
 
 

 
ระเบียบการแข่งขนั 

กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คร้ังที ่65  ประจ าปี 2562 

ณ สนามกฬีาหลกัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวดัปทุมธานี     
วนัที ่30 สิงหาคม  – 2 กนัยายน พ.ศ.  2562 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   1. ประเภทการแข่งขนั 
        1.1  ประเภทอนุชน (นกัเรียน) ชาย/หญิง อายตุ  ่ากวา่ 16 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547 - 2550) 
        1.2  ประเภทเยาวชน   ชาย/หญิง อายตุ  ่ากวา่ 19 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2544- 2546) 
        1.3  ประเภทประชาชน  ชาย/หญิง 

   2. วนั เวลา และ สนามแข่งขนั 
         2.1 วนัท่ี  30 สิงหาคม – 2 กนัยายน พ.ศ. 2562  รวม 4 วนั 
         2.2  สนามแข่งขนั  -   สนามกีฬาหลกัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต   

   3. คะแนน 
         3.2 ใหค้ะแนนตามล าดบั ดงัน้ี 
                3.2.1 ชนะท่ี  1 ได ้ 9 คะแนน  3.2.5 ชนะท่ี  5  ได ้ 4 คะแนน 
                3.2.2 ชนะท่ี  2 ได ้ 7 คะแนน  3.2.6 ชนะท่ี  6  ได ้ 3 คะแนน 
                3.2.3 ชนะท่ี  3 ได ้ 6 คะแนน  3.2.7 ชนะท่ี  7  ได ้ 2 คะแนน 
                3.2.4 ชนะท่ี  4 ได ้ 5 คะแนน  3.2.8 ชนะท่ี  8  ได ้ 1 คะแนน 
       3.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม ถา้สามารถท าสถิติดีกวา่สถิติของแต่ละเกม คือ 
             ประเทศไทย /กีฬาซีเกมส์ /กีฬาเอเช่ียนเกมส์ จะไดเ้พิ่มอีก 2 คะแนน ของแต่ละสถิติท่ีท าไดดี้กวา่ทุกเกม 
    การแข่งขนั 

   4. รางวลั 
         4.1  เหรียญรางวลั  - นกักีฬา หรือ ทีม 
                ชนะท่ี 1    ไดรั้บ เหรียญทอง 
                 ชนะท่ี 2    ไดรั้บ เหรียญเงิน 
                 ชนะท่ี 3    ไดรั้บ เหรียญทองแดง 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 …/ 4.2 ถว้ยรางวลั .....…   
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       4.2 ถ้วยรางวลั      - ประเภททีม (คะแนนรวม) 
4.2.1 ประเภทประชาชน  

  ชนะเลิศ (ท่ี 1)    ครองถ้วยรางวลั  เป็นเวลา 1 ปี 
                        รองชนะเลิศ อนัดบั 1 (ท่ี 2)  ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศคะแนนรวม อนัดบั 1 เป็นเวลา 1 ปี 
  รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ท่ี 3)  ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศคะแนนรวม อนัดบั 2 เป็นเวลา 1 ปี 

4.2.2  ประเภทเยาวชน อายุต ่ากว่า 19 ปี 
                         ชนะเลิศ (ท่ี 1)    ครองถ้วยรางวลั  เป็นเวลา 1 ปี 
                          รองชนะเลิศ อนัดบั 1 (ท่ี 2) ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศคะแนนรวม อนัดบั 1 เป็นเวลา 1 ปี 
                          รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ท่ี 3) ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศคะแนนรวม อนัดบั 2 เป็นเวลา 1 ปี 

สโมสร โรงเรียน หรือ ทมี ทีค่รองถ้วยรางวลั ประเภทเดียวกนั 3 ปีติดต่อกนั 
  ประเภทประชาชน    ไดถ้ว้ยรางวลั *** เป็นกรรมสิทธ์ิ 
                           ประเภทเยาวชน  อายตุ  ่ากวา่ 19 ปี ไดถ้ว้ยรางวลั *** เป็นกรรมสิทธ์ิ 

4.2.3 ประเภทอนุชน (นักเรียน) อายุต ่ากว่า 16 ปี 
                           ชนะเลิศ (ท่ี 1)      ครองถว้ยรางวลัชนะเลิศคะแนนรวม เป็นกรรมสิทธ์ิ 
                           รองชนะเลิศ อนัดบั 1 (ท่ี 2)   ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศคะแนนรวม อนัดบั 1 เป็นกรรมสิทธ์ิ 
                           รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ท่ี 3)   ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศคะแนนรวม อนัดบั 2 เป็นกรรมสิทธ์ิ 

5. ระเบียบการแข่งขนั  
      5.1  ใชร้ะเบียบของ   INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATION – IAAF   
         (สหพนัธ์กรีฑานานาชาติ ฉบบัปี 2018 – 2019) และ ระเบียบการแข่งขนัฉบบัน้ี 
      5.2  นายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ หรือ ประธานจดัการแข่งขนั ในฐานะผูแ้ทนสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นผูรั้กษาระเบียบ  
            และ มีอ านาจตดัสินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
      5.3  ในรอบคดัเลือก  ประเภทบุคคล ท่ีมีผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน 8 คน หรือ ประเภททีม ท่ีมีทีมเขา้แข่งขนัไม่เกิน 8 
             ทีม ใหย้กไปท าการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
      5.4  รายการแข่งขนัท่ีมีผูส่้งแข่งขนันอ้ยกวา่ 2 คน หรือ 2 ทีม สมาคมกีฬากรีฑาฯ จะไม่จดัการแข่งขนั 
      5.5  ก่อนการแข่งขนั ผูจ้ดัการทีม หรือ นกักีฬาผูเ้ขา้แข่งขนั ตอ้งรายงานตวัต่อนายทะเบียน ณ จุดท่ีก าหนด  
            5.5.1 ประเภทลาน รายงานตวัคร้ังแรก 40 นาที (เฉพาะ กระโดดค ้า 50 นาที)  ก่อนการแข่งขนั 
    รายตวัคร้ังสุดทา้ย 30 นาทีก่อนการแข่งขนั 
            5.5.2 ประเภทลู่  รายงานตวัคร้ังแรก 30 นาทีก่อนการแข่งขนั 
    รายงานตวัคร้ังสุดทา้ย 20 นาทีก่อนการแข่งขนั 
            5.5.3 เม่ือรายงานตวัคร้ังสุดทา้ยแลว้ นกักีฬาตอ้งอยูใ่นบริเวณท่ีก าหนด (สถานท่ีรายงานตวั) 

            5.5.4 ส าหรับนกักีฬาประเภท พุง่ ทุ่ม ขวา้ง จะมีรถรับส่ง (เฉพาะนกักีฬา) ไปสนามแข่งขนัเท่านั้น 
                                                                                                                                                                                                                                                …/ 5.6 หากนกักีฬา ....… 
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    5.6  หากนกักีฬาแข่งขนัหลายประเภทในเวลาเดียวกนั ผูจ้ดัการทีม หรือ ผูฝึ้กสอน มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานตวัแทน 
          นกักีฬาผูน้ั้น มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธิ ในการแข่งขนั นกักีฬาตอ้งรับผิดชอบตวัเอง  โดยลงแข่งขนัใหท้นั 
           เวลา และ ถูกตอ้งตามกติกาของรายการแข่งขนันั้น หากลงแข่งขนัไม่ทนั หรือ ไม่ถูกตอ้งตามกติกา   ถือวา่  
           หมดสิทธิ และ หากกรรมการฝ่ายทะเบียน  พบวา่  นกักีฬาไม่ไดล้งแข่งขนัหลายรายการท่ีไดร้ายงานตวัไว ้
           ถือวา่ รายงานตวัเทจ็ ตอ้งถูกตดัสิทธิ 
     5.7 น ้าหนกัอุปกรณ์แข่งขนั ประเภทลาน 

 อนุชน ชาย อนุชน หญงิ เยาวชน ชาย เยาวชน หญงิ ประชาชน ชาย ประชาชน หญิง 

ลูก นน. 5 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม 6 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 7.26 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 

ค้อน ----- ------ 6 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 7.26 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 

จักร 1.5กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 1.75 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 

แหลน 700 กรัม 500 กรัม 800 กรัม 600 กรัม 800 กรัม 600 กรัม 

       

 

6. ประเภทแข่งขนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ ประเภท ประชาชน เยาวชน อนุชน 16 ปี 

1. ว่ิง 100 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
2. ว่ิง 200 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
3. ว่ิง 300 เมตร ---------- ----------- ชาย / หญิง 
4. ว่ิง 400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ---------- 
5. ว่ิง 800 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
6. ว่ิง 1,500 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
7. ว่ิง 5,000 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 
8. ว่ิง 10,000 เมตร ชาย / หญิง ---------- ---------- 
9. ว่ิงขา้มร้ัว 100 เมตร ----- / หญิง ----- / หญิง ----- / หญิง 
10. ว่ิงขา้มร้ัว 110 เมตร ชาย / ----- ชาย / ------ ชาย / ------ 
11. ว่ิงขา้มร้ัว 400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
12. ว่ิงวิบาก 3,000 เมตร ชาย / หญิง ชาย /หญิง --------- 
13. ว่ิงผลดั 4x100 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
14. ว่ิงผลดั 4x300 เมตร ---------- --------- ชาย / หญิง 
15. ว่ิงผลดั 4x400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ---------- 
16. เดิน 5,000 เมตร --------- ----- / ----- ชาย / หญิง 
17. เดิน 10,000 เมตร ----- / ---- ชาย / หญิง ---------- 
18. เดิน 20,000 เมตร ชาย / หญิง --------- ---------- 
19. กระโดดไกล  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
20. กระโดดสูง  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
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7. ก าหนดการรับสมคัร  
     วนัท่ี13 มิถุนายน – วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

8. สถานทีต่ิดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ 
     สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ โทรศพัท ์02-5643322-5 โทรสาร 02-5643444 , 02-5643555   

     e-mail : thailand_open2019@yahoo.com  / ID Line : @802zmfdy 

9. การส่งใบสมคัร และ เอกสารประกอบการสมคัร 
      9.1  ต้องส่ง ต้นฉบับ ใบสมัคร พร้อม เอกสารประกอบการสมัคร  
  9.1.1 แบบฟอร์มใบสมัคร   
  9.1.2 ส าเนาบัตรประชาชน 
  9.1.3 หนังสือรับรองจากโรงเรียน (กรณไีม่มีบัตรประชาชน)   
             9.1.4 ส่งเอกสาร ใบสมคัรทางไปรษณีย ์EMS เท่านั้น (เพื่อป้องกนัการสูญหาย) ตอ้งประทบัตราไปรษณีย ์ 
                       ไม่เกินวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
      9.2  หากมีความจ าเป็น ใหส่้ง เฉพาะ แบบฟอร์มรายช่ือเจา้หนา้ท่ี ผูฝึ้กสอน ผูมี้สิทธิยืน่ประทว้ง และ   
            แบบฟอร์มรายช่ือแยกประเภท   ทาง e-mail : thailand_open2019@yahoo.com  / ID Line : @802zmfdy 
            (ส่ง Email มาแลว้จะตอ้งส่งเอกสารตวัจริงทางไปรษณีย ์EMS เท่านั้น) ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 หากไม่ส่งมาจะถือวา่การสมคัรไม่สมบูรณ์และจะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั  
            และ ตอ้ง ด าเนินการ ตามขอ้ 9.1 ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ส่งใบสมัครแล้ว แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีดๆทัง้ส้ิน 

**** หากไม่ด าเนินการตาม 9.1 หรือ 9.2  สมาคมกฬีากรีฑาฯ จะไม่รับสมัครเข้าแข่งขนั **** 

 

ล าดับ ประเภท ประชาชน เยาวชน อนุชน 16 ปี 
21. กระโดดค ้า  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ---------- 
22. เขยง่กา้วกระโดด  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 

23. ทุ่มน ้าหนกั  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 

24. ขวา้งจกัร  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง[2547 & 2548] 
25. ขวา้งคอ้น  ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 
26. พุ่งแหลน  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
27. สตัตกรีฑา  ----- / หญิง ----  / หญิง --------- 
28. ทศกรีฑา  ชาย /------ ชาย / ------- --------- 
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10. เอกสารประจ าตัวนักกฬีา   
      10.1 ประเภทประชาชน และ  เยาวชน นักกฬีาทุกคน ตอ้งพร้อมใหก้รรมการทะเบียน หรือ กรรมการตดัสิน 
   ตรวจบัตรประชาชน(ตัวจริง) หรือ บัตรราชการที่ระบุหมายเลขประจ าตัว 13 หลกั และมีรูปถ่ายชัดเจน  
  ไดต้ลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั (บัตรตัวจริงเท่าน้ัน) 
  10.2 ประเภทอนุชน (นักเรียน)   หากไม่มีบัตรประชาชน ใหใ้ชบ้ตัรประจ าตวันกัเรียน หรือ หนงัสือรับรอง 
               ของสถานศึกษา ติดรูปถ่าย ประทบัตราสถานศึกษา และ หวัหนา้สถานศึกษา ลงนามรับรอง   
    10.3 หากนกักีฬาผูน้ั้นไม่น าหลกัฐาน (10.1 – 10.2) มาแสดงก่อนการแข่งขนัรายการนั้น นกักีฬาผูน้ั้นอาจ 
               ถูกตดัสิทธิจากการแข่งขนั 

11. คุณสมบัตินักกฬีาทีส่มคัรเข้าแข่งขนั  
       11.1 ประเภทประชาชน (ไม่จ ากดัอายุ) 
                ตอ้งส่งเขา้แข่งขนัในนามสโมสร สถาบนัการศึกษา หน่วยงานท่ีเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคล (เฉพาะ 
                บุคคล ไม่นบัคะแนนให้)   
 11.2  ประเภทเยาวชน อายุต ่ากว่า 19 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2544 -2546) 
                ตอ้งส่งเขา้แข่งขนัในนามสโมสร สถาบนัการศึกษา หน่วยงานท่ีเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคล (เฉพาะ 
                บุคคลไม่นบัคะแนนให)้ 
    11.3 ประเภทอนุชน (นักเรียน) อายุต ่ากว่า 16 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547 - 2550) 
            11.3.1 ตอ้งส่งเขา้แข่งขนัในนามโรงเรียน หรือ สถาบนัการศึกษา เท่านั้น 
    11.3.2 โรงเรียนท่ีส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั ยมืตวันกักีฬาโรงเรียนอ่ืนมาแข่งขนัได ้แต่นกักีฬา 
                          ผูน้ั้น ตอ้งแข่งขนัในนามโรงเรียนเดียวเท่านั้น 
      11.3.3 นกักีฬา ตอ้งมีรายช่ือตามแบบฟอร์มรายช่ือแยกประเภท  
    11.3.4 นกักีฬา ตอ้งมีรายช่ือตรงกบัหลกัฐานบตัรประชาชน บตัรประจ าตวันกัเรียน หรือ สูติบตัร  
      11.3.5 นกักีฬาแต่ละคน สมคัรเขา้แข่งขนัไดเ้พียง 1 เกณฑอ์าย ุเท่านั้น 

    *** เฉพาะประเภท     ต้องเกดิในปี   *** ขว้างจักร ชาย และ หญิง พ.ศ. 2547 และ 2548 เท่าน้ัน
       11.4 ห้าม นกักีฬาท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ก าหนด สมคัร หรือ เขา้แข่งขนั ดงัน้ี 
                            11.4.1 ห้าม  นกักีฬาอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2551 หรือ หลงั)  
                                        สมคัร และ แข่งขนัทุกรายการ ทุกเกณฑอ์าย ุ
                             11.4.2 ห้าม  นกักีฬาอายตุ  ่ากวา่ 14 ปี (เกิด พ.ศ. 2549 หรือ หลงั)       
                                        สมคัร และ แข่งขนั    วิง่ 1,500 เมตร   และ วิง่ 3,000 เมตร 
                             11.4.3 ห้าม นกักีฬาอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี (เกิด พ.ศ. 2547 หรือ หลงั)  
                                        สมคัร หรือ แข่งขนั วิง่ 5,000 เมตร /วิง่ 10,000 เมตร /วิง่วบิาก 3,000 เมตร /เดิน 10,000 เมตร  
                                        และ เดิน 20,000 เมตร 
 11.5  ใน 1 รายการ สามารถส่งนักกฬีาลงแข่งขันได้ไม่เกนิ 2 คน 
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12. เกณฑ์ก าหนด 
 เวลาของการเดิน 
 เดิน 20,000 เมตร   ชายไม่เกิน 2:15.00 ชม. หญิงไม่เกิน 2:30.00 ชม. 
 เดิน 10,000 เมตร   เยาวชนชายไม่เกิน 1:05.00 ชม. เยาวชนหญิงไม่เกิน 1:10.00 
 เดิน 5,000 เมตร      อนุชนหญิงไม่เกิน 30:00 นาที   อนุชนหญิงไม่เกิน 32:00 นาที 
 ** ถ้าเกนิเวลาจะให้หยุดการเดิน เพือ่ไม่ให้คาบเกีย่วเวลาประเภทอืน่ 

13. ค่าสมคัร  
 13.1 ประเภทประชาชน  และ ประเภทเยาวชน อายุต ่ากว่า 19 ปี  ต้องช าระค่าสมัคร 
                         ประเภทบุคคล  คนละ   20.- บาท 
                          ประเภททีม  ทีมละ  200.- บาท  
   13.2 ประเภทอนุชน (นักเรียน) อายุต ่ากว่า 16 ปี    ไม่เสียค่าสมคัร 
   13.3 โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ทีส่มัครประเภท เยาวชน และ/หรือ ประชาชน 

                ต้องช าระค่าสมคัร     
      13.4 ช าระค่าสมคัรดว้ยตนเอง ณ สมาคมกีฬากรีฑาฯ  

14. คณะกรรมการอุทธรณ์ 

       14.1 มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาการประทว้งเก่ียวกบัคุณสมบติันกักีฬา หรือ การประทว้งทางเทคนิค และ 
               ลงโทษ 
       14.2 ผลการพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

15. การประท้วง  
 15.1 ผู้มีสิทธ์ิยื่นประท้วง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทีม และ/หรือ ผูฝึ้กสอน ซ่ึงไดร้ะบุช่ือไวใ้นแบบฟอร์มรายช่ือ 
               เจา้หนา้ท่ี ผูฝึ้กสอน  เท่านั้น   
 15.2 การประท้วง ใหย้ืน่ประทว้งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตามแบบฟอร์มของสมาคมกีฬากรีฑาฯ 
                15.2.1  การประท้วงทางเทคนิค  
                            ตอ้งยืน่ประทว้งภายใน 30 นาที หลงัจากประกาศผลการแข่งขนัเป็นทางการ และ ตอ้งวางเงิน 
                            ประกนั 200.- บาท 
                15.2.2  การประท้วงคุณสมบัตินักกฬีา  
                            ตอ้งยืน่ประทว้งก่อนการแข่งขนั หรือ หลงัจากการแข่งขนัรายการนั้นส้ินสุด ไม่เกิน  90 วนั 
                            และ ตอ้งวางเงินประกนั 500.- บาท 

          15.3 หากการประท้วงไม่เป็นผล       เงินประกนัจะถูกริบ เพื่อใชใ้นกิจการของสมาคมกีฬากรีฑาฯ 

16. บทลงโทษ  ความผดิเก่ียวกบัคุณสมบติันกักีฬา 

       16.1 รายการท่ีนกักีฬาผูน้ั้นเขา้แข่งขนั จะถูกปรับเป็นแพ ้
       16.2 นกักีฬา และ ผูจ้ดัการทีม ถูกตดัสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังต่อไป  
               และ กีฬาท่ีสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นผูจ้ดัการแข่งขนั เป็นเวลา 1 ปี 
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       16.3 ตน้สังกดั  ถูกตดัสิทธิในการแข่งขนั กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี คร้ังต่อไป  เฉพาะรายการท่ี  
               นกักีฬาผูก้ระท าผดิ มีช่ือส่งเขา้แข่งขนัในคร้ังน้ี 
       16.4 การประทว้งคุณสมบติันกักีฬา หากเป็นผลหลงัการแข่งขนัส้ินสุดลง และท าใหค้ะแนนรวมลดลงจนแพ ้
               ทีมท่ีไดอ้นัดบัรองลงมา และมีผลต่อการครองถว้ยรางวลั ตอ้งส่งถว้ยรางวลัคืนใหส้มาคมกีฬากรีฑาฯ  
                ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากสมาคมกีฬากรีฑาฯ 

17. อนุญาต ใหทุ้กทีมติดตราสัญลกัษณ์ หรือ โลโก ้ผูส้นบัสนุน บนชุดแข่งขนัของนกักีฬาได ้ทั้งนี ้ชุดแข่งขนั  
       ดา้นหนา้ และ ดา้นหลงั ตอ้งเป็นสีเดียวกนั   (ขอ้บงัคบัของ สหพนัธ์กรีฑานานาชาติ - IAAF) 

18. ประชุมผู้จัดการทมี  
      วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาหลกัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จงัหวดัปทุมธานี 

19. ระเบียบการแข่งขนัฉบับนี ้ 

       ใชเ้ฉพาะการแข่งขนั กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ คร้ังท่ี 65ประจ าปี 2562 เท่านั้น 
 

                      

 

ทกุทมี ตอ้งสง่ใบสมคัร และ หลักฐาน ตน้ฉบับ  
ด้วยตนเอง หรอื ทางไปรษณีย ์EMS เทา่น้ัน  

ภายใน  วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
[ระเบียบ ขอ้ 9.1 / 9.2] 

 

***** ชุดแข่งขันของนักกฬีา ***** 
 ด้านหน้า และ ด้านหลงั ต้องเป็นสีเดยีวกัน 

(ข้อบังคบัของ สหพนัธ์กรีฑานานาชาติ  - IAAF) 

 
 

ประชุมผู้จัดการทมี 
วนัที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562    เวลา 10.00 น. 

ณ สนามกฬีาหลกัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จังหวดัปทุมธานี 
 

 
 



 
 

กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คร้ังที ่65  ประจ าปี 2562 

ณ สนามกฬีาหลกัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวดัปทุมธานี     
วนัที ่30 สิงหาคม  – 2 กนัยายน พ.ศ.  2562 

ประเภทแข่งขัน 

ล าดับ ประเภท ประชาชน เยาวชน อนุชน 16 ปี 

1. ว่ิง    100 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
2. ว่ิง  200 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
3. ว่ิง   300 เมตร ---------- ----------- ชาย / หญิง 
4. ว่ิง         400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ---------- 
5. ว่ิง 800 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
6. ว่ิง 1,500 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
7. ว่ิง  5,000 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 
8. ว่ิง 10,000 เมตร ชาย / หญิง ---------- ---------- 
9. ว่ิงขา้มร้ัว      100 เมตร ----- / หญิง ----- / หญิง ----- / หญิง 
10. ว่ิงขา้มร้ัว      110 เมตร ชาย / ----- ชาย / ------ ชาย / ------ 
11. ว่ิงขา้มร้ัว      400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
12. ว่ิงวิบาก     3,000 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 
13. ว่ิงผลดั     4x100 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
14. ว่ิงผลดั     4x300 เมตร ---------- --------- ชาย / หญิง 
15. ว่ิงผลดั     4x400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ---------- 
16. เดิน  5,000 เมตร --------- ----- / ----- ชาย / หญิง 
17. เดิน 10,000 เมตร ----- / ---- ชาย / หญิง ---------- 
18. เดิน 20,000 เมตร ชาย / หญิง --------- ---------- 
19. กระโดดไกล  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
20. กระโดดสูง  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
21. กระโดดค ้า  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ---------- 
22. เขยง่กา้วกระโดด  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
23. ทุ่มน ้าหนกั  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
24. ขวา้งจกัร  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง [2547 & 2548] 
25. ขวา้งคอ้น  ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 
26. พุ่งแหลน  ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
27. สตัตกรีฑา  ----- / หญิง ----  / หญิง --------- 
28. ทศกรีฑา  ชาย /------ ชาย / ------- --------- 

 

เฉพาะขวา้งจกัร อนชุน ชาย / หญิง ต้องเกดิป ีพ.ศ. 2547 หรอื 2548 เทา่นัน้ 


