
 
 

 

ระเบียบการแข่งขันกรีฑา 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม 2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกรีฑา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” 
 ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ฉบับที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

ข้อ 4  ประเภทการแข่งขัน 
  4.1   ประเภทลู่ 

บุคคลชาย บุคคลหญิง 
วิ่ง      100  เมตร วิ่ง      100  เมตร 
วิ่ง      200  เมตร วิ่ง      200  เมตร 
วิ่ง      400  เมตร วิ่ง      400  เมตร 
วิ่ง      800  เมตร วิ่ง      800  เมตร 
วิ่ง    1,500  เมตร วิ่ง    1,500  เมตร 
วิ่ง    5,000  เมตร วิ่ง    3,000  เมตร                    
วิ่ง  10,000  เมตร วิ่ง    5,000  เมตร 
วิ่งข้ามรั้ว     110  เมตร วิ่งข้ามรั้ว     100  เมตร 
วิ่งข้ามรั้ว              400  เมตร วิ่งข้ามรั้ว              400  เมตร 
ทีมชาย ทีมหญิง 
วิ่งผลัด  4 X 100  เมตร 
วิ่งผลัด             4 X 400  เมตร 
วิ่งผลัด            3 X 800 เมตร 
วิ่งผลัด            4 X 200 เมตร 
วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) 
วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก 

วิ่งผลัด  4 X 100  เมตร 
วิ่งผลัด             4 X 400  เมตร 
วิ่งผลัด            3 X 800 เมตร 
วิ่งผลัด            4 X 200 เมตร 
ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400 
วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก  



 
 

 

 
4.2   ประเภทลาน 

บุคคลชาย บุคคลหญิง 
ขว้างจักร ขว้างจักร 
ทุ่มน้ าหนัก ทุ่มน้ าหนัก 
พุ่งแหลน พุ่งแหลน 
กระโดดไกล กระโดดไกล 
เขย่งก้าวกระโดด เขย่งก้าวกระโดด 
กระโดดสูง กระโดดสูง 

  
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ. 2562  ข้อ 10 และ ข้อ 11 

5.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ก าหนด 
ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

6.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาชายและหญิงเข้าแข่งขันได้ทุกประเภทรวมกันแล้วไม่เกิน  
45 คน 

6.2  การแข่งขันประเภทบุคคล ส่งได้ประเภทละ 2 คน  และนักกีฬา 1 คน เล่นได้ไม่เกิน 3 
รายการ 

6.3  การแข่งขันประเภททีม ส่งได้ประเภทละ 1 ทีม 
ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 

7.1 การแข่งขันรอบคัดเลือกประเภทใดมีเข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน  หรือ 8 ทีม ให้เลื่อนการ 
แข่งขันครั้งนั้นไปท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

7.2  สิทธิการแข่งขันผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย 
7.2.1ประเภทลู่ คัดผู้ชนะท่ี 1-3 ของแต่ละพวก และเวลาที่ดีอีก 2 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ

รวม 8 คน 
7.2.2 ประเภทลาน คัดผู้ท าสถิติที่ดีที่สุดในรอบคัดเลือก 3 ครั้ง เข้าในรอบสุดท้าย 8 คน

7.3  ล าดับความสูงของการเลื่อนไม้พาดกระโดด 
7.3.1 กระโดดสูงชาย ความสูงขั้นทดลองฝึกซ้อมวางไม้พาดที่ข้ันความสูง 1.50 เมตร   

และ 1.55 เมตร ขั้นเริ่มแข่งขันความสูงจะเริ่มขั้น 1.60, 1.65, 1.70, 1.75 เมตรและข้ันต่อไปจะเลื่อนขึ้นข้ันละ  
3 เซนติเมตร 

7.3.2 กระโดดสูงหญิง ความสูงขั้นทดลองฝึกซ้อมวางไม้พาดที่ขั้นความสูง 1.30 เมตร  
และ 1.35 เมตร ขั้นเริ่มแข่งขันความสูงจะเริ่มข้ัน 1.40, 1.45, 1.50, 1.55, 1.60 เมตร  และขั้นต่อไปจะเลื่อน
ขึ้นข้ันละ 3 เซนติเมตร 



 
 

 

7.3.3 กระดานเริ่มเขย่งก้าวกระโดด ประเภทชาย เริ่มระยะ 11 เมตร  ประเภทหญิงเริ่ม
ระยะ 9 เมตร 

7.4 การจับสลากเพ่ือเลือกช่องวิ่ง ส าหรับนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบต่อไป  
ฝ่ายทะเบียนหรือผู้แทนจะเป็นผู้จับสลากช่องวิ่งตามกติกา 

ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 
 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ 

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
 ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยอุปกรณ์การ 
แข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกรีฑาแห่ง 
ประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 
 ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

10.1 ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนที่มีชื่อไว้ในใบสมัคร 2 คนเท่านั้น มีสิทธิเข้าประชุมหรือยื่นเรื่อง 
ประท้วงในข้อปัญหาการแข่งขัน 

10.2  ผู้จัดการทีมต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขัน และก าหนดการแข่งขันให้นักกีฬาของตน
ทราบโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์ของทีม 

10.3 ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอน จะต้องส่งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อฝ่ายทะเบียน ณ ที่
รายงานตัวก่อนเวลาเริ่มแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที ของประเภทลู่ และประเภทลาน 40 นาที และนักกีฬา
จะต้องอยู่ในบริเวณที่นายทะเบียนก าหนดไว้ ยกเว้นนักกีฬาคนเดียวที่ท าการแข่งขันหลายประเภทและก าลัง
แข่งขันอยู่ในสนาม ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนจะรายงานตัวแทนก็ได้ นักกีฬาใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 10.3 ฝ่าย
ทะเบียนจะตัดชื่อออกจากการแข่งขันในประเภทนั้นๆ 

10.4 ในการแข่งขันวิ่งผลัด ให้ส่งรายชื่อล าดับนักกีฬาของการแข่งขันวิ่งผลัดก่อนการแข่งขัน    
1 ชั่วโมง ที่ฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา 

10.5 นักกีฬาที่มีชื่อการแข่งขันในประเภทประเภทหนึ่งไม่รายงานตัวเข้าร่วม และ ไม่มีเหตุผล
แสดงเป็นลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้ นักกีฬานั้นจะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันประเภทอ่ืนๆ ที่เหลือทุกประเภท
ตามกติกา 

10.6  เพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรม  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  ผู้เล่นของทีม หรือ
บุคคลนอกจะไม่มีสิทธิ์เข้าภายในบริเวณรั้วสนามแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ  ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกเชิญออกจากภายใน
บริเวณสนาม และถ้ายังฝ่าฝืนเกี่ยวกับนักกีฬานั้นๆ อาจถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจาก การแข่งขันตามประเภทที่ก าลัง
ท าการแข่งขันนั้นๆ ก็ได้ 

10.7 นักกีฬาที่ท าการแข่งขันเสร็จลงเมื่อได้อันดับชนะเลิศและรองชนะเลิศ ให้ไปรายงานตัวกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีมอบเหรียญรางวัลต่อไป 



 
 

 

10.8  เมื่อได้รายงานตัวเข้าแข่งขันแล้ว ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนอาจสั่งให้นักกีฬาไม่ลงท าการ
แข่งขันก็ได้หากเห็นว่านักกีฬาผู้นั้นยังต้องแข่งขันกีฬาประเภทอ่ืนอีกแต่ทั้งนี้ต้องแจ้งการตกลงใจนั้นให้ฝ่าย
ทะเบียนด้วย 

10.9  ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และต้อง
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ หากประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน  
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

10.10  ให้ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนทุกคน ต้องส่งใบยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ลงท าการแข่งขั น 
และก่อนการแข่งขัน 1 วัน   

10.11 ให้นักกีฬามารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายทะเบียนเพ่ือเตรียมลงสู่สนามตามเวลา
ที่ก าหนด 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32”กาสะลอง
ค าเกมส์” 
 ข้อ 12 การประท้วง 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 16 ส าหรับกรีฑา ภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นไม่เกิน 30 นาที 
  ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ.2562 ข้อ 18 
  ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ                     
ครั้งที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                                            กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
 


