
 

 

ระเบยีบการแข่งขนักรฑีา 

1. ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 

 1.1 ให้ใช้ขอ้บงัคบัตามระเบยีบการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายจงัหวดัเชียงราย สหวทิยาเขตองิโขง ว่าด้วย การแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศึกษา

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา  

 1.2 กติกาการแข่งขนักรีฑาทุกประเภท ให้ใช้กติกาการแข่งขนักรีฑา ของสหพันธ์

สมาคมกรฑีานานาชาต ิ(IAAF) ซงึสมาคมกรฑีาแห่งประเทศไทยฯ ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ 

2. คณุสมบติันักกีฬา 

 2.1 ตอ้งเป็นนกัเรยีนทเีรยีนอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มโรงเรยีน

มธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตอิงโขง สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามธัยมศึกษา

เชยีงราย ตามโรงเรยีนทสีงักดัเท่านนั 

3. จาํนวนนักกีฬาทีส่งเข้าแขง่ขนั 

 นกักฬีาคนหนึงสามารถลงแขง่ขนัไดไ้ม่จํากดัประเภทในรุ่นอายุเดยีวกนัเท่านนั 

 3.1 ประเภทบุคคล 

  3.1.1 ระยะทางไม่เกนิ 800 เมตร สง่เขา้แข่งขนัไดท้มีละ 1 คนต่อรายการ 

  3.1.2 ระยะทางตงัแต่ 1,500 เมตร ขนึไป ส่งเขา้แข่งขนั ไดท้มีละ 2 คนต่อรายการ 

  3.1.3 กรฑีาประเภทลาน ส่งเขา้ร่วมการแขง่ขนั ไดท้มีละ 1 คนต่อรายการ 

 3.2 ประเภททมี สง่เขา้แข่งขนัได ้1 ทมีต่อรุ่น 

 3.3 ในกรณีรายการวงิผลดั 4x100 และ 4x400 สามารถส่งรายชอืนักกฬีาตวัจรงิได ้4 คน 

และตวัสาํรองได ้1 คน  

4. คะแนนการแข่งขนั 

 การคดิคะแนนคดิคะแนนตามมาตรฐานสากล (ใช้วธิกีารนับจํานวนเหรยีญโดยเรยีงลําดบั

เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ เหรยีญทองแดง) 

5. การจดัการแข่งขนั 

 ประเภทใดทนีกักฬีาสมคัรเขา้แข่งขนัไม่ถงึ 4 ทมี จะไมจ่ดัการแข่งขนั 

6. กาํหนดการแข่งขนัแต่ละประเภท 

 6.1 การแข่งขนัแต่ละประเภท แต่ละระยะในวนัหนึง ๆ เวลาการแข่งขนัอาจใกล้เคยีงกัน 

นักกฬีาทเีขา้ร่วมการแข่งขนัหลายประเภทหรอืหลายรายการ จะต้องรบัผดิชอบและส่งนักกฬีาเขา้แข่งขนั          

ใหท้นัตามเวลาทกีําหนดไวใ้นตารางการแขง่ขนั 

 6.2 การแข่งขนัประเภทลู่ (ระยะสนั) หากสนามการแข่งขนัมจํีานวน 8 ช่องวงิการแข่งขนั             

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี  

  6.2.1  ถ้ามนีักกฬีาเขา้แข่งขนัเกนิ 8 คน ให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหค้ดัเลอืกลําดบัท ี1 – 

4 ของแต่ละกลุ่มเพอืเขา้แข่งขนัในรอบชงิชนะเลศิ โดยในรอบชงิชนะเลศิ ใหล้ําดบัท ี1 - 2 ของแต่ละกลุ่ม

จบัสลากเขา้ช่องวงิท ี3 - 6 ลําดบัท ี3 - 4 จบัฉลาก เขา้สู่ช่องวงิท ี1, 2 , 7 , 8 



 

 

  6.2.2  การแข่งขันประเภทลู่ (ระยะสัน) ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน               

ใหท้าํการชงิชนะเลศิไดท้นัท ี

 6.3 การแขง่ขนัประเภทลู่ (ระยะสนั) หากสนามการแข่งขนัมจีาํนวน 6 ช่องวงิ การแข่งขนั                  

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี  

  6.3.1  ถ้ามนีักกฬีาเขา้แข่งขนัเกนิ 6 คน ให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหค้ดัเลอืกลําดบัท ี1 – 

3 ของแต่ละกลุ่มเพอืเขา้แขง่ขนัในรอบชงิชนะเลศิ โดยในรอบชงิชนะเลศิ  

ใหล้ําดบัท ี1 ของกลุ่มท ี  เขา้ช่องวงิท ี3  ใหลํ้าดบัท ี1 ของกลุ่มท ี  เขา้ช่องวงิท ี4   

ใหล้ําดบัท ี2 ของกลุ่มท ี  เขา้ช่องวงิท ี2  ใหลํ้าดบัท ี2 ของกลุ่มท ี  เขา้ช่องวงิท ี5  

ใหล้ําดบัท ี3 ของกลุ่มท ี  เขา้ช่องวงิท ี1  ใหลํ้าดบัท ี3 ของกลุ่มท ี  เขา้ช่องวงิท ี6 

  6.3.2 การแข่งขนัประเภทลู่ (ระยะสัน) ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขนัไม่เกิน 6 คน             

ใหท้าํการชงิชนะเลศิไดท้นัท ี

 6.4 การแขง่ขนักรฑีาประเภทลาน ใหท้าํการประลองคนละ 3 ครงั 

7. ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั 

 7.1 ห้ามผู้ฝึกสอนหรอืผู้ควบคุมทมีเขา้ไปสนามแข่งขนั เพอืแนะนํานักกฬีาในขณะทํา

การแขง่ขนั 

 7.2 ก่อนการแข่งขนั ให้ผู้ควบคุมทมีส่งบญัชรีายชอืนักกีฬาทจีะลงสนามและกําหนดตวั

ผูเ้ล่นทเีป็นตวัจรงิ  

 7.3 เมอืทมีใดไดส้่งบญัชแียกประเภทการแข่งขนัแล้ว จะขอเพมิเตมิหรอืแก้ไขใหท้นัตาม

เวลาอกีไม่ได ้

 7.4 เมอืส่งบญัชรีายชอืในรอบคดัเลือกแล้ว ไม่สามารถเปลยีนแปลงบญัชรีายชือในรอบ        

ชงิชนะเลศิได ้

8. อปุกรณ์การแข่งขนัและการแต่งกาย 

 8.1 นกักฬีาตอ้งเตรยีมอุปกรณ์การแข่งขนัมาเอง คอื รองเทา้วงิ 

 8.2 การแต่งกายจะตอ้งสวมชุดแขง่ขนัใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 

 8.3 อุปกรณ์การแขง่ขนั 

  8.3.1 ทุ่มนําหนกั ประเภท ชาย อายุไม่เกนิ 15 ปี นําหนัก 4.00 กโิลกรมั 

  8.3.2 ทุ่มนําหนกั ประเภท หญงิ อายุไม่เกนิ 15 ปี นําหนัก 3.65 กโิลกรมั 

  8.3.3 ทุ่มนําหนกั ประเภท ชาย ไม่จาํกดัอายุ นําหนัก 5.45 กโิลกรมั 

  8.3.4 ทุ่มนําหนกั ประเภท หญงิ ไมจ่ํากดัอายุ นําหนัก 4.00 กโิลกรมั 

  8.3.5 ขวา้งจกัร ประเภท ชาย อายุไม่เกนิ 15 ปี นําหนัก 1.00 กโิลกรมั 

  8.3.6 ขวา้งจกัร ประเภท หญงิ อายุไม่เกนิ 15 ปี  นําหนัก 1.00 กโิลกรมั 

  8.3.7 ขวา้งจกัร ประเภท ชาย ไม่จาํกดัอายุ นําหนัก 2.00 กโิลกรมั 

  8.3.8 ขวา้งจกัร ประเภท หญงิ ไม่จาํกดัอายุ นําหนัก 1.50 กโิลกรมั 

  8.3.9 พุ่งแหลน ประเภท ชาย อายุไม่เกนิ 15 ปี นําหนัก 600 กรมั 

  8.3.10 พุ่งแหลน ประเภท หญงิ อายุไมเ่กนิ 15 ปี  นําหนัก 600 กรมั 



 

 

  8.3.11 พุ่งแหลน ประเภท ชาย ไม่จาํกดัอายุ นําหนัก 800 กรมั 

  8.3.12 พุ่งแหลน ประเภท หญงิ ไมจ่าํกดัอายุ นําหนัก 600 กรมั 

  8.3.13 กระโดดไกลทุกประเภท ทุกรุ่นอายุ กระดานเรมิท ี1 เมตร 

9. มารยาทของนักกีฬา 

 ตลอดเวลาการแข่งขนัทุกคนต้องประพฤตตินให้เหมาะสมกบัการเป็นนักกีฬาทีด ีและต้อง

ปฏบิตัติามกตกิาการแข่งขนักรฑีา ของสหพนัธก์รฑีานานาชาต ิ(IAAF) ซงึสมาคมกรฑีาแห่งประเทศไทยฯ 

การละเมิดกติกาการแข่งขนัจนถึงกบัผู้ตดัสินสงัยุติการแข่งขนัให้ถือว่าเป็นความผดิร้ายแรง  ให้มีการ

พจิารณาโทษตามระเบยีบ 

10. รางวลัการแข่งขนั 

 ให้เป็นไปตามข้อกําหนด เรอืง ระเบียบการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา          

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง ว่าดว้ย การแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา         

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา   

 10.1 รางวลัการแข่งขนัแต่ละประเภท 

  รางวลัท ี1  เกยีรตบิตัร 

  รางวลัท ี2  เกยีรตบิตัร 

  รางวลัท ี3  เกยีรตบิตัร 

 10.2 รางวลัการแข่งขนั 

  10.2.1 ถว้ยรวมชนะเลศิกรฑีา 

11. การประท้วง 

 11.1 การประทว้งคุณสมบตัิของนักกฬีา ใหย้นืประทว้งพรอ้มแนบเอกสารเป็นลายลักษณ์

อักษรในเวลา 3 ชัวโมงหลังจากจบการแข่งขันต่อประธานการจัดการแข่งขัน และคําตัดสินของ

คณะกรรมการชขีาดถอืเป็นทสีนิสุด 

 11.2 ผู้ทสีามารถยนืประท้วงได้ คอืผู้บรหิารโรงเรยีน พร้อมเงนิประกนัค่าประท้วงครงัละ 

1,  บาท ถา้ผลการประทว้งเป็นความจรงิใหค้นืเงนิประกนัค่าประทว้ง แต่ถา้ไม่เป็นจรงิใหร้บิเงนิประกนั

ค่าประทว้งนัน และใหต้กเป็นกรรมสทิธขิองคณะกรรมการดําเนินงานจดัการแขง่ขนั 

 11.3 หา้มประทว้งคาํตดัสนิของกรรมการผูต้ดัสนิโดยเดด็ขาด 

12. หลกัฐานทีต้องแสดงก่อนการแข่งขนั 

 12.1 ใบรายชอืนักกฬีา 

 12.2 บตัรประจําตวัประชาชน กรณีนักกฬีาไม่มบีตัรประจําตวัประชาชนให้แสดงหนังสือ

ความเป็นนักเรยีนจากทางโรงเรยีนฉบบัจรงิ 

13. ปัญหาอนืใด 

 ปัญหาอนืใดนอกจากนีให้อยู่ในอํานาจดุลยพนิิจของคณะกรรมการผู้ชขีาดและคําตดัสนิถอื

เป็นทสีนิสุด 

 

 


