การเปิ ดให้ บริการ อาคาร กีฬาในร่ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (แม่ สอด)
เริ่ม 31 กรกฎาคม 2560
ห้ องฟิ ตเนส
ผู้มาใช้ บริการ

ค่ าบริการ/ครั้ง

วันทีเ่ ปิ ดให้ บริการ

เวลาทีเ่ ปิ ดให้ บริการ

บุคลากรภายใน

10 บาท

บุคคลภายนอก

20 บาท

จันทร์ - ศุกร์

17.00 น.- 20.00 น.

ผู้มาใช้ บริการ

ค่ าบริการ/ครั้ง

วันทีเ่ ปิ ดให้ บริการ

เวลาทีเ่ ปิ ดให้ บริการ

บุคลากรภายใน

20 บาท

บุคคลภายนอก

40 บาท

อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี

15.00 น.- 18.00 น.

ค่ าบริการ/ชม.

วันทีเ่ ปิ ดให้ บริการ

เวลาทีเ่ ปิ ดให้ บริการ

ฟรี

จันทร์ - ศุกร์

10.30 น.- 18.00 น.

ค่ าบริการ/ชม.

วันทีเ่ ปิ ดให้ บริการ

เวลาทีเ่ ปิ ดให้ บริการ

ฟรี

จันทร์ - ศุกร์

10.30 น.- 18.00 น.

สระว่ ายนา้

สนามแบดมินตัน,สนามตะกร้ อ
ผู้มาใช้ บริการ
บุคลากรภายใน
บุคคลภายนอก
สนามฟุตซอล , สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลย์ บอล
ผู้มาใช้ บริการ
บุคลากรภายใน
บุคคลภายนอก

กฎระเบียบข้ อบังคับในการใช้ บริการห้ อง Fitness
1.

แต่งกายด้วยชุดกีฬาหรื อชุดออกกาลังกายตามความเหมาะสม ในการใช้หอ้ ง Fitness

2.

ใส่รองเท้ากีฬาที่มีพ้นื ยางที่นุ่มและสะอาดเมื่อใช้บริ การห้องฟิ ต Fitness ถือหรื อหิ้วมาเปลี่ยนห้อง Fitness

3.

ห้ามนาอาหารและเครื่ องดื่มเข้ามาในห้อง Fitness ยกเว้นเครื่ องดื่มเกลือแร่ และน้ าเปล่า เท่านั้น

4.

ห้ามสูญบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และเสพสิ่ งเสพติดทุกชนิดในห้อง Fitness

5.

ห้ามนาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในห้อง Fitness โดยเด็ดขาด

6.

ห้ามส่งเสี ยงดังหรื อกระทาการใดๆ รบกวนผูเ้ ข้าใช้บริ การห้อง Fitness

7.

ในกรณี ที่มีโรคประจาตัวกรุ ณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยชัดเจน

8.

ห้ามผูส้ ูงอายุและเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี เข้าใช้บริ การห้อง Fitness โดยไม่มีผดู ้ ูแลอย่างใกล้ชิด

9.

การใช้เครื่ องออกกาลังกายทุกชนิด ต้องใช้อย่างระมัดระวังและปฎิบตั ิ ตามคาแนะนาอย่างเคร่ งครัด หากเกิดความ
เสี ยหายอันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรื อ การใช้โดยปราศจากความระมัดระวัง ผูใ้ ช้จะต้องชดใช้ค่าเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

10.

ห้ามน้ าเครื่ องออกกาลังกายออกนอกห้อง Fitness เป็ นอันขาด

11.

ห้อง Fitness มีขอ้ แนะนาการใช้เครื่ องออกกาลังกายอย่างถูกวิธีหากเกิดอุบตั ิเหตุทาให้บาดเจ็บ พิการ หรื อ
เสี ยชีวติ อันเนื่องจากการใช้เครื่ องออกกาลังกายทุกชนิด ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณี ใดใดทั้งสิ้น

12.

เปิ ดบริ การ จันทร์-ศุกร์ เวลา17.00 น. – 20.00 น.

สุ ขปฎิบัติ ระเบียบข้ อบังคับในการใช้ สระว่ายนา้
1. ก่อนจะลงเล่นน้ าในให้อาบน้ าฟอกสบู่ สระผมให้สะอาดก่อนลงสระ
2. ก่อนออกจากสระน้ าให้อาบน้ าฟอกสบู่ สระผมให้สะอาด
3. ห้ามน้ าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริ เวณสระว่ายน้ า
4. ไม่วา่ ยน้ าขณะที่ป่วยหรื อมีโรคที่อาจจะติดต่อได้
5. ห้ามนาของมารับประทานหรื อน้ าดื่มในบริ เวณสระว่ายน้ า
6. ห้ามใส่รองเท้าเข้ามาในบริ เวณสระน้ า ให้ถอดวางไว้ช้ นั วางรองเท้า
7. ไม่บ่วนน้ าลาย เสมหะ สัง่ น้ ามูกลงในสระน้ าหรื อบริ เวณพื้นที่สระ
8. ให้ผใู ้ ช้บริ การสระว่ายน้ าสวมใส่ ชุดว่ายน้ าที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น แว่นตากันน้ า หมวกว่ายน้ า เป็ นต้น

กฎ ระเบียบข้ อบังคับในการใช้ สระว่ายนา้
1. ห้ามกระโดดน้ า อาเจียนในบริ เวณสระว่ายน้ า
2. ห้ามทาความสกปรกในบริ เวณสระว่ายน้ า
3. ห้ามเคี้ยวอาหารหรื อหมากฝรั่งเวลาว่ายน้ า
4. ไม่ควรแช่อยูใ่ นน้ าเมื่อรู ้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากแล้ว
5. ห้ามลงสระน้ าเพียงคนเดียว อาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้
6. ห้ามลงน้ าทันที หลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ
7. ห้ามวิง่ ไล่กนั รอบบริ เวณรอบสระว่ายน้ าหรื อแกล้งผลักกันตกน้ า
8. ควรรักษามารยาทที่ดีงามไม่ก่อความราคาญให้ผอู ้ ื่น
9. ห้ามกระทาการสิ่ งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและผูอ้ ื่น
10. ควรตัดเล็บมือเล็บเท้าให้ส้ นั หรื อ ทาความสะอาดเล็บ
11. ต้องเชื่อฟังผูค้ วบคุม้ ดูแลความปลอดภัย ประจาสระว่ายน้ า
12. ถ้าเป็ นโรคที่สงั คมรังเกียจต้องรักษาให้หายก่อนจึงจะลงสระน้ า
13. ห้ามกระโดดเอาศีรษะลงน้ า ก่อนที่จะสารวจดูความลึกของน้ าก่อน
14. ต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ ของการใช้อุปกรณ์ในการว่ายน้ าอย่างเคร่ งครัด
15. ห้ามทาน้ ามันหรื อลักษณะคล้ายน้ ามันทุกชนิดตามร่ างกายก่อนลงสระน้ า
16. สระน้ าตื้นลึกต่างระดับ ผูท้ ี่วา่ ยน้ ายังไม่แข็ง ควรว่ายจากที่ลึกเข้าที่ต้ืน
17. ห้ามกระทาการสิ่ งใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของสระน้ า
18. นาบัตรนักศึกษามาด้วย (ในกรณี เป็ นนักศึกษา)
19. เปิ ดบริ การ อังคาร ,พุธ ,พฤหัสบดี เวลา15.00 น. – 18.00 น.
“ก่ อนจะลงสระนา้ ต้ องติดต่ อกับเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนและต้ องได้รับการอนุญาตก่ อนลงสระนา้ ”

ข้ อปฏิบัติการใช้ สนามกีฬา(สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล
สนามแบดมินตัน และ สนามตะกร้ อ)
1. ห้ามสวมใส่รองเท้า ที่ทาให้พ้นื เกิดความเสี ยหาย เข้ามาใน บริ เวณสนามกีฬา เช่น รองเท้าคัทชูชาย รองเท้าส้นสูง
2. ห้ามเปิ ดไฟฟ้ าก่อนได้รับอนุญาต
3. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริ เวณสนามกีฬา
4. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้สนามกีฬา
5. สนามกีฬาขอสงวนสิ ทธิ์ให้นกั ศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้ใช้ก่อน
6. แต่งกายด้วยชุดกีฬา และสวมรองเท้ากีฬาพื้นยางให้เหมาะสมกับชนิด และประเภทกีฬานั้นๆ
7. ห้ามขนย้ายหรื อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์กีฬาที่อยูใ่ นสนามออกนอกบริ เวณสนามก่อนได้รับอนุญาต
8. ห้ามนาภาชนะที่เป็ นแก้วเข้าไปในสนาม เพราะจะทาให้เกิดอันตรายต่อผูท้ ี่มาออกกาลังกายได้
9 . ห้ามนาเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และสิ่ งเสพติดทุกประเภทเข้ามาในบริ เวณสนามกีฬา
10. ห้ามนาหรื อพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่ งของผิด กฎหมาย เข้ามาในบริ เวณสนามกีฬาโดยเด็ดขาด
11. ผูใ้ ช้บริ การสนามกีฬาหากทาลายทรัพย์สินของทางราชการชารุ ดเสี ยหาย ต้องชดใช้ตามจานวนที่มหาวิทยาลัยฯกาหนด
12. วันที่เปิ ดบริ การ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.00 น.

