ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬากรีฑา
ข้อ ๓ ระเบีย บและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขั นกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
๓.๒ ให้ ใช้ กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจั ดการแข่งขัน กีฬากรีฑา
ข้อ ๔ รุ่ น อายุ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทชาย
(๒) ประเภทหญิง

๒

๔.๓ รายการแข่งขัน ดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

รายการแข่งขัน
วิ่ง ๑๐๐ เมตร
วิ่ง ๒๐๐ เมตร
วิ่ง ๔๐๐ เมตร
วิ่ง ๘๐๐ เมตร
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร
วิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร
วิ่งวิบาก ๒,๐๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๔x ๑๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร
กระโดดไกล
เขย่งก้าวกระโดด
กระโดดค้า
กระโดดสูง
ทุ่มน้าหนัก
พุ่งแหลน
ขว้างจักร
ขว้างค้อน
เดิน ๒,๐๐๐ เมตร
เดิน ๓,๐๐๐ เมตร
เดิน ๕,๐๐๐ เมตร
สัตตกรีฑา
อัฏฐกรีฑา
ปัญจักกรีฑา
รวม
รวมทั้งสิ้น

๑๔ ปี
๑๖ ปี
๑๘ ปี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
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๓๒


























































































-



-






-

๒๑

๒๑ ๒๑

๒๑

๔๒

-

๔๒

ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ นักกีฬา ๑ คนเข้าแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่นอายุ และไม่เกิน ๓ รายการ เท่านั้น

๓
๕.๒ การแข่งขันประเภทเดี่ยว ให้ส่งรายชื่อเข้าแข่งขันได้รายการละ ๒ คน
๕.๓ การแข่งขันประเภททีมผลัด ให้ส่งได้รายการละ ๑ ทีม จานวน ๖ คน
๕.๔ เจ้าหน้าที่ทีม แต่ละโรงเรียนกีฬา ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) หัวหน้าผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๖ คน
(๔) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขันตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัลตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ แห่ง
ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการคิด
คะแนน ดังนี้
อันดับที่ ๑ ได้ ๙ คะแนน
อันดับที่ ๒ ได้ ๗ คะแนน
อันดับที่ ๓ ได้ ๖ คะแนน
อันดับที่ ๔ ได้ ๕ คะแนน
อันดับที่ ๕ ได้ ๔ คะแนน
อันดับที่ ๖ ได้ ๓ คะแนน
อันดับที่ ๗ ได้ ๒ คะแนน
อันดับที่ ๘ ได้ ๑ คะแนน
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
(๑) นั กกีฬากรีฑายอดเยี่ยมตามเกณฑ์อายุ ๑๔, ๑๖ และ๑๘ ปี ชาย-หญิง
จานวน ๖ รางวัล โดยพิจารณาจากผลการแข่งขันตามลาดับดังนี้ คือ
- นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศและมีสถิติดีกว่าเดิม
- นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศมากกว่า ๒ รายการ
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑายอดเยี่ยม ชาย-หญิง จานวน ๖ รางวัล เกณฑ์การพิจารณา
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมให้พิจารณาจากผลคะแนนรวม ทีมชายและทีมหญิง ตามรุ่นอายุ ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุด
ผู้ฝึกสอนจะได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมด้วย
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
๘.๑ การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาของสมาคมการกรีฑาแห่งประเทศไทย

๔
และกติกาสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ที่เป็นปัจจุบัน
๘.๒ การส่งรายชื่อประเภทวิ่งผลัด
(๑) รอบคัดเลือก ให้ส่งรายชื่อก่อนเวลารายงานตัวแข่งขัน ๑ ชั่วโมง รายการละ
๔ คน ทั้งนีต้ ้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักกีฬา (F2) ในรุ่นอายุนั้นๆ
(๒) รอบชิงชนะเลิศ ให้ส่งรายชื่อก่อนเวลารายงานตัวแข่งขัน ๑ ชั่วโมง โดยสามารถ
เปลี่ยนรายชื่อจากรอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๒ คน
๘.๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับรายการแข่งขันกีฬากรีฑาในแต่ละวันให้คณะอนุกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา พิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่ต้นสังกัดจัดให้เท่านั้น
๑๐.๒ ชุดแข่งขันทีมวิ่งผลัด นักกีฬาต้องใส่ชุดเหมือนกันและสีเดียวกัน
๑๐.๓ ขนาดอุปกรณ์สาหรับการแข่งขัน แต่ละรายการและรุ่นอายุให้ใช้ขนาด ดังนี้
อุปกรณ์/ขนาด
ลูกน้าหนัก (กิโลกรัม)
จักร (กิโลกรัม)
แหลน (กรัม)
ลูกค้อนสาหรับขว้าง
(กิโลกรัม)
กระดานเริ่มสาหรับเขย่งก้าว
กระโดด (เมตร)
๑๐๐ เมตร
ขั้นความสูง
๑๑๐ เมตร
ของรั้ว
๔๐๐ เมตร

อายุไม่เกิน 14 ปี
ชาย
หญิง
๔
๓.๖๕
๑
๑
๖๐๐
๖๐๐
-

ขนาดอุปกรณ์
อายุไม่เกิน 16 ปี
ชาย
หญิง
๕
๔
๑.๕
๑
๗๐๐
๖๐๐
๔
๔

อายุไม่เกิน 18 ปี
ชาย
หญิง
๕
๔
๑.๕
๑
๗๐๐
๖๐๐
๕
๔

๗

๗

๙

๙

๑๑

๙

๐.๘๔
๐.๗๖๒

๐.๗๖๒
๐.๗๖๒

๐.๙๑๑
๐.๘๔

๐.๘๔
๐.๗๖๒

๐.๙๙
๐.๙๑๑

๐.๘๔
๐.๗๖๒

ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจาก
การประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๓ การลงโทษ

๕
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

