
การเปิดให้บริการ อาคาร กฬีาในร่ม มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด) 

เร่ิม 31 กรกฎาคม 2560 

ห้องฟิตเนส 
ผู้มาใช้บริการ ค่าบริการ/คร้ัง วนัทีเ่ปิดให้บริการ เวลาทีเ่ปิดให้บริการ 

บุคลากรภายใน 10 บาท 
จนัทร์ - ศุกร์ 17.00 น.- 20.00 น. 

บุคคลภายนอก 20 บาท 

    
สระว่ายน า้ 

   
ผู้มาใช้บริการ ค่าบริการ/คร้ัง วนัทีเ่ปิดให้บริการ เวลาทีเ่ปิดให้บริการ 

บุคลากรภายใน 20 บาท 
องัคาร,พธุ,พฤหสับดี 15.00 น.- 18.00 น. 

บุคคลภายนอก 40 บาท 

    
สนามแบดมนิตนั,สนามตะกร้อ 

   
ผู้มาใช้บริการ ค่าบริการ/ชม. วนัทีเ่ปิดให้บริการ เวลาทีเ่ปิดให้บริการ 

บุคลากรภายใน 
ฟรี จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 น.- 18.00 น. 

บุคคลภายนอก 

    
สนามฟุตซอล  , สนามบาสเกตบอล   

สนามวอลเลย์บอล    

ผู้มาใช้บริการ ค่าบริการ/ชม. วนัทีเ่ปิดให้บริการ เวลาทีเ่ปิดให้บริการ 

บุคลากรภายใน 
ฟรี จนัทร์ - ศุกร์ 10.30 น.- 18.00 น. 

บุคคลภายนอก 
 

 

  

 

 

 

 



กฎระเบียบข้อบังคบัในการใช้บริการห้อง Fitness  

1. แต่งกายดว้ยชุดกีฬาหรือชุดออกก าลงักายตามความเหมาะสม ในการใชห้อ้ง Fitness 

2. ใส่รองเทา้กีฬาท่ีมีพ้ืนยางท่ีนุ่มและสะอาดเม่ือใชบ้ริการหอ้งฟิต Fitness  ถือหรือห้ิวมาเปล่ียนหอ้ง Fitness  

3. หา้มน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้มาในหอ้ง Fitness ยกเวน้เคร่ืองด่ืมเกลือแร่และน ้ าเปล่า เท่านั้น 

4. หา้มสูญบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเสพส่ิงเสพติดทุกชนิดในหอ้ง Fitness 

5. หา้มน าสตัวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้มาในหอ้ง Fitness โดยเด็ดขาด 

6. หา้มส่งเสียงดงัหรือกระท าการใดๆ รบกวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการหอ้ง Fitness 

7. ในกรณีท่ีมีโรคประจ าตวักรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบโดยชดัเจน 

8. หา้มผูสู้งอายแุละเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี เขา้ใชบ้ริการหอ้ง Fitness โดยไม่มีผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ด 

9. การใชเ้คร่ืองออกก าลงักายทุกชนิด ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัและปฎิบติั ตามค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด หากเกิดความ

เสียหายอนัเกิดจากการใชผ้ิดวตัถุประสงค ์หรือ การใชโ้ดยปราศจากความระมดัระวงั ผูใ้ชจ้ะตอ้งชดใชค้่าเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

10. หา้มน ้ าเคร่ืองออกก าลงักายออกนอกหอ้ง Fitness เป็นอนัขาด 

11. หอ้ง Fitness มีขอ้แนะน าการใชเ้คร่ืองออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิหากเกิดอุบติัเหตทุ าใหบ้าดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวติ อนัเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองออกก าลงักายทุกชนิด ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบไม่วา่กรณีใดใดทั้งส้ิน 

12. เปิดบริการ จนัทร์-ศุกร์  เวลา17.00 น. – 20.00 น. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



สุขปฎบิัติ ระเบียบข้อบังคับในการใช้สระว่ายน า้ 

1. ก่อนจะลงเล่นน ้ าในใหอ้าบน ้ าฟอกสบู่ สระผมใหส้ะอาดก่อนลงสระ 

2. ก่อนออกจากสระน ้ าใหอ้าบน ้ าฟอกสบู่ สระผมใหส้ะอาด 

3. หา้มน ้ าสตัวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้มาในบริเวณสระวา่ยน ้ า  

4. ไม่วา่ยน ้ าขณะท่ีป่วยหรือมีโรคท่ีอาจจะติดต่อได ้

5. หา้มน าของมารับประทานหรือน ้าด่ืมในบริเวณสระวา่ยน ้ า 

6. หา้มใส่รองเทา้เขา้มาในบริเวณสระน ้ า ใหถ้อดวางไวช้ั้นวางรองเทา้ 

7. ไม่บ่วนน ้ าลาย เสมหะ สัง่น ้ ามูกลงในสระน ้ าหรือบริเวณพ้ืนท่ีสระ 

8. ใหผู้ใ้ชบ้ริการสระวา่ยน ้ าสวมใส่ชุดวา่ยน ้ าท่ีเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น แวน่ตากนัน ้ า หมวกวา่ยน ้ า เป็นตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

กฎ ระเบียบข้อบังคับในการใช้สระว่ายน า้ 

1. หา้มกระโดดน ้ า  อาเจียนในบริเวณสระวา่ยน ้ า 

2. หา้มท าความสกปรกในบริเวณสระวา่ยน ้ า 

3. หา้มเค้ียวอาหารหรือหมากฝร่ังเวลาวา่ยน ้ า 

4. ไม่ควรแช่อยูใ่นน ้ าเม่ือรู้สึกวา่ตวัเองเหน่ือยมากแลว้ 

5. หา้มลงสระน ้ าเพียงคนเดียว อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้

6. หา้มลงน ้ าทนัที หลงัจากรับประทานอาหารอ่ิมใหม่ๆ 

7. หา้มวิง่ไล่กนัรอบบริเวณรอบสระวา่ยน ้ าหรือแกลง้ผลกักนัตกน ้ า  

8. ควรรักษามารยาทท่ีดีงามไม่ก่อความร าคาญใหผู้อ่ื้น 

9. หา้มกระท าการส่ิงใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายและผูอ่ื้น 

10. ควรตดัเลบ็มือเลบ็เทา้ใหส้ั้น หรือ ท าความสะอาดเลบ็ 

11. ตอ้งเช่ือฟังผูค้วบคุม้ดูแลความปลอดภยั ประจ าสระวา่ยน ้ า 

12. ถา้เป็นโรคท่ีสงัคมรังเกียจตอ้งรักษาใหห้ายก่อนจึงจะลงสระน ้ า 

13. หา้มกระโดดเอาศีรษะลงน ้ า ก่อนท่ีจะส ารวจดูความลึกของน ้ าก่อน 

14. ตอ้งเช่ือฟังกฎระเบียบ ของการใชอุ้ปกรณ์ในการวา่ยน ้ าอยา่งเคร่งครัด 

15. หา้มทาน ้ ามนัหรือลกัษณะคลา้ยน ้ามนัทุกชนิดตามร่างกายก่อนลงสระน ้ า 

16. สระน ้ าต้ืนลึกต่างระดบั ผูท่ี้วา่ยน ้ายงัไม่แขง็ ควรวา่ยจากท่ีลึกเขา้ท่ีต้ืน 

17. หา้มกระท าการส่ิงใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของสระน ้ า 

18. น าบตัรนกัศึกษามาดว้ย (ในกรณีเป็นนกัศึกษา)  

19. เปิดบริการ องัคาร ,พธุ ,พฤหสับดี  เวลา15.00 น. – 18.00 น. 

“ก่อนจะลงสระน า้ต้องตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีก่่อนและต้องได้รับการอนุญาตก่อนลงสระน า้” 



ข้อปฏิบัติการใช้สนามกฬีา(สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล  

สนามแบดมินตัน และ สนามตะกร้อ) 

1.  หา้มสวมใส่รองเทา้ ท่ีท าใหพ้ื้นเกิดความเสียหาย เขา้มาใน บริเวณสนามกีฬา เช่น รองเทา้คทัชูชาย  รองเทา้สน้สูง 

2.  หา้มเปิดไฟฟ้าก่อนไดรั้บอนุญาต 

3.  หา้มเล่นการพนนัทุกชนิดในบริเวณสนามกีฬา 

4.  โปรดช่วยกนัรักษาความสะอาดขณะใชแ้ละหลงัจากการใชส้นามกีฬา 

5.  สนามกีฬาขอสงวนสิทธ์ิใหน้กัศึกษา และบุคลากรของมหาวทิยาลยัฯไดใ้ชก่้อน 

6.  แต่งกายดว้ยชุดกีฬา และสวมรองเทา้กีฬาพ้ืนยางใหเ้หมาะสมกบัชนิด และประเภทกีฬานั้นๆ 

7.  หา้มขนยา้ยหรือเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์กีฬาท่ีอยูใ่นสนามออกนอกบริเวณสนามก่อนไดรั้บอนุญาต 

8.  หา้มน าภาชนะท่ีเป็นแกว้เขา้ไปในสนาม เพราะจะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูท่ี้มาออกก าลงักายได ้

9 . หา้มน าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลทุ์กชนิด และส่ิงเสพติดทุกประเภทเขา้มาในบริเวณสนามกีฬา 

10.  หา้มน าหรือพกพาอาวธุ วตัถุระเบิด และส่ิงของผิด กฎหมาย เขา้มาในบริเวณสนามกีฬาโดยเดด็ขาด 

11.  ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาหากท าลายทรัพยสิ์นของทางราชการช ารุดเสียหาย ตอ้งชดใชต้ามจ านวนท่ีมหาวทิยาลยัฯก าหนด 

12. วนัท่ีเปิดบริการ จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 – 18.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 


