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แนวทางการป้้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัสโควิด-19
สำาหรับการแข่งขันกีฬาจัักรยานป้ระเภทบีเอ็มเอ็กซ์์

รายการชื้ิงแชื้มป้์ป้ระเทศไทย ในรูป้แบบชื้ีวิติวิถีีใหม่ New Normal

คู่ม้อการจััดการแข่งขันกีฬาจัักรยานป้ระเภทบีเอ็มเอ็กซ์์
ชื้ิงแชื้มป้์ป้ระเทศไทย ชื้ิงถี้วยพระราชื้ทานฯ ป้ระจัำาป้ี 2565

ในรูป้แบบชื้ีวิติวิถีีใหม่ (New Normal)
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สมาคมกีีฬาจัักีรยานแห่่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปูถัมัภ์์ กีำาห่นดจัดักีารแข่ง่ขั่นจักัีรยานชิูงแชูมปป์ระเทศไทย

ประเภ์ทบีเอ็็มเอ็็กีซ์์ ชูิงถั้วยพระราชูทาน สมเด็จัพระกีนิษฐาธิิ

ราชูเจัา้ กีรมสมเดจ็ัพระเทพรตันราชูสดุาฯ สยามบรมราชูกีมุารี 

ประจัำาป ี2565 ในรูปแบบชีูวติวถิัใีห่ม ่New Normal โดยกีำาห่นด

มาตรกีารป้อ็งกีารกีารแพรร่ะบาดข่อ็งโรคตดิเชู้�อ็ไวรสัโควดิ-19 

ตามที�ไดร้บัความเห็่นชูอ็บจัากี ศนูยบ์ริห่ารสถัานกีารณ์์กีารแพร่

ระบาดข่อ็งโรคติดเชู้�อ็ไวรัสโคโรนา 2019 ห่ร้อ็ ศบค. ชูุดให่ญ่่ 

 สำาห่รับโปรแกีรมกีารแข่่งข่ันจัักีรยานประเภ์ทบี เอ็็มเอ็็กีซ์์  ชูิ งแชูมป์ประเทศไทย ชูิ งถั้วยพระราชูทาน 

สมเด็จัพระกีนิษฐาธิิราชูเจั้า กีรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชูสุดาฯ สยามบรมราชูกุีมารี ประจัำาปี 2565 ในรูปแบบชีูวิตวิถัีให่ม่  

(New Normal) มีดังนี�

สนามที�  1  ระห่ว่างวันที�  29 - 30 มกีราคม 2565 ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

สนามที�  2  ระห่ว่างวันที�  12 - 13 กีุมภ์าพันธิ์ 2565 ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

สนามที�  3  ระห่ว่างวันที�  12 - 13 มีนาคม 2565  ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

สนามที�  4  ระห่ว่างวันที�  23 - 24 เมษายน 2565 ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

สนามที�  5  ระห่ว่างวันที�  28 - 29 พฤษภ์าคม 2565 ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

หมายเหตุุ จัำานวนผูู้้เข่้าร่วม สนามละ 300 คน จัำานวน 5 สนาม รวม 1,500 คน

ที�มี พลเอ็กี ประยุทธิ์ จัันทร์โอ็ชูา นายกีรัฐมนตรี เม้�อ็วันที� 29 

มกีราคม 2564 ที�ผู้่านมา 

 ทั�งนี� สมาคมกีีฬาจัักีรยานแห่่งประเทศไทยฯ ยังคง

มาตรกีารจััดกีารแข่่งข่ันเชู่นเดียวกีับที�ได้ปฏิิบัติมาในปี 2564 

แต่ได้เพิ�มมาตรกีารที�มีความเข่้มข้่นข่้�นมากีกีว่าเดิม รวมทั�ง

ปฏิิบัติตามมาตรกีารด้านสาธิารณ์สุข่ ข่อ็งคณ์ะกีรรมกีารโรค

ติดต่อ็ข่อ็งแต่ละจัังห่วัดอ็ย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอ็ียดดังนี�
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1. เป็นกีารจัดัในรูปแบบ New Normal จัำากีดัจัำานวนผูู้ชู้ม 

ห่รอ้็ไมอ่็นุญ่าตให่บ้คุคลทั�วไปเข่า้ชูม แตส่ามารถัรับชูมผู้า่นกีาร

ถั่ายทอ็ดสดทางสถัานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอ็ส / เฟซ์บุ�กี Thai PBS 

และทางเฟซ์บุ�กีแฟนเพจั Thaicycling Association

2. นักีกีีฬา และเจั้าห่น้าที� ที�เข่้าร่วมกีารแข่่งข่ันจัะต้อ็งลง

ทะเบยีนสมคัรเข่า้แข่ง่ข่นัผู้า่นเวบ็ไซ์ต์ข่อ็งสมาคมกีีฬาจักัีรยาน

แห่่งประเทศไทยฯ www.thaicycling.or.th เท่านั�น ไม่มีกีาร 

รับสมัคร ณ์ บริเวณ์สนามแข่่งข่ัน

3. กีำาห่นดมาตรกีารจัำากีัดจัำานวนนักีกีีฬาและเจั้าห่น้าที� 

เพ้�อ็ลดกีารแอ็อ็ัด โดยมีอ็ัตราส่วน 1 ต่อ็ 3 คน ค้อ็ นักีกีฬีา 3 คน 

จัะมีผูู้้ฝึึกีสอ็นได้ 1 คน กีรณ์ีสัดส่วนเกีินให่้ปัดเศษลง

4. กีำาห่นดให้่นักีกีีฬาและเจ้ัาห่น้าที�ทุกีส่วนที�เข่้าร่วม 

กีารแข่่งข่นั จัะตอ้็งกีรอ็กี Timeline ในระยะเวลา 7 วนั กีอ่็นเดนิ

ทางมาเข่้าร่วมแข่่งข่ันฯ โดยไม่มีกีารปกีปิดข่้อ็มูล

5. จััดให้่มีกีารดาวน์โห่ลดแอ็ปพลิเคชัูน “ห่มอ็ชูนะ” ใน

โทรศพัทเ์คล้�อ็นที�สมาร์ทโฟนข่อ็งแต่ละคนเพ้�อ็บนัทก้ีข้่อ็มลูกีาร

เดินทางข่อ็งผูู้้ใชู้งาน

6. จััดให่้มีกีารลงทะเบียนด้วยกีารสแกีน QR Code “ไทย

ชูนะ” กี่อ็นเข่้าสนามแข่่งข่ัน

7. กีารตรวจัสอ็บรายชู้�อ็ จัะดำาเนินกีารผู่้านกีารสแกีน 

QR Code

8. จััดทำาส้�อ็ประชูาสัมพันธิ์ ติดตั�งบริเวณ์รอ็บสนาม เพ้�อ็

ให่้ข่้อ็มูลและข่ั�นตอ็นแนวทางกีารปฏิิบัติเกีี�ยวกีับกีารป้อ็งกีัน

กีารแพร่ระบาดข่อ็งโรคติดเชู้�อ็ไวรัสโควิด-19 ในบริเวณ์สนาม

แข่่งข่ัน 

9. จััดทำาส้�อ็อ็อ็นไลน์ ประชูาสัมพันธิ์ เพ้�อ็ให่้ข่้อ็มูลและ 

ข่ั�นตอ็นแนวทางกีารปฏิิบัตเิกีี�ยวกัีบกีารป้อ็งกัีนกีารแพร่ระบาด

ข่อ็งโรคติดเชู้�อ็ไวรัสโควิด-19 ในเว็บไซ์ต์ข่อ็งสมาคมกีีฬาจัักีร

ยานฯ www.thaicycling.or.th

10. จััดให่้มีเจั้าห่น้าที�ควบคุมกีารปฏิิบัติตามมาตรกีาร

ป้อ็งกีันโรคข่อ็งนักีกีีฬา เจ้ัาห่น้าที� และบุคลากีรในกีารดำาเนิน

งาน ห่ากีพบผูู้้ที�ไม่ปฏิิบัติตามมาตรกีาร จัะเชูิญ่ให่้อ็อ็กีจัากี

สนามแข่่งข่ันทันที

11. จัำากีดัทางเข่า้และทางอ็อ็กีบรเิวณ์สนามแข่ง่ข่นัเพยีง

ชู่อ็งทางเดียว และจััดให้่มีจัุดตรวจัคัดกีรอ็งตรวจัวัดอุ็ณ์ห่ภู์มิ 

และพ่นนำ�ายาฆ่่าเชู้�อ็ที�รถัจัักีรยาน 

12. จััดให่้มีบริกีารเจัลแอ็ลกีอ็ฮอ็ล์ 70% ล้างม้อ็กี่อ็นเข่้า

และอ็อ็กีจัากีสนามแข่่ง รวมทั�งห่้อ็งสุข่าในปริมาณ์เพียงพอ็

ต่อ็จัำานวนนักีกีีฬา เจ้ัาห่น้าที� และบุคลากีรในกีารดำาเนินกีาร

จััดกีารแข่่งข่ัน

การเติรียมสถีานที�และป้้องกันโรค 
ในการแข่งขันจัักรยาน ป้ระเภทบีเอ็มเอ็กซ์์
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กลุุ่�มที่่� 1 ฝ่่ายจััดการแข่�งข่ัน แลุ่ะผู้้�ปฏิิบััตุิงาน

เจั�าหน�าที่่�ฝ่่ายจััดการแข่�งข่ัน 

- แจั้งข่้อ็มูลรายชู้�อ็พร้อ็มจัำานวนข่อ็งบุคลากีรฝึ่ายจััดกีาร

แข่่งขั่น พร้อ็มกีับระบุห่น้าที�เกีี�ยวกัีบกีารแข่่งขั่นอ็ย่างละเอี็ยด 

โดยครอ็บคลุมถ้ังผูู้้ประสานงานทั�วไป เจั้าห่น้าที� ดูแลสนาม 

ผูู้้ประกีาศ เจั้าห่น้าที�ฝึ่ายเทคนิคฯ

  

เจั�าหน�าที่่�รักษาความปลุ่อดภััย 

- แจัง้ข่อ้็มลูรายชู้�อ็ พรอ้็มจัำานวน รวมถ้ังระยะเวลาในกีาร

ปฏิิบัติห่น้าที� 

เจั�าหน�าที่่�รักษาความสะอาด 

- แจัง้ข่อ้็มลูรายชู้�อ็ พรอ้็มจัำานวน รวมถ้ังระยะเวลาในกีาร

ปฏิิบัติห่น้าที�

13. จััดพ้�นที�ให่้เพียงพอ็สำาห่รับนักีกีีฬาโดยแบ่งให้่อ็ยู่

แบบจัำากีัดจัำานวนคนในแต่ละรายกีารแข่่งข่ัน ซ์้�งสมาคมกีีฬา

จัักีรยานฯ จัะกีำาห่นดพ้�นที� ตามจัำานวนทีมและจัำานวนคน ที�

เข่้าแข่่งข่ันในแต่ละวัน เพ้�อ็ไม่ให่้เกีิดกีารแอ็อ็ัดและรวมกีัน

เป็นกีลุ่ม เป็นกี้อ็น

14. จััดให่้มีกีารรักีษาระยะห่่างระห่ว่างบุคคล 2 เมตร 

(SOCIAL DISTANCING) และลดกีารใกีล้ชูิดกัีนระห่ว่าง

นักีกีีฬาในข่ณ์ะทำากีารแข่่งข่ัน ลดความแอ็อ็ัดข่อ็งผูู้้เข่้าร่วม

ดำาเนนิกีารแข่ง่ขั่น โดยจัำากีดัจัำานวนบคุลากีรตามความจัำาเป็น

มากีที�สุด และควบคุมจัำานวนผูู้้ใชู้บริกีาร มิให้่แอ็อั็ดและ

เป็นกีารรวมกีลุ่ม โดยจัำากีัดจัำานวนผูู้้ใชู้บริกีารตามข่นาดพ้�นที�

ไม่น้อ็ยกีว่า 1 คน ต่อ็ 4 ตารางเมตร

15. จััดให้่มีห่น้ากีากีอ็นามัย เพ้�อ็ให้่นักีกีีฬา เจ้ัาห่น้าที� 

และบุคลากีร สวมใส่ตลอ็ดเวลาเม้�อ็เข่้าพ้�นที�สนามแข่่งข่ัน

16. ทำาสัญ่ลักีษณ์์เว้นระยะห่่างข่อ็งจุัดบริกีาร เชู่น 

สติ�กีเกีอ็ร์รูปรอ็ยเท้า และจุัดเข้่าแถัวเพ้�อ็ผู้่านจุัดคัดกีรอ็งก่ีอ็น

เข่้าสนามแข่่งข่ัน

17. มีกีารฉีีดพ่นนำ�ายาฆ่่าเชู้�อ็โรคภ์ายในบริเวณ์สถัานที�

จัดักีารแข่่งข่นัอ็ยา่งทั�วถ้ังและครอ็บคลมุ ทั�งนี� กีารฉีดีพน่นำ�ายา

ฆ่่าเชู้�อ็โรคจัะต้อ็งทำาข่้�น 1 วันกี่อ็นแข่่งข่ัน 

18. สมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ จััดให้่มีถัังข่ยะชูนิดมีฝึาปิด

เพ้�อ็รวบรวมข่ยะต่าง ๆ โดยคัดแยกีข่ยะ ได้แกี่ ข่ยะทั�วไป ข่ยะ

รีไซ์เคิล และข่ยะติดเชู้�อ็ สำาห่รับข่ยะติดเชู้�อ็จัะต้อ็งมัดปากีถุัง

ให่้แน่นกี่อ็นรวบรวมส่งกีำาจััดตามห่ลักีสุข่าภ์ิบาลทุกีวัน โดย

ทำาความสะอ็าดและทำากีารเปลี�ยนทุกี 1 ชูั�วโมง  

การจัำากัดจัำานวนเจั้าหน้าที�และส้�อมวลชื้น

บัุคลุ่ากรที่างการแพที่ย์ 

- แจั้งข้่อ็มูลรายชู้�อ็ พร้อ็มจัำานวน รวมถ้ังระยะเวลาใน

กีารปฏิิบัติห่น้าที� โดยครอ็บคลุมถั้งทีมแพทย์ฉีุกีเฉีิน เจั้าห่น้าที�

ประจัำารถัพยาบาล

ผู้้�ตุัดสิน 

- เฉีพาะตามรายชู้�อ็ที�ได้รับกีารแต่งตั�งให่้ปฏิิบัติห่น้าที�ใน

กีารแข่่งข่ัน มีระยะเวลาในกีารปฏิิบัติห่น้าที�ชูัดเจัน

กลุุ่�มที่่� 2 นักก่ฬา ผู้้�ฝ่ึกสอน-เจั�าหน�าที่่�ประจัำาที่่ม 

นักก่ฬาจัักรยาน 

- เฉีพาะตามรายชู้�อ็ที�ปรากีฏิในระบบกีารลงทะเบียนล่วง

ห่น้าทางเว็บไซ์ต์ www.thaicycling.or.th ซ์้�งอ็อ็กีโดยสมาคม

กีีฬาจัักีรยานแห่่งประเทศไทยฯ
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ผู้้�ฝ่ึกสอน-เจั�าหน�าที่่�ประจัำาที่่ม 

- เฉีพาะตามรายชู้�อ็ที�ปรากีฏิในระบบลงทะเบียนลว่งห่น้า 

ซ์้�งอ็อ็กีโดยสมาคมกีีฬาจักัีรยานแห่่งประเทศไทยฯ มอี็ตัราส่วน 

1 ต่อ็ 3 คน ค้อ็ นักีกีีฬา 3 คน อ็นุญ่าตให้่มีผูู้้ฝึึกีสอ็นและ 

เจั้าห่น้าที�ได้ 1 คน (กีรณ์ีสัดส่วนเกีินให่้ปัดเศษลง)

กลุุ่�มท่ี่� 3 ส่�อมวลุ่ชน ท่ี่มงานถ่�ายที่อดสด แลุ่ะที่ม่งาน

บัันที่ึกภัาพ 

- ส่�อมวลุ่ชน เฉีพาะตามรายชู้�อ็ที�ปรากีฏิในระบบลง

ทะเบียนล่วงห่น้า และไม่อ็นุญ่าตให่้ส้�อ็มวลชูนที�ไม่ได้ลง

ทะเบียนล่วงห่น้าเข้่าในสนามแข่่งขั่น ห่ร้อ็ เว้นแต่เป็นส้�อ็ข่อ็ง

ทางสมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ ที�ผู้่านกีารตรวจัคัดกีรอ็งแล้ว 

- ท่ี่มงานถ่�ายที่อด อ็นุญ่าตให่เ้ฉีพาะเจัา้ห่น้าที�ถัา่ยทอ็ด

สด และ/ ห่ร้อ็ทีมงานวิดีทัศน์ที�ได้รับอ็นุญ่าตจัากีสมาคมกีีฬา

จัักีรยานฯ อ็ยู่ภ์ายในบริเวณ์สถัานที�จััดกีารแข่่งข่ัน

1. จััดให่้มีระบบคัดกีรอ็งตรวจัวัดอ็ุณ์ห่ภ์ูมิ ตรวจัอ็ากีาร

ไข้่ ไอ็ จัามมีนำ�ามูกี ห่อ็บเห่น้�อ็ย เป็นห่วัด เจั็บคอ็ สำาห่รับผูู้้

จัดักีารแข่ง่ข่นั นกัีกีีฬา ผูู้ฝ้ึกึีสอ็น ผูู้้ตัดสนิ เจัา้ห่น้าที�ฝึา่ยจัดักีาร

แข่่งข่ัน และบุคคลที�เกีี�ยวข้่อ็งกีับกีารแข่่งข่ันทุกีคน กี่อ็นเข่้า

สนามแข่ง่ข่นั ทั�งนี� ตอ้็งมอี็ณุ์ห่ภ์มูใินรา่งกีาย ไมเ่กีนิ 37.5 อ็งศา 

และไมม่อี็ากีารระบบทางเดนิห่ายใจั พรอ้็มตดิสญั่ลกัีษณ์์แสดง

ว่า “ผู้่าน” กีารคัดกีรอ็ง ห่ากีอ็ุณ์ห่ภ์ูมิสูงเกีิน 37.5 ห่้ามเข่้าใน

สนาม กีรณี์พบผูู้้ที�เข้่าเกีณ์ฑ์์สอ็บสวนโรคให้่มแีนวทางปฏิบัิตใิน

กีารดแูล ห่รอ้็แนวทางสง่ตอ่็ผูู้ท้ี�มอี็ากีารปว่ยที�เห่มาะสม พรอ้็ม

รายงานให่้ห่น่วยงานที�รับผู้ิดชูอ็บทราบทันที 

2. พิจัารณ์าจััดทำาแบบสอ็บถัามประวัติเสี�ยง ทะเบียน

บันท้กีผูู้้มีอ็ากีารป่วย ประกีอ็บกีารปฏิิบัติ ตามมาตรกีารฯ 

มาติรการคัดกรองอาการป้่วย

สำาห่รับผูู้้จััดกีารแข่่งข่ัน นักีกีีฬา ผูู้้ฝึึกีสอ็น ผูู้้ตัดสิน เจั้าห่น้าที�

ฝึ่ายจััดกีารแข่่งข่ัน และบุคคลที�เกีี�ยวข่้อ็งกีับกีารแข่่งข่ัน และ

อ็าจัใชู้แอ็ปพลิเคชัูนทางโทรศัพท์เคล้�อ็นที� ห่ร้อ็ใชู้มาตรกีาร

ควบคุมด้วยกีารบันท้กีข่้อ็มูลและรายงานทดแทน ตามที�ทาง

ราชูกีารกีำาห่นด

3. ไมอ่็นญุ่าตให่น้กัีกีีฬา ผูู้ฝ้ึกึีสอ็น ผูู้ต้ดัสนิ เจัา้ห่นา้ที�ฝึา่ย

จััดกีารแข่่งข่ัน และบุคคลที�เกีี�ยวข่้อ็งกีับกีารแข่่งข่ัน ที�มีประวัติ

เคยสัมผู้ัสโดยตรง ใกีล้ชูิดผูู้้ที�เป็นโรคติดเชู้�อ็ไวรัสโควิด-19 

รวมถั้งมีประวัติเดินทางกีลับมาจัากีต่างประเทศ ตามประกีาศ

กีระทรวงสาธิารณ์สุข่ ในชู่วงภ์ายใน 14 วันกี่อ็นกีารแข่่งข่ัน
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1. กีำาห่นดให้่มีกีารควบคุมจัำานวนนักีกีีฬาไม่ให่้แอ็อั็ด

ระห่ว่างแข่ง่ขั่น พร้อ็มมีระยะที�พักีคอ็ยห่่างกัีนอ็ย่างน้อ็ย 5 เมตร 

และนักีกีีฬาที�ไม่ได้แข่่งข่ันจัะต้อ็งอ็ยู่ในพ้�นที�ที�จััดเตรียมเอ็าไว้ 

โดยรักีษาระยะห่่างอ็ย่างน้อ็ย 2 เมตร

2. จััดกีารแข่่งข่ันแบบระบบปิด โดยไม่อ็นุญ่าตให่้มีผูู้้ชูม

กีารแข่ง่ขั่น ตลอ็ดจันบุคคลที�ไมเ่กีี�ยวข้่อ็งกัีบกีารจัดักีารแข่่งขั่น

เข่้าในบริเวณ์สถัานที�จััดกีารแข่่งขั่น ห่ร้อ็จััดกีารแข่่งข่ันแบบ

จัำากีดัจัำานวนผูู้ชู้ม (ปฏิิบตัติามมาตรกีารข่อ็งคณ์ะกีรรมกีารโรค

ติดต่อ็ข่อ็งแต่ละจัังห่วัด)

3. ลดกีารใกีล้ชูิดระห่ว่างนักีกีีฬา ผูู้้ฝึึกีสอ็น ผูู้้ตัดสิน เจั้า

ห่น้าที�ฝึ่ายจััดกีารแข่่งข่ัน และบุคคลที�เกีี�ยวข่้อ็งกีับกีารแข่่งข่ัน 

รวมทั�งให่้ไม่มีกีารสัมผู้ัสอ็ุปกีรณ์์กีารแข่่งข่ันร่วมกีัน ผูู้้ที�แข่่งข่ัน

เสร็จัสิ�นแล้ว และไม่มีโปรแกีรมกีารแข่่งข่ันอ็ีกี ให่้เดินทางกีลับ

ในทันที

6. จัำากัีดจัำานวนผูู้้ใชู้ห่้อ็งสุข่า ไม่ให้่มีความแอ็อั็ด ห่ร้อ็มี

รถัสุข่าเคล้�อ็นที�ให้่บริกีารตามจัำานวนนักีกีีฬา เจั้าห่น้าที� และ

บุคลากีรที�ปฏิิบัติห่น้าที�

7. ใชู้แอ็ปพลิเคชัูนกีารลงทะเบียนก่ีอ็นเข่้าและอ็อ็กี

สถัานที�จััดกีารแข่่งข่ัน และมีระบบกีารชูำาระเงินทางอ็อ็นไลน์ 

E-Payment ห่รอ้็ QR Code งดกีารชูำาระดว้ยเงนิสด เพ้�อ็ใชูเ้ปน็

มาตรกีารในกีารบริกีารรูปแบบให่ม่ในระยะยาว

8. ไม่มีกีารจัำาห่น่ายอ็าห่ารและเคร้�อ็งด้�มในสถัานที�

จัดักีารแข่ง่ขั่น ให้่ปฏิิบัตติามมาตรกีารป้อ็งกัีนโรคตามที�ราชูกีาร

กีำาห่นด ห่ร้อ็มีกีารจััดอ็าห่ารเคร้�อ็งด้�มให่้แกี่ผูู้้ใชู้บริกีารเฉีพาะ

บุคคล เพ้�อ็ไม่ให่้มีกีารแอ็อ็ัดในกีารรับประทานอ็าห่ารร่วมกีัน

9. จัดัให่ม้รีะบบตรวจัสอ็บภ์ายในสนามแข่ง่ข่นั รวมทั�งจัดั

ให่้มีเจั้าห่น้าที�ข่อ็งสนามแข่่งข่ัน ตรวจัตราดูแลความปลอ็ดภ์ัย 

กีำากีับควบคุมกีารให้่บริกีารและกีารใชู้บริกีารในสนามแข่่งขั่น 

ให่้เป็นไปตามมาตรกีารควบคุมห่ลักีอ็ย่างเคร่งครัด

10. จััดให้่มีกีารส้�อ็สารและประชูาสัมพันธ์ิสร้างความรู้

ความเข้่าใจั และแนะนำาแนวทางกีารปฏิิบัติ ตามมาตรกีาร

ป้อ็งกีัน ควบคุมโรค ผู้่านส้�อ็ประชูาสัมพันธิ์รูปแบบต่าง ๆ เชู่น 

ป้ายประชูาสัมพันธิ์ เสียงประชูาสัมพันธิ์ พร้อ็มทั�ง มีกีารอ็บรม

มาติรการในการป้้องกันโรค

4. จััดจัุดบริกีารแอ็ลกีอ็ฮอ็ล์เจัล 70% สำาห่รับล้างม้อ็ให่้

เพียงพอ็ และทั�วพ้�นที�จััดกีารแข่่งขั่น รวมทั�งทำาความสะอ็าด

จัุดสัมผัู้สร่วมด้วยนำ�ายาฆ่่าเชู้�อ็โรคอ็ยู่เสมอ็ มีกีารควบคุมให้่

นักีกีีฬา ผูู้้ฝึึกีสอ็น ผูู้้ตัดสิน เจั้าห่น้าที�ฝ่ึายจััดกีารแข่่งข่ัน และ

บคุคลที�เกีี�ยวข้่อ็งกัีบกีารแข่่งขั่นทกุีคนต้อ็งล้างมอ้็บ่อ็ยครั�ง ดว้ย

สบู ่ห่รอ้็แอ็ลกีอ็ฮอ็ลล์เจัล 70% ทั�งก่ีอ็นกีารแข่ง่ขั่นและห่ลังกีาร

แข่่งข่ัน ห่ร้อ็ห่ลังห่ยิบจัับอ็ุปกีรณ์์กีารแข่่งข่ันทุกีครั�ง

5. ควบคุมให่้นักีกีีฬา ผูู้้ฝึึกีสอ็น ผูู้้ตัดสิน เจั้าห่น้าที�ฝึ่าย

จััดกีารแข่่งขั่น และบุคคลที�เกีี�ยวข้่อ็งกัีบกีารแข่่งขั่นทุกีคนใน

สนามแข่่งขั่นต้อ็งสวมห่น้ากีากีอ็นามัยตลอ็ดเวลา ลดกีารพูด

คุยที�ไม่จัำาเป็น ไม่เปิดห่ร้อ็จัับห่น้ากีากีอ็นามัย โดยรักีษาระยะ

ห่่างกีัน อ็ย่างน้อ็ย 2 เมตร ยกีเว้นในชู่วงที�นักีกีีฬากีำาลังทำากีาร

แข่่งข่ัน

เร้�อ็งมาตรกีารป้อ็งกัีนควบคุมโรคและความรู้ในกีารสังเกีต

อ็ากีารป่วยข่อ็งตนเอ็ง เพ้�อ็ให่้นักีกีีฬา ผูู้้ฝึึกีสอ็น ผูู้้ตัดสิน เจั้า

ห่น้าที�ฝึ่ายจััดกีารแข่่งข่ัน และบุคคลที�เกีี�ยวข่้อ็งกีับกีารแข่่งข่ัน

ปฏิิบัติตามอ็ย่างเคร่งครัด

11. ควบคุมกีารแสดงอ็ากีารดีใจัข่อ็งนกัีกีฬีาระห่วา่งกีาร

แข่่งข่ันที�เป็นกีารสัมผู้ัสกีัน ห่ร้อ็ ผูู้้ที�อ็ยู่ในบริเวณ์ใกีล้เคียง เชู่น 

ไม่ควรแสดงความดีใจัด้วยกีารกีอ็ดกีัน โดยให่้เว้นระยะห่่างใน

กีารแสดงความดีใจั

12. กีรณ์ีพบผูู้้ใชู้บริกีารไม่สามารถัปฏิิบัติตามมาตรกีาร

ป้อ็งกีันควบคุมโรค เชู่น ไม่สวมห่น้ากีากีอ็นามัย ห่ร้อ็มีอ็ากีาร

ป่วยจัากีกีารคัดกีรอ็งก่ีอ็นเข้่าสนามแข่่งขั่น งดเข้่าในสถัานที�

จััดกีารแข่่งข่ันโดยเด็ดข่าด

13. ห่ากีผูู้้ใดมีอ็ากีารป่วยจัากีกีารคัดกีรอ็งก่ีอ็นเข่้าใชู้

บริกีารห่ร้อ็ไม่สวมใส่ห่น้ากีากีอ็นามัย ห่้ามเข่้าสนามแข่่งข่ัน 

ห่ากีพบวา่ผูู้ป้ฏิิบตังิานในสนามแข่่งข่นั เปน็ผูู้ป้ว่ยย้นยนั ห่รอ้็มี

ข่อ้็มลูบง่ชูี�วา่สนามแข่่งข่นัอ็าจัเปน็จัดุแพร่เชู้�อ็ ให่เ้จัา้ข่อ็งสนาม

แข่ง่ขั่นปดิสนามแข่ง่ขั่นตามคำาสั�งข่อ็งเจ้ัาพนักีงานควบคุมโรค

ติดต่อ็ พร้อ็มทั�งทำาความสะอ็าดสถัานที� และดำาเนินกีารตาม

ประกีาศข่อ็งกีระทรวงสาธิารณ์สุข่



14 15

พิธี่เปิดการแข่�งข่ัน แบับั New Normal

- ให่้เฉีพาะประธิานในพิธิี เจั้าห่น้าที�ผูู้้ที�มีส่วนเกีี�ยวข้่อ็ง 

และส้�อ็มวลชูนที�ลงทะเบียนล่วงห่น้า เข่้ามาในพิธิีเปิดกีาร

แข่่งข่ัน โดยสมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ จัะกีำาห่นดพ้�นที�ไว้เป็น

สัดส่วน พร้อ็มกีับให่้มีกีารว้นระยะห่่าง

พิธี่รับัรางวัลุ่ แบับั New Normal  

- จัะให้่นักีกีีฬาที�ชูนะเลิศจัากีกีารแข่่งขั่นฯ ห่ยิบเห่รียญ่

รางวัล จัากีแท่นมอ็บรางวัลที�สมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ จััดเตรียม

ไว้ให่้ โดยย้ดตามห่ลักีมาตรกีารเว้นระยะห่่าง และห่ลีกีเลี�ยง

กีารสัมผู้ัส

หลุ่ังการแข่�งข่ัน แลุ่ะการรับัรางวัลุ่

- นักีกีีฬาที�แข่่งข่ัน และ / ห่ร้อ็รับรางวัลเสร็จัแล้วให่้เดิน

ทางกีลับที�พักีทันที 

- ทำากีาร สแกีน QR Code แอ็ปพลิเคชูัน “ไทยชูนะ” กี่อ็น

อ็อ็กีจัากีสนาม

ผู้ลุ่การแข่�งข่ัน 

- สมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ จััดทำา QR Code สำาห่รับ

ดาวน์โห่ลดผู้ลกีารแข่่งข่ันในแต่ละวัน เพ้�อ็ลดกีารแอ็อ็ัด และ

กีารสัมผู้ัสข่อ็งนักีกีีฬาที�จัะเข่้ามาข่อ็รับผู้ลกีารแข่่งข่ันฯ

1. พนักีงานทำาความสะอ็าด ทกุีคนต้อ็งสวมเคร้�อ็งปอ้็งกัีน

อ็นัตรายส่วนบคุคล ได้แกี ่ห่มวกีคลุมผู้ม ห่นา้กีากีอ็นามัย ถังุมอ้็

ยาง ผู้้ายางกัีนเป้�อ็น รอ็งเท้าพ้�นยางหุ่้มแข็่ง ข่ณ์ะทำาความ

สะอ็าด พร้อ็มทั�งอ็ุปกีรณ์์ เชู่น ให่้ใชู้ที�คีบข่ยะ จััดเตรียมถัุงข่ยะ 

และรวมข่ยะที�จัุดรวม

2. เช็ูดทำาความสะอ็าดอุ็ปกีรณ์์ในกีารแข่่งขั่นที�มีโอ็กีาส

สัมผู้ัสร่วมกีันบ่อ็ย ๆ ด้วยแอ็ลกีอ็ฮอ็ล์ 70% ทั�งกี่อ็นและห่ลัง

กีารใชู้งานอ็ยู่เสมอ็

3. เชู็ดทำาความสะอ็าดพ้�นบริเวณ์พ้�นผิู้วสัมผัู้สในสถัาน

ที�จััดกีารแข่่งขั่นและพ้�นที�จัุดสัมผู้ัสร่วม โดยเน้นจัุดที�เสี�ยงที�

มาติรการการรักษาความสะอาด

มีผูู้้สัมผัู้สมากีให้่ทำาความสะอ็าดบ่อ็ยครั�ง เชู่น ลูกีบิดประตู 

เคาน์เตอ็ร์บริกีาร ราวจัับ ราวบันได โต�ะ ห่้อ็งสุข่า อ็่างล้างม้อ็ 

ที�จัับสายชูำาระ โถัปัสสาวะ ลูกีบิด กีลอ็นประตู กี�อ็กีนำ�า ด้วย

นำ�ายาทำาความสะอ็าด นำ�ายาฆ่่าเชู้�อ็ ห่ร้อ็แอ็ลกีอ็ฮอ็ล์ 70% ทุกี  

1 ชูั�วโมง

4. จัดัให่ม้จีัดุวางถัังข่ยะชูนดิมฝีึาปดิเพ้�อ็รวบรวมรวมข่ยะ

ต่าง ๆ โดยคัดแยกีข่ยะ ได้แกี่ ข่ยะทั�วไป ข่ยะรีไซ์เคิล และข่ยะ

ติดเชู้�อ็ เชู่น ห่น้ากีากีอ็นามัย และมัดปากีถุังให้่แน่นก่ีอ็นส่ง

กีำาจััดตามห่ลักีสุข่าภ์ิบาลทุกีวัน
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1. นักีกีีฬาและเจั้าห่น้าที�ทุกีคน ต้อ็งได้รับวัคซ์ีนป้อ็งกีัน

โรคติดเชู้�อ็ไวรสัโควดิ-19 ครบตามเกีณ์ฑ์์ที�กีระทรวงสาธิารณ์สขุ่

กีำาห่นด อ็ย่างน้อ็ย 2 เข่็ม

2. นักีกีีฬา และเจ้ัาห่น้าที� ต้อ็งลงทะเบียนสมัครแข่่งข่ัน

ผู้่านเว็บไซ์ต์ข่อ็งสมาคมกีีฬาจัักีรยานแห่่งประเทศไทยฯ พร้อ็ม

ทั�งแนบเอ็กีสารรับรอ็งกีารได้รับกีารฉีีดวัคซ์ีนอ็ย่างน้อ็ย 2 เข่็ม 

พร้อ็มทั�งใบรับรอ็งผู้ลกีารตรวจัห่าเชู้�อ็ไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธิี

กีาร PCR Test จัากีโรงพยาบาล สถัานพยาบาล ข่อ็งภ์าครัฐ

ห่ร้อ็เอ็กีชูน ที�มีผู้ลเป็น “ลบ” ในระยะเวลา 72 ชูั�วโมง กี่อ็นกีาร

แข่่งข่ัน มาในระบบกีารสมัครฯ ห่ร้อ็ต้อ็งมาตรวจั Antigen test 

kit (ATK) ณ์ บริเวณ์จัุดคัดกีรอ็ง โดยสมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ ได้

จััดเตรียมชูุดตรวจั ATK เอ็าไว้ให่้ และมีเจั้าห่น้าที�ฝึ่ายแพทย์

ข่อ็งสมาคมฯ ร่วมกีับเจั้าห่น้าที�สาธิารณ์สุข่ข่อ็งจัังห่วัด ทำากีาร

ตรวจั พร้อ็มอ็อ็กีเอ็กีสารรับรอ็งผู้ลกีารตรวจั

3. นักีกีีฬาที�มีอ็ายุระห่ว่าง 12-18 ปี จัะต้อ็งได้รับวัคซ์ีน 

ไฟเซ์อ็ร์ อ็ย่างน้อ็ย 1 เข่็ม กี่อ็นกีารแข่่งข่ันเป็นเวลาอ็ย่างน้อ็ย 

14 วัน และต้อ็งมาตรวจั Antigen test kit (ATK) ณ์ บริเวณ์

จัุดคัดกีรอ็ง โดยสมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ ได้จััดเตรียมชูุดตรวจั 

ATK เอ็าไวใ้ห่ ้และมเีจัา้ห่นา้ที�ฝึา่ยแพทยข์่อ็งสมาคมฯ รว่มกีบั 

เจั้าห่น้าที�สาธิารณ์สุข่ข่อ็งจัังห่วัด ทำากีารตรวจั พร้อ็มอ็อ็กี

เอ็กีสารรับรอ็งผู้ลกีารตรวจั

4. นกัีกีีฬาที�มอี็ายุตำ�ากีว่า 12 ป ีตอ้็งมาตรวจั Antigen test 

kit (ATK) ณ์ บริเวณ์จัุดคัดกีรอ็ง โดยสมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ ได้

จััดเตรียมชูุดตรวจั ATK เอ็าไว้ให่้ และมีเจั้าห่น้าที�ฝึ่ายแพทย์

ข่อ็งสมาคมฯ ร่วมกีับเจั้าห่น้าที�สาธิารณ์สุข่ข่อ็งจัังห่วัด ทำากีาร

ตรวจั พร้อ็มอ็อ็กีเอ็กีสารรับรอ็งผู้ลกีารตรวจั

5. ไม่มีกีารรับสมัคร ณ์ บริเวณ์สนามแข่่งข่ัน

6. นักีกีีฬา และเจั้าห่น้าที� ต้อ็งระบุชู้�อ็โรงแรมที�พักี ห่ร้อ็

กีารเดินทางไป -กีลับ ให้่ชูัดเจัน และแนบมาในระบบกีาร 

สมัครฯ เพ้�อ็ให่้เจั้าห่น้าที�สาธิารณ์สุข่จัังห่วัดสามารถัตรวจัสอ็บ

ได้

7. นักีกีีฬาที�เข่้าแข่่งข่ันฯ จัะต้อ็งทำาประกีันอ็ุบัติเห่ตุ รวม

ทั�งจัะต้อ็งทำาบัตรอ็นุญ่าตแข่่งข่ันฯ (License) ทุกีคน

8. นักีกีีฬาและเจั้าห่น้าที�จัะต้อ็งรายงานบันท้กีกีารเดิน

ทาง (Timeline) ล่วงห่น้ากี่อ็นกีารแข่่งข่ัน 7 วัน

9. กีารตรวจัสอ็บรายชู้�อ็จัะใชู้วธิิสีแกีน QR Code เป็นราย

บุคคล กี่อ็นเข่้าสนามทุกีครั�ง

10. นกัีกีีฬาและเจ้ัาห่นา้ที�ทกุีคนต้อ็งสแกีน QR Code ลง

ทะเบียน “ห่มอ็ชูนะ”

11. นักีกีีฬาและเจ้ัาห่น้าที�ทุกีคนต้อ็งสแกีน QR Code 

“ไทยชูนะ” เพ้�อ็เชู็คอ็ินกี่อ็นเข่้าสนาม

12. ตรวจัวัดอ็ุณ์ห่ภ์ูมิ และพ่นนำ�ายาฆ่่าเชู้�อ็ที�รถัจัักีรยาน

13. ล้างเท้าด้วยนำ�ายาฆ่่าเชู้�อ็กี่อ็นเข่้าสนาม

14. นั�งประจัำาที�ข่อ็งตวัเอ็งโดยเว้นระยะห่่าง ไม่รบัประทาน

อ็าห่ารร่วมกีันเป็นกีลุ่มในพ้�นที�จััดกีารแข่่งข่ันฯ

15. พธิิมีอ็บรางวลั ให่น้กัีกีีฬาห่ยบิเห่รยีญ่รางวลัคลอ้็งคอ็

เอ็ง โดยไม่มีกีารมอ็บ เพ้�อ็ห่ลีกีเลี�ยงกีารสัมผู้ัส

16. นักีกีีฬาและเจ้ัาห่น้าที�ทุกีคนต้อ็งสแกีน QR Code 

“ไทยชูนะ” เพ้�อ็เชู็คเอ็้าต์ กี่อ็นอ็อ็กีจัากีสนาม

17. เม้�อ็นักีกีีฬาแข่ง่ขั่นเสร็จัแล้วให้่เดนิทางกีลับที�พกัีทันที

18. จัำากีัดจัำานวนผูู้้ชูมในสนามตามมาตรกีารข่อ็งจัังห่วัด 

ห่ร้อ็ให่้ชูมกีารแข่่งข่ันผู้่านกีารถั่ายทอ็ดสดข่อ็งสถัานีโทรทัศน์

ไทยพบีเีอ็ส ห่รอ้็ ทางเฟซ์บุ�กีแฟนเพจั Thaicycling Association 

แนวทางป้ฏิิบัติิสำาหรับนักกีฬา และเจั้าหน้าที�
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
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สมาคมกีีฬาจัักีรยานแห่่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชููปถััมภ์์ จัะประสานกัีบจัังห่วัดชูัยนาทอ็ย่างใกีล้ชูิดเพ้�อ็

กีำาห่นดแนวทางในกีารปอ้็งกีนักีารแพรร่ะบาด และข่อ็อ็นญุ่าต

เปน็ลายลกัีษณ์์อ็กัีษรไปยงัผูู้ว้า่ราชูกีารจังัห่วดัชูยันาท ในฐานะ

ประธิานคณ์ะกีรรมกีารโรคติดต่อ็จัังห่วัด และมีกีารจััดประชุูม

ร่วมกัีบห่น่วยงานที�เกีี�ยวข้่อ็งเพ้�อ็วางแผู้นกีารปฏิิบัติงาน และ

เตรยีมความพรอ้็ม เม้�อ็ผูู้้ว่าราชูกีารจังัห่วัดชัูยนาท และที�ประชูมุ

มมีตอิ็นญุ่าตให่จ้ัดักีารแข่ง่ข่นัไดภ้์ายใตม้าตรกีารที�ไดน้ำาเสนอ็

ไป สมาคมกีีฬาจัักีรยานฯ จั้งจัะดำาเนินกีารจััดกีารแข่่งข่ันตาม

วันและเวลาที�กีำาห่นด ดังนี�
19. กีำาห่นดอ็ัตราส่วนนักีกีีฬากีับเจั้าห่น้าที� โดยนักีกีีฬา 

3 คน จัะมีเจั้าห่น้าที�ได้ 1 คน กีรณ์ีสัดส่วนเกีิน อ็าทิ นักีกีีฬา 4 

คน ห่ร้อ็ 5 คน จัะได้เจั้าห่น้าที�เพียง 1 คน เท่านั�น (ปัดเศษลง

ทุกีกีรณ์ี)

20. นกัีกีีฬาและเจ้ัาห่น้าที�ต้อ็งปฏิิบัติตามมาตรกีาร D-M-

H-T-T ค้อ็ D - Distancing รักีษาระยะห่่าง M - Mask wearing 

สวมห่นา้กีากีอ็นามยั H - Hand wash ห่มั�นลา้งมอ้็ T - Testing 

ตรวจัวัดอ็ุณ์ห่ภ์ูมิ T - Thai Cha na ใชู้แอ็ปพลิเคชูัน “ไทยชูนะ” 

เพ้�อ็ป้อ็งกีันกีารแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ตามที� ศบค. 

กีำาห่นดไว้อ็ย่างเคร่งครัด

21. นกัีกีีฬาและเจัา้ห่นา้ที�ตอ้็งสวมห่นา้กีากีอ็นามยัตลอ็ด

เวลา เพราะถ้ัอ็เป็นความผู้ิดกีรณ์ีไม่สวมห่น้ากีากีอ็นามัยเม้�อ็

อ็ยู่นอ็กีเคห่ะสถัานห่ร้อ็สถัานที�พำานักี ห่ร้อ็พ้�นที�สาธิารณ์ะ อ็ัน

เปน็กีารฝึา่ฝึน้ประกีาศข่อ็งจังัห่วดัตา่ง ๆ  ยกีเวน้ข่ณ์ะลงแข่ง่ข่นั

และอ็บอ็ุ่นร่างกีาย

22. ห่ากีฝ่ึาฝึน้ไม่ปฏิบัิตติามมาตรกีาร จัะพิจัารณ์าลงโทษ

ให่อ้็อ็กีจัากีกีารแข่ง่ข่นัฯ ทนัท ีและอ็าจัจัะพจิัารณ์าลงโทษตาม

ข่อ้็บังคบัข่อ็งสมาคมกีีฬาจักัีรยานฯ ข่อ้็ที� 68 วา่ดว้ยกีารลงโทษ

ทางวินัย

กรณีีใชื้้พ้�นที�ของจัังหวัดเป้็นสนามแข่งขัน

สนามที�  1  ระห่ว่างวันที�  29 - 30 มกีราคม 2565 

ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

สนามที�  2  ระห่ว่างวันที�  12 - 13 กีุมภ์าพันธิ์ 2565 

ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

สนามที�  3  ระห่ว่างวันที�  12 - 13 มีนาคม 2565               

ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

สนามที�  4  ระห่ว่างวันที�  23 - 24 เมษายน 2565 

ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท

สนามที�  5  ระห่ว่างวันที�  28 - 29 พฤษภ์าคม 2565 

ณ์ สนามเข่าข่ยาย จัังห่วัดชูัยนาท
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ห่น่วยงานรับผู้ิดชูอ็บกีำากีับ ติดตามผู้ลกีารดำาเนินงาน

ตามมาตรกีาร

1. ส่วนกีลาง ประกีอ็บด้วย ศูนย์บริห่ารสถัานกีารณ์์กีาร

แพร่ระบาดข่อ็งโรคติดเชู้�อ็ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห่ร้อ็ 

ศบค. / กีระทรวงสาธิารณ์สุข่ (สธิ.) จัดัทำาและเผู้ยแพร่คูม่อ้็กีาร

ปฏิิบัติตามความเห่มาะสม

2. ระดับจัังห่วัด ประกีอ็บด้วย ศูนย์ปฏิิบัติกีารควบคุม

โรคจัังห่วัด (ศปกี.จัังห่วัด) คณ์ะกีรรมกีารโรคติดต่อ็จัังห่วัด, 

สาธิารณ์สุข่จัังห่วัด (สสจั.)

3. ระดับอ็ำาเภ์อ็และตำาบล ประกีอ็บด้วย ศปกี.อ็ำาเภ์อ็, 

ศปกี.ตำาบล และ อ็ปท. โดยมีห่น้าที�ตรวจักีำากีับดูแลร่วมกัีบ 

สสอ็. อ็ปท. กีำานัน ผูู้้ให่ญ่่บ้าน อ็สม., รวมทั�งให่้ ศปม. จััดกีำาลัง

สายตรวจัร่วม ตำารวจั ทห่าร และห่น่วยงานที�เกีี�ยวข้่อ็ง เพ้�อ็ตรวจั

กีำากีับดูแลกีารประกีอ็บกีารห่ร้อ็กีารจััดกีิจักีรรมให่้เป็นไปตาม

มาตรกีารที�กีำาห่นด

4. สมาคมกีีฬาจัักีรยานแห่่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชููปถััมภ์์

1. พิจัารณ์าจััดให้่มีกีารชูี�แจังแนวทางกีารปฏิิบัติและ

กีารเตรียมความพร้อ็มข่อ็งสถัานที�ตามมาตรกีารควบคุมห่ลักี 

และมาตรกีารเสริมที�กีำาห่นดโดยพ้�นที� รวมทั�งแนวทางกีารกีำากีบั

ติดตาม และให้่ผูู้้ประกีอ็บกีารย้นยันกีารปฏิิบัติตามมาตรกีาร

กี่อ็นเปิดให่้บริกีาร

2. ห่น่วยงานส่วนกีลาง ศบค., สายด่วนกีรมควบคุมโรค 

1422, สายดว่นกีรมกีารแทย์ 1668, สายดว่นสถัาบนักีารแพทย์

ฉีุกีเฉีินแห่่งชูาติ 1669, สายด่วน สปสชู. 1330, 

3. ห่น่วยงานข่อ็งท้อ็งถัิ�นในจัังห่วัดชูัยนาท

4. สมาคมกีีฬาจัักีรยานแห่่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชููปถััมภ์์

การติรวจัสอบ และติิดติามผล การแจั้งข้อมูลและป้ระชื้าสัมพันธ์์
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มุ่งมัน พัฒนา สู่ความเป็นเลิศ

และต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพ

Moving Forward into Excellence
and Continuation toward Professional Sport
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