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ระเบียบการแข่งขันกรฑีา 
กีฬานักเรียนคนพิการแหง่ชาติ ครั้งที ่14 พ.ศ. 2556 

ณ จังหวัดแพร ่
           
1. คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนสํานักการกีฬา นายวิรัตน์ อามานนท์ 
 สถานที่ติดต่อ  154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ต่อ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.DPE.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้แทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

3. ระเบียบและกติกาแข่งขัน 
 3.1  ให้ใช้ระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 
 3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2009 ที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ให้การ 
  รับรอง (โดยอนุโลม) และกติกาการแข่งขันของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล รับรอง ที่แยกไปแต่ละ 
  กลุ่มพิการ ดังน้ี 
   ความพิการทางตา   ใช้กฎของ IBSA (11-13) 
   ความพิการทางปัญญา   ใช้กฎของ INSA-FMH 
   ความพิการทางแขน-ขา   ใช้กฎของ CP-ISRA (35 – 38) 
   ความพิการทางไขสันหลังและโปลิโอ ใช้กฎของ ISMWSF น่ังรถเข็น (51-54) 
   ความพิการทางหู   ใช้กฎของ CISS 
 3.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่มิได้ระบุไว้ในกติกาหรือข้อบังคับ การวินิจฉัยเป็นหน้าที่ของผู้แทนฝ่ายเทคนิคของ 
  กรมพลศึกษา ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการกลางจัดระดับความพิการตามชนิดกีฬา 
  และประธานกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ตัดสิน      

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 4.1 ให้ใช้ระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 

5. ประเภทความพิการ 
  T หมายถึง TRACK (ลู่) 
  F หมายถึง FIELD (ลาน) 
 5.1 กลุ่มความพิการทางหู 
 5.2 กลุ่มความพิการทางสมอง (TF35-38)  
  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  (TF 35,36,37,38) 
                  /5.3 กลุ่มความพิการ... 
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 5.3  กลุ่มความพิการทางตา 
  5.3.1 กลุ่ม 1 B 1 (ตาบอดสนิทไม่เห็นสิ่งต่างๆ ภายนอก) 
  5.3.2 กลุ่ม 2 B 2 (ตาบอดเห็นลางๆ) สามารถมองเห็นได้ระยะไม่เกิน 2/60 ตาจะมองเห็นในระยะ 2 ฟุต 
          และมีมุมลานสายตาน้อยกว่า 5 องศา 
  5.3.3 กลุ่ม 3 B 3 (ตาบอดพอมองเห็น) สามารถมองเห็นได้ระยะเกิน 2/60 แต่ไม่เกิน 6/60 มีมุมลาน 
   สายตามากกว่า 5 องศาและน้อยกว่า 20 องศา 
 5.4 กลุ่มความพิการขา ไขสันหลังและโปลิโอ (51,52,23,54,55,56,57,58) 
 5.5 กลุ่มความพิการแขน – ขาและโปลิโอ 

กลุ่มความพกิาร ลักษณะความพกิาร 
TF 40 
TF 41 
TF 43 
TF 42 
TF 44 
TF 45 

 
TF 46 

- คนแคระ 
- ขาขาดเหนือเข่า 2 ข้าง (A1) 
- ขาขาดใต้เข่า 2 ข้าง (A3) 
- ขาขาดข้างเดียวเหนือเข่าโปลิโอขาข้างเดียวตลอดถึงต้นขา 
- ขาขาดข้างเดียวใต้เข่า (A4) 
- แขนขาดเหนือศอก 2 ข้าง (A5) 
- แขนขาดใต้ศอก 2 ข้าง (A7) 
- แขนขาดข้างเดียวเหนือศอก (A6) 
- แขนขาดข้างเดียวใต้ศอก (A8) 

6. ประเภทการแข่งขัน 
 6.1 กลุ่มความพิการทางตา  
  6.1.1 รุ่นอายุ 10 – 16 ปี 
กลุ่มความพกิาร ประเภทลู่(บคุคล) ประเภทลู่(ทีม) 
กลุ่ม 1 T 11 (B1) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 
กลุ่ม 2 T 12 (B2) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - วิ่งผลัด4x100 ม. - 
กลุ่ม 3 T 13 (B3) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 

กลุ่มความพกิาร ประเภทลาน 
กลุ่ม 1 F11 (B1) กระโดดไกล - - - - - 
กลุ่ม 2 F12 (B2) กระโดดไกล กระโดดสูง ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน - 
กลุ่ม 3 F13 (B3) กระโดดไกล กระโดดสูง ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน - 

  6.1.2 รุ่นอายุ 17 – 25 ปี 
กลุ่มความพกิาร ประเภทลู่(บคุคล) ประเภทลู่(ทีม) 
กลุ่ม 1 T 11 (B1) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500ม. - - 
กลุ่ม 2 T 12 (B2) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500ม. วิ่งผลัด4x100 ม. วิ่งผลัด4x400 ม. 
กลุ่ม 3 T 13 (B3) วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500ม. - - 

กลุ่มความพกิาร ประเภทลาน 
กลุ่ม 1 F11 (B1) กระโดดไกล - - ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
กลุ่ม 2 F12 (B2) กระโดดไกล กระโดดสูง - ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
กลุ่ม 3 F13 (B3) กระโดดไกล กระโดดสูง เขย่งก้าวกระโดด 

(ชาย) 
ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

หมายเหตุ  การว่ิงผลัด 4x100 เมตร, ว่ิงผลัด 4x400 เมตร กลุ่มความพิการทางตา ประกอบด้วย กลุ่ม 11 
     ไม่น้อยกว่า 1 คน, กลุ่ม 12 ไม่น้อยกว่า 1 คน และกลุ่ม 13 ต้องไม่มากกว่า 1 คน 

                 /6.2 กลุ่มความพิการ... 
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 6.2 กลุ่มความพิการทางปัญญา 
  6.2.1 รุ่นอายุ 10 – 16 ปี 

กลุ่มความพกิาร ประเภทลู ่ ประเภทลาน 
T20 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดไกล 

  6.2.2 รุ่นอายุ 17 – 25 ปี 

กลุ่มความพกิาร ประเภทลู ่ ประเภทลาน 
T20 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดไกล 

หมายเหตุ  ดูในใบแยกประเภท 
 
 6.3 กลุ่มความพิการทางสมอง T35 – 38 (แยกกลุ่ม35, 36, 37, 38)(แยกกลุ่ม) 
  6.3.1 รุ่นอายุ 10 – 16 ปี 
กลุ่มความพกิาร ประเภทลู่(บคุคล) ประเภทคู่(ทีม) ประเภทลาน 

T35 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - - - - 
T36 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. - ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
T37 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. - ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
T38 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. - ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

  6.3.2 รุ่นอายุ 17 – 25 ปี 
กลุ่มความพกิาร ประเภทลู่(บคุคล) ประเภทคู่(ทีม) ประเภทลาน 

T35 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - กระโดดไกล ทุ่มนํ้าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
T36 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. วิ่งผลัด4x400 ม. กระโดดไกล ทุ่มนํ้าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
T37 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - กระโดดไกล ทุ่มนํ้าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
T38 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - กระโดดไกล ทุ่มนํ้าหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

หมายเหต ุ การว่ิงผลัด 4x100, 4x400 ประกอบด้วยความพิการกลุ่ม 38, ไม่เกิน 2 คน นอกน้ันกลุ่มใดก็ได้ 
 
 6.4 กลุม่ความพิการยืนแข่งขัน (พิการแขน-ขา) 
  6.4.1 รุ่นอายุ 10 – 16 ปี 
กลุ่มความพกิาร ประเภทลู่(บคุคล) ประเภทลู่(ทีม) 

T42 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - - - - 
T43 วิ่ง 100 ม. - - - - - - 
T44 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 
T44 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 
T45 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 

T45 - T46 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - วิ่งผลัด4x100 ม. - 

กลุ่มความพกิาร ประเภทลาน 
F42 กระโดดสูง กระโดดไกล ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน  
F43 - - ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน  
F44 กระโดดสูง กระโดดไกล ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน  

F45 - F46 กระโดดสูง กระโดดไกล ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน  

 
 
 
              /6.4.2 รุ่นอายุ... 
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  6.4.2 รุ่นอายุ 17 – 25 ปี 
กลุ่มความพกิาร ประเภทลู่(บคุคล) ประเภทลู่(ทีม) 

T42 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. - - - - - 
T43 วิ่ง 100 ม. - - - - - - 
T44 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. - - - - 

T45-T46 วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500 ม. วิ่งผลัด4x100 ม. วิ่งผลัด4x400 ม. 

กลุ่มความพกิาร ประเภทลาน 
F42 กระโดดสูง กระโดดไกล  ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
F43 - -  ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
F44 กระโดดสูง กระโดดไกล  ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

 F45-F46 กระโดดสูง กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด 
(ชาย) 

ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

หมายเหต ุ ว่ิงผลัดกลุ่ม 42-46 ใช้การแตะร่างกายแทน จะมีกลุ่ม 46 ไม่เกิน 2 คน นอกน้ัน  
     ใช้กลุม่ใดกไ็ด้ไม่เกิน 2 คน 

 6.5 กลุ่มความพิการทางแขน – ขา และกลุ่มความพิการทางไขสันหลังและโปลิโอ 

  6.5.1 กลุ่มความพิการทางน่ังรถวีลแชร์แข่งขัน 
   6.5.1.1 รุ่นอายุ 10 – 16 ปี 
กลุ่มความพิการ ประเภทลู่(บุคคล) ประเภทลู่(ทีม) 

T51 – T52 100 ม. 200 ม. -. - - - 
T53 100 ม. 200 ม. - - ผลัด 4x100 ม. ผลัด4x400 ม. 
T54 100 ม. 200 ม. 400 ม. 800 ม. - - 

กลุ่มความพิการ ประเภทลาน 
F55 ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
F56 ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
F57 ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
F58 ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

   6.5.1.2 รุ่นอายุ 17 – 25 ปี 
กลุ่มความพิการ ประเภทลู่(บุคคล) ประเภทลู่(ทีม) 

T51 – T52 100 ม. 200 ม. 400 ม. - - - 
T53 100 ม. 200 ม. 400 ม. 800 ม. ผลัด 4x100 ม. ผลัด 4x400 ม. 
T54 100 ม. 200 ม. 400 ม. 800 ม. - - 

T53 – T54 1,500 ม. 5,000 ม.(ช) 10,000 ม.(ช) - - - 

กลุ่มความพิการ ประเภทลาน 
F55 ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
F56 ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
F57 ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 
F58 ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

หมายเหต ุ วีลแชร์ผลัด ประกอบด้วยกลุ่ม 53 ไม่น้อยกว่า 1 คน และกลุ่ม 54 ไมม่ากกว่า 3 คน 
 
 
 
 
                /6.6 กลุม่ความพิการ... 
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 6.6 กลุม่ความพิการทางหู 

  6.6.1 รุ่นอายุ 10 – 16 ปี 
ประเภทลู ่

วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. 800 ม. - วิ่งผลัด 4x100 ม. - 

ประเภทลาน 
กระโดดไกล - กระโดดสูง ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

  6.6.2 รุ่นอายุ 17 – 25 ปี 
ประเภทลู ่

วิ่ง 100 ม. วิ่ง 200 ม. วิ่ง 400 ม. วิ่ง 800 ม. วิ่ง 1,500 ม. วิ่งผลัด 4x100 ม. วิ่งผลัด 4x400 ม. 

ประเภทลาน 
กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด(ชาย) กระโดดสูง ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน 

หมายเหต ุ ดูในใบแยกประเภท  
 
7. จํานวนนกักีฬาและเจ้าหน้าที ่

7.1 สังกัดที่ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันจะส่งช่ือผู้เข้าแข่งขันได้ทุกประเภทตามความพิการที่ต้องการสมัคร  
  พร้อมส่งบัญชีรายช่ือและใบแยกประเภทการแข่งขันให้เรยีบร้อยด้วยตามวัน เวลาดังกล่าว ในระเบียบ 

7.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของรายการแข่งขันต่าง ๆ หากใบแยกประเภท 
 และบัญชีรายช่ือนักกีฬาไม่มีความชัดเจน 

 3.3 สังกัดที่ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันจะส่งได้ประเภทละ 2 คน ยกเว้นการว่ิงผลัดส่งได้ 1 ทีม จํานวน 6 คน  
  ถ้าเกินจํานวนจะตัดคนสุดท้าย หรือประเภทสุดท้ายตามใบแยกประเภท 

7.4 ถ้าประเภทใดมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 2 ทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไมจ่ัดให้มีการแขง่ขันประเภท 
  น้ันๆ ยกเว้นสมัครมาแล้ว และแพทย์ได้วินิจฉัยว่าผิดกลุ่มความพิการจึงจะจัดให้มีการแข่งขันหรือการถอนตัว 

7.5 ในกลุ่มความพิการเดียวกันจะขอไปแขง่กับกลุ่มความพิการที่เหนือกว่าได้ ถ้ากลุ่มความพิการของตนเองมี 
  คนเดียว เช่น T42 จะขอไปแข่งกับ T44 ได้ 

7.6 นักกีฬาคนหน่ึงจะทําการแข่งขันได้ทั้งประเภทลู่และประเภทลานได้ไม่เกิน 5 ประเภท รวมท้ังประเภทผลัด  
  ยกเว้น นักกรีฑาทีมชาติจะได้ลงเพียง 3 ประเภท รวมท้ังทีมผลัด 

7.7 จํานวนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม 
 7.7.1  กลุ่มความพิการทางแขน-ขา ไขสันหลังและโปลิโอ นักกีฬา 5 คน ผู้ควบคุมทมี 1 คน 
  7.7.1.1 วีลแชร์     นักกีฬา 2 คน ผู้ควบคุมทมี 1 คน 
 7.7.2 กลุ่มความพิการทางปัญญา   นักกีฬา 3 คน ผู้ควบคุมทมี 1 คน 
 7.7.3  กลุ่มความพิการทางสมอง    นักกีฬา 3 คน ผู้ควบคุมทมี 1 คน 
 7.7.4  กลุ่มความพิการทางหู    นักกีฬา 5 คน ผู้ควบคุมทมี 1 คน 

  7.7.5 กลุ่มความพากรทางตา 
   7.7.5.1 ตาบอดสนิท    นักกีฬา 2 คน ผู้ควบคุมทมี 1 คน 
   7.7.5.2 ตาบอดลางๆ    นักกีฬา 3 คน ผู้ควบคุมทมี 1 คน 
  7.7.6  ไกด์รันเนอร์สําหรับคนตาบอดสนิท   นักกีฬา 1 คน ผู้ควบคุมทมี 1 คน 
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8. หลกัเกณฑ์การแขง่ขนั 
 8.1 กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเลน่นานาชาติ ฉบับ ค.ศ. 2011-2012 (โดยอนุโลม) 
  และกติกาการแข่งขันกีฬาคนพิการที่ IPC รับรอง 
 8.2 ในการแขง่ขันของแต่ละประเภทความพิการให้ยึดถือระเบียบและวิธีการดําเนินการแข่งขัน ดังน้ี 
  การเข้ารอบประเภทลู่ และประเภทลานทุกกลุ่มความพิการ 
 ประเภทลูท่กุกลุ่ม (ยกเว้นความพิการทางตา T11-T12 ว่ิงผลัดT11-T13 และวีลแชร์ผลัด) 
 ประเภทลานทกุกลุ่ม 

9. วิธีการจัดการแข่งขนั  
 ประเภทลูท่กุกลุ่ม (ยกเว้นความพิการทางตา T11-T12 ว่ิงผลัดT11-T13 และวีลแชร์ผลัด) 
  ถ้ามีการแข่งขนั 2 พวก ให้คดัที่ 1 – 3 ของแต่ละพวกและเวลาดีอีก 2 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ และผู้ที่ได้ 
 ที่ 1 – 2 ของแต่ละพวก จะจับสลากเข้าอยู่ช่องว่ิงที่ 3, 4, 5, 6 และอันดับ 3 จะจับสลากอยู่ช่องว่ิงที่ 7 
 และช่องว่ิงที่ 8 ส่วนเวลาทีดี่ 2 คน จะจับสลากอยู่ช่อง 1 และ 2 
  ถ้ามีการแข่งขนั 3 พวก ให้คดัที่ 1 – 2 ของแต่ละพวก และเวลาดีอีก 2 คน เขา้รอบชิงชนะเลิศ และผู้ที่ได้ 
 ที่ 1 ของแต่ละพวก และเวลาดีอีก 1 คน จะจับสลากเข้าอยู่ช่องว่ิงที่ 3, 4, 5, 6 และที่เหลือ 2 ที่จะจับสลากอยู่ 
 ช่องว่ิงที่ 7 และช่องว่ิงที่ 8 สว่นเวลาดีอีก 2 คน จะจับสลากอยู่ช่อง 1 และ 2 
  ถ้ามีการแข่งขนั 4 พวก ให้คดัที่ 1 ของแต่ละพวก และเวลาดีอีก 4 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ และผู้ที่ได้ที่ 1 
 ของแต่ละพวก จะจับสลากเขา้อยู่ช่องว่ิงที่ 3, 4, 5, 6 และเวลาที่เหลือจะจับสลากอยู่ช่องว่ิงที่ 1, 2, 7  
 และช่องว่ิงที่ 8 

 ประเภทลานทกุกลุ่ม 
  ประเภทความไกล ในการแขง่ขันถ้ามีนักกีฬาเกิน 8 คน ให้ทั้งหมดประลองคนละ 3 ครั้ง และคัดผูท้ี่มีสถิติดี 
 ที่สุด อันดับที่ 1 – 8 ไปแข่งอีกคนละ 3 ครั้ง ถ้ามีไม่ถึง 8 คน ให้แข่งขัน 6 ครั้ง และเมื่อครบ 3 ครัง้แล้ว  
 ให้เปลี่ยนลําดับการประลองใหม ่

 9.1 กลุม่ความพิการทางหู 
  กระโดดสูง (หญิง) ขั้นฝึกซ้อม 1 เมตร และ 1.15 เมตร 
      ขั้นเริ่ม 1.10 เมตร, 1.15 เมตร, 1.20 เมตร, 1.25 เมตร. 1.28 เมตร 
  กระโดดสูง (ชาย)  ขึ้นฝึกซ้อม 1.10 เมตร, และ 1.30 เมตร 
      ขั้นเริ่ม 1.20 เมตร, 1.25 เมตร, 1.30 เมตร, 1.35 เมตร, 1.40 เมตร,  
      1.45 เมตร, 1.48 เมตร 

 9.2 กลุม่ความพิการทางแขน-ขา และความพิการใขสันหลังและโปลิโอ 
  ประเภทความไกล กลุม่คนพิการน่ังรถวีลแชร์ ต้องน่ังบนรถวีลแชร์ หรอืน่ังบนเก้าอ้ีที่มีความสูงไม่เกิน  
  75 เซนติเมตร และให้ฝึกซ้อมคนละ 2 ครัง้ และประลองติดต่อกันคนละ 3 ครั้ง จึงเปลี่ยนคนต่อไป 
  และไม่ต้องมีการเปลี่ยนลําดับประลองเมื่อเข้ารอบสุดท้าย 
  กระโดดสูง (หญิง)  กลุ่มความพิการยืนแข่งขัน 
      ขั้นฝึกซ้อม 1 เมตร และ 1.10 เมตร 
      ขั้นเริ่ม 1.05 เมตร, 1.10 เมตร, 1.15 เมตร, 1.20 เมตร, 1.23 เมตร 
  กระโดดสูง (ชาย)  กลุ่มความพิการยืนแข่งขัน 
      ขั้นฝึกซ้อม 1.20 เมตร และ 1.35 เมตร 
      ขั้นเริ่ม 1.25 เมตร, 1.30 เมตร, 1.35 เมตร, 1.40 เมตร, 1.45 เมตร,  
      1.48 เมตร 
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 9.3 กลุม่ความพิการทางตา (F11, F12) 
  ประเภทความไกล ใหม้ีไกด์ลงได้ในประเภทลานทีมละ 1 คน ยกเว้น กระโดดไกล กลุ่มตาบอดสนิท B1  
  จะมีไกด์ลงไปช่วยได้ทีมละ 2 คน ส่วน B2 มีไกด์ได้ 1 คน โดยที่เหยียบกระดานมีความกว้าง 1x1.22 เมตร 
  สําหรับ B3 เหมือนคนปกติ ไม่ต้องมีไกด์ 
  กระโดดสูงสูง (หญิง)  กระโดดสูง ขั้นฝึกซ้อม 60 ซ, ขั้นเริ่ม 70 ซ., 80 ซ., 90 ซ., 1.00 เมตร,  
      1.05 เมตร, 1.10 เมตร, 1.15 เมตร, 1.18 เมตร 
  กระโดดสูงสูง (ชาย) กระโดดสูง ขึ้นฝึกซ้อม 1.00 เมตร,ขั้นเริ่ม 1.10 เมตร, 1.15 เมตร, 1.20 เมตร 
      1.25 เมตร, 1.30 เมตร, 1.33 เมตร 

ส่วนประเภทลู่ ต้องหาไกด์รันเนอร์(ผู้นําว่ิง)มาด้วยตนเอง โดยมีผู้ว่ิงคู่ไปด้วยหรือมีเชือกยาวไม่เกิน 50 
เซนติเมตรในการจับ และต้องว่ิงผ่านเส้นชัยทั้งคู่ นักกีฬาจะต้องว่ิงเข้าเส้นชัยก่อนไกด์ 
รันเนอร์ และเข้าเส้นชัยด้วยกันทั้งสองคน ไกด์สามารถปล่อยนักกีฬาภายใน 10 เมตร ก่อนถึงเสน้ชัยโดยไม่
ต้องจับเชือก 

 9.4 การรายงานตัว 
  ประเภทลู่ นักกีฬาต้องรายงานตัวครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขัน 30 นาท ี

 ประเภทลาน นักกีฬาต้องรายงานตัวครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขัน 40 นาที ที่ฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาแล้วให้อยู่ 
 ภายในบริเวณที่กําหนด (CALL ROOM) ถา้มาไม่ทันจะถอืว่าสละสิทธ์ิ 

 9.5 การลงแขง่ขัน 
  นักกีฬาจะลงทําการแข่งขันได้เพียงกลุ่มเดียว เช่น ถ้าน่ังรถวีลแชร์ก็ให้น่ังรถวีลแชร์อย่างเดียว ลงแข่งขันยืน 
  ไม่ได้ หรือกลุ่ม A9 จะเลือกแข่งขันในกลุ่มพิการทางแขน หรือขา ได้อย่างเดียว 
 8.8 การติดหมายเลข 
  หมายเลขแข่งขันให้ติดบริเวณเสื้อด้านหน้าและด้านหลัง ยกเว้น กระโดดสงูจะติดด้านเดียวได้ ส่วนรถวีลแชร ์
  ให้ติดด้านหน้าและหลังรถวีลแชร์ ส่วนบนหมอกอาจจะติดเบอร์ตามลําดับช่องว่ิง 

10. การประท้วง 
 10.1 ในการแข่งขันหากทีมใดจะประท้วงทางด้านเทคนิคกีฬาในการตัดสินคณะกรรมการจัดการแข่งขันอนุญาต 
  ให้ประท้วงด้วยวาจาก่อนกับผู้ช้ีขาดได้ และทําเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากการประกาศผลเป็นทางการ 

 ภายใน 30 นาที ต่อผู้จัดการแข่งขันหรือเลขานุการจัดการแข่งขันเท่าน้ัน โดยให้วางเงินค่าประท้วง  
 2,000 บาท หากการประท้วงเป็นผล กรรมการจะคืนเงินให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินค่าประกัน 
 จะถูกยึดและเมื่อคณะกรรมการผู้ตัดสินพิจารณาตัดสินแลว้ให้ถือเป็นสิ้นสุด 

 10.2 ส่วนกรณีประท้วงคุณสมบัติให้ปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 
   คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556  
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 


