็นการตัดสิน (Time Final) 
    7.4  การแข่งขันรายการใด  มีนักกีฬาน้อยกว่า  3 สังกัด  จะไม่จัดให้มีการแข่งขัน 

              7.5  การแข่งขันแต่ละรายการให้นักกีฬาไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนอย่างน้อย 30 นาที พร้อมท้ังแสดง
บัตรประจําตัวทุกครั้ง เว้นแต่จะมีเหตุอันควร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ช้ีขาด ถ้านักกีฬา
ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธ์ิรายการแข่งขันที่เหลือทั้งหมด 
8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 

 ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างไม่มี
เง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ    
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10. รางวัลการแข่งขัน 
          ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา.  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553  ข้อที่ 32     

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
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