
แบงคอค สวิม อคาเดมี่ (BSA) ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อรองรับทีมว่ายน้ำาแบงคอค 

อิลิท สวิม ทีม (BEST) ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

BSA มุ่งสร้างสถานที่ฝึกว่ายน้ ำาเพื่อรองรับนักว่ายน้ำาในไทยที่มีพรสวรรค์ เพื่อฟูมฟักและฝึกฝน

ให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพของตนได้เต็มที่

ปัจจุบัน BSA กำาลังมองหาผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยผลักดันกิจกรรมดังต่อไปนี้

• การแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ของแบงคอค อิลิท สวิม ทีมทั้งในและต่างประเทศ

• โครงการเรียนว่ายน้ ำา

• โครงการทีมฝึกเพื่อแข่งขัน

• การสนับสนุนเพื่ออนาคตนักกีฬาไทย

ด้วยทีมผู้ฝึกสอนที่ทุ่มเทและมุ่งมั่น BSA จึงพร้อมที่จะนำาสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่และลูกน้อย หรือนักกีฬาระดับนานาชาติไปสู่

พัฒนาการที่ดีขึ้น

เพียง 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดตัว ขณะนี้ BSA มีสมาชิกเข้าร่วมแล้วกว่า 300 คน แบ่งเป็นนักว่ายน้ำาเพื่อเตรียมแข่งขัน 150 คน และ

สมาชิกโครงการเรียนว่ายน้ ำาอีกกว่า 160 คน

ที่ผ่านมานักกีฬาของเบสท์ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก โดยคว้า 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง มาแล้ว พร้อม

ทำาลายสถิติระดับประเทศไป 6 รายการ ในการแข่งขันซีเกมส์ ณ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2561 ที่ผ่านมา เบสท์ได้รับการจัดอันดับให้

เป็นทีมเต็ง 3 ของไทย

เราได้พัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนและการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแบงคอค อิลิท สวิม ทีม และ

แบงคอค สวิม อคาเดมี่ ไว้หลายแบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเหมาะกับพันธมิตรทุกราย...

เบสท์กับสถิติต่าง ๆ

สระ2 แห่ง

รองรับสมาชิก 

มากกว่า 300 คน

ของประเทศในการแข่งขัน

ไทยแลนด์โอเพ่นที่ 4

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”1
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ทั้งทีมว่ายน้ ำารวมกัน

เป็นระยะถึง 

7.5 ล้านเมตร ต่อปี

มากกว่า 90 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ที่ฝึกซ้อมกับโค้ช

4,800 ผู้ติดตาม

บนอินสตาแกรม

1,363 ไลค์ 

บนเฟสบุ๊ค

มีนักว่ายน้ำาร่วมโครงการ

มากกว่า 300 คน

คาบการฝึกเป็นทีม

ต่อสัปดาห์47ผู้ฝึกสอน 8 คน

7 ทีมฝึกเพื่อแข่งขัน

+ มาสเตอร์ + สวิมฟิต

หลักสูตรสำาหรับ 

แม่และเด็ก

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ที่เราจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำามากกว่า30

ระดับความสามารถที่เปิดสอน 

โดยมีผู้เรียนตั้งแต่อายุ 4 เดือน ถึง 50 ปีขึ้นไป5



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สภาพแวดล้อมที่แชมเปียน

ต้องการแน่นอน

แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุน

ผู้สนับสนุนเพื่อร่วมใช้ชื่อกับศูนย์กีฬาทางน้ำา แบงคอค สวิม อคาเดมี่

ผู้สนับสนุนเพื่อร่วมใช้ชื่อกับศูนย์กีฬาฯ จำานวน 1 ราย

ผู้สนับสนุน แบงคอค อิลิท สวิม ทีม - ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเบสท์

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเบสท์ จำานวน 10 ราย จากประเภทธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน รวมเข้ากับ...

การแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ระดับนานาชาติ

การแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ระดับประเทศ

โครงการเรียนว่ายน้ ำา

โครงการทีมฝึกเพื่อแข่งขัน

โครงการการสนับสนุนเพื่ออนาคตนักกีฬาไทย

โครงการ เบสท์ แอมบาสเดอร์

โครงการฝึกและพัฒนาผู้นำาเบสท์

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ ของแบงคอค อิลิท สวิม ทีม 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย จัดหาสินค้าและบริการที่จำาเป็นให้แก่เบสท์ ซึ่งรวมถึง

ผู้สนับสนุนด้านการฝึกซ้อม - จิตวิทยาการกีฬา การฝึกซ้อมรายบุคคล การนวดในทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้สนับสนุนด้านนันทนาการ - โรงแรม การท่องเที่ยว โภชนาการการกีฬา

สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ

สื่อพันธมิตร จำานวน 10 ราย ให้การสนับสนุนด้านการโฆษณาและบทบรรณาธิการ

เบสท์สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณได้อย่างไร

สร้างแบรนด ์- แบรนด์ของคุณจะมีภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับนักกีฬาตัวเต็งระดับชาติมากมาย

ที่เคยคว้าเหรียญระดับต่างๆ มาแล้ว และช่วยให้เข้าถึงแฟนกีฬานับพันอีกด้วย

สร้างค่านิยม - การส่งเสริมการทำางานเป็นทีม และมุ่งสร้างความสำาเร็จ เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป

สร้างทูตขององค์กร - ติดตามเส้นทางนักกีฬาว่ายน้ ำา และนำาเรื่องราวจากการเดินทางไปสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานและ

ลูกค้าขององค์กร

ลูกค้าของคุณ - มอบความสนุกสนานตามงานที่จัดขึ้น พบกับนักกีฬาที่มาพร้อมสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ และมีส่วนร่วมกับการ

แข่งขันต่าง ๆ และบัตรกีฬาวีไอพี 

กระตุ้นยอดขาย - การร่วมงานกับสมาชิกวงการกีฬาว่ายน้ ำาจะทำาให้องค์กรมีเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มยอด

ขายและสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจแบบ B2B ระหว่างผู้ประกอบการได้

พนักงาน - ได้รับแรงบันดาลใจที่ดีจากนักกีฬาและโค้ช เรียนรู้การเสริมสร้างภาวะผู้นำา ได้รับรางวัลเป็นบัตรเข้าชมการแข่งขัน 

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ

ความรับชอบต่อสังคมและชื่อเสียงขององค์กร - เบสท์เป็นตัวกลางที่ดีเยี่ยมที่จะช่วยให้คุณได้เสริมสร้างภาพลักษณ์อันดี

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”2
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุนและพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง

สิทธิในการเป็นธุรกิจเดียวและสิทธิในการร่วมใช้ชื่อ

สำาหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์

ซึ่งรวมถึง บนชุดกีฬาทีมเบสท์ ชุดผู้ฝึกสอน ศูนย์กีฬาทางน้ ำา กิจกรรมต่าง ๆ และการแข่งขันของเบสท์ 

โครงการฝึกซ้อมต่าง ๆ เชื่อมโยงกับแบรนด์เบสท์

สิทธิด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์

โครงการเบสท์แอมบาสเดอร์ - การเข้าถึงเบสท์สำาหรับการเผยแพร่และการโฆษณา 

โครงการฝึกและพัฒนาผู้นำาเบสท์ - การเข้าถึงผู้ฝึกสอน โภชนากร นักจิตวิทยา และผู้นำาทีมของเบสท์

ประโยชน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้วยการช่วยส่งเสริมกีฬาว่ายน้ ำาและพัฒนาแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน

สิทธิด้านการตลาดเชิงประสบการณ์และการตลาดแบบมีส่วนร่วม

การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองที่ศูนย์กีฬาทางน้ ำา รวมทั้งงานกิจกรรมและการแข่งขันต่าง ๆ ของเบสท์

สิทธิด้านดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

มีส่วนร่วมในแคมเปญการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล ออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์

สิทธิด้านการต้อนรับและการเชื่อมโยงเครือข่ายธรกิจ

รับรองกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน ที่งานกิจกรรมและการแข่งขันต่าง ๆ 

ของเบสท์

สิทธิด้านการผลิตผลิตภัณฑ์

โอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ร่วมกับเบสท์และโครงการเรียนว่ายน้ ำา

วิสัยทัศน์ 2562 - 2567

เพื่อเป็นสโมสรว่ายน้ ำาที่ทีมนักกีฬาว่ายน้ ำาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการที่จะเจริญรอยตาม

พันธกิจ

    • สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อผู้ชนะที่สมบูรณ์

    • สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศด้านสมรรถนะการว่ายน้ ำา 

                การฝึกซ้อม/การสอน และความปลอดภัยทางน้ ำาของประเทศไทย

    • ดึงดูด และช่วยส่งเสริม พัฒนาสมาชิกให้บรรลุขีดศักยภาพสูงสุด

    • ทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในเรื่องความปลอดภัยทางน้ ำา 

                และมอบโอกาสในการเรียนโดยมอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำานวน / บางส่วน 

                เพื่อพัฒนานักว่ายน้ ำาระดับเยาวชนที่มีความสามารถในประเทศไทย

ค่านิยมหลัก

บริษัทที่ร่วมงานกับ BSA และเบสท์ จะเชื่อมโยงด้วยค่านิยมดังต่อไปนี้ 

ความเป็นเลิศ ความมุ่งมั่น ความปลอดภัย การให้ความเคารพ การให้เกียรติ การมีส่วนร่วมกับสังคม 

การทำางานเป็นทีม ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโต ความสร้างความสุขและความสนุกสนาน

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”3
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

เป้าหมายและระยะเวลาของเบสท์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้เบสท์มีความจำาเป็นต้องเข้าร่วมค่ายฝึกซ้อมและการแข่งขันในต่างประเทศตลอดทั้งปี เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมนักกีฬาว่ายน้ ำาสำาหรับการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้ 

การได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านจิตวิทยาการกีฬา การนวดในทางการกีฬา การฝึกบนบก จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายและความสำาเร็จที่ผ่านมาของ แบงคอค สวิม อคาเดมี่

2560 2561 2562 2563+

เป้าหมาย - แบงคอค สวิม อคาเดมี่ (BSA) /แบงคอค อิลิท สวิม 

 ทีม (เบสท์) ก่อตั้งศูนย์กีฬาทางน้ำาเบสท์ 

- โครงการเรียนว่ายน้ ำาเปิดตัวพร้อมสมาชิกมากกว่า 40 คน

- ริเริ่มพันธกิจเพื่อสังคม (CSR) โดยสนับสนุนนักกีฬาไทย

 ที่มีศักยภาพให้ได้ฝึกฝนกีฬาตามที่ตนมุ่งหวัง

- นักว่ายน้ำาสมาชิกเบสท์เพิ่มจำานวนอย่างรวดเร็ว โดย

 ทีมฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันมีสมาชิกเข้าร่วมมากถึง 150 คน 

 ในเดือนสิงหาคม

- ริเริ่มโครงการเรียนว่ายน้ ำาอควาแบร์ และมีผู้ตอบรับเข้า

 ร่วมมากถึง 160 คน ในเดือนสิงหาคม

- ระดมทุนเพื่อสนับสนุนนักกีฬาแนวหน้าของประเทศไทย 

 จำานวน 8 คน ให้ได้แข่งขันในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 จนสร้างผลงานทำาลายสถิติระดับประเทศมากมาย

- ร่วมงานกับโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ ดูแลและจัดสอน

 ตามหลักสูตรว่ายน้ ำาทั้งหลักสูตรให้แก่โรงเรียน ตลอดจน

 ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ

- นักว่ายน้ ำาสมาชิกเบสท์เพิ่มจำานวนอย่างรวดเร็ว โดยทีม

ฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันมีสมาชิกเข้าร่วมมากถึง 150 คน ภายใน

เดือนสิงหาคม

- เริ่มโครงการเรียนว่ายน้ ำาอควาแบร์ และมียอดผู้ตอบรับ

เข้าร่วมมากถึง 160 คน ภายในเดือนสิงหาคม

- ระดมทุนเพื่อสนับสนุนนักกีฬาแนวหน้าของประเทศไทย

จำานวน 8 คน ให้ได้แข่งขันในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

จนสร้างผลงานทำาลายสถิติระดับประเทศมากมาย

- ร่วมงานกับโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ ดูแลและจัดสอน

ตามหลักสูตรว่ายน้ ำาทั้งหลักสูตรให้แก่โรงเรียน ตลอดจน

ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนนานาชาติอื่นๆ

สร้างสระฝึกซ้อมขนาด 50 เมตร เสริมประสิทธิภาพ สระเดิมขนาด 25 

เมตร เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ขยายฐานโครงการเรียนว่ายน้ ำาและโครงการทีมฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน

- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการมาเยือนของชมรมกีฬาว่ายน้ ำาจากใน

 และต่างประเทศที่ต้องการฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ ำาในกรุงเทพฯ

- เพิ่มจำานวนเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน ครูสอนว่ายน้ ำาของเบสท์ ในโรงเรียนที่

 ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ

- ขยายฐานวงการกีฬาว่ายน้ ำาประเทศไทยผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนท้อง

 ถิ่นได้เติบโต

- ส่งเสริมให้นักว่ายน้ ำาจากเบสท์ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันกีฬา

 โอลิมปิกในปี 2563 และ 2567

- ทำาทีมเบสท์ให้ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นชมรมที่มีนักกีฬา

 ผ่านเข้ารอบและโค้ชมากประสบการณ์สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- มีสมาชิกเข้าเรียนว่ายน้ ำา และฝึกเพื่อการแข่งขันเกิน 1000 คน

2562 2563 2564 2565 2566 2567

เป้าหมาย เป็นทีมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

มีนักว่ายน้ำามากกว่า 5 คน เข้าแข่งขัน

ซีเกมส์

เป็นทีมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

มีนักกีฬาว่ายน้ำามากกว่า 2 คน ที่ได้รับคัด

เลือกแข่งขันในโตเกียวโอลิมปิก

เป็นทีมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มี

สมาชิกเด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่ในทีมชาติ

เป็นทีมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

มีนักกีฬาว่ายน้ ำาจำานวนมากลงแข่ง

เอเชี่ยนเกม และเข้ารอบชิงชนะเลิศ

เป็นทีมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มี

สมาชิกเด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่ใน

ทีมชาติ

เป็นทีมอันดับต้นๆ ของ

ประเทศไทย มีนักกีฬาว่าย

น้ ำามากกว่า 2 คน ที่ได้รับ

คัดเลือกแข่งขันในปารีส

โอลิมปิก

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”4
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

สภาพแวดล้อมที่แชมเปียน

ต้องการแน่นอน



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ปฏิทินกิจกรรม 2562

วันที่ กิจกรรม

11 - 20 มกราคม  กีฬามหาวิทยาลัย

26 - 27 มกราคม  งานพบปะ TASA ลาดกระบัง

14 กุมภาพันธ์ งานพบปะนักว่ายน้ ำาเบสท์วาเลนไทน์

16 - 19 กุมภาพันธ์ งานชิงถ้วยเซ้นต์ มาร์ตินส์

มีนาคม SNAG 2562

19 - 29 มีนาคม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2562

6 – 10 เมษายน  มิถุนายน การแข่งขันว่ายน้ ำาไทยแลนด์โอเพ่นแชมเปี้ยนชิพส์

7 กรกฎาคม การแข่งขัน SEA Age 2562

20 - 25 สิงหาคม  การแข่งขันกีฬาทางน้ ำาชิงแชมป์โลก (FINA) 

ตุลาคม / พฤศจิกายน การแข่งขันว่ายน้ ำาเยาวชนชิงแชมป์โลก (FINA)

1 ธันวาคม การแข่งขันว่ายน้ ำา Asian Age แชมเปี้ยนชิพส์

1
st
 December ซีเกมส์

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”5
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ศูนย์กีฬาทางน้ ำาเบสท์

ตั้งอยู่ที่เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ศูนย์กีฬาทางน้ ำาเบสท์ เสนอรายละเอียดดังนี้

-  เป็นสระน้ ำาเกลือสำาหรับฝึกซ้อม สร้างใหม่ระดับน้ ำาปริ่มขอบสระขนาด 8 ลู่ว่าย 25 เมตร พร้อมสายกันคลื่น 

 และแท่นปล่อยตัว Malmsten Track Start

-  สระน้ ำาอุ่นในร่มขนาด 15 เมตร สำาหรับผู้เรียนว่ายน้ ำาและเด็กเล็ก ที่สามารถรักษาระดับน้ ำาให้อุ่นอยู่เสมอ

 ที่อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส

-  การฝึกสอนตลอดปีทั้งในสายเรียนว่ายน้ ำาและฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน

-  จัดรอบการสอนกว่า 80 รอบต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

-  ระบบกรองโอโซนในสระเด็กเล็กเพื่อให้ได้น้ ำาคุณภาพดีที่สุด

-  ห้องเปลี่ยนชุดครอบครัวและเด็กเล็กพร้อมฝักบัวและระบบทำาน้ ำาอุ่น

-  พื้นยางสีสดใส และระบบน้ ำาพุรอบสระฝึกสอน

-  ผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล

-  โรงยิมฝึกซ้อมในศูนย์ฯ

-  ร้านกาแฟและร้านอาหารในศูนย์ฯ

สถานที่อื่น ๆ

สถานที่ฝึกสอนอื่น ๆ ที่เปิดให้ ใช้งานภายใต้หลักสูตรการ

ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ (เริ่มพฤษภาคม 2562)

ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทางโรงเรียนมีอาคารสระว่ายน้ ำาขนาด 50 เมตร 10 ลู่ว่าย นอกจากนี้ยังมีสระขนาด 25 เมตร 

8 ลู่ว่าย อีกด้วย นอกเหนือจากพื้นที่สำาหรับให้นักกีฬาฝึกว่ายน้ ำาแล้ว โรงเรียนยังมีพื้นที่สำาหรับแม่และเด็กเล็กอีกด้วย

สกลพรรณ สปอร์ตคลับ

สกลพรรณเป็นสปอร์ตคลับที่เป็นมิตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สงบและร่มรื่นตรงจากถนนสุขุมวิท 71 (พระโขนง) ไปไม่ไกลในซอยปรีย์ดี 42 

(ซอยเล็ก) คลับบริการสระว่ายน้ ำาแบบมีลู่และอคาเดมี่สอนว่ายน้ ำา

โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์

ตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาตรฐานสหรัฐอเมริกา ที่ให้บริการการ

ศึกษาด้วยหลักสูตรคุณภาพสูง โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงเกรด 12 โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ มีสถานที่ฝึกซ้อม

ครบครันพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน และมีสระโอลิมปิกขนาด 50 เมตร และสระมาตรฐานขนาด 25 เมตร ไว้บริการ

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”6
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

สภาพแวดล้อมที่แชมเปียน

ต้องการแน่นอน



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

นักกีฬาอิลิททีม

แบงคอค อิลิท สวิม ทีมชุดปัจจุบันประกอบด้วยนักว่ายน้ ำา ดังต่อไปนี้

นักกีฬา ผลงาน

จอย ศรีสะอาด 2560

กีฬามหาวิทยาลัย - 3 เหรียญทอง

กีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ - 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง (ทำาสถิติระดับประเทศ 2 รายการ)  

กีฬาแห่งชาติไทย – 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ - 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ทำาสถิติระดับประเทศ 4 รายการ

เอเชียนอินดอร์เกมส์ - 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

2559

ผ่านมาตรฐานเวลาโอลิมปิก ระดับ B 50 เมตร ฟรีสไตล์

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน - ทำาสถิติระดับประเทศ 1 รายการ

เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก 2560

กีฬามหาวิทยาลัย - 3 เหรียญทอง

กีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ - 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง (ทำาสถิติระดับประเทศ 2 รายการ)  

กีฬาแห่งชาติไทย – 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ - 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ทำาสถิติระดับประเทศ 4 รายการ

เอเชียนอินดอร์เกมส์ - 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

  

2559

ผ่านมาตรฐานเวลาโอลิมปิก ระดับ B 50 เมตร ฟรีสไตล์

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน - ทำาสถิติระดับประเทศ 1 รายการ

นักกีฬา ผลงาน

นวพรรษ วงศ์เจริญ 2560

กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44 – 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ทำาสถิติระดับประเทศ 1 รายการ

อินแลนด์ อาร์มี เกมส์ ครั้งที่ 67 – 1 เหรียญทอง ทำาลายสถิติ 1 รายการ 

กีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ – 1 เหรียญทอง

กีฬาแห่งชาติไทย – 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง  

มาเลเซียโอเพ่นแชมเปียนชิพ - 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

ไทยอาร์มี่เกมส์ ครั้งที่ 50 – 2 เหรียญทอง ทำาลายสถิติ 1 รายการ

ซีเกมส์ – 1 เหรียญทองแดง

อาเซียนเอจกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ - 1 เหรียญเงิน

2559

กีฬาแห่งชาติไทย  - ผ่านมาตรฐานเวลาโอลิมปิก 1 รายการ ทำาสถิติระดับประเทศ 1 รายการ 

2 เหรียญทอง

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”7
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”8
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

สภาพแวดล้อมที่แชมเปียน

ต้องการแน่นอน

อดีตแชมป์

นักกีฬา ผลงาน

ชะวัลนุช สลับลึก 2560

กีฬามหาวิทยาลัย - 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  กีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ - 2 เหรียญเงิน

กีฬาแห่งชาติไทย - 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  ซีเกมส์ - 1 เหรียญเงิน ทำาลายสถิติประเทศ 1 รายการ

เอเชียนอินดอร์เกมส์ - 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

2559

กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน - ตัวแทน

รดมยศ มาตเจือ 2560

กีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ - 2 เหรียญทอง  

กีฬาแห่งชาติไทย - 3 เหรียญทอง

ซีเกมส์ - 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  

เอเชียนอินดอร์เกมส์ - 1 เหรียญเงิน

2559

ริโอ โอลิมปิกเกมส์ – ผู้เข้าแข่งขันท่ากบ 100 เมตร

เจ้าของสถิติระดับประเทศ – ท่ากบ 50 เมตร และ 100 เมตร

นักกีฬาอิลิททีม

นักกีฬา ผลงาน

จิราพัฒน์ ตัน 2560

กีฬาโรงเรียนแห่งชาติ - 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ - 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  กีฬากองทัพบก - 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

ไทยแลนด์โอเพ่น - 1 เหรียญทอง

กีฬาแห่งชาติ สงขลา - 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ทำาลายสถิติเยาวชนระดับประเทศ

กีฬาโรงเรียนอาเซียน - 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง  

เอเชียนเอจอุซเบกิสถาน - 1 เหรียญทองแดง

2559

กีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรี - 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  

ไทยแลนด์โอเพ่น - 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

กีฬาโรงเรียนอาเซียน เชียงใหม่ - 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  

กีฬาโรงเรียนอาเซียน อินโดนีเซีย - 2 เหรียญทองแดง

ซีเอจแชมเปี้ยนชิพ  - 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

ธฤทธิ์  ทองชุมสินธุ์ 2560

ไทยแลนด์ โอเพ่น - 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

2559

กีฬาแห่งชาติ - 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ - 5 เหรียญทอง  

ไทยแลนด์โอเพ่น - 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

กีฬาโรงเรียนอาเซียน อินโดนีเซีย - 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

กีฬาโรงเรียนอาเซียน - 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

ซีแอจ - 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

นักกีฬา ผลงาน

โคลอี โบ๊กกิ่ล ตัวแทนประเทศเวียดนามในการแข่งขันแบ่งกลุ่มอายุเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2561 ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”9
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ตัวแทนระดับประเทศ

นักกีฬา ผลงาน

รวิพล สง่าวรวงศ์ (เอส) เหรียญทอง กีฬาโรงเรียนอาเซียน ประเทศมาเลเซีย

เป็นตัวแทนประเทศไทยที่การแข่งขันกลุ่มอายุเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2561 ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์

ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ (ไนน์) ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ฟินส์ สวิมมิ่ง เวิลด์คัพ 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย

ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผลงานล่าสุดของนักกีฬาอิลิททีม

เบสท์ทำาอันดับได้เป็นทีมเต็ง 3 ของประเทศไทยในปี 2561

เบสท์ได้อันดับ 2 ของประเทศในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ ำาชิงแชมป์ประเทศระยะสั้นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม - จัดอันดับนักกีฬา

ในประเทศไทย

เจนจิรา ศรีสะอาด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนชาติไทยในการแข่งขันเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพประเทศจีน ธันวาคม 2561

ไซมอน โจนส์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยสำาหรับการแข่งขันเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพประเทศจีน ในเดือนธันวาคม 2561 

เบสท์ส่งนักกีฬาไปทำาลายสถิติซีเกมส์ 1 รายการ พร้อมคว้า 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และทำาลายสถิติ

ระดับประเทศ 6 รายการ ที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เกินกว่าครึ่งของเหรียญรางวัลที่ทีมชาติไทยทำาได้ 

เป็นผลงานของนักกีฬาว่ายน้ ำาจากเบสท์

การแข่งขันเอเชียนเอจแชมเปียนชิพที่ประเทศอุซเบกิสถาน นักกีฬาจากเบสท์ สร้างผลงานกวาด 4 เหรียญทอง และ 1 เหรียญ

ทองแดง เบสท์จึงกลายเป็นชมรมนักว่ายน้ ำาสัญชาติไทยชมรมเดียวที่มีนักกีฬาเหรียญทอง

การแข่งขันเอเชียนอินดอร์แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศเติร์กเมนิสถาน เฉพาะนักกีฬาจากเบสท์คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 

3 เหรียญทองแดง และทำาลายสถิติระดับประเทศ 5 รายการ เบสท์จึงกลายเป็นชมรมนักว่ายน้ ำาสัญชาติไทยชมรมเดียวที่มีนักกีฬา

เหรียญทอง

มีนักกีฬาผ่านเข้ารอบไฟนอลกว่า 20 รายการ ที่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์

ผู้ฝึกสอน

แบงคอก สวิม อคาเดมี่ ถือเป็นแหล่งรวมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าสนับสนุนที่มากประสบการณ์และผ่านการรับรองจำานวนมากที่สุดใน

ประเทศไทย อันได้แก่

โค้ชไซมอน - หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแลนด์โอลิมปิก

โค้ชแบงค์ - หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเยาวชน และทีมโกลด์

โค้ชแดน - ผู้ฝึกสอนประจำาทีมแข่ง ผู้พัฒนาเยาวชน และผู้ฝึกทีมซิลเวอร์

โค้ชเอียน สเก๊กส์ แกรนท ์- ผู้ฝึกสอนประจำาทีมแข่ง ทีมเยาวชน และทีมโกลด์

โค้ชทรีนา - หัวหน้าผู้ฝึกสอนโครงการเรียนว่ายน้ ำา ทีมซิลเวอร์ ทีมบรอนซ์

โค้ชพอล - ผู้ฝึกสอนโครงการเรียนว่ายน้ ำา

โค้ชจอย - ผู้ฝึกสอนโครงการเรียนว่ายน้ ำา

โค้ชทอม - ผู้ฝึกสอนโครงการเรียนว่ายน้ ำา

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”10
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”11
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

สภาพแวดล้อมที่แชมเปียน

ต้องการแน่นอน

โปรแกรมการฝึกของอคาเดมี่

ปรัชญาการสอนของเบสท์ คือ การช่วยเหลือและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่สมาชิกชมรมในทุกระดับความสามารถ 

เพื่อผลักดันนักกีฬาไทยให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดของตน ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน และฝึกฝนที่เหมาะสมและ

ดีที่สุดจากเรา

เรามีโปรแกรมการเรียนให้เลือกสองโปรแกรม ที่ศูนย์กีฬาทางน้ ำาและโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์

โปรแกรมเรียนว่ายน้ ำา

โปรแกรมเรียนว่ายน้ำา
โปรแกรมเสริมศักยภาพ

สำาหรับการแข่งขัน

หมีน้อย L2S 1-5 บรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ จูเนียร์ จูเนียร์ พัฒนา จูเนียร์ แข่งขัน แข่งขัน ระดับชาติ

4-36 เดือน 4-8 ปี 8 -10 ปี 8-10 ปี 8-10 ปี 9-12 ปี 9-11 ปี 12-15 ปี 14-23 ปี

หมีน้อย 0 – 3 ปี

เป็นแผนการเรียนสำาหรับแม่และเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 4 ปี หลักสูตรหมีน้อยเป็นการสร้างประสบการณ์

ที่แสนอบอุ่นแก่คุณแม่และลูกน้อย ทำาให้แม่และลูกได้มีโอกาสพัฒนาสายใยแห่งความรักและผูกพัน

แผนนี้ออกใบรับรองให้แก่ผู้เรียนสามระดับ

4-12 เดือน

13-24 เดือน

25-36 เดือน

เป็นหลักสูตรที่ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมเพื่อส่งผู้เรียนเข้าสู่แผนเรียนว่ายน้ ำาแผนต่อไป คือ หมีน้ ำา (Aqua Bears)

หมีน้ ำา 4 – 12 ปี

หลักสูตรหมีน้ ำา ภายใต้โครงการเรียนว่ายน้ ำาของแบงคอค สวิม อคาเดมี่ แบ่งการเรียนรู้เป็น 5 ขั้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ทักษะที่จำาเป็นโดยการฝึกแข่งขัน ซึ่งออกแบบมาเมื่อฝึกผู้ที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป

การเรียนรู้ ในแผนนี้ผู้เรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากมืออาชีพ ขนาดกลุ่มเรียนจะมีขนาดเล็กในช่วงแรกและจะขยายกลุ่มขึ้น

เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ ไปเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกแข่งขัน

เด็กๆ จะได้เรียนรู้ท่าว่ายทุกท่าตามลำาดับ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการควบคุมการหายใจ การลอยตัว ท่าของร่างกาย การใช้แขน

ขา การขับตัวไปข้างหน้า ซึ่งการเรียนรู้ทั้งหมดนี้จะถูกจัดให้อยู่ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานและปลอดภัย

แม้ผู้เรียนคนใดจะไม่ได้มีเป้าหมายที่จะฝึกเรียนเพื่อการแข่งขัน ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะอย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ฝึกการเอาตัวรอดใน

น้ ำาซึ่งเป็นทักษะที่มีค่ายิ่งแล้ว

มากกว่า 140  

ชั่วโมง  
ต่อสัปดาห์ที่เราจัดให้มี

การสอนและจัดฝึกซ้อม

30 ชั่วโมง  

ต่อสัปดาห์กับการจัดสอน

นักกีฬาว่ายน้ำา 12 คน

โดยผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

โปรแกรมเสริมศักยภาพสำาหรับการแข่งขัน

โครงการเสริมศักยภาพการแข่งขันเป็นแผนริเริ่มเพื่อสนับสนุนนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงโดยการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่นักกีฬาว่ายน้ ำาตามระดับผลงาน 

โดยจัดสรรงบสนับสนุนตั้งแต่ 5,000 บาท ไปจนถึง 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้นักกีฬาสามารถนำาไปใช้จ่ายค่าเช่าต่าง ๆ การรักษาตัว 

และอาหารเสริมสมรรถภาพทางการกีฬาได้

โครงการการสนับสนุนเพื่ออนาคตนักกีฬาไทย

ริเริ่มโครงการการสนับสนุนเพื่ออนาคตนักกีฬาไทย (Thai Athlete Support Pathway) เพื่อสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ ำาท้องถิ่นที่มีพรสวรรค์

ส่งเสริมบรรยากาศหลากวัฒนธรรมให้นักกีฬาได้มีโอกาสแข่งขันระดับสากลและฝึกฝนในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”12
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย



รายการสิทธิประโยชน์

ระดับผู้สนับสนุน

ระดับที่ 1ผู้สนับสนุนการใช้

ชื่อร่วมกับศูนย์กีฬา

ระดับที่ 1 ผู้สนับสนุน

อย่างเป็นทางการ

ระดับที่ 2  ผู้จัดหาสินค้า

และบริการอย่างเป็น

ทางการ

ระดับที่ 3 สื่อพันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

สิทธิในการเป็นธุรกิจประเภทเดียวและสิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อร่วมในลักษณะ “[ชื่อผู้สนับสนุนการใช้ชื่อ] ศูนย์กีฬาทางน้ ำา”  เพื่อใช้ ใน

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุน] ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของแบงคอค อิลิท สวิม 

ทีม” เพื่อใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อผู้สนับสนุน] ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการของแบงคอค 

อิลิท สวิม ทีม” เพื่อใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ “[ชื่อสื่อพันธมิตร] สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการของแบงคอค  อิลิท ส

วิม ทีม” เพื่อใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

มีชื่อบริษัทร่วมอยู่ในโลโก้ มี มี

สิทธิในการเป็นธุรกิจประเภทเดียว มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์ในแบรนด์ 

ที่ศูนย์กีฬาทางน้ ำา

พื้นที่ทางเข้า รอบสระว่ายน้ ำา โรงอาหาร / โซนเครื่องดื่ม มี มี          

มี 

(เด่นชัดน้อยกว่า

ระดับ 1)

มี 

(เด่นชัดน้อยกว่า

ระดับ 2)

บนพื้นสระ มี

บนป้ายศูนย์กีฬาฯ บริเวณด้านนอกศูนย์ มี

แสดงโลโก้บนแผนที่ของสถานที่ มี มี

ที่งานกิจกรรมและการแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาทางน้ำา

แสดงโลโก้บนธงงานรอบสระ

มี มี          

มี 

(เด่นชัดน้อยกว่า

ระดับ 1)

มี 

(เด่นชัดน้อยกว่า

ระดับ 2)

แสดงโลโก้บริเวณทางเข้า

แสดงโลโก้บนโปสเตอร์บริเวณศูนย์กีฬาทางน้ ำา

แสดงโลโก้บนที่นั่ง

แสดงโลโก้บนฉากหลังโพเดียม และฉากหลังเวที

แสดงโลโก้บนเหรียญและถ้วยรางวัลหากเหมาะสม

แสดงโลโก้บนชุดวอร์ม ชุดทีมแข่งขันของเบสท์ รวมถึงชุดว่ายน้ ำา หมวก และชุดฝึกซ้อม

แสดงโลโก้บนชุดผู้ฝึกสอนของเบสท์ และ BSA รวมถึงชุดว่ายน้ ำาและชุดฝึกซ้อม

โปรแกรมการฝึกซ้อม

แสดงโลโก้บนเอกสารโปรแกรมเรียนว่ายน้ ำา

มี มี

มี 

(เด่นชัดน้อยกว่า

ระดับ 1)

มี 

(เด่นชัดน้อยกว่า

ระดับ 2)
แสดงโลโก้บนเอกสารโปรแกรมการฝึกเพื่อแข่งขัน

สิทธิด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์

สิทธิในการใช้งานบุคลากรในเบสท์ – การปรากฎตัวบนสื่อเป็นรายคน มี x 10 มี x 10 มี x 3 มี x 3

แสดงโลโก้บนสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รวมถึงตั๋ว โบว์ชัวร์ ใบปลิว บัตรสมาชิก นามบัตร และ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

มี มี       

มี 

(เด่นชัดน้อยกว่า

ระดับ 1)

มี 

(เด่นชัดน้อยกว่า

ระดับ 2)
ถูกรวมเข้าอยู่ในบทความบนหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และการโฆษณาผ่าน

อินเตอร์เน็ต

แสดงโลโก้บนสติ๊กเกอร์ท้ายรถของเบสท์และแบงคอก สวิม อคาเดมี่ มี

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับผู้สนับสนุน

ระดับที่ 1ผู้สนับสนุนการใช้

ชื่อร่วมกับศูนย์กีฬา

ระดับที่ 1 ผู้สนับสนุน

อย่างเป็นทางการ

ระดับที่ 2  ผู้จัดหาสินค้า

และบริการอย่างเป็น

ทางการ

ระดับที่ 3 สื่อพันธมิตร

อย่างเป็นทางการ

สติ๊กเกอร์และแม่เหล็กติดตู้เย็นของเบสท์ และ BSA มี

สายรัดข้อมือสีของเบสท์ และ BSA มี

โปรแกรม เบสท์ แอมบาสเดอร์

การเชิญนักกีฬาไปพูดสร้างแรงบันดาลใจ ทำาแผนโฆษณา สร้างดิจิตอลคอนเท้น ฝึกสอน 

และกิจกรรมส่วนตัว - ตกลงจำานวนครั้งอีกครั้งตามระดับการสนับสนุน

มี มี มี มี

โปรแกรมการฝึกและพัฒนาการเป็นผู้นำาเบสท์

การเชิญผู้ฝึกซ้อมและพัฒนาประสิทธิภาพนักกีฬาเพื่อปรากฎตัวและจัดเว็บบินาร์เพื่อพูด

คุยและแนะนำาด้านการฝึกซ้อม 

มี มี

ค่ายฝึกซ้อม - สิทธิเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในแบรนด์และเชื่อมโยงกับงานกิจกรรม

สำาคัญ ก่อนค่าย

มี มี

การแนะนำา - การเข้าถึงคำาแนะนำาด้านประสิทธิภาพการกีฬา และเนื้อหาการฝึกที่ยอด

เยี่ยมจากแอมบาสเดอร์และนักกีฬาจากเบสท์

มี มี

บล็อกนักกีฬา - ติดตามชีวิตนักกีฬาของเราผ่านบล็อกตลอดเส้นทางการฝึกซ้อม วันที่

สำาเร็จ 

วันที่ล้มเหลวของนักกีฬาทั้งที่เป็นนักกีฬาเต็มเวลา(ไม่เต็มเวลา)

มี มี

สิทธิด้านการตลาดเชิงประสบการณ์และการตลาดแบบมีส่วนร่วม

สิทธิในการแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้และเอกสารประชาสัมพันธ์รอบศูนย์กีฬาทางน้ ำาขณะ

มีการ

จัดงานกิจกรรมและการแข่งขัน ตามความเหมาะสม

มี มี มี (น้อยกว่าระดับ 1) มี (น้อยกว่าระดับ 2)

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

โอกาสประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อดิจิทัล ซึ่งรวมถึง เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 

อินสตาแกรม ยูทูบ และสื่อดิจิตอลอื่น ๆ รวมถึง EDMs

มี มี มี มี

สิทธิด้านการต้อนรับและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 

การเช่าศูนย์กีฬาทางน้ ำา

การเช่าศูนย์กีฬาทางน้ำาเพื่อรับรองลูกค้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจำานวนแขก/ระยะเวลาการใช้พื้นที่

งานกิจกรรมและการแข่งขัน

รับบัตรเข้างานกิจกรรมสำาคัญๆ เพื่อเข้าชมทีมเบสท์ เช่น การแข่งขันซีเกมส์ 

(ผู้สนับสนุนออกค่าใช้จ่ายเอง)

มี มี มี มี

บัตรวีไอพีสำาหรับการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาทางน้ ำา 25 15 10 10

ส่วนลด 10% เมื่อซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมและการแข่งขันทุกประเภทที่ศูนย์กีฬาทางน้ำา 

(จำากัดไม่เกิน 20 ใบต่องาน)

มี มี มี มี

สิทธิพิเศษ

สิทธิในการจองบัตรก่อน มี มี มี มี

สิทธิด้านการผลิต

สิทธิในการใส่โลโก้บนผลิตภัณฑ์แจกฟรีของเบสท์ และ BSA เช่น หมวกบีนนี่ หรือถุง

กระเป๋า สำาหรับสมาชิก / ผู้ลงเรียนครั้งแรก

มี มี มี มี

แสดงโลโก้บนเสื้อยืดหรือแจ็คเก็ตแจกฟรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ มี

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”13
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สิทธิประโยชน์

โปรแกรม เบสท์ แอมบาสเดอร์

นักกีฬาคือกำาลังสำาคัญในสานฝันของเบสท์ให้เป็นจริง เขาเหล่านี้เป็นทั้งแบบอย่าง แรงบันดาลใจ และกำาเนิดเรื่องราวมากมาย

ขณะเดินไปตามเส้นทางฝัน เบสท์มุ่งมันที่จะช่วยให้บุคคลคุณภาพเหล่านี้ได้ก้าวต่อไป เพราะฝันของเขาก็คือฝันของเบสท์ 

ในขณะเดียวกันผู้สนับสนุนของเบสท์ก็สามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือและร่วมภูมิใจกับความสำาเร็จนี้ได้เช่นกัน

แบรนด์แอมบาสเดอร์

นักกีฬาว่ายน้ ำาจากทุกกลุ่มอายุทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งหน้าใหม่ ดาวดังค้างฟ้า หรือบุคคลที่เก่งเฉพาะทาง เบสท์มั่นใจว่าผู้

สนับสนุนจะพึงพอใจและสามารถเลือกใช้นักว่ายน้ ำาได้หลากหลายรูปแบบแน่นอน

การพูดให้กำาลังใจ

ใครจะให้กำาลังใจพนักงานในองค์กรได้ดีเท่าการมาเยือนของนักกีฬาที่พึ่งคว้าเหรียญรางวัล

ดิจิตอลคอนเท้น

ติดตามเส้นทางนักกีฬาผ่านสื่อดิจิตอล ใช้บุคลากรทางการกีฬาเพื่อสร้างคอนเท้นที่คนอยากมีส่วนร่วม 

ใช้ศักยภาพการเข้าถึงกลุ่มคนผ่านสื่อสังคมของเบสท์

โปรแกรมการฝึกและพัฒนาผู้นำาเบสท์

ทีมพัฒนาสมรรถนะของเบสท์ อันได้แก่ ผู้ฝึกสอน นักกายภาพบำาบัด แพทย์ โภชนากร ผู้นำาทีม ล้วนอยู่เบื้องหลังความสำาเร็จในทุก

เหรียญรางวัล ผู้สนับสนุนสามารถขอให้บุคลากรเหล่านี้ช่วยให้ความรู้ด้านการฝึกฝน กล่าวสร้างแรงบันดาลใจ และไปปรากฎตัวใน

งานขององค์กรได้

กีฬาและธุรกิจ

ผู้สนับสนุนสามารถเชิญบุคลากรทีมพัฒนาสมรรถนะไปปรากฎตัว ตลอดจนทำาเว็บบินาร์เพื่อให้ความรู้ด้านการฝึกฝน จิตวิทยาใน

การสร้างสมรรถนะจากนักกีฬา วิถีโภชนาการ และเกร็ดความรู้ด้านการฝึกซ้อม

ค่ายฝึก

ในฐานะผู้สนับสนุนของเบสท์ ท่านจะได้รับสิทธิเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในแบรนด์และแสดงการสนับสนุนในงานสำาคัญ และค่าย

เตรียมการฝึก

การแนะนำาจากเบสท์

สิทธิเฉพาะในการขอคำาแนะนำาด้านสมรรถนะกีฬาและรับคำาแนะนำาอันทรงคุณค่าจากตัวแทนแอมบาสเดอร์และนักกีฬาจากเบสท์

บล็อกนักกีฬาว่ายน้ำา

ติดตามชีวิตนักกีฬาของเราผ่านบล็อก ตลอดเส้นทางการฝึกซ้อม วันที่สำาเร็จ วันที่ล้มเหลวของนักกีฬาทั้งที่เป็นนักกีฬาเต็มตัวและ

ไม่เต็มตัว

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”14
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ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สิทธิประโยชน์

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์และแบรนด์

ผู้สนับสนุน พันธมิตร และผู้จัดหาสินค้าและบริการมีสิทธิแสดงความเกี่ยวข้องกับ

เบสท์ และ BSA สำาหรับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เบสท์ และ BSA ขอมอบโอกาสครั้งสำาคัญเพื่อให้ผู้สนับสนุนได้เข้าถึงสื่อผ่านการ

ถ่ายทอดข่าวและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยจะมีการเผยแพร่ข่าวผ่าน

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสาร ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภาค

พื้นเอเชีย และระดับสากล

การเชิญทีมเบสท์ไปปรากฎตัวในงานขององค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น 

แคมเปญโฆษณา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมด้านการขาย ตลอดจนงานเสริม

สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ออนไลน์

โลโก้ของผู้สนับสนุน พันธมิตร และผู้จัดหาสินค้าและบริการจะปรากฎอยู่บนหน้าแรก

ของเว็บไซต์ หน้าผู้สนับสนุน ตลอดจนอีเมลจดหมายข่าวเมื่อมีการเผยแพร่เรื่องราว

ต่าง ๆ

สิทธิ์ในการเข้าถึงนิตยสารกีฬาว่ายน้ำาออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลกและแหล่งรวม

ข้อมูล www.swimvortex.com เพื่อการต่อยอดทางการตลาดกับผู้สนับสนุนหลัก

สื่อสังคมออนไลน์

ผู้ติดตาม 30,000 คน บนเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม

กลุ่มนักกีฬาว่ายน้ ำาระดับชาติและผู้ฝึกสอน

 เฟสบุ๊คเพจของเบสท์

 1,363 ไลค์

 อินสตาแกรมของเบสท์

 ผู้ติดตาม 4,800 คน

กิจกรรมสัมพันธ์ใน 30 วันที่ผ่านมา

เฟสบุ๊ค – เข้าถึงผู้ใช้ 18,000 คน

เฟสบุ๊ค – ยอดวิววิดิโอ 5,265 ครั้ง

การเข้าถึงโพสต์ต่างๆ บนเฟสบุ๊ค - 2,244 คน

ยอดไลค์เพจ - 1,363 ครั้ง

5 โพสต์ล่าสุดเข้าถึงผู้ใช้ 25,260 คน

www.facebook.com/bestbangkokswimacademy 

www.instagram.com/bangkokeliteswimteam 

การตลาดเชิงประสบการณ์

โอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ที่ศูนย์กีฬาทางน้ ำา

การรับรอง 

เบสท์ขอมอบโอกาสสำาคัญให้องค์กรของท่านได้รับรองและมอบความสุขให้กับลูกค้า 

คู่ค้า และผู้บริหาร ในงานกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ โดยผู้สนับสนุน พันธมิตร 

และผู้จัดหาสินค้า/บริการสามารถเลือกวาระโอกาสการจัดงานได้อย่างหลากหลาย 

สามารถติดต่อเบสท์เพิ่มเติมเพื่อแจ้งรายละเอียดงานที่ประสงค์อยากจัดได้

การผลิตผลิตภัณฑ์

เบสท์ขอมอบโอกาสให้ผู้สนับสนุนได้สร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ร่วมกัน โดยอาจใช้

ผลิตภัณฑ์ในการแจกผ่านสื่อและการทำาการตลาดแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ภายใต้แบรนด์เบสท์ ได้แก่ ชุดว่ายน้ ำา หมวกว่ายน้ ำา ชุดวอร์ม แว่นตาว่ายน้ ำา เสื้อ

โปโล เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น กระเป๋า กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ หมวก ผ้าเช็ดตัว 

นาฬิกาข้อมือ ลูกบอล และอุปกรณ์ถนอมตาต่าง ๆ

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”15
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

สภาพแวดล้อมที่แชมเปียน

ต้องการแน่นอน



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ติดต่อ
บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย จำากัด

198 ถนนตะนาว

แขวงบวรนิเวศ  

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 26220605 - 7

www.paulpoole.co.th

คุณพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล: paul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว (สำาหรับ

การติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th 

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

บริษัท แบงคอค สวิม ทีม จำากัด

193 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 

ถนนสุขุมวิท 71 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 98-251-9649 / +66 2-381-9649

www.bangkokswimacademy.com 

คุณไซมอน โจนส์ - หัวหน้าผู้ฝึกสอน

อีเมล: headcoach@bangkokswimacademy.com 

โทรศัพท์: +66 8 7888 5010

ง่าย ๆ กับ  “เบสท์”16
สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ทีมนักว่ายน้ ำาแถวหน้าของเมืองไทย


