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ระเบยีบการแข่งขันกรีฑา 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวัดแพร่ 

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
      ประธานกรรมการ  อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ    ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา  นายวิรัตน์  อามานนท์ 
      สถานที่ติดต่อ   154  ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

       โทร.   02 – 2140120 ต่อ 3030 ,02-2142256  โทรสาร   02-2141807-8   
www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา               
กรรมการ         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง  
กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และ

กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ฉบับที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 
3.2  ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีน้ัน ๆ ให้เป็น

หน้าที่ของผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาเป็นผู้ตัดสิน 
4.  ประเภทการแข่งขัน   ได้กําหนดไว้ดังน้ี 
    ชาย (21 ประเภท)           หญิง (20 ประเภท) 
    1.  ว่ิง  100 เมตร        1.  ว่ิง  100 เมตร 
    2.  ว่ิง  200 เมตร        2.  ว่ิง  200 เมตร 
    3.  ว่ิง  400 เมตร        3.  ว่ิง  400 เมตร  
    4.  ว่ิง  800 เมตร        4.  ว่ิง  800 เมตร 
    5.  ว่ิง  1,500 เมตร       5.  ว่ิง  1,500 เมตร 
    6.  ว่ิงวิบาก  2,000 เมตร      6.  ว่ิงวิบาก  2,000 เมตร 

7.  ว่ิง  5,000 เมตร       7.  ว่ิง  3,000 เมตร 
8.  ว่ิงข้ามรั้ว  110 เมตร (99 ซม.)   8.  ว่ิงข้ามรั้ว  100 เมตร (84 ซม.)  
9.  ว่ิงข้ามรั้ว  400 เมตร (91.1 ซม.)  9.  ว่ิงข้ามรั้ว  400 เมตร (76.2 ซม.) 
10.  ว่ิงผลัด  4 x 100 เมตร     10.  ว่ิงผลัด  4 x 100 เมตร 
11.  ว่ิงผลัด  4 x 400 เมตร     11.  ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร 
12.  เดิน  5,000 เมตร      12.  เดิน  3,000 เมตร 
13.  กระโดดไกล        13.  กระโดดไกล 



- 6 - 
 

14.  กระโดดสูง         14.  กระโดดสูง 
15.  กระโดดค้ํา         15.  เขย่งก้าวกระโดด 
16.  เขย่งก้าวกระโดด       16.  พุ่งแหลน (600 กรัม) 
17.  พุ่งแหลน (700 กรัม)     17.  ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) 
18.  ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม)     18.  ทุ่มลูกนํ้าหนัก (4 กิโลกรัม) 
19.  ทุ่มลูกนํ้าหนัก (5 กิโลกรัม)    19.  ขว้างค้อน ( 4 กก.) 
20.  ขว้างค้อน ( 5 กก.)      20.  กระโดดค้ํา 
21.  อัฏฐกรีฑา           21  สัตตกรีฑา 
   - ว่ิง 100 เมตร           - รั้ว 100 เมตร 
   - กระโดดไกล           - กระโดดสูง 
   - ทุ่มนํ้าหนัก           - ทุ่มนํ้าหนัก 
   - ว่ิง 400 เมตร          - ว่ิง 200 เมตร 
   - รั้ว 110 เมตร          - กระโดดไกล 
   - กระโดดสูง           - พุ่งแหลน 
   - พุ่งแหลน            -ว่ิง 800 เมตร 
   - ว่ิง 1,000 เมตร   

 5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬา ชาย-หญิง เข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 45 คน เจ้าหน้าที่ไม่เกิน 9 คน และ

ให้กําหนดจํานวนนักกีฬา ชาย – หญิง และเจ้าหน้าที่ทีมตามอัตราส่วน  ดังต่อไปนี้ 
     นักกีฬา  ต้ังแต่  1  – 15  คน       เจ้าหน้าที่   3   คน 
            “     16 – 25  คน            “       5   คน 
              “     26 – 35  คน            “       7   คน 
            “     36 – 45  คน           “       9   คน 

5.1  ประเภทบุคคลให้ส่งช่ือเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ  2 คน 
5.2  ประเภทว่ิงผลัด  (4 x 100, 4 x 400 ม.)  ส่งได้เขตละ 1 ทีม ๆ  ละไม่เกิน 6 คน 
5.3  นักกีฬาคนหน่ึงจะแข่งขันได้ไม่จํากัดประเภท 

6. คุณสมบัตินักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 - ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553

   - อายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2537)         
7.  ระเบียบการแข่งขันและการจัดการแข่งขัน 

7.1  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้จัดเข้าช่องว่ิงเฉพาะตัว  จัดเข้าพวกตามประเภทการแข่งขัน
และจัดลําดับการประลองในการแข่งขันประเภทลาน 

7.2   การแข่งขันประเภทใดที่นักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ถึง  4  ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่จัดให้มีการแข่งขัน 
7.3  กําหนดการแข่งขันแต่ละประเภท แต่ละระยะในวันหน่ึง ๆ  เวลาการแข่งขันอาจใกล้เคียงกัน นักกีฬา

เข้าแข่งขันหลายประเภทหรือหลายระยะ จะต้องรับผิดชอบและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันให้ทันตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ 
7.4 ในวันแข่งขัน เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักกีฬาต้องเป็นผู้นํานักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ตัดสินแผนกทะเบียน โดยประเภทลู่ ก่อนการแข่งขัน 30 นาที ประเภทลานก่อนการแข่งขัน 40 นาที ประเภท
กระโดดค้ํ ารายงานก่อน 50 นาที      โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ตัดสินทะเบียน จะประกาศเรียกก่อนหมดเวลา 
ประมาณ 10 นาทีของแต่ละประเภท และเมื่อรายงานตัวแล้วต้องเข้าไปอยู่ในที่กําหนดไว้เพ่ือการตรวจสอบต่อไป 
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7.5  นักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัว หรือมาไม่ทันรายงานตัวตามเวลาที่กําหนดแข่งขันจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
การแข่งขันในประเภทนั้น และไม่มีสิทธ์ิลงแข่งขันในประเภทอ่ืน ๆ อีก ยกเว้นกรณีที่นักกีฬากําลังแข่งขันประเภทอ่ืน 
ให้ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอนรายงานตัวแทนได้ แต่นักกีฬาต้องรับผิดชอบต่อการแข่งขันน้ันๆ ให้ทันกําหนดเวลา 

7.6  นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบแทนแล้วแต่กรณีต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา 
ทุกครั้งก่อน ที่จะลงทําการแข่งขัน 

7.7  เมื่อทีมใดได้ส่งบัญชีแยกประเภทการแข่งขันแล้ว จะขอเพ่ิมเติมตัวผู้เข้าแข่งขันอีกไม่ได้ 
7.8  ในการประลองประเภทความสูง  จะเลื่อนไม้พาดความสูง  ดังนี้ 
1.  กระโดดสูง (ชาย)  ขั้นฝึกซ้อม  1.65 และ  1.80 เมตร ขั้นเร่ิม 1.75 เมตร และจะขึ้นข้ันละ 5 ซม. 

ไปจนถึงข้ันความสูง  1.90 เมตร   จากน้ันจะขึ้นขั้นละ  3 ซม. 
 2.  กระโดดสูง (หญิง) ขั้นฝึกซ้อม 1.35 และ 1.45 เมตร  ขั้นเริ่ม  1.40 เมตร  และจะขึ้นข้ันละ 5 ซม. 

ไปจนถึงข้ันความสูง  1.60 เมตร  จากน้ันจะขึ้นขั้นละ  3 ซม. 
   3.  กระโดดค้ํา (ชาย)  ขั้นฝึกซ้อม 3.00 และ3.50 เมตร ขั้นเร่ิม 3.20 เมตร และจะขึ้นข้ันละ 15 ซม. 

ไปจนถึงขั้นความสูง 3.50 เมตร และจะขึ้นขั้นละ 10 ซม.ไปจนถึงขั้นความสูง 3.80 เมตร จากน้ัน จะขึ้นขั้นละ 5 ซม. 
   4.  กระโดดค้ํา (หญิง) ขั้นฝึกซ้อม 2.30 และ 2.80 เมตร ขั้นเริ่ม 2.50,2.70,2.90,3.05, 3.20,3.30 

และ 3.35  เมตร 
7.9  การเข้ารอบสุดท้ายของประเภทลู่ 
ถ้ามี  2  พวก  ให้คัดเอาอันดับที่  1-2-3 แต่ละพวก  และเวลาที่ดีที่สุดอีก  2 คน หรือทีมเข้ารอบ        

ชิงชนะเลิศ ถ้ามี  3 พวก  ให้คัดเอาอันดับที่ 1-2 ของแต่ละพวก และเวลาที่ดีที่สุดอีก 2 คน หรือทีมเข้ารอบ        
ชิงชนะเลิศ ถ้ามี  4 พวก ให้คัดเอาอันดับที่ 1 ของแต่ละพวก และเวลาที่ดีที่สุดอีก 4 คน หรือเข้ารอบรองชนะเลิศ 
โดยคัดที่ 1-4 ของแต่ละพวก เข้ารอบชิงชนะเลิศ 

7.10  การจัดเข้าช่องว่ิง 
    ถ้ามี 2 พวก ให้คัดเอาที่ 1-2  ของแต่ละพวกจับสลากอยู่ช่อง  3, 4, 5, 6 
    ถ้ามี 3 พวก ให้คัดเอาที่ 1 แต่ละพวก และที่ 2 ที่เวลาท่ีดีที่สุดจับสลากอยู่ช่อง  3, 4, 5, 6 
    ถ้ามี 4 พวก ให้คัดเอาที่ 1 แต่ละพวก จับสลากอยู่ช่อง  3, 4, 5, 6 
    นอกน้ันที่เหลือให้จับสลากอยู่ช่อง  1, 2, 7, 8 

7.11  นักกีฬาดีเด่น จะคัดเลือก ชายและหญิงอย่างละ 1 คน 
8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2553  
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ  
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10. รางวัลการแข่งขัน 
          ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ข้อที่ 32 
  

- นักกีฬาดีเด่น ชาย    ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- นักกีฬาดีเด่น หญิง     ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- ผู้ฝึกสอนดีเด่น ชาย    โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
- ผู้ฝึกสอนดีเด่น หญิง    โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
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