
 

 

 
 

ประกาศสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การทดสอบนักกีฬาปัญจกีฬา 
      

 ด้วยสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการทดสอบนักกีฬาปัญจกีฬาเพ่ือคัดเลือก
ตัวนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันปัญจกีฬา ในรอบคัดเลือก ณ ต่างประเทศ เพื่อจัดลำดับเข้าร่วมการแข่งขันปัญจ
กีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม –  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี
กำหนดการทดสอบดังนี ้

วัน เวลา รายการ สถานที่ 
     ๑๙ ก.พ.๖๔              ๑๕.๐๐  ลงทะเบียน อาคารฝึกฟันดาบ สนง.ส่วนแยก 
                                ๑๗.๐๐ ประชุมชี้แจง อาคารฝึกฟันดาบ สนง.ส่วนแยก 

     ๒๐ ก.พ.๖๔                            ๐๘.๐๐ ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ นสร.กร. 
 ๑๐.๐๐ ฟันดาบ อาคารฝึกฟันดาบ สนง.ส่วนแยก 
                                 ๑๕.๐๐ ขี่ม้า ชมรมข่ีม้าชมวิว 
                                  ๑๗.๐๐ Laser Run ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำ

คลองบางไผ่ หรือสนามกีฬาราชนาวี  กม.๕  
 
 ๑. กฎ กติกา ที่ใช้แข่งขัน 
  การแข่งขันดำเนินการตาม กฎ กติกา ของ UIPM 
  ว่ายน้ำ:                ใช้ด้านกว้างของสระว่ายน้ำ ของ นสร.กร. ( ๒๕ เมตร) 
  ฟันดาบ:              ๔ สนาม ในอาคารฝึกฟันดาบ สนง.ส่วนแยก 
  ขี่ม้า:             สนามฝึกข่ีม้าชมรมข่ีม้าชมวิว จังหวัดระยอง 
  Laser Run:          สนามในศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ หรือสนามกีฬา 
                                             ราชนาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  ยิงปืน:                 จำนวนเป้าเท่าผู้เข้าร่วมทดสอบ+๒ เป็นเป้าสำรอง 
  เส้นทางการวิ่ง:       พ้ืนคอนกรีต ลู่วิ่ง ลู่ปั่นจักรยาน 
 ๒. สถานที่ใช้แข่งขัน 
  - ว่ายน้ำ และฟันดาบ ใช้สนามแข่งขัน ณ หาดน้ำใส ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  - ขี่ม้า   ใช้สนามชมรมขี่ม้าชมวิว จังหวัดระยอง 
  - Laser Run ใช้สนามในพื้นที่ของศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ จังหวัด
ระยอง หรือสนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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 ๓. ที่พัก  ผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบจัดหาที่พักของตนเอง 
 ๔. การขนส่ง 
   ผู ้เข้าร่วมการทดสอบใช้พาหนะของตนเองจากที่พักมายังสนามแข่งขัน ณ หาดน้ำใส ใน 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ สำหรับการเดินทางไปสนามทดสอบต่าง ๆ สมาคมกีฬา
ปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จะจัดรถรวมสำหรับผู้เข้าร่วมการทดสอบ โดยรถจะออกเดินทางจาก หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ไปยังสนามทดสอบ ตามเวลาทีน่ัดหมายและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 ๕. การสมัครเข้าร่วมทดสอบ 
   ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบมายังสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๔ ทางอีเมล์: mpat0757@gmail.com โทรสาร: ๐๒ ๔๑๑ ๕๖๖๔ 
  การสมัครร่วมการทดสอบ :              ภายในวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๔ 
 ๖. ใบแสดงความสามารถขี่ม้า (Riding Ability) 
  นักกีฬาต้องมีใบแสดงขีดความสามารถขี่ม้า (Riding Ability) ในฐานข้อมูลของสมาคมกีฬา
ปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันขีดความสามารถขี่ม้า ในกรณีไม่มี
ใบรับรองข่ีม้าจะไม่รับสมัครเข้าร่วมการทดสอบ 
 หมายเหตุ: การขี ่ม้ากรรมการสามารถให้หยุดได้ตลอดเวลาทั ้งในขณะทำการฝึกซ้อมทำ
ความคุ้นเคยกับม้าและขณะทำการแข่งขันในกรณีที่กรรมการเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถไม่เพียงพอและ
เห็นว่าจะเกิดอันตรายในการแข่งขัน 
 ๗. ประกันภัย 
  - ตามกฎของ UIPM ผู้ที่มาร่วมแข่งขันจะต้องมีประกันภัยของตนเอง 
  - สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบหนี้สินหรือการสูญหายของทรัพย์สิน 
การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมทดสอบ 
 ๘.  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
   -  สมาคมกีฬากีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จะจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการทดสอบไว้ให้กับ
ผู้เข้าร่วมการทดสอบ   
 ๙. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
  - ผู้มาร่วมการทดสอบที่มาจากจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม 
COVID-19 ตามท่ีรัฐบาลและจังหวัดกำหนด 
 ๑๐. คำแนะนำทั่วไป 
    ๑๐.๑ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยทำการทดสอบ ๕ ประเภทกีฬา แต่ตั้งเกณฑ์
สถิติไว้ ๒ ประเภทกีฬา คือ ว่ายน้ำ และ Laser Run ดังนี้ 
 

ประเภท ว่ายน้ำ คะแนน Laser Run คะแนน คะแนนรวม 
ชาย 2:16 278 11:40 600 878 ขึ้นไป 

     หญิง 2:20 270 13:17 503 773 ขึ้นไป 
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  ๑๐.๒ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยจะจัดลำดับผลการทดสอบและคัดเลือก
นักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์สถิติ หรือคะแนนรวม กีฬา ๒ ประเภท คือ ว่ายน้ำ และLaser Run 
  ๑๐.๓ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิหากนักกีฬาไม่มาลงทะเบียน
และร่วมการทดสอบตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิและจะไม่ยอมรับผลการทดสอบของนักกีฬาที่ไม่
มาร่วมการทดสอบกับสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย 
  ๑๐.๔ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จะทำการเก็บตัวนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์สถิติ
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนถึงกำหนดการเดินทางไปร่วมการแข่งขัน หากนักกีฬาไม่มารายงานตัว
และทำการเก็บตัวฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่กำหนดจะถือว่านักกีฬาสละสิทธิ 
  ๑๐.๕  ผลการตัดสินของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด   
  ๑๑. การติดต่อ 
     สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย 
   เลขที่ ๒/๙ อาคารนันทสวัสดิการ ๑ ชั้น ๒ 
   ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ 
   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

   โทร/โทรสาร: ๐๒ ๔๑๑ ๕๖๖๔  
   อีเมล: mpat0757@gmail.com 
   

           ประกาศ     ณ     วนัที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 

                              พลเรือเอก   
        (อภิวัฒน์   ศรีวรรธนะ) 

          นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบสมัคร 
เข้ารับการทดสอบนักกีฬา กีฬาปญัจกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวไปแข่งขัน กีฬาปัญจกีฬา ณ ต่างประเทศ 

 
เขียนที่............................. 

วันที่....................เดือน.............................พ.ศ………..……. 
 

ข้าพเจ้า.......................................................................เกิดวันที่....................เดือน.............................พ.ศ………..…….  
อายุ..................ป ี  เลขประจำตัวประชาชน              
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่............ตำบล...................................อำเภอ..............................จังหวัด……………..………………… 
กำลังศึกษาอยู่ระดับ...................................โรงเรียน/มหาวิทยาลัย.................................................................................. ....... 
อำเภอ................................... จังหวัด.............................. ขอสมัคร เข้ารับการทดสอบนักกีฬา กีฬาปัญจกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวไปแข่งขัน 
กีฬาปัญจกีฬา ณ ต่างประเทศ 
 
 ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและศึกษา ประกาศสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการทดสอบนักกีฬา กีฬาปัญจกีฬาเพื่อ
คัดเลือกตัวไปแข่งขัน กีฬาปัญจกฬีา ณ ต่างประเทศ เป็นที่เข้าใจ และยอมรับ ทุกประการ 
 ข้าพเจ้าฯ สามารถแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา ได้ครบทั้ง 5 ประเภทกีฬา ( ฟันดาบ ขี่ม้า ว่ายน้ำ วิ่ง ยิงปืน ) ในส่วนของ
การขี่ม้า ข้าพเจ้ามีใบรับรองการขี่ม้าจาก.............................................................และได้ส่งเอกสารใบรับรองมาพร้อมกับใบ
สมัครฯแล้ว  
 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าฯ เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 

ข้าพเจ้าฯ จะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น กับทางสมาคมฯ ผู้ดำเนินการจัดการทดสอบฯ หากเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน ไม่
ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา ต่างๆที่สมาคมกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

                                           ลงชื่อ...................................................................     
                                               (................................................................)  
 

คำรับรองของผู้ปกครอง 
 

     ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ................ปี อาชีพ...............................................  
เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ......................................................ขอรับรองว่า.......................................................................
เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและอนุญาตให้สมัครเข้ารับการทดสอบนักกีฬา กีฬาปญัจกฬีา เพื่อคัดเลือกตัวไปแข่งขัน กีฬาปัญจ
กีฬา ณ ต่าง ประเทศ และขอรับรองว่าข้อมูลของ......................................................................เป็นความจริงทุกประการ และ
ยอมรับทุกประการตามประกาศ และใบสมัครที่สมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯกำหนดไว้ 
 
                                                  ลงชื่อ..................................................................... 
                                                         (..................................................................) 

 


