
 
 

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาวายน้ํา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม  
                                         *************************** 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาวายน้ํา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
 อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๑๖ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาวายน้ํา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๓๔” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน  
 ขอ ๔ ขอบังคับและกติกาการแขงขัน  
      ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
       ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธวายน้ํานานาชาติ (FINA) ซ่ึงสมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย
ประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  
 ขอ ๕ ประเภทการแขงขัน 
       ๕.๑ ประเภทลูบุคคลชาย มีรายการแขงขัน ดังนี้  
   ๕.๑.๑  ฟรีสไตล     ๕๐ เมตร  
   ๕.๑.๒  ฟรีสไตล   ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๓  ฟรีสไตล   ๒๐๐  เมตร 
   ๕.๑.๔  ฟรีสไตล   ๔๐๐  เมตร 
   ๕.๑.๕  กรรเชียง    ๕๐ เมตร  
   ๕.๑.๖  กรรเชียง  ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๗  กรรเชียง  ๒๐๐  เมตร 
   ๕.๑.๘  กบ     ๕๐ เมตร  
   ๕.๑.๙  กบ   ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๑๐  กบ   ๒๐๐ เมตร  



   ๕.๑.๑๑  ผีเสื้อ     ๕๐ เมตร  
   ๕.๑.๑๒  ผีเสื้อ   ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๑๓  ผีเสื้อ   ๒๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๑๔  เดี่ยวผสม  ๒๐๐ เมตร  
  ๕.๒ ประเภทลูบุคคลหญิง มีรายการแขงขัน ดังนี้  
   ๕.๒.๑  ฟรีสไตล     ๕๐ เมตร  
   ๕.๒.๒  ฟรีสไตล   ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๓  ฟรีสไตล   ๒๐๐  เมตร 
   ๕.๒.๔  ฟรีสไตล   ๔๐๐  เมตร 
   ๕.๒.๕  กรรเชียง    ๕๐ เมตร  
   ๕.๒.๖  กรรเชียง  ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๗  กรรเชียง  ๒๐๐  เมตร 
   ๕.๒.๘  กบ     ๕๐ เมตร  
   ๕.๒.๙  กบ   ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๑๐  กบ   ๒๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๑๑  ผีเสื้อ     ๕๐ เมตร  
   ๕.๒.๑๒  ผีเสื้อ   ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๑๓  ผีเสื้อ   ๒๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๑๔  เดี่ยวผสม  ๒๐๐ เมตร  
       ๕.๓ ประเภทลูทีมชาย มีรายการแขงขัน ดังนี้  
   ๕.๓.๑  ผลัดฟรีสไตล  ๔ X ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๓.๒  ผลัดผสม  ๔ X ๑๐๐ เมตร  
       ๕.๔ ประเภทลูทีมหญิง มีรายการแขงขัน ดังนี้  
   ๕.๓.๑  ผลัดฟรีสไตล  ๔ X ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๓.๒  ผลัดผสม  ๔ X ๑๐๐ เมตร  
  ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
   ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ขอ ๗ จํานวนผูเขาแขงขัน 
   ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันตามประเภทท่ีจัดแขงขัน นักกีฬาชาย
ไมเกิน ๑๕ คน และนักกีฬาหญิงไมเกิน ๑๕ คน 
   ๗.๒ ประเภทบุคคล ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน ๒ คน 
   ๗.๓ ประเภททีม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน ๑ ทีม  และสงผูเลน
สํารองไดทีมละไมเกิน ๒ คน 
            ๗.๔ ใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๓ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอน ๑ 
คน และผูชวยผูฝกสอน ๑ คน 
  ขอ ๘ วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
   ๘.๑ รายการแขงขัน ใหมีการแขงขันไมนอยกวา ๒ วัน แตไมเกิน ๓ วัน  



   ๘.๒ ในการแขงขันรอบคัดเลือก คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา เปน
ผูดําเนินการจับสลากเลือก ลูวายเอง และในการแขงขันรอบตอไปใหจัดลูวายตามสถิติการการแขงขันรอบท่ี
ผานมา 
   ๘.๓ การนับเหรียญรางวัล ใหปฏิบัติดังนี้  
    ๘.๓.๑ ประเภทบุคคล ตองมีมหาวิทยาลัยสงเขารวมการแขงขัน ๔ – ๙  
มหาวิทยาลัย จึงจะนับเหรียญรวม ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๑ – ๓ มหาวิทยาลัย ไมจัดแขงขัน (การนับจาํนวน
มหาวิทยาลัยท่ีลงแขงขัน หมายถึง มีมหาวิทยาลัยท่ีลงแขงขันในสระวายน้ําจริงตามรายการนั้นๆ) 
    ๘.๓.๒ ประเภทผลัด  ตองมีมหาวิทยาลัยสงเขารวมการแขงขัน ๔ – ๙  
มหาวิทยาลัย จึงจะนับเหรียญรวม ในกรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๑  - ๓ มหาวิทยาลัย ไมจัดแขงขัน (การนับจาํนวน
มหาวิทยาลัยท่ีลงแขงขัน หมายถึง มีมหาวิทยาลัยท่ีลงแขงขันในสระวายน้ําจริงตามรายการนั้นๆ) 
   ๘.๔ เม่ือหมดเวลารายงานตัวตอฝายเรียกตัวนักกีฬา ๑. ประเภทบุคคล  รายงานตัว
กอนการแขงขัน ๓๐ นาที ประเภททีม รายงานตัวกอนการแขงขัน ๔๐ นาที การรายงานตัวนักกีฬาตองมารายงานตัว
ดวยตนเอง ยกเวน นักกีฬากําลังแขงขันรายการอ่ืนๆ ขณะนั้นใหผูจัดการทีมหรือผูประสานงานรายงานตัวแทนได 
ถามีผูเขาแขงขันรายงานตัวไมเกิน ๘ คนหรือ ๘ ทีม ใหยกไปทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 
   ๘.๕ ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับรายการแขงขันในแตละวัน ใหคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
   ๘.๖ ในการแขงขันแตละวัน ภาคเชาใหแขงขันรอบคัดเลือก และภาคบายใหแขงขัน
รอบชิงชนะเลิศ 
   ๘.๗ การแขงขันรอบคัดเลือก ใหคัดเลือกผูเขาแขงขันท่ีทําเวลาไดดีท่ีสุด ๘ ลําดับ
แรกเขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 
   ๘.๘ รายการใดมีผูเขาแขงขันรอบคัดเลือกไมเกิน ๘ คน หรือ ๘ ทีม ใหไปชิงชนะเลิศ
ในรอบบายโดยคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา จะเรียกนักกีฬาท่ีไดมารายงานตัวในรายการนั้นๆ 
ทําการจับฉลากลูวาย (การจับฉลากลูวาย ไมอนุญาตใหผูอ่ืนกระทําแทนโดยเด็ดขาด) 
   ๘.๙ มหาวิทยาลัยใด สงรายชื่อนักกีฬาวายน้ําใน Entry From By Name แลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อไดไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น และถาถอนตัวไมเขาแขงขันให ตัดสิทธิ์ตัวบุคคล 
และมหาวิทยาลัยในรายการนั้นเปนเวลา ๑ ป 
  ขอ ๙ กําหนดการแขงขัน 
   คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา เปนผูกําหนดเวลา และสถานท่ีใน
การแขงขันและอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดหรือแยงตอขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน  
    ๑๐.๑ ชุดแขงขันใหเปนไปตามระเบียบและกติกาของสมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย  
  ๑๑.๒  อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  
 ขอ ๑๑ ขอปฏิบัติในการแขงขัน  
  ๑๑.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีใน
การแขงขัน อยางเครงครัด 



  ๑๑.๒ ใหทีมท่ีเขาแขงขันสงรายชื่อและลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กําหนดไว เม่ือพนเวลาท่ีกําหนดแขงขันไว ๑๕ นาที ทึมใดยังไมลงแขงขัน ใหปรับ
ทีมนั้นเปนแพ ในกรณีดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๑๑.๓ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน ใหหมดสิทธิ์ลงทําการแขงขัน
รายการแขงขันครั้งถัดไปอีก ๑ รายการ 
  ๑๑.๔ ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไมมี
เหตุอันสมควร หรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู  ใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ 
ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ขอ ๑๒ รางวัลการแขงขัน 
  ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีตามท่ีลงทําการ
แขงขันจริง ดังนี้ 
   รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
   รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
   รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  
 ขอ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
  ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวด ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑     
แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝาย
เทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและ คํา
วินิจฉัยชี้ขาดใหถือเปนท่ีสุด 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี         พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
                                                                     ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน 
   กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 


