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โครงการ  Sports Hero กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2020 
ระเบียบการแข่งขัน 

  

   1. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน 
      การแข่งขัน Sports Hero “กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปกิ 2020 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 10-13  ตุลาคม 2557 
2. ประเภทอายุ แบ่งเป็น 2 เกณฑ์อายุ 

      2.1 นักเรียน ชาย - หญิง อายุต่่ากว่า 18 ปี (ต้องเกิดในปี 2540 – 2541 – 2542) 
      2.2 นักเรียน ชาย - หญิง อายุต่่ากว่า 15 ปี (ต้องเกิดในปี 2543 – 2544 - 2545) 

3. ประเภทการแข่งขัน 
      3.1 นักเรียน อายุต่่ากว่า 18 ปี 
   ชาย 1. วิ่ง  100 เมตร   หญิง  1. วิ่ง  100 เมตร 
     2. วิ่ง  200 เมตร    2. วิ่ง  200 เมตร 
     3. วิ่ง  400 เมตร    3. วิ่ง  400 เมตร 
     4. วิ่ง  800 เมตร    4. วิ่ง  800 เมตร 
     5. วิ่ง          1,500 เมตร    5. วิ่ง          1,500 เมตร 
     6. วิ่ง          5,000 เมตร    6. วิ่ง          3,000 เมตร 
     7. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร    7. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร 
     8. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร    8. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
      9. วิ่งผลัด      4X100 เมตร   9. วิ่งผลัด      4X100 เมตร 
    10. วิ่งผลัด    4X400 เมตร   10. วิ่งผลัด    4X400 เมตร 
    11. วิ่งวิบาก    2,000 เมตร   11. เดิน          3,000 เมตร 
    12. เดิน         5,000 เมตร    12. วิ่งวิบาก 2,000 เมตร 
    13. กระโดดไกล     13. กระโดดไกล 
    14. กระโดดสูง     14. กระโดดสูง 
    15. กระโดดค้่า     15. เขย่งก้าวกระโดด 
    16. เขย่งก้าวกระโดด    16. กระโดดค้่า  
                 17. ขว้างจักร     17. ขว้างจักร 
    18. ทุ่มน้่าหนัก     18. ทุ่มน้่าหนัก 
    19. ขว้างค้อน     19. พุ่งแหลน 
                                                       20. พุ่งแหลน      20. ขว้างค้อน 
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       3.2 นักเรียน อายุต่่ากว่า 15 ปี ชาย - หญิง 
     1. วิ่ง    60  เมตร 
     2. วิ่ง  100 เมตร 
     3. วิ่ง  300 เมตร 
     4. วิ่ง   600 เมตร 
     5. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย / วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง 
     6. ว่ิงข้ามรั้ว 200 เมตร 
      7. วิ่งผลัด   4X100 เมตร 
     8. วิ่งผลัด   4X300 เมตร 
     9. กระโดดไกล 
    10. กระโดดสูง 
    11. ขว้างจักร 
    12. ทุ่มน้่าหนัก 
    13. พุ่งแหลน  
    14. เดิน    3,000 เมตร 

4. การให้คะแนน 
      4.1 ชนะที่ 1 ได้ 9 คะแนน  4.2 ชนะที ่2 ได้ 7 คะแนน 
      4.3 ชนะที่ 3 ได้ 6 คะแนน  4.4 ชนะที่ 4 ได้ 5 คะแนน 
      4.5 ชนะที่ 5 ได้ 4 คะแนน  4.6 ชนะที่ 6 ได้ 3 คะแนน 
      4.7 ชนะที่ 7 ได้ 2 คะแนน  4.8 ชนะที่ 8 ได้ 1 คะแนน 
 

5. รางวัล 
      5.1 เหรียญรางวัล นักกีฬา  ชนะที่ 1   ได้ เหรียญทอง 
        ชนะที่ 2   ได้ เหรียญเงิน 
        ชนะที3่   ได้ เหรียญทองแดง 
 

      5.2 เงินรางวัล 
              5.2.1 รางวัลทุนการศึกษา        อายุต่่ากว่า 15 ปี อายุต่่ากว่า 18 ปี             ประเภททีม 
     ชนะที่ 1   500.-                        500.-     1,200.- 
     ชนะที่ 2   300.-                   300.-     1,000.- 
       ชนะที่ 3   200.-                         200.-        800.- 
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     5.2.2 รางวัลบ่ารุงทีม แต่ละประเภทอายุ ทั้งชาย-หญิง 
    ชนะที่ 1   คะแนนรวม  8,000.- บาท 
    ชนะที่ 2  คะแนนรวม  5,000.- บาท 
    ชนะที่ 3  คะแนนรวม  2,000.- บาท 

5.3 ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ คะแนนรวม อันดับ 1 - 6 ทุกเกณฑ์อายุ ทั้งชาย-หญิง  
      ได้รับถ้วยรางวัล เป็นกรรมสิทธิ ์
 

6. การสมัครเข้าแข่งขัน 
      6.1 สมัคร และ ส่งรายชื่อ ตามแบบฟอร์มใบสมัครของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เท่านั้น 
      6.2 สมัครส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ในนามโรงเรียน  สังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงมหาดไทย 

       /กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
      6.3 ส่งใบสมัคร [AT 1} /ใบรายชื่อนักกีฬา - แยกประเภทการแข่งขัน [AT 2] ภายในวันจันทร ์
                                                ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น. 

 [นักกีฬาทุกคน ที่มีบัตรประจ่าตัวประชาชน ต้องพร้อมให้กรรมการผู้ตัดสิน ตรวจได้ตลอดเวลาการแข่งขัน) 
      6.4 ส่งใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร  ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น.   
               6.4.1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   ถึง 
                                                                 เลขาธิการ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ 
                                                                 สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                                                       A 05-06 สนามกีฬาหลัก ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
                                                      ถนนเชียงราก ต่าบลคลองหนึ่ง อ่าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
       6.4.2 ทาง e-mail downlung2014@yahoo.com 
                                                        6.4.3 ทางโทรสาร [FAX] 02 5643355 /02 5643555 
      (การส่งใบสมัครตามข้อ 6.4.2 และ 6.4.3 ต้องส่ง ตัวจริงและเอกสารหลักฐาน ทาง 
                                                       ไปรษณีย์ ตามข้อ 6.4.1 ภายใน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557) 
      6.5 นักกีฬาคนหนึ่ง สมัครลงแข่งขันหลายรายการก็ได้ 
      6.6 นักกีฬาแต่ละคน สมัครเข้าแข่งขันได้เฉพาะเกณฑ์อายุของตนเองเท่านั้น (ยกเว้น ประเภทเดิน) 
      6.7 ประเภทบุคคล สมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละ 2 คน /ประเภททีม สมัครแข่งขันได้ทีมละ 1 ทีม 
      6.8 เมื่อส่งใบสมัครแล้ว รายชื่อนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน ถือเป็นเด็ดขาด แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
      6.9 การถอนชื่อนักกีฬาออกจากการแข่งขัน ให้แจ้งถอนได้ในวันประชุมผู้จัดการทีมเท่านั้น  

  7. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
      7.1 ผู้เข้าแข่งขัน ต้องมีรายชื่อในแบบฟอร์มใบรายชื่อนักกีฬา - แยกประเภท [AT 2] ตามข้อ 6.3  
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             7.2 ต้องเป็นนักเรียน ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ /เทศบาล /องค์การบริหารส่วนต่าบล   หรือ 

      ส่วนจังหวัด หรือ  / โรงเรียนกีฬาทุกสงักัด 
7.3 อนุโลมให้ยืมตัวนักกีฬาหรือรวมตัวเข้าทีมเดียวกันได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันเท่านั้น 

      7.4 ต้องส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ในนามหน่วยงาน หรือ โรงเรียน เท่านั้น 
      7.5 ต้องสมัครแข่งขันตามเกณฑ์อายุของตนเอง ในข้อ 2 
      7.6 ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในขณะส่งเข้าแข่งขัน 

                          8. การประท้วง 
      8.1 การประท้วงทางเทคนิค หรือ การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ต้องยื่นประท้วง 

                     ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกรีฑาฯก่าหนด 
      8.2 การประท้วงทางเทคนิค ต้องประท้วงภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข่งขันรายการนั้น 
      8.3 การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประท้วงก่อนการแข่งขัน หรือ ภายใน 30 วัน  

      นับจากวันสิ้นสุดการแข่งขันก็ได้ 
      8.4 ผู้มีสิทธิยื่นประท้วง ต้องเป็น ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอน ที่ระบุชื่อไว้ในใบส่งรายชื่อ 

       นักกีฬา [AT 1] เท่านั้น 
      8.5 ให้ยื่นประท้วงต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ และต้องวางเงินประกัน ดังนี้ 
    การประท้วงทางเทคนิค   วางเงินประกัน 500.- บาท 
    การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา  วางเงินประกัน 200.- บาท  

        หากการประท้วงไม่เป็นผล  เงินประกันจะถูกริบ 
        9. บทลงโทษ 

       9.1 ความผิดเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬา (อายุของนักกีฬา) 
           9.1.1 นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ 

                 สมาคมกรีฑาฯ  เป็นผู้จัด  เป็นเวลา 1 ปี 
        9.1.2 ผู้กระท่าความผิด และผู้เก่ียวข้อง ต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย 

       9.2 ประเภทท่ีนักกีฬาผู้นั้นลงแข่งขัน จะถูกปรับเป็นแพ้ 
9.3 การประท้วงทางคุณสมบัตินักกีฬา หากเป็นผลหลังสิ้นสุดการแข่งขัน และมีผลให้คะแนนรวม 
       ลดลงจนแพ้ทีมท่ีได้คะแนนรองลงมา ต้องส่งคืนถ้วยรางวัล  เหรียญรางวัล และเงินรางวัล ให้กับ 
       สมาคมกรีฑาฯ  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

            10. การประท้วง    เลขาธิการสมาคมกรีฑาฯ หรือ ผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์    
                   การประท้วงทางคุณสมบัติ นักกีฬา    ร่วมกับคณะกรรมการอุทธรณ์  
             11. ระเบียบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้  ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ทางเทคนิค เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 
             12. การตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้ถือเป็นที่สุด 
              13. ระเบียบการแข่งขันนี้ ใช้เฉพาะการแข่งขัน Sports Hero กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค ปี 2020 ประจ่าปี 2557 
                     เท่านั้น 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      ทรงพระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการกีฬาไว้ว่า 

 

“การกีฬามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ส าหรับชีวิตของแต่ละคน  และชีวิตบ้านเมือง “ 

 
 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
 1. สมาคมกรีฑาฯ โทรศัพท์ 02 5643322-5 /โทรสาร 02 5643355 ,02 5643555 
 2. พลต่ารวจตรี สุรพงษ์  อาริยะมงคล  อุปนายก  และ  เลขาธิการ สมาคมกรีฑาฯ  - 089 8111611 
 3. พลต่ารวจตรี ศุภวณัฎฐ์   อาริยะมงคล     รองเลขาธิการ และประธานผู้ฝึกสอน สมาคมกรีฑาฯ   - 081 9059905 

 

ก่าหนดประชุมผู้จัดการทีม วันที่  9  ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. 
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 “หยาดเหงื่อแห่งความเหนื่อยยาก   
        สร้างความภูมิใจใหไ้ทยทั้งชาติ” 
  

 
 
  


