
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓7 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
*********************** 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย               
ครั้งที่ 37 

อาศัยอ านาจตามความใน  หมวด 16 ข้อ 45 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย        
ครั้งที่ ๓7” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

  ๔.๑ ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                        
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 
  ๔.๒  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของกรีฑาโลก (World Athletics: WA) ซึ่งสมาคมกรีฑา           
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ 

  ข้อ ๕  ประเภทการแข่งขัน 
       ๕.๑   วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย 
       ๕.2   วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง 
       ๕.3   วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย  
       ๕.4   วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง 
       ๕.5   วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย   
       ๕.6   วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง 
       ๕.7   วิ่ง ๘๐๐ เมตรชาย  
       ๕.8   วิ่ง ๘๐๐ เมตรหญิง 
       ๕.9   วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตรชาย  
       ๕.10  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตรหญิง 
       ๕.11  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตรชาย  
       ๕.12  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตรหญิง 
       ๕.13  วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตรชาย   
       ๕.14  วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตรหญิง 

 

 



๒ 
 

       ๕.15  วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตรชาย  
       ๕.16  วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตรหญิง 
       ๕.17  วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย   
       ๕.18  วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง 
       ๕.19  วิ่งผลัดต่างระยะ ชาย   
       5.20  วิ่งผลัดต่างระยะ หญิง     
       ๕.21  วิ่งผลัดผสม ๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย 2 คน หญิง 2 คน 
       ๕.22  กระโดดไกลชาย   
       ๕.23  กระโดดไกลหญิง 
       ๕.24  เขย่งก้าวกระโดดชาย  
       ๕.25  เขย่งก้าวกระโดดหญิง 
       ๕.26  ขว้างจักรชาย  
       4.27  ขว้างจักรหญิง 
       ๕.28  ทุ่มน้ าหนักชาย  
       ๕.39  ทุ่มน้ าหนักหญิง 
       ๕.30  พุ่งแหลนชาย  
       ๕.31  พุ่งแหลนหญิง 

 

ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

             ให้เป็นไปตามหมวด 2 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมงคล                
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕63  
  ข้อ ๗  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
           ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันตามประเภทที่จัดแข่งขันนั้น โดย
จ ากัดจ านวน ดังนี้  
  ๗.๑  ประเภทบุคคล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คน             
ไม่จ ากัดรายการแข่งขัน 

๗.๒  ประเภททีม  ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม   
๗.๓  ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน              

หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๓ คน  

  ข้อ ๘  วิธีการจัดการแข่งขันและหลักเกณฑ์ 
    ๘.๑ รายการแข่งขัน  ให้มีการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๒ วัน แต่ไม่เกิน ๓ วัน 
  ๘.๒ การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันประเภทลู่เข้ารอบสุดท้าย  ให้ท าการคัดเลือกผู้เข้า
แข่งขันประเภทลู่บุคคลในรายการแข่งขันวิ่งระยะไม่เกิน ๘๐๐ เมตร  และประเภททีม ดังนี้ 
                       ๘.๒.๑  กรณีการคัดเลือก ๒ พวก ให้คัดผู้ชนะที่ ๑-๓ ของแต่ละกลุ่ม และ 
ผู้ที่ท าเวลาดี อีก ๒ คน เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
                       ๘.๒.๒  กรณีการคัดเลือก ๓ พวก ให้คัดผู้ชนะที่ ๑ - ๒ ของแต่ละกลุ่ม และผู้ที่
ท าเวลาดี อกี ๒ คน เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
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          ๘.๒.๓  กรณีการคัดเลือก ๔ พวก ให้คัดผู้ชนะที่ ๑ ของแต่ละกลุ่ม และ 
ผู้ที่ท าเวลาดี อีก ๔ คน เข้าแข่งขันในรอบต่อไป 
    ๘.๓ ในการแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา               
เป็นผู้ด าเนินการจับสลากเลือกช่องวิ่งเอง  และในการแข่งขันรอบต่อไป  ให้จัดช่องวิ่ง ดังนี้ 
   ๘.๓.๑ ให้ผู้ชนะอันดับดีที่สุด ๔ อันดับแรก จับฉลากช่องวิ่ง ๓, ๔, ๕ และ ๖  
   ๘.๓.๒ ถัดมาให้ผู้ชนะอันดับที ่๕ ถึง ๖ จับฉลากช่องวิ่ง ๗ และ ๘  
   ๘.๓.๓ และสองอันดับสุดท้าย จับฉลากช่องวิ่ง ๑ และ ๒ 
        ๘.๔  ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ครบในรอบคัดเลือกคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาจะจัดพวกเข้าแข่งขันให้ใหม่ตามความเหมาะสม 
  ๘.๕  ในกรณีที่มีทีมแข่งขันน้อยกว่า ๕ ทีม (๕ มหาวิทยาลัย) ไม่จัดการแข่งขัน 
 ๘.๖  เมื่อหมดเวลารายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว            
ไม่เกิน ๘ ช่องวิ่งหรือ ๘ ทีม  ให้ยกไปท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
 ๘.๗  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน ให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาที่จัดการแข่งขันกรีฑาพิจารณาด าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๙  ก าหนดการแข่งขัน 
             คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็นแต่ต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย                  
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 ๑๐.๑  ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาของกรีฑาโลก และสมาคมกรีฑา
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๑๐.๒  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่าย
เทคนิคกีฬา  โดยเป็นอุปกรณ์แข่งขันท่ีสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง 

ข้อ ๑๑ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๑๑.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา  กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
อย่างเคร่งครัด 
 ๑๑.๒  ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา
แข่งขันท่ีก าหนด ๓๐ นาที ของประเภทลู่  และ ๔๐ นาทีของประเภทลาน 
 ๑๑.๓  ในการแข่งขันวิ่งผลัด ให้ส่งรายชื่อล าดับนักกีฬาของการแข่งขันวิ่งผลัดก่อน
การแข่งขัน ๑.๓๐ ชั่วโมง ที่ฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา 
 ๑๑.๔  อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัวแทนผู้เข้าแข่งขันที่ก าลัง
แข่งขันรายการอ่ืนได ้
 ๑๑.๕  การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น ๑ วัน โดยให้ผู้จัดการทีมยืนยันรายชื่อ               
และรายการในวันประชุมผู้จัดการทีม 
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 ๑๑.๖  ตลอดเวลาการแข่งขันผู้ เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความ                
เป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ๑๑.๗  ผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ถูกตัดสินสั่งให้ออกจากการแข่งขัน ให้หมดสิทธิ์ลงท าการ
แข่งขันรายการแข่งขัน ครั้งถัดไปอีก ๑ รายการแข่งขัน 
 ๑๑.๘  ผู้ เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่                  
ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแข่งขันที่ก าลังด าเนินอยู่ให้ปรับเป็นแพ้  ในกรณีดังกล่ าวให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และพิจารณาโทษตาม
หมวด 12 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน 
 ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามที่               
ลงท าการแข่งขันจริง ดังนี้ 
   รางวัลที่ ๑ เหรียญชุบทองพร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลที่ ๒ เหรียญชุบเงินพร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลที่ ๓ เหรียญชุบทองแดง   พร้อมเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยความ
เห็นชอบ ของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 

ข้อ ๑๔ การประท้วง อุทธรณ์ และบทลงโทษ 
 ให้เป็นไปตามหมวด ๑๐, ๑๑ และ หมวด ๑๒ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย   
ครั้งที่ ๓7 รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่าย
เทคนิคกีฬา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัยชี้
ขาดให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
     กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ 

 


