
 
 

ประกาศ 

ท่ี สอท. 001/2565 

การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย (เฉพาะกิจ) 
 

เรื่อง ระเบียบ และกติกาการคดัเลือกนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยเพ่ือเปนตัวแทนทีมชาติไทย เขารวมการแขงขัน  

Special Olympics World Summer Games 2023  ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน  และการแขงขัน  

9th Special Olympics Southeast Asia Unified Football Competition ณ ประเทศไทย 

 

ดวยสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ไดกำหนดระเบียบการแขงขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเปนตัวแทนทีมชาติ

ไทย เขารวมการแขงขัน Special Olympics World Summer Games 2023 ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน  และการแขงขัน               

9th Special Olympics Southeast Asia Unified Football Competition ณ ประเทศไทย 

 

1. สถานท่ีแขงขัน  ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต 

2. วันท่ีแขงขัน  วันท่ี 18-22 กรกฎาคม 2565  (โปรดดูขอ 9.2) 

3. กติกาการแขงขัน ระเบียบและกติกาการคดัเลือกใหถือปฏิบัติ  ตามกติกาการแขงขันของสเปเชียลโอลิมปคสากล (SOI)  

และปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ 

4. สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย จะจัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ป 2565 เปนรายการเฉพาะ

กิจเทาน้ัน โดยใชระเบียบ กติกา ขอกำหนดเฉพาะชนิดกีฬาน้ัน ๆ  ตามท่ีสมาคมฯ กำหนด 

5. นักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันคดัเลอืกตัวแทนประเทศไทย จะตองมอีายุไมนอยกวา 14 ปบริบูรณ คือนักกีฬาตองเกิดกอนวันท่ี       

1 มิถุนายน 2551 

6. สถาบัน / ผูฝกสอน จะตองพิจารณาถึงความพรอมวาจะสงนักกีฬา และผูฝกสอน เขาแขงขันเพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย  

โดยใหระบุความตองการของทานในใบสมัครเทาน้ัน 

7. สถาบันจะตองยืนยันตอบรับเขารวมการแขงขัน ภายในวันท่ี 1 มถุินายน 2565  และสถาบันจะตองสงใบสมัครแขงขันกีฬาของ

นักกีฬา ระหวางวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2565 ผาน Application SOT Sports Competition ท่ีจะแสดงใน Website : 

specialolympicsthai.com  ของสมาคมฯ 

8. กรณีเกิดปญหาใด ๆ อันอาจจะเกิดข้ึนในการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา และผูฝกสอน ใหถือคำตดัสนิของคณะกรรมการคดัเลือก

นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย(เฉพาะกิจ) เปนท่ีสิ้นสดุ 

9. การกำหนดโควตา ประเภทรายการ รุน อายุ เพศ นักกีฬาในการแขงขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 

9.1 การกำหนดประเภท / จำนวน / เพศ / รุนอายุ และรายการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา  มรีายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 



 
 

* นักกีฬาฟุตบอลยูนิฟายดชาย จำนวน 16 คน(นักกีฬา 10 คน,ยูนิฟายด 6 คน) จะไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 

9th SO SEA Unified Football Tournament 2022 ในเดือนพฤศจิกายน 2565  และจะทำการตัดตัวเพ่ือเขารวมการแขงขัน 

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 จัดทำขอมูลนักกีฬาเพ่ือประกอบการขอโควตาเสนอ Special Olympics Asia Pacific          ก.ค.64 

9.2.2  จัดทำโครงการสงนักกีฬาเขารวม World Games เสนออนุมัต ิ                         ส.ค.64 

        ตอคณะกรรมการสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย 

9.2.3  ยืนยันโควตาคณะนักกีฬากับ Special Olympics Asia Pacific                         6 ก.พ.65 

16-21 ป 22+ ป พิเศษ ยูนิฟายด พิเศษ ยูนิฟายด

1 กรีฑา MAT1 1 1

FAT1 1 1

MAT2 2 2

FAT2 2 2

MAT3 1 1

FAT3 1 1

MAT4 1 1

FAT4 1 1

MAT5 1 1

FAT5 1 1

2 แบดมินตัน MBT1 คูยูนิฟายด  1 1 2

FBT2 คูยูนิฟายด  1 1 2

3 บอชชี่ FBC1  1 1

FBC2  1 1

FBC3 คูยูนิฟายด  1 1 2

4 ฟุตบอล MFB1 10 6 16

FFB2 10 6 16

5 เทเบิลเทนนิส MTT1 1 1

FTT2 1 1

6 วายน้ํา MAQ1 ฟรีสไตล + กบ 100 เมตร  1 1

FAQ2 ฟรีสไตล + กรรเชียง 100 เมตร  1 1

19 7 22 8

เดี่ยว 

รวม 56
26 30

วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร 

เดี่ยว

ทีมยูนิฟายด 5 คน 

วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล 

วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร 

วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก 

วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล 

จํานวนนักกีฬาที่จะคัดเลือก

รวมชาย หญิง
รุนอายุ

# ประเภทกีฬา
รหัส

กีฬา
รายการแขงขัน



9.2.4  ออกจดหมายเชิญสถาบันสมาชิกสงทีมเขาแขงขันคัดเลือกนักกีฬาและผูฝกสอนผูแทนประเทศไทย          29 เม.ย.65 

9.2.5  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผูรับผิดชอบ                               18 พ.ค.65 

9.2.6  จัดการแขงขันคัดเลือกนักกีฬา และผูฝกสอนผูแทนประเทศไทย                         18-22 ก.ค.65 

9.2.7  ประกาศรายช่ือนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยสำหรับเขารวมแขงขัน SOSWG2023 6 ชนิดกีฬา               22 ก.ค. 65 

        ประกอบดวย กรีฑา, บอชช่ี, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, วายน้ำ  ฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดชาย  

        และฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดหญิง เพ่ือเขารวมการแขงขัน 9th SO SOEA Unified Football Competition  

     9.2.8  สงใบสมัครของผูฝกสอนเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูฝกสอนผูแทนประเทศไทย (6 ชนิดกีฬา)          22 ส.ค.65        

     9.2.9  ประกาศรายช่ือผูฝกสอนตัวแทนประเทศไทยสำหรับการแขงขัน SOSWG2023  6 ชนิดกีฬา                22 ก.ย.65 

              ประกอบดวย กรีฑา, บอชช่ี, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, วายน้ำ ฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดชาย  

              และฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดหญิง เพ่ือเขารวมการแขงขัน 9th SO SOEA Unified Football Competition  

     9.2.10 คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลประเภททีมยูนิฟายดชาย  จำนวน 11 คน (นักกีฬาพิเศษ 6 คน และนักกีฬา    25 พ.ย.65 

              ยูนิฟายด 5 คน) และผูฝกสอน จำนวน 3 คน (Home Coach 2 คน, Volunteer Coach 1 คน) เพ่ือเขารวม  

              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 และเจาหนาท่ี 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  รายงานผลการดำเนินงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ                          15 ก.ค. 66 
 

กรณีมีขอสงสัยเพ่ิมเตมิ สอบถามไดท่ีสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย ท่ีตั้งเลขท่ี 286 อาคารเฉลมิพระเกียรติ 7 

รอบ หองท่ี 1 ช้ัน 14 ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป กรุงเทพ 10240  โทรศัพท 02-1367650  โทรสาร  02-

1369267   Email  :  solympicsthai@gmail.com หรือ คณุสวิง พลอยเจก โทรศัพท 092-5939787 และคุณชูชัย อังกาบแกว 

โทรศัพท 063-4981673 
 

10. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย (คุณสมบัติท่ัวไป) 

10.1  สถาบัน / หนวยงานท่ีมีนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ ทุกสังกัด 

10.1.1 สถาบันท่ีจะเขารวมจะตองข้ึนทะเบียนกับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลมิปคแหงประเทศไทย  โดยมผีูฝกสอนในสังกัดท่ี

ผานการอบรมหลักสูตรผูฝกสอนกีฬาอยางนอยในกีฬาใดกีฬาหน่ึงของสมาคมฯ 

10.1.2 สถาบันท่ีมีความสนใจสมัครเขารวมการคัดเลือกใหสงใบสมัครไดท่ีสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ 

      * กรุณายืนยันการเขารวมการแขงขัน ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565   และสงใบสมัครภายในวันท่ี 

      18 มิถุนายน  2565 และเปลีย่นแปลงรายช่ือผูเขารับการคัดเลอืกภายใน 1 กรกฎาคม 2565 

           10.1.3   สถาบันจะตองพิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬาใหเหมาะสมกับระบบการแขงขัน และระดับความสามารถ 

ของนักกีฬาตามท่ีสมาคมฯ ไดกำหนดไว 

10.1.4   ผูบริหารหรือผูมีอำนาจ ตองแตงตั้งหรือมอบหมายผูประสานงาน 1 คน ท่ีสามารถประสานงานกับสมาคม 

กีฬาฯ ไดอยางตอเน่ือง 

mailto:solympicsthai@gmail.com


            10.1.5   สถาบันหรือผูแทนตองใหการสนับสนุนการประสานงานกับผูปกครอง และผูฝกสอนในกรณีท่ีสถาบันของทานม ี

นักกีฬาหรือผูฝกสอนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย 

10.1.6 สถาบันจะตองอำนวยความสะดวกดานขอมูลของสถาบัน นักกีฬา ผูฝกสอน การแพทย และผูปกครอง ตอสมาคม

กีฬาสเปชียลโอลมิปคฯ  ตลอดจนรับรองเอกสารและความถูกตอง  ท้ังน้ี เพ่ือปองกันการเสื่อมเสียช่ือเสียง และเปน

การรักษาสิทธ์ิของนักกีฬา ผูฝกสอน และสถาบัน 

10.1.7 สถาบันจะตองรับผดิชอบคาใชจายการเขารวมคัดเลือกใหกับนักกีฬา ผูฝกสอน นอกเหนือจากคาใชจายท่ีสมาคม

กีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ สนับสนุน หรือกำหนดแจงไวในเอกสาร 

กรณีท่ีนักกีฬาและ/หรือผูฝกสอนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย สมาคมฯ จะรับผิดชอบการ  เก็บตัว 

ชุดแขงขัน คาเครื่องบิน คาใชจายในระหวางการแขงขันของสมาชิกทุกคนในคณะฯ ตามโควตาท่ีกำหนด ยกเวน

คาใชจายสวนตัว ซึ่งสถาบันจะตองรับผิดชอบ 

10.1.8 เพ่ือการเตรียมการฝกซอมนักกีฬาและผูฝกสอนอยางมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ไดมีการกำหนดโปรแกรมการ

ฝกซอมท่ีตอเน่ืองระยะยาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2565 - พฤษภาคม 2566 สำหรับนักกีฬาท่ีไดรบัการคัดเลือก

เปนตัวแทนประเทศไทย ตามระเบียบการและกำหนดการท่ีประเทศเจาภาพและ Special Olympics 

International กำหนดไวเพ่ือเปนการรักษาสิทธ์ิของประเทศไทย  ดังน้ัน สมาคมฯ จึงขอความรวมมอืทุกดาน ให

การดำเนินงานเปนไปอยางราบรื่น หากมีกรณเีรงดวนดานใด ๆ จะแจงใหทราบ 
 

10.2  ผูฝกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปค 

10.2.1 เปนผูฝกสอนท่ีมีนักกีฬาไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยฯ และไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

จัดการแขงขันแลว  พรอมผานการพิจารณาคณุสมบัติสวนตัวเรยีบรอยแลวตามลำดบั 

10.2.2 ผูฝกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย ท่ีเคยผานการอบรมและข้ึนทะเบียนกับสมาคมฯ ในกีฬาท่ีทานไดรับ 

  การพิจารณา และเคยรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสเปเชียลโอลมิปคไทยมากอนหนาน้ีอยางนอย 1 รายการ  

  จึงจะมสีิทธ์ิสมัครเขารับการคัดเลือกได 

10.2.3 ผูฝกสอนกีฬาตองไดรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร Special Olympics Level 1 Sports Assistant หรือสูงกวา 

10.2.4 ผูฝกสอนตองอยูในสังกัดสถาบันท่ีเปนสมาชิกของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ และจะตองมผีูบังคับบัญชาเซ็น

รับรองเอกสารการสมัคร 

10.2.5 ผูฝกสอนจะตองผานการอบรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยระดับชาติในชนิดกีฬาท่ีนักกีฬาในความรับผดิชอบ

ไดรับการคัดเลือก สื่อสารภาษาอังกฤษ(เกณฑดี)  มีความเปนผูนำ สขุภาพแข็งแรง และไมใชสารเสพตดิ 

10.2.6 ผูฝกสอนตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบอยางนอย 3 เข็ม (นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียน

แขงขัน) 

10.2.7 ผูฝกสอนตองกรอกใบสมัครของตนเองเพ่ือรับการพิจารณา พรอมระบุขอมูลนักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลอืก และสง

รูปถายของทาน ขนาด 1 น้ิว  จำนวน 2 ใบ ภายในวันท่ีสมาคมฯ กำหนด 
 

10.3  นักกีฬา 

10.3.1 ตองเปนนักกีฬาท่ีพิการทางสติปญญา ท่ีมีอายุไมนอยกวา 14 ป โดยนักกีฬาตองเกิดกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 2551 

10.3.2 นักกีฬาท่ีจะเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย ตองมีสัญชาติไทย มีบิดา และมารดาตามสตูิบัตร            

หากนักกีฬาอยูในความดูแลของผูปกครองหรือผูรับมอบอำนาจในการดูแล ผูปกครอง/ผูรับมอบอำนาจจะตองมี

หนังสือท่ีเปนคำสั่งศาลใหนักกีฬาอยูในการดูแลของทาน  ซึ่งเปนผลใหนักกีฬาสามารถทำหนังสือเดนิทางยื่นขอวี

ซาเดินทาง และเดินทางออกนอกประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 



10.3.3 ตองเปนนักกีฬาท่ีพิการทางสติปญญาท่ีมีสมุดประจำตัวผูพิการหรือสำเนาสมุดประจำตัวผูพิการท่ีรับรองโดย

ผูบริหารสถาบันมาแสดงเปนหลกัฐานในวันแขงขนัคัดเลือกดวย 

10.3.4 ตองเปนนักกีฬาท่ีอยูในสังกัดของสถาบันท่ีเปนสมาชิกของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ 

10.3.5 นักกีฬาสมัครแขงขันไดเพียง 1 ชนิดกีฬาเทาน้ัน 

10.3.6 นักกีฬาจะตองไดรับการฝกซอมกอนการแขงขันคัดเลือกอยางนอย 8 สัปดาห(ตามระเบียบสเปเชียลโอลมิปค

สากล) 

10.3.7 นักกีฬาจะตองมีความสามารถในการเลนกีฬา และเขาใจกติกาสเปเชียลโอลิมปคฯ ไดเปนอยางด ี

10.3.8 นักกีฬาจะตองสามารถรบัผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

10.3.9 นักกีฬาจะตองไมดื่มแอลกอฮอร บุหรี่ หรือใชสารกระตุน และยาเสพติด 

10.3.10 นักกีฬาจะตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไมนอยกวา 2 เข็ม (นำใบรับรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียน

แขงขัน) 

10.3.11 นักกีฬาจะตองมีทักษะทางสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับผูรวมแขงขัน ผูฝกสอน ผูชมอ่ืน ๆ ได 

10.3.12 นักกีฬาตองสามารถรับความกดดนัในการฝกซอม -แขงขัน และ ควบคุมอารมณได 

10.3.13 นักกีฬาเคยผานการแขงขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยอยางนอย 1 ครั้ง ในระดับจังหวัด 

10.3.14 นักกีฬาไดรับการคดักรองสุขภาพในโครงการนักกีฬาสุขภาพดี ระหวางการแขงขันคัดเลือกฯ 
 

10.4  นักกีฬายูนิฟายด 

10.4.1 ตองเปนนักกีฬาท่ีมีอายุไมนอยกวา 14 ป โดยนักกีฬาตองเกิดกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 2551 

10.4.2 นักกีฬาที่จะเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย ตองมีสัญชาติไทย มีบิดา และมารดาตามสูติบัตร  หาก

นักกีฬาอยูในความดูแลของผูปกครองหรือผูรับมอบอำนาจในการดูแล ผูปกครอง/ผูรับมอบอำนาจจะตองมี

หนังสือที่เปนคำสั่งศาลใหนกักีฬาอยูในการดูแลของทาน  ซึ่งเปนผลใหนักกีฬาสามารถทำหนังสือเดินทางยื่นขอ  

วีซาเดินทาง และเดินทางออกนอกประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

10.4.3 ตองเปนนักกีฬาท่ีอยูในสังกัดของสถาบันท่ีเปนสมาชิกของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ 

10.4.4 นักกีฬาสมัครแขงขันไดเพียง 1 ชนิดกีฬาเทาน้ัน 

10.4.5 นักกีฬาจะตองมีการฝกซอมรวมกับนักกีฬาพิเศษกอนการแขงขันคัดเลือก อยางนอย 8 สัปดาห (ตามระเบียบ      

สเปเชียลโอลมิปคสากล) 

10.4.6 นักกีฬาจะตองมีความสามารถในการเลนกีฬา และเขาใจกติกาสเปเชียลโอลิมปคฯ ไดเปนอยางด ี

10.4.7 นักกีฬาจะตองมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการเลนกีฬาและการอยูรวมกัน กับนักกีฬาผูพิการทางสติปญญา 

10.4.8 นักกีฬาจะตองไมดื่มแอลกอฮอร บุหรี่ หรือใชสารกระตุน และยาเสพติด 

10.4.9 นักกีฬาจะตองไดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไมนอยกวา 2 เข็ม(นำใบรบัรองการฉีดมายื่น ณ วันลงทะเบียนแขงขัน) 

10.4.10 นักกีฬาจะตองมีทักษะทางสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับผูรวมแขงขัน ผูฝกสอน ผูชมอ่ืน ๆ ได 

10.4.11 นักกีฬาตองสามารถรับความกดดนัในการฝกซอม-แขงขัน และ ควบคุมอารมณได 

10.4.12 นักกีฬาไดรับการคดักรองสุขภาพในโครงการนักกีฬาสุขภาพดี ระหวางการแขงขันคัดเลือกฯ 
 

11. เปาหมายการคัดเลือกผูแทนสเปเชียลโอลมิปคประเทศไทย 

11.1   เพ่ือใหไดนักกีฬาผูแทนประเทศไทยท่ีดีและเหมาะสม ในแตละระดบัความสามารถ(Division)  

11.2   จัดการแขงขันใหสอดคลองกับจำนวนของประชากรนักกีฬา  ตลอดจนมีการกระจายโอกาสใหกับนักกีฬาในทองถ่ิน  หรือ 

  ภูมิภาคอยางแทจริง 

11.3   มกีารดำเนินการจัดการแขงขันท่ีโปรงใส มีเหตุผล เปนธรรมกับทุกฝาย  



11.4   ดำเนินการตามระเบียบการคัดเลือกท่ีสเปเชียลโอลิมปคสากลกำหนดโดยเครงครัด 

 

12. รูปแบบการจดัการแขงขันคัดเลือกกีฬา 

12.1.   กอนการแขงขันคัดเลือก ผูฝกสอนจะไดรับการอบรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคระดบัชาตใินชนิดกีฬาท่ีจะสงนักกีฬาเขารบัการ  

  คัดเลือกเพ่ือมีความเขาใจในกฎกติกา รูปแบบการฝกซอมนักกีฬา  และการสงนักกีฬาเขาแขงขัน 

12.2.   ภายหลังเสร็จสิ้นการแขงขัน คณะกรรมการจดัการแขงขันคัดเลือกฯ จะประกาศรายช่ือนักกีฬาท่ีมีคณุสมบัติถูกตอง และม ี

  ผลจากการแขงขันตามลำดับคะแนน  ท้ังน้ีหากตรวจพบวานักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือก และประกาศช่ือน้ันมีคุณสมบัตไิม 

  ถูกตองครบถวน  คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกนักกีฬาสำรองอันดับถัดไปข้ึนมาแทน 
 

13. หลักการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา (คุณสมบัติดานกีฬา) รายละเอียดดังน้ี 

13.1  นักกีฬากรีฑา (ขอกำหนดเฉพาะ) 

 -  ใหคัดเลือกนักกีฬาท่ัวประเทศอายุไมนอยกวา 14 ป นักกีฬาตองเกิดกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 2551 จำนวน  12  คน   

     แยกเปนชาย  6  คน, หญิง  6  คน  ตามตารางท่ีกำหนดในขอ 9.1 

 -  วิธีการ 1.  ใหคัดเลือกนักกรีฑาตามรายการแขงขันท่ีสมาคมฯ กำหนด 

  2.  นักกีฬากรีฑาทุกคนจะตองมผีูฝกสอนประจำตัว 

  3.  คัดเลือกนักกีฬากรีฑาท่ีมีคะแนนรวมสูงสดุจากรหัสกีฬาในแตละรายการท่ีลงทำการแขงขัน 

  4.  ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพ่ือเลือกนักกีฬาในแตละรหสักรีฑาท่ีแขงขัน 

  5.  คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬากรีฑาท่ีมผีลการแขงขันแตละกลุม Division ดังน้ี 

    อันดับท่ี 1 ได 7 คะแนน  

    อันดับท่ี 2 ได 5 คะแนน 

    อันดับท่ี 3 ได 3 คะแนน 

อันดับท่ี 4 ได 1 คะแนน 

6.  กรณี นักกีฬาท่ีชนะเลิศ แตคณุสมบัติดานอ่ืน ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม 

       ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน 
 

13.2  นักกีฬาฟุตบอล (ขอกำหนดเฉพาะ) 

   คัดเลือกนักฟุตบอล อายไุมนอยกวา 14 ป จำนวน 32 คน โดยแบงเปนทีมยูนิฟายดชาย 16 คน และทีมยูนิฟายดหญิง   

   16 คน  ตามตารางท่ีกำหนดในขอ 9.1 โดยใชเกณฑคัดเลือก ดังน้ี 

       13.2.1 ทีมฟุตบอลยูนิฟายดชาย   อายุ 14 ปข้ึนไป (เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551)  

                -  วิธีการ 1.  ทีมท่ีชนะเลิศการแขงขันใน Division 1 นักฟุตบอลท่ีมีคะแนนความสามารถสูงสุดในทีม 

           จะไดรับสิทธ์ิเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football  

     Competition 2022 จำนวน 3 คน (นักกีฬา 2 คน และยูนิฟายด 1 คน)  

2.  ทีมท่ีชนะเลิศการแขงขันใน Division 2 นักฟุตบอลท่ีมีคะแนนความสามารถสูงสุดในทีม 

           จะไดรับสิทธ์ิเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football  

     Competition 2022 จำนวน 2 คน (นักกีฬา 1 คน และยูนิฟายด 1 คน) 

3.  จำนวนท่ีเหลืออีก 11 คน (นักกีฬา 7 คน และยูนิฟายด 4 คน) จะใชหลักเกณฑการ 

    คัดเลือกจากคะแนนความสามารถสวนบุคคลตามลำดับของทุกทีมท่ีเขารวมการแขงขัน 

   4.  สมาคมฯ จะคัดเลือกนักฟุตบอลชายจำนวน 11 คน (นักกีฬา 6 คน และยูนิฟายด 5 คน)  

    จากนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football เพ่ือเขารวมการแขงขัน  



    SOSWG2023 โดยจะใชหลักเกณฑการประเมินความสามารถระหวางการแขงขัน  

   9th SO SEA Unified Football Competition 2022 

   5. กรณีท่ีนักกีฬามีคะแนนเทากันใหจับฉลากหาตัวแทน และใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

            6. สมาคมฯ จะแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณานักกีฬาจากขอ 4 และใหถือเปนท่ีสิ้นสดุ 

        13.2.2  ทีมฟุตบอลยูนิฟายดหญิง  อายุ 14 ปข้ึนไป (เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551)  

                  -  วิธีการ 1.  ทีมท่ีชนะเลิศการแขงขันใน Division 1 นักฟุตบอลท่ีมีคะแนนความสามารถสูงสุดในทีม 

           จะไดรับสิทธ์ิเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football  

     Competition 2022 จำนวน 3 คน (นักกีฬา 2 คน และยูนิฟายด 1 คน)  

2.  ทีมท่ีชนะเลิศการแขงขันใน Division 2 นักฟุตบอลท่ีมีคะแนนความสามารถสูงสุดในทีม 

           จะไดรับสิทธ์ิเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน 9th SO SEA Unified Football  

     Competition 2022 จำนวน 2 คน (นักกีฬา 1 คน และยูนิฟายด 1 คน) 

3.  จำนวนท่ีเหลืออีก 11 คน (นักกีฬา 7 คน และยูนิฟายด 4 คน) จะใชหลักเกณฑการ 

    คัดเลือกจากคะแนนความสามารถสวนบุคคลตามลำดับของทุกทีมท่ีเขารวมการแขงขัน 

   4. กรณีท่ีนักกีฬามีคะแนนเทากันใหจับฉลากหาตัวแทน และใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

13.3  นักกีฬาวายน้ำ (ขอกำหนดเฉพาะ) 

-  ใหคัดเลือกนักกีฬาจากท่ัวประเทศ อายุไมนอยกวา 14 ป(เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551) จำนวน 2 คน แยกเปนชาย 1 คน,  

   หญิง 1 คน  ตามตารางท่ีกำหนดในขอ 9.1 

      -  วิธีการ 1.  ใหคัดเลือกนักกีฬาวายน้ำตามรายการแขงขันท่ีสมาคมฯ กำหนด 

  2.  นักกีฬาวายน้ำทุกคนจะตองมผีูฝกสอนประจำตัว 

  3.  คัดเลือกนักกีฬาวายน้ำท่ีมีคะแนนรวมสูงสดุจากรหัสกีฬาวายน้ำในแตละรายการท่ีลงทำการแขงขัน 

  4.  ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพ่ือเลือกนักกีฬาในแตละรหสักีฬาวายน้ำท่ีแขงขัน 

  5.  คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬาวายน้ำท่ีมีผลการแขงขันแตละกลุม Division ดังน้ี 

    อันดับท่ี 1 ได 7 คะแนน  

    อันดับท่ี 2 ได 5 คะแนน 

    อันดับท่ี 3 ได 3 คะแนน 

อันดับท่ี 4 ได 1 คะแนน 

6.  กรณี นักกีฬาท่ีชนะเลิศ แตคณุสมบัติดานอ่ืน ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม 

       ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน 
 

13.4  นักกีฬาเทเบิลเทนนิส  (ขอกำหนดเฉพาะ) 

-  ใหคัดเลือกนักกีฬาจากท่ัวประเทศ อายุไมนอยกวา 14 ป(เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551) จำนวน 2 คน แยกเปนชาย 1 คน,  

   หญิง 1 คน  ตามตารางท่ีกำหนดในขอ 9.1 

      -  วิธีการ 1.  ใหคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสตามรายการแขงขันท่ีสมาคมฯ กำหนด 

  2.  นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกคนจะตองมีผูฝกสอนประจำตัว 

  3.  คัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสท่ีมีคะแนนรวมสูงสดุจากรหสักีฬาในแตละรายการท่ีลงทำการแขงขัน 

  4.  ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพ่ือเลือกนักกีฬาในแตละรหสักีฬาเทเบิลเทนนิสท่ีแขงขัน 

  5.  คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสท่ีมผีลการแขงขันแตละกลุม Division ดังน้ี 

    อันดับท่ี 1 ได 7 คะแนน  



    อันดับท่ี 2 ได 5 คะแนน 

    อันดับท่ี 3 ได 3 คะแนน 

อันดับท่ี 4 ได 1 คะแนน 

6.  กรณี นักกีฬาท่ีชนะเลิศ แตคณุสมบัติดานอ่ืน ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม 

       ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน 
 

13.5  นักกีฬาบอชช่ี  (ขอกำหนดเฉพาะ) 

        -  ใหคัดเลือกนักกีฬาจากท่ัวประเทศไทย อายุไมนอยกวา 14 ป (เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551)  จำนวน 4 คน   

           นักกีฬาพิเศษหญิง 3 คน และคูยูนิฟายดหญิง 1 คน   ตามตารางท่ีกำหนดในขอ 9.1 

       -  วิธีการ 1.  ใหคัดเลือกนักกีฬาบอชช่ีหญิงตามรายการแขงขันท่ีสมาคมฯ กำหนด 

  2.  นักกีฬาบอชช่ีทุกคนจะตองมีผูฝกสอนประจำตัว 

  3.  คัดเลือกนักกีฬาบอชช่ีท่ีมีคะแนนรวมสูงสดุจากรหัสกีฬาในแตละรายการท่ีลงทำการแขงขัน 

  4.  ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพ่ือเลือกนักกีฬาในแตละรหสักีฬาบอชช่ีท่ีแขงขัน 

  5.  คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬาบอชช่ีท่ีมีผลการแขงขันแตละกลุม Division ดังน้ี 

    อันดับท่ี 1 ได 7 คะแนน  

    อันดับท่ี 2 ได 5 คะแนน 

    อันดับท่ี 3 ได 3 คะแนน 

อันดับท่ี 4 ได 1 คะแนน 

6.  กรณี นักกีฬาท่ีชนะเลิศ แตคณุสมบัติดานอ่ืน ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม 

       ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน 
 

13.6  นักกีฬาแบดมินตัน (ขอกำหนดเฉพาะ) 

       -  ใหคัดเลือกนักกีฬาจากท่ัวประเทศไทย อายุไมนอยกวา 14 ป(เกิดกอน 1 มิ.ย. 2551) จำนวน 4 คน แยกเปนชาย  

          1 คน, ยูนิฟายด 1 คน,  หญิง 1 คน, ยูนิฟายด 1 คน ตามตารางท่ีกำหนดในขอ 9.1 

       -  วิธีการ 1.  ใหคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันหญิงตามรายการแขงขันท่ีสมาคมฯ กำหนด 

  2.  นักกีฬาแบดมินตันทุกคนจะตองมีผูฝกสอนประจำตัว 

  3.  คัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันท่ีมคีะแนนรวมสูงสุดจากรหสักีฬาในแตละรายการท่ีลงทำการแขงขัน 

  4.  ในกรณีคะแนนเทากันจะใชการจับฉลากเพ่ือเลือกนักกีฬาในแตละรหสักีฬาแบดมินตันท่ีแขงขัน 

  5.  คณะกรรมการฯ จัดระดับคะแนนนักกีฬาแบดมินตันท่ีมผีลการแขงขันแตละกลุม Division ดังน้ี 

    อันดับท่ี 1 ได 7 คะแนน  

    อันดับท่ี 2 ได 5 คะแนน 

    อันดับท่ี 3 ได 3 คะแนน 

อันดับท่ี 4 ได 1 คะแนน 

6.  กรณี นักกีฬาท่ีชนะเลิศ แตคณุสมบัติดานอ่ืน ๆ ไมผานการพิจารณา หรือไมเหมาะสม 

       ใหคณะกรรมการฯ คัดเลือกนักกีฬา อันดับตอไปมาพิจารณาแทน 
 

14. หลักการพิจารณาผูฝกสอน มรีายละเอียดดังน้ี 

14.1  สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคฯ จะคัดเลือกผูฝกสอน จำนวน 14 คน  แยกเปนชาย  8  คน และ หญิง 6  คน ไดแก 

14.1.1  ผูฝกสอนท่ีผลตินักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือกในชนิดกีฬาน้ัน ๆ  ตองมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในขอ 10.2   

          จำนวน 11 คน  แยกเปนชาย 6 คน  หญิง  5  คน ประกอบดวย   



- กรีฑา     ชาย   1 คน   หญิง  2 คน 

- บอชช่ี       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  โดยมีคณุสมบัตดิังตอไปน้ี 

- เปนกรรมการอาสาสมัครของสเปเชียลโอลมิปคไทยระดับชาติ รวมถึง การแขงขันระดับนานาชาติท่ีไทยเปน

เจาภาพ ตั้งแตป 2557 จนถึงปจจุบัน  ไมนอยกวา 2 ครั้ง 

- มีความเช่ียวชาญในกีฬากรีฑา(ชาย) หรือ ฟุตบอล(ชาย)  หรือ แบดมินตัน (หญิง) 

- เปนผูฝกสอนท่ีผานการอบรม SOI Online Coaching Level 2 

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดวยทักษะท่ีบริหารจดัการนักกีฬาในการแขงขันได 

- มีทัศนคติท่ีดีตอโครงการสเปเชียลโอลิมปคไทย และ นักกีฬาสเปเชียลโอลมิปคไทย 

- 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 

เพ่ือเขารวมแขงขัน SOSWG 2023) 

o แบดมินตัน    หญิง  1 คน 

14.2   ผูฝกสอนท่ีจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูฝกสอนตัวแทนประเทศไทยฯ สงใบสมคัร และสงรูปถายของทาน 

  ขนาด 1 น้ิว  จำนวน 2 ใบ  ภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 

14.3   สมาคมฯ จะเชิญผูฝกสอนท่ีไดรบัการพิจารณาคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยรอบสุดทายเพ่ือสอบสัมภาษณ และ 

  ประกาศผล ณ สำนักงานสมาคมฯ ในวันท่ี 22 กันยายน 2565  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือดวยดเีชนเคย และขอขอบคณุมา ณ โอกาสน้ี 

  

              ประกาศ ณ วันท่ี 28 เมษายน 2565 

 

 

  

                      ( ดร.นริศ  ชัยสูตร ) 

              นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลมิปคแหงประเทศไทย 

 


