
๑ 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกรีฑา  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  จังหวัดเชียงใหม 

*********************** 
 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
แหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกรีฑา  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
 อาศัยอํานาจตามความใน  หมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
แหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขันกรีฑา  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
  ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธกรีฑานานาชาติ ( IAAF) ซ่ึงสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน  แตท้ังนี้  ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน  
  ๕.๑ ประเภทลูบุคคลชาย  มีรายการแขงขัน  ดังนี้  
   ๕.๑.๑  วิ่ง ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๒  วิ่ง ๒๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๓  วิ่ง ๔๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๔  วิ่ง ๘๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๕  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๖  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร  
   ๕.๑.๗  วิ่ง  ๑๐,๐๐๐ เมตร  
  ๕.๒ ประเภทลูบุคคลหญิง  มีรายการแขงขัน  ดังนี้ 
   ๕.๒.๑  วิ่ง ๑๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๒  วิ่ง ๒๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๓  วิ่ง ๔๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๔  วิ่ง ๘๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๕  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  

 



๒ 

   ๕.๒.๖  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร  
   ๕.๒.๗  วิ่ง   ๑๐,๐๐๐ เมตร 
  ๕.๓ ประเภทลูทีมชาย  มีรายการแขงขัน  ดังนี้ 
   ๕.๓.๑  วิ่งผลัด ๔  X ๑๐๐    เมตร 
   ๕.๓.๒  วิ่งผลัด ๔  X ๔๐๐    เมตร 
   ๕.๓.๓  วิ่งผลัด ๓  X ๘๐๐    เมตร 
   ๕.๓. ๔  วิ่งผลัดเมดเลย (medley) (๑๐๐ เมตร  ๒๐๐ เมตร ๓๐๐  เมตร  และ ๔๐๐ เมตร) 
  ๕.๔ ประเภทลูทีมหญิง  มีรายการแขงขัน  ดังนี้ 
   ๕.๔.๑  วิ่งผลัด ๔  X ๑๐๐    เมตร 
   ๕.๔.๒  วิ่งผลัด ๔  X ๔๐๐    เมตร 
   ๕.๓.๓  วิ่งผลัด ๓  X ๘๐๐    เมตร 
   ๕.๔. ๔  วิ่งผลัดเมดเลย (medley) (๑๐๐ เมตร  ๒๐๐ เมตร ๓๐๐  เมตร  และ ๔๐๐ เมตร) 
  ๕.๕ ประเภทลานบุคคลชาย  มีรายการแขงขัน  ดังนี้  
   ๕.๕.๑  ทุมน้ําหนัก  
   ๕.๕.๒  ขวางจักร  
   ๕.๕.๓  พุงแหลน  
   ๕.๕.๔  กระโดดไกล  
   ๕.๕.๕  เขยงกาวกระโดด  
   ๕.๕.๖  กระโดดสูง  
  ๕.๖ ประเภทลานบุคคลหญิง  มีรายการแขงขัน  ดังนี้  
   ๕.๖.๑  ทุมน้ําหนัก  
   ๕.๖.๒  ขวางจักร  
   ๕.๖.๓  พุงแหลน  
   ๕.๖.๔  กระโดดไกล  
   ๕.๖.๕  เขยงกาวกระโดด  
   ๕.๖.๖  กระโดดสูง  

 ขอ ๖   คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
    ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๑  
 ขอ ๗  จํานวนผูเขาแขงขัน  
  ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันตามประเภทท่ีจัดแขงขันนั้น  โดยจํากัดจํานวน  
ดังนี้  
  ๗.๑ ประเภทบุคคล  ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน ๒ คน ไมจํากัด
รายการแขงขัน 
  ๗.๒ ประเภททีม  ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละ ๑ ทีม   
  ๗.๓ ใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๔ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอนหรือผูชวย       
ผูฝกสอน๓ คน  
 



๓ 

 ขอ ๘   วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ  
  ๘.๑ รายการแขงขัน  ใหมีการแขงขันไมนอยกวา ๒ วัน  แตไมเกิน ๓ วัน 
  ๘.๒ ในการแขงขันรอบคัดเลือก  คณะกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาเปนผูดําเนินการจับ
สลากเลือกชองวิ่งเอง  และในการแขงขันรอบตอไป  ใหจัดชองวิ่งตามสถิติการแขงขันรอบท่ีผานมาโดยเรียงลําดับ
จากชองวิ่ง ๓ หรือ ๔ และ ๒, ๑,๕, ๖, ๗, และ ๘ 
  ๘.๓ ในกรณีท่ีผูเขาแขงขันมารายงานตัวไมครบในรอบคัดเลือก  คณะกรรมการจัดการแขงขันฝาย
เทคนิคกีฬาจะจัดพวกเขาแขงขันใหใหมตามความเหมาะสม 
  ๘.๔ การคัดเลือกผูเขาแขงขันประเภทลูเขารอบสุดทาย  ใหทําการคัดเลือกผูเขาแขงขันประเภทลู
บุคคลในรายการแขงขันวิ่งระยะไมเกิน ๘๐๐ เมตร  และประเภททีม ดังนี้ 
   ๘.๔.๑ กรณีการคัดเลือก ๒ กลุม ใหคัดผูชนะท่ี ๑-๓ ของแตละกลุม และผูท่ีทําเวลาดีอีก ๒ คน             
เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 
   ๘.๔.๒ กรณีการคัดเลือก ๓ กลุม ใหคัดผูชนะท่ี ๑-๒ ของแตละกลุม และผูท่ีทําเวลาดีอีก ๒ คน             
เขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 
   ๘.๔.๓ กรณีการคัดเลือก ๔ กลุม ใหคัดผูชนะท่ี ๑ ของแตละกลุม และผูท่ีทําเวลาดีอีก ๔ คน               
เขาแขงขันในรอบตอไป 
  ๘.๕ ในกรณีท่ีมีทีมแขงขันนอยกวา ๔ ทีม (1-3 ทีม) ไมจัดการแขงขัน  
 ๘.๖ เม่ือหมดเวลารายงานตัวตอฝายเรียกตัวนักกีฬา ถามีผูเขาแขงขันรายงานตัวไมเกิน ๘ ชองวิ่ง
หรือ ๘ ทีม  ใหยกไปทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 
 ๘.๗ ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับรายการแขงขันในแตละวัน  ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฝาย
เทคนิคกีฬาท่ีจัดการแขงขันกรีฑาพิจารณาดําเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

         ขอ ๙  กําหนดการแขงขัน 
 คณะกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน  และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปนแตตองไมขัดหรือแยงตอ
ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
 ๑๐.๑ ชุดแขงขันใหเปนไปตามระเบียบและกติกาของสหพันธกรีฑานานาชาติและสมาคมกรีฑา             
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 ๑๐.๒ อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดย
เปนอุปกรณแขงขันท่ีสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง 

 ขอ ๑๑ ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ๑๑.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑๑.๒ ใหผูเขาแขงขันไปรายงานตัวตอฝายเรียกตัวนักกีฬาใหเสร็จสิ้นกอนเวลาแขงขันท่ีกําหนด   
๓๐ นาที ของประเภทลู  และ ๔๐ นาทีของประเภทลาน 
 ๑๑.๓ ในการแขงขันวิ่งผลัด  ใหสงรายชื่อลําดับนักกีฬาของการแขงขันวิ่งผลัดกอนการแขงขัน       
๑ ชั่วโมง ท่ีฝายเรียกตัวนักกีฬา 
 ๑๑.๔ อนุญาตใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนไปรายงานตัวแทนผูเขาแขงขันท่ีกําลังแขงขันรายการอ่ืนได 



๔ 

 ๑๑ .๕ การประชุมผูจัดการทีมใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีการประชุมกอนการแขงขันเริ่มข้ึน ๑ วัน 
 ๑๑.๖ ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และตอง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑๑.๗ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน  ใหหมดสิทธิ์ลงทําการแขงขันรายการ
แขงขัน  ครั้งถัดไปอีก ๑ รายการแขงขัน 
 ๑๑.๘ ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุอัน
สมควร หรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยูใหปรับเปนแพ  ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน
ฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขัน และพิจารณาโทษตามหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และ ขอ 
๓๑ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑๒ รางวัลการแขงขัน 
 ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีตามท่ีลงทําการแขงขันจริง 
ดังนี้ 
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  

 ขอ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
    ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ อนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน 
 ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
    ใหเปนไปตามหมวด ๑๐, ๑๑ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวดขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑      
แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย    
ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้   ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและคําวินิจฉัยชี้ขาดใหถือ เปน
ท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน เชื้อไทย) 
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ี ๓๔ 


