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ระเบยีบการแข่งขันกีฬายกน้ําหนัก 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
………………………………. 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
  ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 

เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
ผู้แทนกรมพลศึกษา   ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์  ผาลใจ 
สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
                        โทร.02 – 2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร 02 – 2141807-8 

www.dpe.go.th 
2.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                        
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                        
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     ผู้แทนกรมพลศึกษา   
กรรมการ                      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                  
กรรมการและเลขานุการ      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                        

3.   ข้อบงัคบัและกตกิาการแข่งขัน 
3.1 ให้ใช้ข้อบังคับกรมพลศึกษาว่าด้วย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ยกนํ้าหนักนานาชาติ  (IWF)  ฉบับภาษาไทย  ซึ่งรับรองโดยสมาคม

ยกนํ้าหนัก  สมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
4.  ประเภทการแข่งขัน 

4.1 ประเภทชาย  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  8 รุ่น  ดังนี ้
4.1.1  รุ่น  50 กิโลกรัม    นํ้าหนักตัวไม่เกิน  50.00  กิโลกรัม 
4.1.2  รุ่น  56 กิโลกรัม    นํ้าหนักตัวต้ังแต่   50.01  กโิลกรัม แต่ต้องไม่เกิน  56.00  กิโลกรัม 
4.1.3  รุ่น  62 กิโลกรัม    นํ้าหนักตัวต้ังแต่   56.01  กโิลกรัม แต่ต้องไม่เกิน  62.00  กิโลกรัม  
4.1.4  รุ่น  69 กิโลกรัม    นํ้าหนักตัวต้ังแต่   62.01  กโิลกรัม แต่ต้องไม่เกิน  69.00  กิโลกรัม 
4.1.5  รุ่น  77 กิโลกรัม    นํ้าหนักตัวต้ังแต่   69.01  กโิลกรัม แต่ต้องไม่เกิน  77.00  กิโลกรัม 
4.1.6  รุ่น  85  กิโลกรัม   นํ้าหนักตัวต้ังแต่   77.01  กโิลกรัม แต่ต้องไม่เกิน  85.00  กิโลกรัม 
4.1.7  รุ่น  94  กิโลกรัม    นํ้าหนักตัวต้ังแต่  85.01  กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกิน  94.00  กิโลกรัม 
4.1.8  รุ่นเกนิ  94  กิโลกรัม นํ้าหนักตัวต้ังแต่ 94.01   กิโลกรัม  ขึ้นไป 

4.2  ประเภททีมหญิง  จํานวน  7  รุ่น  ดังน้ี 
        4.2.1  รุ่น  44  กิโลกรัม นํ้าหนักตัวไม่เกิน  44.00  กิโลกรัม 
        4.2.2  รุ่น  48  กิโลกรัม นํ้าหนักตัวต้ังแต่   44.01  กโิลกรัม  ไม่เกิน  48.00  กิโลกรัม 

                     4.2.3  รุ่น  53  กิโลกรัม นํ้าหนักตัวต้ังแต่   48.01  กโิลกรัม  ไม่เกิน  53.00  กิโลกรัม 
                     4.2.4  รุ่น  58  กิโลกรัม นํ้าหนักตัวต้ังแต่   53.01  กโิลกรัม  ไม่เกิน  58.00  กิโลกรัม 
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     4.2.5  รุ่น  63  กิโลกรัม นํ้าหนักตัวต้ังแต่   58.01  กโิลกรัม  ไม่เกิน  63.00  กิโลกรัม 
                    4.2.6  รุ่น  69  กิโลกรัม นํ้าหนักตัวต้ังแต่   63.01  กโิลกรัม  ไม่เกิน  69.00  กิโลกรัม 

        4.2.7  รุ่นเกิน 69  กิโลกรัม  นํ้าหนักตัวต้ังแต่   69.01  กิโลกรัม   ขึ้นไป 
5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
            5.1  นักกีฬาชาย  เขตที่เข้าแข่งขันแต่ละเขตจะส่งนักกีฬาชายเข้าแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน 2 คน รวมแล้ว  
แต่ละเขต จะส่งนักกีฬาตัวจริงได้ไม่เกิน 8 คนและให้มีนักกีฬาสํารองได้ไม่เกิน  2 คน 

5.2  นักกีฬาหญิง  เขตที่เข้าแข่งขันแต่ละเขตจะส่งนักกีฬาหญิงเข้าแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน  2 คน รวมแล้ว 
แต่ละเขตจะส่งนักกีฬาตัวจริงได้ไม่เกิน 7 คน และให้มีนักกีฬาสํารองได้ไม่เกิน  2 คน 

5.3  จํานวนนักกีฬาสํารองของแต่ละเขต  กําหนดดังน้ี 
5.3.1 ทีมนักกีฬายกนํ้าหนักชายเขตใดที่มีนักกีฬา  จํานวน  3 – 5  คน  

ให้มีนักกีฬาสํารองได้  1  คน 
5.3.2 ทีมนักกีฬายกนํ้าหนักชายเขตใดที่มีนักกีฬา  จํานวน 6 – 8  คน   

ให้มีนักกีฬาสํารองได้  2  คน 
5.3.3 ทีมนักกีฬายกนํ้าหนักหญิงเขตใดที่มีนักกีฬา  จํานวน  3 – 4  คน   

ให้มีนักกีฬาสํารองได้  1  คน 
5.3.4 ทีมนักกีฬายกนํ้าหนักหญิงเขตใดที่มีนักกีฬา  จํานวน  5 – 7  คน   

ให้มีนักกีฬาสํารองได้  2  คน 
4.4 จํานวนผู้ฝึกสอน  ให้กําหนดจํานวนผู้ฝึกสอนของทีมแต่ละเขตตามสัดส่วนของจํานวนนักกีฬาทั้งชาย

และหญิง  (ไม่รวมจํานวนนักกีฬาสํารอง)  ดังนี้ 
4.4.1  เขตทีม่ีนักกีฬาไม่เกิน  4  คน     ให้มีผู้ฝึกสอน  1  คน 
4.4.2  เขตที่มีนักกีฬา  5 – 7 คน  ให้มีผู้ฝึกสอน  2  คน 
4.4.3  เขตทีม่ีนักกีฬา  8 – 11 คน  ให้มีผูฝ้ึกสอน  3  คน 
4.4.4  เขตทีม่ีนักกีฬาเกิน  11  คน     ให้มีผู้ฝึกสอน  4  คน 

  6.  คณุสมบตัิของผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน 
6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 
6.3  ต้องเป็นนักกีฬาในสังกัดสถานศึกษาในจังหวัดและเขตนั้น ๆ  ทั้งน้ีไม่จํากัดนักกีฬาทีมชาติ 

7.  วิธีการจัดการแข่งขนั 
   7.1  การแข่งขันจะดําเนินการไปตามกติกาของสหพันธ์ยกนํ้าหนักนานาชาติ (IWF) ฉบับแปลภาษาไทย
ภายใต้การรับรองของสมาคมยกนํ้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ในกรณีมีข้อขัดแย้งให้คณะกรรมการควบคุม 
การแข่งขันเป็นผู้ช้ีขาด 

7.2   การจับสลากหมายเลขประจําตัวนักกีฬาและการช่ังนํ้าหนักตัว จะต้องเป็นไปตามกติกาของสหพันธ์ยกนํ้าหนัก
นานาชาติ  (IWF) 

7.3  การรายงานตัวเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน  และการแนะนําตัวนักกีฬาก่อนเริ่มการแข่งขัน  15 นาที   
ถือเป็นส่วนหน่ึงของกติกาการแข่งขัน หากนักกีฬาคนใดไม่มารายงานตัวเพ่ือขึ้นแนะนําตัวบนเวทีภายในเวลาที่กําหนด 
นักกีฬาผู้น้ันจะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขัน  
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7.4  การยืนยันรายช่ือนักกีฬาและการประชุมผู้จัดการทีม 
7.4.1  ให้เขตหรือต้นสังกัดของนักกีฬา ส่งรายช่ือนักกีฬาที่มีสิทธ์ิเข้าแข่งขัน  เพ่ือยืนยันการเข้าร่วม

การแข่งขันให้เป็นไปตามข้อบังคับกรมพลศึกษา ว่าด้วย การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ 
7.4.2  การประชุมผู้จัดการทีม จะกระทําตามวัน เวลา และสถานที่ที่จังหวัดเจ้าภาพกําหนด  ใน

การประชุมผู้จัดการทีมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนที่ได้รับการแต่งต้ังจากเขตต้นสังกัด 
จะต้องเข้าร่วมประชุม หากเขตใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมทุกประการ 
     7.4.3 ให้นักกีฬาเข้าแข่งขันในพิกัดรุ่นตามใบสมัคร (Entry  Form  by  Name)  จะเลื่อนรุ่นข้ึน
หรือลงมิได้ 

7.4.4 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน จะต้องแจ้งยืนยันรายช่ือนักกีฬาตัวจริง และนักกีฬาสํารอง 
ในการประชุมผู้จัดการทีม โดยหลังการแจ้งยืนยันรายช่ือแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงมิได้  
8.  การประทว้ง 

8.1  การประท้วงทางเทคนิค  การแข่งขันยกนํ้าหนักในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34   ไม่ให้มี 
การประท้วงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด 

8.2  การประท้วงเร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬาให้เป็นไปตามข้อบังคับหมวดที่ 10 ของกรมพลศึกษาว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น  
10.  รางวัลการแข่งขนั 

   ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2553  ข้อที่ 32   

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11. การแต่งกายของนกักฬีา 

11.1  นักกีฬาที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกติกายกนํ้าหนักของสหพันธ์ยกนํ้าหนัก
นานาชาติ (IWF)  ห้ามมิให้มีเครื่องหมายการค้า,  คําโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ช่ือจังหวัด 
เป็นที่ประจักษ์เกินกว่าขนาด 2x3  น้ิว 

11.2  ห้ามมิให้นักกีฬาที่ไม่เคยเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ประดับธงชาติไทยที่ชุดแข่งขัน และห้ามมิให้
นักกีฬาทุกคนประดับธงชาติต่างประเทศที่ชุดแข่งขัน 

11.3  นักกีฬาที่ใช้เครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์หรือการกระทําใด ๆ ที่ต้องห้าม ตามกติกาการแข่งขันจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเวทีเพ่ือทําการแข่งขัน จนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งน้ีไม่ว่ากรณี ใด ๆ  จะไม่มีการหยุดเวลา
ให้เพ่ือการแก้ไขดังกล่าว  และให้เป็นหน้าที่ของผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ประจําทีมของนักกีฬาน้ัน ๆ ทําการแก้ไข 
ตามคําแนะนําของกรรมการเทคนิค 
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 12.  มารยาทและวินัยของนักกีฬา 
 12.1  ตลอดเวลาการแข่งขัน ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจําทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับ

การเป็นนักกีฬาที่ดี คือมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากมีผู้ใดละเมิด หรือ
ฝ่าฝืน คณะกรรมการจะรายงานให้สํานักการกีฬา กรมพลศึกษา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือพิจารณาลงโทษต่อไป 

 12.2 นักกีฬายกนํ้าหนักแต่ละคนที่แต่ละเขตยืนยันรายช่ือเข้าแข่งขัน หากปรากฏว่านักกีฬาผู้ใด 
ไม่เข้าแข่งขันโดยไม่มีเหตุอันควร นักกีฬาผู้ น้ันจะถูกตัดสิทธ์ิห้ามเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
ในปีต่อไป 
 13.  อุปกรณก์ารแขง่ขนั 

  13.1  การแข่งขันยกนํ้าหนักในกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 34  ใช้บาร์เบลล์ ELEIKO   
ซึ่งสหพันธ์ยกนํ้าหนักนานาชาติ  (IWF) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ 

 13.2  การใช้คานยกนํ้าหนัก 
-  การแข่งขันประเภททีมชาย  ให้ใช้คานนํ้าหนัก  20  กิโลกรัม 
-  การแข่งขันประเภททีมหญิง  ให้ใช้คานนํ้าหนัก  15  กิโลกรัม 
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