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สรุปผลงานสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2564 

************************ 
 

1. การจัดการแข่งขันภายในประเทศ 
 

1. จัดการทดสอบและประเมินผลท่าทักษะและเทคนิคยิมนาสติกลีลา ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2564 
วันท่ี 30 -31 กรกฎาคม  2564 
ในรูปแบบออนไลน์ 

2. จัดการทดสอบและประเมินผลท่าทักษะและเทคนิคยิมนาสติกแอโรบิก ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2564 
วันท่ี 4 กันยายน   2564 
ในรูปแบบออนไลน์ 

3. จัดการทดสอบและประเมินผลท่าทักษะและเทคนิคยิมนาสติกศิลป์ ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2564 
วันท่ี 25 -26 กันยายน  2564 
ในรูปแบบออนไลน์ 

4. จัดการทดสอบออมสินยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ครั้งท่ี 20 ประจ าปี 2564 
ระหว่างวนัท่ี 28 – 31 ตุลาคม 2564 
ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ซอยเพชรเกษม 81 กรุงเทพฯ  

     5.  จัดการทดสอบออมสินยิมนาสติกศิลป์ ระดับพื้นฐาน (Level ) ประจ าปี 2564 
 ระหว่างวนัท่ี 29 -30 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬายิมนาสติก อมรเทพยิมนาสติกคลับ 

 

      6. จัดการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
         พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 41 ประจ าปี 2564 
          ระหว่างวันท่ี 3 – 6 ธันวาคม 2564  

แบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Sports) 
 

      7. จัดการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 41 ประจ าปี 2564 

ระหว่างวนัท่ี 10 -12 ธันวาคม 2564  
แบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Sports) 
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2.ส่งนักกีฬาแข่งขันและเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ 

1.  ส่งนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก จ านวน 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “1st Digital Austrian Aerobic 
   Gymnastics วันท่ี 5 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน ์
   ผลงาน 1. ประเภทชายเด่ียว   ล าดับท่ี 3 
  2. ประเภทหญิงเด่ียว   ล าดับท่ี 5 
   รายชื่อนักกีฬา 
  1. นายชนกพล  เจียมสุขใจ 
  2. นางสาวชวิศา  อินทกุล 
2. ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ียิมนาสติกแอโรบิก จ านวน 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “16th FIG Aerobic  
    Gymnastics World Championships ” ระหว่างวันท่ี 27 – 29 พฤษภาคม 2564 
   ณ เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน 
   ผลงาน 1. ประเภทเด่ียวชาย   ล าดับท่ี 18 
  2. ประเภทเด่ียวหญิง   ล าดับท่ี 20 
  3. ประเภทคู่ผสม    ล าดับท่ี 15 
  4. ประเภททีม 3 คน   ล าดับท่ี 13 
  5. ประเภทกรุ๊ป    ล าดับท่ี 9 
 

   รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
1. นายณัฐวุฒิ  พิมพา   ผู้จัดการทีม 
2. Mr.Jose Roman Gonzalez Aburto  ผู้ฝึกสอน 
3. นายพีระพงษ ์ พจนโกสีย์  นักกีฬา 
4. นายชนกพล  เจียมสุขใจ  นักกีฬา 
5. นางสาวชวิศา อินทกุล   นักกีฬา 
6. นางสาวไอรดา ปานท้าว  นักกีฬา 
7. นางสาวสุภัสสร วัชราภรณ์  นักกีฬา 

 

3. ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ียิมนาสติกลีลา จ านวน 9 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “12th Senior Rhythmic  
    Gymnastics Asian Championships” ระหว่างวันท่ี 8 -10 มิถุนายน 2564 
    ณ เมืองทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
    ผลงาน 1. ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซด์ (รวมอุปกรณ์)    ล าดับท่ี 3 
  2. ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซด์ (อุปกรณ์ 5 บอล)   ล าดับท่ี 3 
  3. ประเภทกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซด์ (อุปกรณ์ 3 ห่วง 2 คฑาคู่) ล าดับท่ี 3 
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    รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่
 1. ดร.กุสุมาลย์  ประเสริฐศรี  คณะกรรมการเทคนิค / ผู้ตัดสิน 
 2. นางสาวสุชารัตน์ พระพนิิจกุลธร  ผู้ตัดสิน 
 3. นางสาวสุมาลี  สุขขา   ผู้ฝึกสอน 
 4. นางสาวชุติกาญจน์ ผิวผ่อง   นักกีฬา 
 5. นางสาวปัณฑิตา ทองสอง   นักกีฬา 
 6. นางสาวภรณ์นัชชา เจตธ ารง   นักกีฬา 
 7. นางสาวปัณฑิตา ทองสอง   นักกีฬา 
 8. นางสาวสุพิชญา ปิ่นผ้ัน   นักกีฬา 
 9. นางสาวณวิตา  วิบูลย์ธีรวุฒ ิ  นักกีฬา 
3. ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ียิมนาสติกศิลป์ชาย จ านวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “50th FIG Artistic  
    Gymnastics World Championships” ระหว่างวันท่ี 18 – 24 ตุลาคม 2564 
    ณ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 
    ผลงาน 1. นายฑิฆัมพร   สุรินทรทะ  ล าดับท่ี 23 อุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซด์ (รอบคัดเลือก) 
  2. นายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด ล าดับท่ี  53 บุคคลรวมอุปกรณ์ (รอบชิงชนะเลิศ) 
 

    รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่
 1. นาวาโท พรพงษ์ อิทธโยภาสกุล  ผู้ตัดสิน 
 2. Mr.Yaroslav  Basenko  ผู้ฝึกสอน 
 3. นายฑิฆัมพร  สุรินทรทะ  นักกีฬา 
 4. นายสุภชีพ  บ่าวเบ็ญหมัด  นักกีฬา 
4. ส่งนักกีฬายิมนาสติกลีลา จ านวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2nd Mongolia Open Virtual 
Tournament (Individuals and Groups) ระหว่างวันท่ี 26 -27 พฤศจิกายน 2564 (การแข่งขันแบบ online) 
รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่
 1. นางสาวพิยดา  พีรมธุกร 
 2. นางสาวลักษิกา เกียรติถาวรชัย   
 3. นางสาวดลพร  ชุ่มชูจันทร์   
 4. เด็กหญิงพิชญธิดา เกตุสกุล 
 5. นางสาวกนกพิชญ ์ มะลิ 
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3.การพัฒนาและการเผยแพร่ การอบรมต่าง ๆ  
 

1. จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ระดับกลาง  
โครงการโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) และ กองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (OS) 
ระหว่างวนัท่ี 18 -21 พฤศจิกายน  2564 
ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81 กรุงเทพฯ 

 
4.อื่น ๆ  
     1. ดร.กุสุมาลย์  ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ และ Ms.Shyrll May Sison เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างประเทศ 
        เข้าร่วมประชุม AGU RG Technical Committee Meeting 
        วันท่ี 23 มกราคม 2564 
    2. นาวาตรี ศรายุทธ  พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ และ Ms. Shyrll May Sison เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างประเทศ 
       ประชุม AGU Executive Committee Video - Conference Meeting 2021  
       วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 
    3. นาวาตรี ศรายุทธ  พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ และ Ms.Shyrll May Sison เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างประเทศ 
       เข้าร่วมประชุม FIG Council ครั้งท่ี 20 ( Video – Conference) 
       วันท่ี 20 -21 พฤษภาคม 2564 
   4. ดร.กุสุมาลย์  ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ และ Ms.Shyrll May Sison เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างประเทศ 
        เข้าร่วมประชุม AGU RG Technical Committee Meeting 
        วันท่ี 1 กันยายน 2564 
   5.  นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ และ ดร. กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ เดินทางเข้าร่วม 
       ประชุม AGU Congress 2021  
       วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
       ณ เมืองทาชเคนต์  ประเทศอุซเบกิสถาน 
   6. นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ และ ดร. กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ เดินทางเข้าร่วม 
       ประชุม FIG Congress  
       ระหว่างวันท่ี 5 – 7 พฤศจิกายน 2564 
       ณ เมืองอันตัลยา ประเทศตุรกี 
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การประชุม 
 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งท่ี 1/2564 
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 
ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ซอยเพชรเกษม 81 กรุงเทพฯ 

 2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งท่ี 2/2564 
วันพฤหัสบดีท่ี 3 มิถุนายน 2564 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 
ณ ช้ัน 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ 

 3.  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
      วนัพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2564 
      ผ่านโปรแกรม ZOOM 
 


