ประกาศ
ที่ สอท. 001/2565
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย (เฉพาะกิจ)
เรื่อง

ระเบียบ และกติกาการคัดเลือกนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยเพื่อเปนตัวแทนทีมชาติไทย เขารวมการแขงขัน
Special Olympics World Summer Games 2023 ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน และการแขงขัน
9th Special Olympics Southeast Asia Unified Football Competition ณ ประเทศไทย

ดวยสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ไดกำหนดระเบียบการแขงขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปนตัวแทนทีมชาติ
ไทย เขารวมการแขงขัน Special Olympics World Summer Games 2023 ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน และการแขงขัน
9th Special Olympics Southeast Asia Unified Football Competition ณ ประเทศไทย
1. สถานที่แขงขัน
ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต
2. วันที่แขงขัน
วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 (โปรดดูขอ 9.2)
3. กติกาการแขงขัน
ระเบียบและกติกาการคัดเลือกใหถือปฏิบัติ ตามกติกาการแขงขันของสเปเชียลโอลิมปคสากล (SOI)
และปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ
4. สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย จะจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ป 2565 เปนรายการเฉพาะ
กิจเทานั้น โดยใชระเบียบ กติกา ขอกำหนดเฉพาะชนิดกีฬานั้น ๆ ตามที่สมาคมฯ กำหนด
5. นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย จะตองมีอายุไมนอยกวา 14 ปบริบูรณ คือนักกีฬาตองเกิดกอนวันที่
1 มิถุนายน 2551
6. สถาบัน / ผูฝกสอน จะตองพิจารณาถึงความพรอมวาจะสงนักกีฬา และผูฝกสอน เขาแขงขันเพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย
โดยใหระบุความตองการของทานในใบสมัครเทานั้น
7. สถาบันจะตองยืนยันตอบรับเขารวมการแขงขัน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และสถาบันจะตองสงใบสมัครแขงขันกีฬาของ
นักกีฬา ระหวางวันที่ 16-30 มิถุนายน 2565 ผาน Application SOT Sports Competition ที่จะแสดงใน Website :
specialolympicsthai.com ของสมาคมฯ
8. กรณีเกิดปญหาใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา และผูฝกสอน ใหถือคำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก
นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย(เฉพาะกิจ) เปนที่สิ้นสุด
9. การกำหนดโควตา ประเภทรายการ รุน อายุ เพศ นักกีฬาในการแขงขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
9.1 การกำหนดประเภท / จำนวน / เพศ / รุนอายุ และรายการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา มีรายละเอียดตอไปนี้

รหัส
# ประเภทกีฬา
กีฬา
1 กรีฑา

2 แบดมินตัน
3 บอชชี่

4 ฟุตบอล

MAT1
FAT1
MAT2
FAT2
MAT3
FAT3
MAT4
FAT4
MAT5
FAT5
MBT1
FBT2
FBC1
FBC2
FBC3
MFB1

รายการแขงขัน

จํานวนนักกีฬาที่จะคัดเลือก

รุนอายุ

ชาย

หญิง

รวม

16-21 ป 22+ ป พิเศษ ยูนิฟายด พิเศษ ยูนิฟายด

วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก



วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล



วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล



วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร



วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร



คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด



เดี่ยว

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1





คูยูนิฟายด



ทีมยูนิฟายด 5 คน



FFB2
5 เทเบิลเทนนิส MTT1
เดี่ยว
FTT2
6 วายน้ํา
MAQ1 ฟรีสไตล + กบ 100 เมตร
FAQ2 ฟรีสไตล + กรรเชียง 100 เมตร

1

10

1
1
1
1

1

10

6

1

6

1



1
1




รวม

19

7
26

1
22

8
30

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
16
16
1
1
1
1
56

* นักกีฬาฟุตบอลยูนิฟายดชาย จำนวน 16 คน(นักกีฬา 10 คน,ยูนิฟายด 6 คน) จะไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน
9th SO SEA Unified Football Tournament 2022 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะทำการตัดตัวเพื่อเขารวมการแขงขัน
SOSWG 2023 ใหคงเหลือจำนวน 11 คน (นักกีฬาพิเศษ 6 คน และนักกีฬายูนิฟายด 5 คน) หลังจบการแขงขัน 9th SO SEA
Unified Football Tournament 2022
9.2 กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
9.2.1 จัดทำขอมูลนักกีฬาเพื่อประกอบการขอโควตาเสนอ Special Olympics Asia Pacific
9.2.2 จัดทำโครงการสงนักกีฬาเขารวม World Games เสนออนุมัติ
ตอคณะกรรมการสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย
9.2.3 ยืนยันโควตาคณะนักกีฬากับ Special Olympics Asia Pacific

ก.ค.64
ส.ค.64
6 ก.พ.65

9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

ออกจดหมายเชิญสถาบันสมาชิกสงทีมเขาแขงขันคัดเลือกนักกีฬาและผูฝกสอนผูแทนประเทศไทย
29 เม.ย.65
แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผูรับผิดชอบ
18 พ.ค.65
จัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา และผูฝ กสอนผูแทนประเทศไทย
18-22 ก.ค.65
ประกาศรายชื่อนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยสำหรับเขารวมแขงขัน SOSWG2023 6 ชนิดกีฬา
22 ก.ค. 65
ประกอบดวย กรีฑา, บอชชี่, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, วายน้ำ ฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดชาย
และฟุตบอลประเภททีมยูนฟิ ายดหญิง เพื่อเขารวมการแขงขัน 9th SO SOEA Unified Football Competition
9.2.8 สงใบสมัครของผูฝกสอนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูฝกสอนผูแทนประเทศไทย (6 ชนิดกีฬา)
22 ส.ค.65
9.2.9 ประกาศรายชื่อผูฝ กสอนตัวแทนประเทศไทยสำหรับการแขงขัน SOSWG2023 6 ชนิดกีฬา
22 ก.ย.65
ประกอบดวย กรีฑา, บอชชี่, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, วายน้ำ ฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดชาย
และฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดหญิง เพื่อเขารวมการแขงขัน 9th SO SOEA Unified Football Competition
9.2.10 คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดชาย จำนวน 11 คน (นักกีฬาพิเศษ 6 คน และนักกีฬา
25 พ.ย.65
ยูนิฟายด 5 คน) และผูฝก สอน จำนวน 3 คน (Home Coach 2 คน, Volunteer Coach 1 คน) เพื่อเขารวม
แขงขัน SOSWG 2023 หลังจบการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football Tournament 2022
9.2.11 ติดตามการฝกซอมของคณะนักกีฬาผูแทนประเทศไทย
พ.ย.65-พ.ค.66
9.2.12 เก็บตัวคณะนักกีฬา ผูฝกสอน และเจาหนาที่ ทีมสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย
22 พ.ค.- 10 มิ.ย. 66
9.2.13 เขารวมการแขงขัน World Summer Games 2023
เดินทาง
11 มิ.ย. 66
ลงทะเบียน
12 มิ.ย. 66
Host Town
12-14 มิ.ย. 66
แขงขัน World Games
18-25 มิ.ย. 66
9.2.14 เดินทางกลับประเทศไทย
26 มิ.ย. 66
9.2.15 รายงานผลการดำเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
15 ก.ค. 66
กรณีมีขอสงสัยเพิม่ เติม สอบถามไดที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ที่ตั้งเลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบ หองที่ 1 ชั้น 14 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพ 10240 โทรศัพท 02-1367650 โทรสาร 021369267 Email : solympicsthai@gmail.com หรือ คุณสวิง พลอยเจก โทรศัพท 092-5939787 และคุณชูชัย อังกาบแกว
โทรศัพท 063-4981673
10. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย (คุณสมบัติทั่วไป)
10.1 สถาบัน / หนวยงานที่มีนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ ทุกสังกัด
10.1.1 สถาบันที่จะเขารวมจะตองขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย โดยมีผูฝกสอนในสังกัดที่
ผานการอบรมหลักสูตรผูฝ กสอนกีฬาอยางนอยในกีฬาใดกีฬาหนึ่งของสมาคมฯ
10.1.2 สถาบันที่มีความสนใจสมัครเขารวมการคัดเลือกใหสงใบสมัครไดทสี่ มาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ
* กรุณายืนยันการเขารวมการแขงขัน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และสงใบสมัครภายในวันที่
18 มิถุนายน 2565 และเปลีย่ นแปลงรายชื่อผูเ ขารับการคัดเลือกภายใน 1 กรกฎาคม 2565
10.1.3 สถาบันจะตองพิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬาใหเหมาะสมกับระบบการแขงขัน และระดับความสามารถ
ของนักกีฬาตามที่สมาคมฯ ไดกำหนดไว
10.1.4 ผูบริหารหรือผูม ีอำนาจ ตองแตงตั้งหรือมอบหมายผูประสานงาน 1 คน ที่สามารถประสานงานกับสมาคม
กีฬาฯ ไดอยางตอเนื่อง

10.1.5 สถาบันหรือผูแ ทนตองใหการสนับสนุนการประสานงานกับผูปกครอง และผูฝ กสอนในกรณีที่สถาบันของทานมี
นักกีฬาหรือผูฝ กสอนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย
10.1.6 สถาบันจะตองอำนวยความสะดวกดานขอมูลของสถาบัน นักกีฬา ผูฝกสอน การแพทย และผูปกครอง ตอสมาคม
กีฬาสเปชียลโอลิมปคฯ ตลอดจนรับรองเอกสารและความถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อปองกันการเสื่อมเสียชื่อเสียง และเปน
การรักษาสิทธิ์ของนักกีฬา ผูฝกสอน และสถาบัน
10.1.7 สถาบันจะตองรับผิดชอบคาใชจายการเขารวมคัดเลือกใหกับนักกีฬา ผูฝกสอน นอกเหนือจากคาใชจายที่สมาคม
กีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ สนับสนุน หรือกำหนดแจงไวในเอกสาร
กรณีที่นักกีฬาและ/หรือผูฝ กสอนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย สมาคมฯ จะรับผิดชอบการ เก็บตัว
ชุดแขงขัน คาเครื่องบิน คาใชจายในระหวางการแขงขันของสมาชิกทุกคนในคณะฯ ตามโควตาที่กำหนด ยกเวน
คาใชจายสวนตัว ซึ่งสถาบันจะตองรับผิดชอบ
10.1.8 เพื่อการเตรียมการฝกซอมนักกีฬาและผูฝ กสอนอยางมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ไดมีการกำหนดโปรแกรมการ
ฝกซอมที่ตอเนื่องระยะยาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2565 - พฤษภาคม 2566 สำหรับนักกีฬาที่ไดรบั การคัดเลือก
เปนตัวแทนประเทศไทย ตามระเบียบการและกำหนดการที่ประเทศเจาภาพและ Special Olympics
International กำหนดไวเพื่อเปนการรักษาสิทธิ์ของประเทศไทย ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอความรวมมือทุกดาน ให
การดำเนินงานเปนไปอยางราบรื่น หากมีกรณีเรงดวนดานใด ๆ จะแจงใหทราบ
10.2 ผูฝกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปค
10.2.1 เปนผูฝกสอนที่มีนักกีฬาไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยฯ และไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จัดการแขงขันแลว พรอมผานการพิจารณาคุณสมบัติสวนตัวเรียบรอยแลวตามลำดับ
10.2.2 ผูฝกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย ที่เคยผานการอบรมและขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ ในกีฬาที่ทานไดรับ
การพิจารณา และเคยรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยมากอนหนานี้อยางนอย 1 รายการ
จึงจะมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือกได
10.2.3 ผูฝกสอนกีฬาตองไดรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร Special Olympics Level 1 Sports Assistant หรือสูงกวา
10.2.4 ผูฝกสอนตองอยูในสังกัดสถาบันทีเ่ ปนสมาชิกของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ และจะตองมีผูบังคับบัญชาเซ็น
รับรองเอกสารการสมัคร
10.2.5 ผูฝกสอนจะตองผานการอบรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยระดับชาติในชนิดกีฬาที่นักกีฬาในความรับผิดชอบ
ไดรับการคัดเลือก สื่อสารภาษาอังกฤษ(เกณฑดี) มีความเปนผูนำ สุขภาพแข็งแรง และไมใชสารเสพติด
10.2.6 ผูฝกสอนตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบอยางนอย 3 เข็ม (นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียน
แขงขัน)
10.2.7 ผูฝกสอนตองกรอกใบสมัครของตนเองเพื่อรับการพิจารณา พรอมระบุขอมูลนักกีฬาที่ไดรับการคัดเลือก และสง
รูปถายของทาน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ภายในวันทีส่ มาคมฯ กำหนด
10.3 นักกีฬา
10.3.1 ตองเปนนักกีฬาที่พิการทางสติปญ
 ญา ที่มีอายุไมนอยกวา 14 ป โดยนักกีฬาตองเกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2551
10.3.2 นักกีฬาที่จะเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย ตองมีสัญชาติไทย มีบดิ า และมารดาตามสูติบัตร
หากนักกีฬาอยูในความดูแลของผูป กครองหรือผูร ับมอบอำนาจในการดูแล ผูปกครอง/ผูร ับมอบอำนาจจะตองมี
หนังสือที่เปนคำสั่งศาลใหนักกีฬาอยูในการดูแลของทาน ซึ่งเปนผลใหนักกีฬาสามารถทำหนังสือเดินทางยื่นขอวี
ซาเดินทาง และเดินทางออกนอกประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย

10.3.3 ตองเปนนักกีฬาที่พิการทางสติปญ
 ญาที่มีสมุดประจำตัวผูพิการหรือสำเนาสมุดประจำตัวผูพิการที่รับรองโดย
ผูบริหารสถาบันมาแสดงเปนหลักฐานในวันแขงขันคัดเลือกดวย
10.3.4 ตองเปนนักกีฬาที่อยูในสังกัดของสถาบันที่เปนสมาชิกของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ
10.3.5 นักกีฬาสมัครแขงขันไดเพียง 1 ชนิดกีฬาเทานั้น
10.3.6 นักกีฬาจะตองไดรับการฝกซอมกอนการแขงขันคัดเลือกอยางนอย 8 สัปดาห(ตามระเบียบสเปเชียลโอลิมปค
สากล)
10.3.7 นักกีฬาจะตองมีความสามารถในการเลนกีฬา และเขาใจกติกาสเปเชียลโอลิมปคฯ ไดเปนอยางดี
10.3.8 นักกีฬาจะตองสามารถรับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกจิ วัตรประจำวัน
10.3.9 นักกีฬาจะตองไมดื่มแอลกอฮอร บุหรี่ หรือใชสารกระตุน และยาเสพติด
10.3.10 นักกีฬาจะตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไมนอยกวา 2 เข็ม (นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียน
แขงขัน)
10.3.11 นักกีฬาจะตองมีทักษะทางสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับผูร วมแขงขัน ผูฝกสอน ผูชมอื่น ๆ ได
10.3.12 นักกีฬาตองสามารถรับความกดดันในการฝกซอม -แขงขัน และ ควบคุมอารมณได
10.3.13 นักกีฬาเคยผานการแขงขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยอยางนอย 1 ครั้ง ในระดับจังหวัด
10.3.14 นักกีฬาไดรับการคัดกรองสุขภาพในโครงการนักกีฬาสุขภาพดี ระหวางการแขงขันคัดเลือกฯ
10.4 นักกีฬายูนิฟายด
10.4.1 ตองเปนนักกีฬาที่มีอายุไมนอยกวา 14 ป โดยนักกีฬาตองเกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2551
10.4.2 นักกีฬาที่จะเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย ตองมีสัญชาติไทย มีบิดา และมารดาตามสูติบัตร หาก
นักกีฬาอยูในความดูแลของผูปกครองหรือผูรับมอบอำนาจในการดูแล ผูปกครอง/ผูรับมอบอำนาจจะตองมี
หนังสือที่เปนคำสั่งศาลใหนกั กีฬาอยูในการดูแลของทาน ซึ่งเปนผลใหนักกีฬาสามารถทำหนังสือเดินทางยื่นขอ
วีซาเดินทาง และเดินทางออกนอกประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
10.4.3 ตองเปนนักกีฬาที่อยูในสังกัดของสถาบันที่เปนสมาชิกของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ
10.4.4 นักกีฬาสมัครแขงขันไดเพียง 1 ชนิดกีฬาเทานั้น
10.4.5 นักกีฬาจะตองมีการฝกซอมรวมกับนักกีฬาพิเศษกอนการแขงขันคัดเลือก อยางนอย 8 สัปดาห (ตามระเบียบ
สเปเชียลโอลิมปคสากล)
10.4.6 นักกีฬาจะตองมีความสามารถในการเลนกีฬา และเขาใจกติกาสเปเชียลโอลิมปคฯ ไดเปนอยางดี
10.4.7 นักกีฬาจะตองมีทัศนคติทดี่ ีเกี่ยวกับการเลนกีฬาและการอยูร วมกัน กับนักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
10.4.8 นักกีฬาจะตองไมดื่มแอลกอฮอร บุหรี่ หรือใชสารกระตุน และยาเสพติด
10.4.9 นักกีฬาจะตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไมนอยกวา 2 เข็ม(นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียนแขงขัน)
10.4.10 นักกีฬาจะตองมีทักษะทางสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับผูร วมแขงขัน ผูฝกสอน ผูชมอื่น ๆ ได
10.4.11 นักกีฬาตองสามารถรับความกดดันในการฝกซอม-แขงขัน และ ควบคุมอารมณได
10.4.12 นักกีฬาไดรับการคัดกรองสุขภาพในโครงการนักกีฬาสุขภาพดี ระหวางการแขงขันคัดเลือกฯ
11. เปาหมายการคัดเลือกผูแทนสเปเชียลโอลิมปคประเทศไทย
11.1 เพื่อใหไดนักกีฬาผูแทนประเทศไทยที่ดีและเหมาะสม ในแตละระดับความสามารถ(Division)
11.2 จัดการแขงขันใหสอดคลองกับจำนวนของประชากรนักกีฬา ตลอดจนมีการกระจายโอกาสใหกับนักกีฬาในทองถิ่น หรือ
ภูมิภาคอยางแทจริง
11.3 มีการดำเนินการจัดการแขงขันที่โปรงใส มีเหตุผล เปนธรรมกับทุกฝาย

11.4 ดำเนินการตามระเบียบการคัดเลือกที่สเปเชียลโอลิมปคสากลกำหนดโดยเครงครัด
12. รูปแบบการจัดการแขงขันคัดเลือกกีฬา
12.1. กอนการแขงขันคัดเลือก ผูฝ กสอนจะไดรับการอบรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคระดับชาติในชนิดกีฬาที่จะสงนักกีฬาเขารับการ
คัดเลือกเพื่อมีความเขาใจในกฎกติกา รูปแบบการฝกซอมนักกีฬา และการสงนักกีฬาเขาแขงขัน
12.2. ภายหลังเสร็จสิ้นการแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขันคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีคณ
ุ สมบัติถูกตอง และมี
ผลจากการแขงขันตามลำดับคะแนน ทั้งนี้หากตรวจพบวานักกีฬาที่ไดรับการคัดเลือก และประกาศชื่อนั้นมีคุณสมบัตไิ ม
ถูกตองครบถวน คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกนักกีฬาสำรองอันดับถัดไปขึ้นมาแทน
13. หลักการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา (คุณสมบัติดานกีฬา) รายละเอียดดังนี้
13.1 นักกีฬากรีฑา (ขอกำหนดเฉพาะ)
- ใหคัดเลือกนักกีฬาทั่วประเทศอายุไมนอยกวา 14 ป นักกีฬาตองเกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2551 จำนวน 12 คน
แยกเปนชาย 6 คน, หญิง 6 คน ตามตารางที่กำหนดในขอ 9.1
- วิธีการ
1. ใหคัดเลือกนักกรีฑาตามรายการแขงขันที่สมาคมฯ กำหนด
2. นักกีฬากรีฑาทุกคนจะตองมีผฝู กสอนประจำตัว
3. คัดเลือกนักกีฬากรีฑาทีม่ ีคะแนนรวมสูงสุดจากรหัสกีฬาในแตละรายการที่ลงทำการแขงขัน
4. ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพื่อเลือกนักกีฬาในแตละรหัสกรีฑาที่แขงขัน
5. คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬากรีฑาที่มผี ลการแขงขันแตละกลุม Division ดังนี้
อันดับที่ 1
ได 7 คะแนน
อันดับที่ 2
ได 5 คะแนน
อันดับที่ 3
ได 3 คะแนน
อันดับที่ 4
ได 1 คะแนน
6. กรณี นักกีฬาที่ชนะเลิศ แตคณ
ุ สมบัติดานอื่น ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม
ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน
13.2 นักกีฬาฟุตบอล (ขอกำหนดเฉพาะ)
คัดเลือกนักฟุตบอล อายุไมนอยกวา 14 ป จำนวน 32 คน โดยแบงเปนทีมยูนิฟายดชาย 16 คน และทีมยูนิฟายดหญิง
16 คน ตามตารางที่กำหนดในขอ 9.1 โดยใชเกณฑคัดเลือก ดังนี้
13.2.1 ทีมฟุตบอลยูนิฟายดชาย อายุ 14 ปขึ้นไป (เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551)
- วิธีการ
1. ทีมที่ชนะเลิศการแขงขันใน Division 1 นักฟุตบอลที่มีคะแนนความสามารถสูงสุดในทีม
จะไดรับสิทธิเ์ ปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football
Competition 2022 จำนวน 3 คน (นักกีฬา 2 คน และยูนิฟายด 1 คน)
2. ทีมที่ชนะเลิศการแขงขันใน Division 2 นักฟุตบอลที่มีคะแนนความสามารถสูงสุดในทีม
จะไดรับสิทธิเ์ ปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football
Competition 2022 จำนวน 2 คน (นักกีฬา 1 คน และยูนิฟายด 1 คน)
3. จำนวนที่เหลืออีก 11 คน (นักกีฬา 7 คน และยูนิฟายด 4 คน) จะใชหลักเกณฑการ
คัดเลือกจากคะแนนความสามารถสวนบุคคลตามลำดับของทุกทีมที่เขารวมการแขงขัน
4. สมาคมฯ จะคัดเลือกนักฟุตบอลชายจำนวน 11 คน (นักกีฬา 6 คน และยูนิฟายด 5 คน)
จากนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football เพื่อเขารวมการแขงขัน

SOSWG2023 โดยจะใชหลักเกณฑการประเมินความสามารถระหวางการแขงขัน
9th SO SEA Unified Football Competition 2022
5. กรณีที่นักกีฬามีคะแนนเทากันใหจับฉลากหาตัวแทน และใหถือเปนทีส่ ิ้นสุด
6. สมาคมฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณานักกีฬาจากขอ 4 และใหถือเปนทีส่ ิ้นสุด
13.2.2 ทีมฟุตบอลยูนิฟายดหญิง อายุ 14 ปขึ้นไป (เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551)
- วิธีการ 1. ทีมที่ชนะเลิศการแขงขันใน Division 1 นักฟุตบอลที่มีคะแนนความสามารถสูงสุดในทีม
จะไดรับสิทธิเ์ ปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football
Competition 2022 จำนวน 3 คน (นักกีฬา 2 คน และยูนิฟายด 1 คน)
2. ทีมที่ชนะเลิศการแขงขันใน Division 2 นักฟุตบอลที่มีคะแนนความสามารถสูงสุดในทีม
จะไดรับสิทธิเ์ ปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football
Competition 2022 จำนวน 2 คน (นักกีฬา 1 คน และยูนิฟายด 1 คน)
3. จำนวนที่เหลืออีก 11 คน (นักกีฬา 7 คน และยูนิฟายด 4 คน) จะใชหลักเกณฑการ
คัดเลือกจากคะแนนความสามารถสวนบุคคลตามลำดับของทุกทีมที่เขารวมการแขงขัน
4. กรณีที่นักกีฬามีคะแนนเทากันใหจับฉลากหาตัวแทน และใหถือเปนที่สิ้นสุด
13.3 นักกีฬาวายน้ำ (ขอกำหนดเฉพาะ)
- ใหคัดเลือกนักกีฬาจากทั่วประเทศ อายุไมนอยกวา 14 ป(เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551) จำนวน 2 คน แยกเปนชาย 1 คน,
หญิง 1 คน ตามตารางที่กำหนดในขอ 9.1
- วิธีการ 1. ใหคัดเลือกนักกีฬาวายน้ำตามรายการแขงขันที่สมาคมฯ กำหนด
2. นักกีฬาวายน้ำทุกคนจะตองมีผูฝกสอนประจำตัว
3. คัดเลือกนักกีฬาวายน้ำที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากรหัสกีฬาวายน้ำในแตละรายการที่ลงทำการแขงขัน
4. ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพื่อเลือกนักกีฬาในแตละรหัสกีฬาวายน้ำที่แขงขัน
5. คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬาวายน้ำที่มีผลการแขงขันแตละกลุม Division ดังนี้
อันดับที่ 1
ได 7 คะแนน
อันดับที่ 2
ได 5 คะแนน
อันดับที่ 3
ได 3 คะแนน
อันดับที่ 4
ได 1 คะแนน
6. กรณี นักกีฬาที่ชนะเลิศ แตคณ
ุ สมบัติดานอื่น ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม
ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน
13.4 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส (ขอกำหนดเฉพาะ)
- ใหคัดเลือกนักกีฬาจากทั่วประเทศ อายุไมนอยกวา 14 ป(เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551) จำนวน 2 คน แยกเปนชาย 1 คน,
หญิง 1 คน ตามตารางที่กำหนดในขอ 9.1
- วิธีการ 1. ใหคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสตามรายการแขงขันที่สมาคมฯ กำหนด
2. นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกคนจะตองมีผูฝกสอนประจำตัว
3. คัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากรหัสกีฬาในแตละรายการทีล่ งทำการแขงขัน
4. ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพื่อเลือกนักกีฬาในแตละรหัสกีฬาเทเบิลเทนนิสที่แขงขัน
5. คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มผี ลการแขงขันแตละกลุม Division ดังนี้
อันดับที่ 1
ได 7 คะแนน

อันดับที่ 2
ได 5 คะแนน
อันดับที่ 3
ได 3 คะแนน
อันดับที่ 4
ได 1 คะแนน
6. กรณี นักกีฬาที่ชนะเลิศ แตคณ
ุ สมบัติดานอื่น ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม
ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน
13.5 นักกีฬาบอชชี่ (ขอกำหนดเฉพาะ)
- ใหคัดเลือกนักกีฬาจากทั่วประเทศไทย อายุไมนอยกวา 14 ป (เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551) จำนวน 4 คน
นักกีฬาพิเศษหญิง 3 คน และคูยูนิฟายดหญิง 1 คน ตามตารางที่กำหนดในขอ 9.1
- วิธีการ 1. ใหคัดเลือกนักกีฬาบอชชี่หญิงตามรายการแขงขันที่สมาคมฯ กำหนด
2. นักกีฬาบอชชี่ทุกคนจะตองมีผูฝกสอนประจำตัว
3. คัดเลือกนักกีฬาบอชชี่ที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากรหัสกีฬาในแตละรายการที่ลงทำการแขงขัน
4. ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพื่อเลือกนักกีฬาในแตละรหัสกีฬาบอชชี่ที่แขงขัน
5. คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬาบอชชีท่ ี่มีผลการแขงขันแตละกลุม Division ดังนี้
อันดับที่ 1
ได 7 คะแนน
อันดับที่ 2
ได 5 คะแนน
อันดับที่ 3
ได 3 คะแนน
อันดับที่ 4
ได 1 คะแนน
6. กรณี นักกีฬาที่ชนะเลิศ แตคณ
ุ สมบัติดานอื่น ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม
ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน
13.6 นักกีฬาแบดมินตัน (ขอกำหนดเฉพาะ)
- ใหคัดเลือกนักกีฬาจากทั่วประเทศไทย อายุไมนอยกวา 14 ป(เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551) จำนวน 4 คน แยกเปนชาย
1 คน, ยูนิฟายด 1 คน, หญิง 1 คน, ยูนิฟายด 1 คน ตามตารางที่กำหนดในขอ 9.1
- วิธีการ 1. ใหคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันหญิงตามรายการแขงขันที่สมาคมฯ กำหนด
2. นักกีฬาแบดมินตันทุกคนจะตองมีผูฝกสอนประจำตัว
3. คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันที่มคี ะแนนรวมสูงสุดจากรหัสกีฬาในแตละรายการที่ลงทำการแขงขัน
4. ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพื่อเลือกนักกีฬาในแตละรหัสกีฬาแบดมินตันที่แขงขัน
5. คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬาแบดมินตันที่มผี ลการแขงขันแตละกลุม Division ดังนี้
อันดับที่ 1
ได 7 คะแนน
อันดับที่ 2
ได 5 คะแนน
อันดับที่ 3
ได 3 คะแนน
อันดับที่ 4
ได 1 คะแนน
6. กรณี นักกีฬาที่ชนะเลิศ แตคณ
ุ สมบัติดานอื่น ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม
ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน
14. หลักการพิจารณาผูฝ กสอน มีรายละเอียดดังนี้
14.1 สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ จะคัดเลือกผูฝ กสอน จำนวน 14 คน แยกเปนชาย 8 คน และ หญิง 6 คน ไดแก
14.1.1 ผูฝกสอนที่ผลิตนักกีฬาที่ไดรับการคัดเลือกในชนิดกีฬานั้น ๆ ตองมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในขอ 10.2
จำนวน 11 คน แยกเปนชาย 6 คน หญิง 5 คน ประกอบดวย

- กรีฑา
ชาย 1 คน
หญิง 2 คน
- บอชชี่
หญิง 1 คน
- แบดมินตัน
ชาย 1 คน
- ฟุตบอล
ชาย 2 คน
- วายน้ำ
ชาย 1 คน
หญิง 1 คน
- เทเบิลเทนนิส
ชาย 1 คน
หญิง 1 คน
14.1.2 ผูฝกสอนอาสามัคร จำนวน 4 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ ังตอไปนี้
- เปนกรรมการอาสาสมัครของสเปเชียลโอลิมปคไทยระดับชาติ รวมถึง การแขงขันระดับนานาชาติที่ไทยเปน
เจาภาพ ตั้งแตป 2557 จนถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 2 ครั้ง
- มีความเชี่ยวชาญในกีฬากรีฑา(ชาย) หรือ ฟุตบอล(ชาย) หรือ แบดมินตัน (หญิง)
- เปนผูฝกสอนที่ผานการอบรม SOI Online Coaching Level 2
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดวยทักษะที่บริหารจัดการนักกีฬาในการแขงขันได
- มีทัศนคติที่ดีตอโครงการสเปเชียลโอลิมปคไทย และ นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
- ไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบอยางนอย 3 เข็ม (นำใบรับรองการฉีดมายื่นใหกับสมาคมฯ)
- มีสุขภาพแข็งแรง และ ไมใชสารเสพติด
- ประกอบดวย
o กรีฑา
ชาย 1 คน
o ฟุตบอล
ชาย 2 คน
(คัดเหลือ 1 คน หลังจบการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football Tournament 2022
เพื่อเขารวมแขงขัน SOSWG 2023)
o แบดมินตัน
หญิง 1 คน
14.2 ผูฝกสอนที่จะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูฝ กสอนตัวแทนประเทศไทยฯ สงใบสมัคร และสงรูปถายของทาน
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565
14.3 สมาคมฯ จะเชิญผูฝกสอนที่ไดรบั การพิจารณาคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยรอบสุดทายเพื่อสอบสัมภาษณ และ
ประกาศผล ณ สำนักงานสมาคมฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2565
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือดวยดีเชนเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

( ดร.นริศ ชัยสูตร )
นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย

