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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 
 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย           

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 
  ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย          
การจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย  

๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย              

การจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทเรือแคนู   
(๑) เรือแคนู ๑ คน ชาย   ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือแคนู ๑ คน ชาย   ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๓) เรือแคนู ๒ คน ชาย   ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๔) เรือแคนู ๒ คน ชาย   ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๔.๒ ประเภทเรือคยัค  
(๑) เรือคยัค ๑ คน ชาย   ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือคยัค ๑ คน หญิง   ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๓) เรือคยัค ๑ คน ชาย   ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๔) เรือคยัค ๑ คน หญิง   ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๕) เรือคยัค ๒ คน ชาย   ระยะ ๒๐๐ เมตร 
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(๖) เรือคยัค ๒ คน หญิง   ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๗) เรือคยัค ๒ คน ชาย   ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๘) เรือคยัค ๒ คน หญิง   ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๔.๓ ประเภทเรือกรรเชียงและกรรเชียงบก  
(๑) เรือกรรเชียง ๑ คน ชาย พายคู ่ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือกรรเชียง ๑ คน หญิง พายคู่ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๓) เรือกรรเชียง ๒ คน ชาย พายคู ่ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๔) เรือกรรเชียง ๒ คน หญิง พายคู่ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๕) เรือกรรเชียง ๑ คน ชาย พายคู ่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๖) เรือกรรเชียง ๑ คน หญิง พายคู่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๗) เรือกรรเชียง ๒ คน ชาย พายคู ่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๘) เรือกรรเชียง ๒ คน หญิง พายคู่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๙) กรรเชียงบก ๑ คน ชาย มือใหม่ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๑๐) กรรเชียงบก ๑ คน หญิง มือใหม่  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๑๑) กรรเชียงบกคู่ผสม  มือใหม่  ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

๔.๔ ประเภทเรือยาว ๕ ฝีพาย  
(๑) เรือยาว ๕ ฝีพาย ชาย  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือยาว ๕ ฝีพาย หญิง  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๓) เรือยาว ๕ ฝีพาย ชาย  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๔) เรือยาว ๕ ฝีพาย หญิง  ระยะ ๕๐๐ เมตร 

๔.๕ ประเภทเรือยาว ๑๐ ฝีพาย  
(๑) เรือยาว ๑๐ ฝีพาย ชาย  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๒) เรือยาว ๑๐ ฝีพาย หญิง  ระยะ ๒๐๐ เมตร 
(๓) เรือยาว ๑๐ ฝีพาย ชาย  ระยะ ๕๐๐ เมตร 
(๔) เรือยาว ๑๐ ฝีพาย หญิง  ระยะ ๕๐๐ เมตร 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา 
  6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาชาย      
ไม่เกิน 29 คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน 25 คน ดังนี้ 
   (๑) ประเภทเรือคยัค ชาย จ านวน ๔ คน  
   (๒) ประเภทเรือคยัค หญิง จ านวน ๔ คน 
   (๓) ประเภท เรือแคนู ชาย จ านวน ๔ คน 
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(๔) ประเภทเรือกรรเชียง ชาย จ านวน ๔ คน 
(๕) ประเภทเรือกรรเชียง หญิง จ านวน ๔ คน 
(๖) ประเภทเรือยาว ๕ และ ๑๐ ฝีพาย ชาย จ านวน ๑๔ คน 
(๗) ประเภทเรือยาว ๕ และ ๑๐ ฝีพาย หญิง จ านวน ๑๔ คน 
(๘) ประเภทกรรเชียงบก ชาย มือใหม่ จ านวน ๓ คน 
(๙) ประเภทกรรเชียงบก หญิง มือใหม่ จ านวน ๓ คน 

 ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน จ านวน ๔ คน 

 ๖.๓ กรณีนักกีฬาในนามผู้แทนประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพ.ศ.2559 โดยนักกีฬา
ผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว ให้นับเฉพาะประเภทเรือที่เคยเข้าร่วมแข่งขันในนามผู้แทนประเทศไทยเท่านั้น โดยให้
สมัครแข่งขันได้ดังนี ้ 

  (1) ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาตามข้อ 6.๓ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภท
เรือละไม่เกิน 4 คนแบ่งเป็น ชายไม่เกิน 2 คน และหญิงไม่เกิน 2 คน และให้ลงท าการแข่งขันได้ไม่เกินรายการละ 
1 คน ยกเว้นเรือยาวสากล 10 ฝีพาย นักกีฬาตามข้อ ๖.๓ ให้ลงท าการแข่งขันได้รายการละไม่เกิน 2 คน  

  (2) นักกีฬาตามข้อ ๖.๓ แต่ละคนลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 4 รายการในทุกประเภท
เรือโดยประเภทเรือที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในนามผู้แทนประเทศไทยให้ลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 รายการเท่านั้น  

 ๖.๔ นักกีฬากรรเชียงบกมือใหม่เป็นนักกีฬาที่ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทเรือ          
ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาเอเชี่ยนบีช 
กีฬาสโมสรโลกและนักกีฬาเรือพายที่เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน   
7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
๗.2 สนามแข่งขันยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตรกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตรมี ๔  ลู่ กว้างลู่ละ

ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 
๗.3 ระบบการจัดการแข่งขันเป็นไปตามกติกาสากลมีรอบคัดเลือกรอบแรก (Heat)          

มีรอบแก้ตัว (Repechage) มีรอบรองชนะเลิศ (Semi Final) และรอบชิงชนะเลิศ (Final) รวมทั้งเป็นไปตามกติกา
ที่สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยก าหนด 

๗.4 รอบแรก(Heat) แข่งขันแบบแบ่งสาย สายละ ๓-๔ ทีมโดยวิธีจับสลากแบ่งสาย ในวัน
ประชุมผู้จัดการทีม 

  (๑) เอาที่ ๑ ของแต่ละ (Heat) เข้าสู่รอบต่อไป 
  (๒) เอาผู้แพ้ของแต่ละ (Heat) มาแข่งขันเพ่ือหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไป 
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๗.5 การจับสลากแข่งขัน 
  (๑) การจับสลากแบ่งสาย, ลู่พายและหมายเลขเรือในรอบแรก (Heat) จะด าเนินการ ในวัน

ประชุมผู้จัดการทีม 
  (๒) ในรอบรองชนะเลิศ (Semi Final) และรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ (Final) 

ก าหนดวิธีการจัดลู่ตามระบบสากลหรือคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันก าหนด 
  ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

  ๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ หน้าที่ในการแข่งขัน            
อย่างเคร่งครัด   

  ๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้สมกับ         
เป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

  ๘.3 กรณีทีมใด เจ้าหน้าทีท่ีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 
  ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

  ๙.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  ๙.๒ ในการแข่ งขันต้องแต่ งกายตามที่ วิทยาเขตก าหนดนักกีฬาประเภททีม                    

(ตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป) ต้องสวมเสื้อให้เหมือนกัน 
  ๙.๓ อนุญาตให้น าอุปกรณ์ทุกชนิดมาเอง แต่ต้องแจ้งกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสภาพ

และได้รับอนุญาตก่อนในวันประชุมผู้จัดการทีม 
  ๙.๔ ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง หรือตกแต่ งเ พ่ิมเติม หรือเปลี่ ยนแปลงสภาพใดๆ                

ของอุปกรณ์ เช่น เรือและพายทุกชนิด 
๙.5 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
    10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
          นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากนักกีฬาให้นับจากจ านวนเหรียญทอง ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจ านวน
เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามล าดับ ให้พิจารณาจากประเภทการแข่งขัน โดยให้พิจารณาจากประเภท ๑ คน, 
๒ คน, ๕ คน, ๑๐ คน ตามล าดับ 
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10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากจ านวนเหรียญรวมจากรายการแข่งขันทั้งหมด โดยให้นับจากเหรียญทอง        
ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาจ านวนเหรียญเงิน ถ้าเหรียญเงินเท่ากันให้นับจ านวนเหรียญทองแดง ถ้าเหรียญ
ทองแดงเท่ากัน ให้พิจารณาจากประเภทการแข่งขัน โดยให้พิจารณาจากประเภท ๑ คน, ๒ คน, ๕ คน, ๑๐ คน 
ตามล าดับ  

ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายเป็นผู้ด าเนินการ 
  ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขนั วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

           ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่        
ในการจัดแข่งขัน 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
          ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ                       
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
  ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

  (1) ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   (๒) การยื่นการประท้วงการฝ่าฝืนเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาทีหลังจากการ
แข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลงและประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้         

  ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 
 
 

 


