
 โครงการจัดแขงขันกฬีาทางน้ํา 

     กฬีาภายในของบคุลากร คร้ังท่ี 39 ประจําป 2560 

(แขงขันวันที ่4-5 เมษายน 2560  เวลา 16.30 น.- 20.00 น.) 
……………………………………………………………………………………….…………..........…………………………………………….…………......... 

 

 

 1.  กฬีาวายน้ําจัดทัง้หมด 9 ประเภท 

1.1 ประเภทบุคคลชายและหญิง  อายุไมเกนิ  30  ป 

1.1.1 ประเภทฟรสีไตล  50 เมตร 

1.1.2 กบ  50 เมตร 

1.1.3 กรรเชียง  50 เมตร 

1.1.4 ผีเสื้อ  25 เมตร 

1.2 ประเภทบุคคลชายและหญิง  อาย ุ31 ป – 35 ป 

1.2.1 ประเภทฟรสีไตล  50 เมตร 

1.2.2 กบ  50 เมตร 

1.2.3 กรรเชียง  50 เมตร 

1.2.4 ผีเสื้อ  25 เมตร 

1.3 ประเภทบุคคลชายและหญิง  อาย ุ36 ป – 40 ป 

1.3.1 ประเภทฟรสีไตล  50 เมตร 

1.3.2 กบ  50 เมตร 

1.3.3 กรรเชียง  50 เมตร 

1.3.4 ผีเสื้อ  25 เมตร 

1.4 ประเภทบุคคลชายและหญิง  อาย ุ41 ป – 45 ป 

1.4.1 ประเภทฟรสีไตล  50 เมตร 

1.4.2 กบ  50 เมตร 

1.4.3 กรรเชียง  50 เมตร 

1.4.4 ผีเสื้อ  25 เมตร 

1.5 ประเภทบุคคลชายและหญิง  อาย ุ46 ป – 50 ป 

1.5.1 ประเภทฟรสีไตล  50 เมตร 

1.5.2 กบ  50 เมตร 

1.5.3 กรรเชียง  50 เมตร 

1.5.4 ผีเสื้อ  25 เมตร 
 

 



 

1.6 ประเภทบุคคลชายและหญิง  อาย ุ51 ป – 55 ป 

1.6.1 ประเภทฟรสีไตล  50 เมตร 

1.6.2 กบ  50 เมตร 

1.6.3 กรรเชียง  50 เมตร 

1.6.4 ผีเสื้อ  25 เมตร 

1.7 ประเภทบุคคลชายและหญิง  อาย ุ56 ป ข้ึนไป 

1.7.1 ประเภทฟรสีไตล  50 เมตร 

1.7.2 กบ  50 เมตร 

1.7.3 กรรเชียง  50 เมตร 

1.7.4 ผีเสื้อ  25 เมตร 

1.8  ประเภททมีผสม (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) 

1.8.1  ผลัดฟรสีไตล  4  X  25  เมตร 

1.8.2  ผลัดผสม  4 X  25  เมตร 

1.9  ประเภทกฬีาฮาเฮทางน้ํา 

1.9.1  แชรบอลน้ํา (ชาย 4 คน หญิง 3 คน) 

     1.9.2  ชักเยอ (ชาย 4 คน หญิง 4 คน) 

       1.9.3  นั่งยาง (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) 

2. จัดการแขงขันกฬีาจํานวน 2 วัน 

วันที่ 4-5 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 16.30 น. ถงึ 20.00 น. 

3. รับสมัครทางอีเมลล nong_nuttaporn@hotmail.com  

   หมายเลขโทรศัพท 081-6441843 ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร สดุด ี

4. ประมาณการจํานวนทมีแขงขัน ทมีชาย 10 ทมี / ทมีหญิง 10 ทมี 

5. ประมาณการจํานวนผูตัดสนิกฬีาทัง้หมดวันละ  20 คน 

- หัวหนากรรมการ     1 คน 

- กรรมการปลอยตัว     1 คน 

- กรรมการจบัเวลา      6 คน 

- กรรมการกํากับเสนชัย     2 คน 

- กรรมการประจําโตะลงทะเบยีน    4 คน 

- กรรมการเตรยีมการพิธมีอบรางวัล   2 คน 

- กรรมการสําหรับการประกาศ(พิธกีร)   2 คน 

- กรรมการสํารองปฏิบัตงิานทั่วไป   2 คน 

    รวม          20 คน 



6.  งบประมาณ 

6.1 คาบํารงุสถานที่ (กรณมีีคาใชจาย)                ---          บาท 

6.2 คาลวงเวลากรรมการจดัการแขงขัน  

- วันธรรมดา (20 คน X 2 วัน X  200  บาท)    8,000          บาท 

6.3  คาผูตัดสนิ   

- วันธรรมดา (1 คน X 2 วัน X  1,000  บาท)   2,000          บาท 

6.4  คาวัสดแุละอุปกรณ      2,000           บาท 

6.5  คาเอกสาร          500           บาท 

6.6  คาอาหารและเครื่องดื่ม     5,000           บาท 

7. คาดวาจะเก็บคาสมัครในการเขารวมแขงขันหรอืไม 

(    ) ไมเก็บ  () เก็บคาสมัคร  บุคคล.........20..............บาท 

       ทมี..............80..............บาท 

เหตุผลในการเก็บคาสมัคร...........มีคาใชจายในการดําเนนิการจัดการแขงขัน…………. 

8. เสนอช่ือ – สกุล คณะอนกุรรมการจดัการแขงขันกฬีาตามปฏิบัตงิาน 

ตําแหนง ช่ือ – สกุล สถานที่ทํางาน เบอรโทรศัพท 

ประธาน ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร สุดดี รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 081-6441843 

รองประธาน อาจารยทรัพยสดิ ีเที่ยงพูนวงศ รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 089-2028873 

กรรมการ ผูชวยศาสตราจารยถาวร  วรรณศริิ รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182730 

กรรมการ อาจารยศรานุวัฒน  ชุมชัง รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182730 

กรรมการ อาจารยสุรเชษฐ       วศิวธรีานนท รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182730 

กรรมการ นายววิัฒน             ภาพฉมิพลี รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182798 

กรรมการ นางสาว สุดี    สุมามิตร รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182798 

กรรมการ นางสาว ฉัฏฐมา     ยอดนลิ รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182798 

กรรมการ นางสาววาสนา        อินทระมณี รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182798 

เลขานุการ/กรรมการ นางสาวนุศรา          อาลัยสุข รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182760 

ผูชวยเลขานุการ/กรรมการ นางสาว ศริริส        ชลวานชิ รร.สาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 02-2182760 

(กรุณาเสนอรายช่ือเพียง 10 ทานเฉพาะผูที่เปนคณะทํางานจรงิ และสามารถตดิตอประสานงานไดสะดวก) 

9. จํานวนเหรยีญรางวัล ทีต่องการ    จํานวน.  180 เหรยีญ  

 -   เหรยีญทอง             จํานวน   60 เหรยีญ 

- เหรยีญเงนิ             จํานวน  60  เหรยีญ 

- เหรยีญทองแดง       จํานวน  60  เหรยีญ 

10. สิ่งที่ตองการใหศนูยกฬีาแหงจุฬา ฯ อํานวยความสะดวกเพ่ิมเตมิ ไดแก  

1)   เกาอ้ีสําหรับนั่งหลังแทนกระโดด  12 ตัว 

2)   เกาอ้ีสําหรับกรรมการ 6 ตัว 

3)   ไมโครโฟนทีโ่ตะกรรมการ 1 ตัว พรอมเครื่องเสยีงแบบเปดเพลงCD ได  

4)   ไมโครโฟนพิธกีร 1 ตัว 

5)   หวงยางในรถยนตสําหรับเลนเกม 5 หวง (จัดซ้ือเอง) 

6)   เหรยีญรางวัล 180 เหรยีญ 



7)   พานใสเหรยีญรางวัลใหญ 2 พาน 

8)   โตะกรรมการ 2 ตัว 

9)   โตะวางของรางวัล 2 ตัว 

10)   แทนรับรางวัล  

11)   ถงัสําหรับใสน้ําดื่ม กรรมการ และนกักฬีา 2 ถังใหญ  

12)   ผูกธงราวบนสระ ๒๕ เมตร 

13)   รมใหญบังแดดที่โตะกรรมการ 4 คัน 

 

   หมายเหตุ :   1.   ชวยเช็คไมโครโฟน และระบบเครื่องเสยีงกอนแขงขันทกุครัง้ 

2. สงใบสมัครทางอีเมลล nong_nuttaporn@hotmail.com และชําระเงนิที่ C.U SPORTS COMPLEX 

ระหวางวันที่ 1-27 มีนาคม 2560  

3.  ทกุทมีตรวจสอบรายช่ือนักกฬีา ในวันที ่30 มีนาคม 2560 หากตกหลน หรอืช่ือ,นามสกุล        

    สะกดผิดใหแจงทีก่ารประชุมวันผูจัดการทมี  

4. ประชุมผูจัดการทมีวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. ที่หองประชุมช้ัน 2 สนามกฬีาในรม 

  5. รายการผลัด หรอืทมี ผูเลนสามารถไปเลนกับทมีอ่ืนได 

  6. ใน 1 รายการ ผูเลนจะตองสังกัดเพียงทมีเดยีวเทานัน้ 

  7. ในประเภทบุคคล รุนอายุมากกวาลงไปเลนรุนอายุนอยกวาได  แตรุนอายุนอยกวาข้ึนไปเลนรุนที ่

      มากกวาไมได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมการแขงขันกฬีาทางน้ํา 

กฬีาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 39  ประจําป 2560 

วันอังคารท่ี 4 เมษายน 2560 

เวลา 16.15 น.    นักกฬีาอบอุนรางกาย 

เวลา 16.30 น.   นักกฬีารายงานตัว 

เวลา 16.45 น.   เริ่มการแขงขัน 

รายการที่  1 FR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุไมเกนิ 30 ป   

รายการที่  2 FR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุไมเกนิ 30 ป  

รายการที่  3 FR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 31 - 35 ป   

รายการที่  4 FR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 31 - 35 ป  

รายการที่  5 FR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 36 – 40 ป  

รายการที่  6 FR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 36 – 40 ป  

รายการที่  7 FR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 41 - 45 ป   

รายการที่  8 FR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 41 - 45 ป  

รายการที่  9 FR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 46 - 50 ป   

รายการที่  10 FR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 46 - 50 ป  

รายการที่  11 FR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 51 - 55 ป   

รายการที่  12 FR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 51 - 55 ป   

รายการที่  13 FR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 56 ป ขึ้นไป   

รายการที่  14 FR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 56 ป ขึ้นไป  

รายการที่  15 BA  50  เมตร   บุคคลชาย อายุไมเกนิ 30 ป   

รายการที่  16 BA  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุไมเกนิ 30 ป 

รายการที่  17 BA  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 31 - 35 ป   

รายการที่  18 BA  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 31 - 35 ป  

รายการที่  19 BA  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 36 – 40 ป 

รายการที่  20 BA  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 36 – 40 ป 

รายการที่  21 BA  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 41 – 45 ป 

รายการที่  22 BA  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 41 – 45 ป 

รายการที่  23 BA  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 46 - 50 ป    

รายการที่  24 BA  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 46 - 50 ป   

รายการที่  25 BA  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 51 - 55 ป    

รายการที่  26 BA  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 51 - 55 ป   

รายการที่  27 BA  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 56 ป ขึ้นไป   

รายการที่  28 BA  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 56 ป ขึ้นไป  

รายการที่  29 ผลัดฟรสีไตล 4 × 25  เมตร ทมีผสม  ไมจํากัดรุนอายุ 

รายการที่  30 นั่งยาง 4 X 25 เมตร  ประเภททีมผสม รอบคัดเลอืก 

รายการที่  31 ชักเยอน้ํา   ประเภททีมผสม รอบคัดเลอืก 

รายการที่  32 แชรบอลน้ํา     ประเภททีมผสม รอบคัดเลอืก/ 

เสร็จสิ้นการแขงขัน ประมาณ 20.00 น. 



หมายเหตุ : รายการที่ 30-32  หากมีนอยกวา 4 ทมี จะทําการแขงขันรอบชงิชนะเลศิ ในวันที่ 26 เมษายน 2559 

วันพุธท่ี 5 เมษายน 2560 

เวลา 16.15 น.  นักกฬีาอบอุนรางกาย 

เวลา 16.30 น.  นักกฬีารายงานตัว 

เวลา 16.45 น.  เริ่มการแขงขัน 

 

รายการที่  33 BR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุไมเกนิ 30 ป   

รายการที่  34 BR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุไมเกนิ 30 ป 

รายการที่  35 BR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 31 - 35 ป    

รายการที่  36 BR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 31 - 35 ป  

รายการที่  37 BR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 36 – 40 ป 

รายการที่  38 BR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 36 – 40 ป 

รายการที่  39 BR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 41 – 45 ป 

รายการที่  40 BR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 41 – 45 ป 

รายการที่  41 BR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 46 - 50 ป  

รายการที่  42 BR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 46 - 50 ป  

รายการที่  43 BR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 51 - 55 ป    

รายการที่  44 BR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 51 - 55 ป  

รายการที่  45 BR  50  เมตร   บุคคลชาย อายุ 56 ป ขึ้นไป  

รายการที่  46 BR  50  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 56 ป ขึ้นไป 

รายการที่  47 BU  25  เมตร   บุคคลชาย อายุไมเกนิ 30 ป   

รายการที่  48 BU  25  เมตร   บุคคลหญงิ อายุไมเกนิ 30 ป 

รายการที่  49 BU  25  เมตร   บุคคลชาย อายุ 31 - 35 ป   

รายการที่  50 BU  25  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 31 - 35 ป  

รายการที่  51 BU 25  เมตร   บุคคลชาย อายุ 36 – 40 ป 

รายการที่  52 BU  25  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 36 – 40 ป 

รายการที่  53 BU 25  เมตร   บุคคลชาย อายุ 41 – 45 ป 

รายการที่  54 BU  25  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 41 – 45 ป 

รายการที่  55 BU  25  เมตร   บุคคลชาย อายุ 46 - 50 ป  

รายการที่  56 BU  25  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 46 - 50 ป  

รายการที่  57 BU  25  เมตร   บุคคลชาย อายุ 51 - 55 ป  

รายการที่  58 BU  25  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 51 - 55 ป  

รายการที่  59 BU  25  เมตร   บุคคลชาย อายุ 56 ป ขึ้นไป  

รายการที่  60 BU  25  เมตร   บุคคลหญงิ อายุ 56 ป ขึ้นไป 

รายการที่  61 ผลัดผสม  4 × 25  เมตร  ทมีผสม  ไมจํากัดรุนอายุ 

รายการที่  62 นั่งยาง 4 X 25 เมตร  ประเภททีมผสม รอบรองชนะเลศิ/ รอบชงิชนะเลศิ 

รายการที่  63 ชักเยอน้ํา   ประเภททีมผสม รอบรองชนะเลศิ/ รอบชงิชนะเลศิ 

รายการที่  64 แชรบอลน้ํา     ประเภททีมผสม รอบรองชนะเลศิ/ รอบชงิชนะเลศิ 

 

เสร็จสิ้นการแขงขัน ประมาณ 20.00 น. 

 



 

 

ใบสมัครกฬีาทางน้ํา                         

กฬีาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 39  ประจาํป 2560 

ทีม.................................................................................. 

(แขงขันวันที่ 4-5 เมษายน 2560  เวลา 16.30 น.- 20.00 น.) 
 

  ช่ือ......................................................................................................... 

    นามสกลุ................................................................................................ 

  อาย.ุ........ป  วันเกดิ.......เดอืนเกดิ................................ปเกดิ................  

  เลขที่บตัรประชาชน............................................................................... 

  เบอรโทรศัพทมือถือที่สามารถตดิตอได...................................................      

  ประจําหนวยงาน................................................................................... 
      

ขอสมัครแขงขันวายนํ้า รุนอายุ  ไมเกนิ 30 ป ชาย  ไมเกนิ 30 ป หญงิ 

          31-35 ป ชาย   31-35 ป หญิง  

       36-40 ป ชาย           36-40 ป หญงิ      

                 41-45 ป ชาย           41-45 ป หญิง 

        46-50 ป ชาย  46-50 ป หญงิ 

        51-55 ป ชาย  51-55 ป หญิง 

          56 ป ข้ึนไป ชาย  56 ป ข้ึนไป หญงิ 
 

รายการแขงขัน     FR  50  เมตร  BA  50  เมตร 

   BR  50  เมตร  BU  25  เมตร  

   ผลัดฟรสีไตล 4 × 25 เมตร ทมีผสม ไมจํากัดรุนอายุ 

   ผลัดผสม 4 × 25 เมตร ทมีผสม ไมจํากัดรุนอายุ 

   น่ังยาง 4 X 25 เมตร  ประเภททมีผสม  

   ชักเยอนํ้า ประเภททมีผสม   

   แชรบอลนํ้า      
  

 ท้ังนี้ผูสมัครไดแนบเอกสาร 1) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ 2) สําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตร

พนักงานมหาวทิยาลัย  แนบมากับใบสมัครฉบับนี้แลว 

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

                (                            ) 

 

      หากมขีอสงสัย  โปรดสอบถามประธานจัดการแขงขัน(ผศ.ณัฐพร สุดดี) 081-6441843    

 

จุฬา 1 



 

ขอมูลนักกฬีาทางน้ํา ทีม.................................................... 

กฬีาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 39  ประจาํป 2560 

(แขงขันวันที่ 4-5 เมษายน 2560  เวลา 16.30 น.- 20.00 น.) 
 

ตําแหนง ลําดับ ช่ือ – สกุล วันเกดิ อายุ เลขที่บัตรประชาชน สถานที่ทํางาน โทรศัพท 

ผูจัดการ

ทมี 
1    

 
   

ผูฝกสอน/

นักกฬีา 
2    

 
   

จุฬา 2 



นักกฬีาทางน้ํา(หญิง/ชาย) ทีม....................................................  

กฬีาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 39  ประจาํป 2560 

(แขงขันวันที่ 4-5 เมษายน 2560  เวลา 16.30 น.- 20.00 น.) 

 

ตําแหนง ลําดับ ช่ือ – สกุล วันเกดิ อายุ เลขท่ีบัตรประชาชน สถานท่ีทํางาน โทรศัพท 

นักกฬีา 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11        

 12        

 13        

 14        

 15        

 

 

จุฬา 3 



 

 

สรุป ทมี....................................................... มีผูที่เกี่ยวของท้ังหมด............. คน ดังนี ้

(แขงขันวันที ่4-5 เมษายน 2560  เวลา 16.30 น.- 20.00 น.) 

 
ผูจัดการ

ทีม 

 

ผูฝกสอน 

 

ผูชวย 

ผูฝกสอน 
นักกฬีาชาย (แบงเปนรุนอายุ) นักกฬีาหญิง (แบงเปนรุนอายุ) 

ไมเกนิ 30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56ข้ึนไป ไมเกนิ 30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56ข้ึนไป 

.....คน .....คน .....คน .......คน ......คน .......คน .......คน ......คน ......คน .......คน .......คน .......คน .......คน .......คน .......คน .......คน .......คน 

รวม.......คน รวม.......................คน รวม.......................คน 

จุฬา 4 



 

      ทาวายแขงขัน ของนักกฬีาทางน้ํา (หญิง/ชาย) ทมี........................................... 

(แขงขันวันที่ 4-5 เมษายน 2560  เวลา 16.30 น.- 20.00 น.) 
 

ตําแหนง ลําดับ ช่ือ – สกุล วันเกดิ อายุ ฟรสีไตล 

50 เมตร 

กรรเชียง 

50เมตร 

กบ 

50 เมตร 

ผเีสื้อ 

25เมตร 

ผลัดฟรสีไตล

4x25เมตร 

(แจงรุนอายุ) 

ผลัดผสม 

4x25 เมตร 

(แจงรุนอายุ) 

นักกฬีา 1           

นักกฬีา 2           

นักกฬีา     3           

นักกฬีา 4           

นักกฬีา 5           

นักกฬีา 6           

นักกฬีา 7           

นักกฬีา 8           

นักกฬีา 9           

นักกฬีา 10           

นักกฬีา 11           

นักกฬีา    12           

นักกฬีา 13           

นักกฬีา 14           

นักกฬีา 15           

 

จุฬา 5 


