ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬากรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัส 01 - 01
……………………………………..
เพื่อใหการจัดการแขงขันกีฬากรีฑา ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ง43
ที่ เปนไป
ดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตาม ความในขอ 36 แหง ระเบียบ คณะกรรมการ บริหาร กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย จึงกําหนดใหการจัดการแขงขันกีฬากรีฑา ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 43 ดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบและกติกาการแขงขัน
1.1 ใหใช ระเบียบ คณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
1.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธกรีฑานานาชาติ
(IAAF) ฉบับที่สมาคม กีฬา
กรีฑา แหง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหการรับรองและประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน
แตทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 2. ประเภทการแขงขัน
2.1 ประเภทลู บุคคลชาย
2.1.1 วิ่ง
100 เมตร
2.1.2 วิ่ง
200 เมตร
2.1.3 วิ่ง
400 เมตร
2.1.4 วิ่ง
800 เมตร
2.1.5 วิ่ง
1,500 เมตร
2.1.6 วิ่ง
5,000 เมตร
2.1.7 วิ่ง
10,000 เมตร
2.1.8 วิ่งขามรั้ว
110 เมตร
2.1.9 วิ่งขามรั้ว
400 เมตร
2.1.10 วิ่งวิบาก
3,000 เมตร
2.1.11 เดิน
10,000 เมตร
2.2 ประเภทลาน บุคคลชาย
2.2.1 ทุมน้ําหนัก
2.2.2 ขวางจักร
2.2.3 ขวางคอน
2.2.4 พุง แหลน
2.2.5 กระโดดไกล
2.2.6 กระโดดสูง
2.2.7 กระโดดค้ํา
2.2.8 เขยงกาวกระโดด
2.3 ประเภทผสม บุคคลชาย
2.3.1 ทศกรีฑา
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2.4 ประเภทลู ทีมชาย
2.4.1 วิ่งผลัด 4X100 เมตร
2.4.2 วิ่งผลัด 4X400 เมตร
2.5 ประเภทลู บุคคลหญิง
2.5.1 วิ่ง
2.5.2 วิ่ง
2.5.3 วิ่ง
2.5.4 วิ่ง
2.5.5 วิ่ง
2.5.6 วิ่ง
2.5.7 วิ่ง
2.5.8 วิ่งขามรั้ว
2.5.9 วิ่งขามรั้ว
2.5.10 เดิน
2.6 ประเภทลาน บุคคลหญิง
2.6.1 ทุมน้ําหนัก
2.6.2 ขวางจักร
2.6.3 ขวางคอน
2.6.4 พุง แหลน
2.6.5 กระโดดไกล
2.6.6 กระโดดสูง
2.6.7 กระโดดค้ํา
2.6.8 เขยงกาวกระโดด
2.7 ประเภทผสม บุคคลหญิง
2.7.1 สัตตกรีฑา
2.8 ประเภทลู ทีมหญิง
2.8.1 วิ่งผลัด
4X100
2.8.2 วิ่งผลัด
4X400

100 เมตร
200 เมตร
400 เมตร
800 เมตร
1,500 เมตร
5,000 เมตร
10,000 เมตร
100 เมตร
400 เมตร
5,000 เมตร

เมตร
เมตร

ขอ 3. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
3.1 ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
3.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติ ที่สมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทย ฯ กําหนด
ขอ 4. จํานวนผูเขาแขงขัน
ใหแตละมหาวิทยาลัยสงนักกีฬาชายและหญิงสมัครเขารวมการ แขงขันได รวมกันแลว
ไมเกิน 44 คน
4.1 ประเภทบุคคล ใหแ ตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน
โดยในประเภทบุคคล อนุญาตใหนักกีฬาผูแทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬา
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มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่
43
ลงทําการแขงขันไดประเภทละไมเกิน 1 คน
4.2 ประเภททีม
4.2.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน1 ทีม
4.2.2 ในกรณีนกั กีฬาในนามผูแ ทนประเทศไทย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43
ใหลงทําการแขงขันไดโดยมีจํานวนนักกีฬา ในทีมชาย ไมเกิน1 คน และในทีมหญิงไมเกิน 1 คน
4.2.3 นักกีฬาตามขอ 4.2.2 อนุญาตใหลงทําการแขงขันไดเพียง 1 คน ในแตละ
ประเภทเทานั้น ไมอนุญาตใหนักกีฬาที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้ เปลี่ยนตัวกันโดยเด็ดขาด หากมีความประสงค
จะเปลี่ยนตัวนักกีฬาดังกลาว นักกีฬาที่จะเปลี่ยนตัวแทน ตองไมมีคุณสมบัติตามขด 4.2.2
4.3 ใหมีเจาหนาที่ทีมไดไมเกิน 4 คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม1 คน และผูฝกสอน3 คน
ขอ 5. วิธีจัดการแขงขัน
5.1 ใหจัดการแขงขันใหเสร็จสิ้นภายใน5 วัน โดยในแตละวันใหมีรายการแขงขัน ดังนี้

วันแรก

รายการ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ประเภท
วิ่ง 5,000 เมตร
ทุมน้ําหนัก
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
พุง แหลน
กระโดดไกล
ทุมน้ําหนัก
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
ทุมน้ําหนัก
กระโดดไกล
กระโดดสูง
ทุมน้ําหนัก
ขวางฆอน
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

รอบ
คัดเลือก
คัดเลือก
ทศกรีฑา 1
รอบแรก
รอบแรก
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา 2
คัดเลือก
รอบแรก
รอบแรก
ทศกรีฑา 3
คัดเลือก
ทศกรีฑา 4
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
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120
121
122
123

กระโดดไกล
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

คัดเลือก
ทศกรีฑา 5
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

วันที่สอง
รายการ
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

ประเภท
กระโดดค้ํา
วิ่งขามรั้ว 110 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
ขวางจักร
วิ่ง 200 เมตร
ขวางคอน
กระโดดค้ํา
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
ทุมน้ําหนัก
พุง แหลน
กระโดดไกล
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
ขวางจักร
เดิน 10,000 เมตร
วิ่ง 5,000 เมตร
วิ่ง 1,500 เมตร

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

รอบ
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา 6
รอบแรก
ทศกรีฑา 7
รอบแรก
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา 8
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา 9
ชิงชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา 10

วันที่สาม
รายการ
301
302
303

ประเภท
ขวางจักร
กระโดดไกล
กระโดดสูง

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย

รอบ
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

5

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

วิ่ง 800 เมตร
วิ่ง 800 เมตร
วิ่งผลัด 4X100 เมตร
ขวางจักร
กระโดดค้ํา
วิ่งผลัด 4X100 เมตร
วิ่งขามรั้ว 400 เมตร
วิ่งขามรั้ว 400 เมตร
ขวางจักร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 1,500 เมตร
วิ่ง 1,500 เมตร
เดิน 5,000 เมตร
วิ่ง 5,000 เมตร

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
รอบแรก
รอบแรก
รอบแรก
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
คัดเลือก
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

ประเภท
วิ่งขามรั้ว 100 เมตร
พุง แหลน
วิ่ง 1,500 เมตร
วิ่ง 1,500 เมตร
กระโดดสูง
พุง แหลน
วิ่งผลัด 4X100 เมตร
วิ่งผลัด 4X100 เมตร
วิ่งขามรั้ว 400 เมตร
วิ่งขามรั้ว 400 เมตร
ทุมน้ําหนัก
เขยงกาวกระโดด
กระโดดสูง

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

รอบ
สัตตกรีฑา 1
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
สัตตกรีฑา 2
คัดเลือก
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
สัตตกรีฑา 3
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

วันที่สี่
รายการ
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
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414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

ขวางจักร
วิ่งขามรั้ว 400 เมตร
วิ่งขามรั้ว 400 เมตร
วิ่งผลัด 4X100 เมตร
วิ่งผลัด 4X100 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร
วิ่งผลัด 4X400 เมตร
วิ่งผลัด 4X400 เมตร
วิ่ง 800 เมตร
วิ่ง 800 เมตร

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
สัตตกรีฑา 4
ชิงชนะเลิศ
รอบแรก
รอบแรก
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

วันที่หา
รายการ
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

ประเภท
วิ่ง 10,000 เมตร
วิ่ง 10,000 เมตร
ทุมน้ําหนัก
กระโดดไกล
วิ่งขามรั้ว 100 เมตร
วิ่งขามรั้ว 110 เมตร
วิ่งผลัด 4X400 เมตร
วิ่งผลัด 4X400 เมตร
พุง แหลน
วิ่งขามรั้ว 100 เมตร
วิ่งขามรั้ว 110 เมตร
วิ่ง 800 เมตร
วิ่ง 800 เมตร
พุง แหลน
เขยงกาวกระโดด
วิ่งขามรั้ว 100 เมตร
วิ่งขามรั้ว 110 เมตร

เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

รอบ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
สัตตกรีฑา 5
รอบแรก
รอบแรก
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
สัตตกรีฑา 6
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

7

518
519
520

วิ่ง 800 เมตร
วิ่งผลัด 4X400 เมตร
วิ่งผลัด 4X400 เมตร

หญิง
หญิง
ชาย

สัตตกรีฑา 7
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

5.2 ในการแขงขันประเภทกระโดดค้ําชาย - หญิง ประเภทขวางคอน ชาย –หญิง ประเภท
กระโดดสูง ชาย – หญิง ประเภท ทศกรีฑา ชาย และสัตต กรีฑา หญิง หากมีผูสมัครเขาแขงขันไมครบ
6 มหาวิทยาลัย ใหจัดการแขงขันไดตามปกติแตตองไมนอยกวา 4 มหาวิทยาลัย ถามีผูสมัครเขาแขงขัน
นอยกวา 4 มหาวิทยาลัย ไมอนุญาตใหจัดการแขงขัน
5.3 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ รายการแขงขันในแตละวัน ใหคณะกรรมการจัดการ
แขงขันรวมกับสมาคมกรีฬากรีฑาแหงประเทศไทยฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความจําเปน
5.4 ในการแขงขันรอบคัดเ ลือกคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูดําเนินการจับ สลาก
เลือกชองวิ่งให
5.5 ในกรณี ที่ผูเขาแขงขันมารายงานตัวไมครบในรอบคัดเลื
อก คณะกรรมการ
จัดการ แขงขันจะจัดพวกเขาแขงขันไดใหมตามความเหมาะสม
5.6 เมื่อ หมดเวลารายงานตัวตอฝายเรียกตัวนัก กีฬา ถามีผู เขาแขงขัน รายงานตัว
ไมเกิน 8 ชองวิ่ง หรือ 8 ทีม ใหยกไปทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
ขอ 6. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน

ขอ 7. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
7.1 ชุดแขงขันใหเปนไปตามระเบียบและกติกาของสมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทยฯ
7.2 อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน
8.1 ผูเขารวมการ แขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความ รวมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
8.2 ใหผูเขาแขงขันไปรายงาน ตัวตอฝายเรียกตัวนักกีฬาใหเสร็จสิ้นกอนเวลา แขงขัน
ที่กําหนด 30 นาที ของประเภทลู และ 40 นาทีของประเภทลาน
8.3 ในการแขงขัน วิ่งผลัด ใหสงรายชื่อลําดับนักกีฬาของการ แขงขันวิ่งผลัดกอนการ
แขงขัน 1 ชั่วโมงที่ฝายเรียกตัวนักกีฬา
8.4 อนุญาตใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนไปรายงานตัว แทนผูเขาแขงขันที่กําลังแขง ขัน
รายการอื่นอยูได
8.5 การประชุมผูจัดการทีมใหคณะกรรมการจัดการแขง ขันกําหนดวัน เวลาและสถานที่
การประชุมกอนการแขงขันจะเริ่มขึ้น 1 วัน
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8.6 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองป ระพฤติตนใหสม กับ ความเปนนักกีฬาที่ดี
และตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
8.7 ผูเขาเขงขันคนใดหรือทีมใด สมั ครเขารวมการแขงขันหลายประเภท หากไมยืนยัน
รายชื่ อเขารวมการแขงขันในบางประเภท ผูเขาแขงขันคนนั้นยังมีสิทธิเขารวมการแขงขั นในประเภทอื่นได
กรณีที่ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดยืนยันรายชื่อเข ารวมการแขงขันในประเภทใดแลว ไมลงแขงขันตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควรใหตัดสิทธินักกีฬาดังกลาวออกจากการแขงขันในทุกรายการ
ยกเวนรายการที่ ไดทําการแขงขันเสร็จสิ้นไ ปแลว ในกรณีดังกลาวใหคณะกรรมการจัดการ แขงขันรายงาน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ผานคณะอนุกรรมการฝา ยสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ เพื่อพิจารณาโทษตอไป
8.8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องตนตาม
สมควรแกกรณีและหากเห็นวาไมเพียงพอ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมตอไป
ขอ 9. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 10. การประทวงและการอุธรณ
ใหเปนไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แหง ประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

ดังนี้

ขอ 11. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาตามที่ยืนยันรายชื่อลงทําการแขงขันจริง

รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 12. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชประกาศ นี้ ใหคณะอนุกรรมการฝายสงเสริมกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 13. ใหคณะอนุกรรมการฝ ายสงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2558
(รองศาสตราจารยธนิต ธงทอง)
ประธานคณะทํางานจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43

