
 

Updates 23/02/2565   1 
 

 
ระเบียบการแข่งขัน 

กรีฑาชิงแชมป์มุ่งกฬีาซีเกมส์ 
ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกฬีากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2565 

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

1. ประเภทการแข่งขัน 
        1.1  ประเภทเยาวชน   ชาย/หญิง อายตุ ่ากวา่ 19 ปี   (เกิดปี พ.ศ. 2546 - 2550) 
        1.2  ประเภทประชาชน  ชาย/หญิง  
 

2. วัน เวลา และ สนามแข่งขัน 
         2.1  ระหวา่งวนัท่ี 3 – 7 เมษายน 2565 
         2.2  สนามแข่งขนั  -   ศูนยก์รีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

 

3. รางวัล 
         3.1  เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร  - นกักีฬา  
                ชนะท่ี 1    ไดรั้บ เหรียญทอง และใบประกาศนียบตัร   
                 ชนะท่ี 2    ไดรั้บ เหรียญเงิน  และใบประกาศนียบตัร   
                 ชนะท่ี 3    ไดรั้บ เหรียญทองแดง และใบประกาศนียบตัร  
   3.2 ถ้วยรางวัล      - ประเภททีม (คะแนนรวม) 

3.2.1 ประเภทประชาชน  
  ชนะเลิศ (ท่ี 1)   ครองถว้ยรางวลัชนะเลิศสมาคมกีฬากรีฑาฯ    
                        รองชนะเลิศ อนัดบั 1 (ท่ี 2)  ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศสมาคมกีฬากรีฑาฯ อนัดบั 1 
  รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ท่ี 3)  ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศสมาคมกีฬากรีฑาฯ อนัดบั 2 
 

3.2.2  ประเภทเยาวชน อายุต ่ากว่า 19 ปี  (คะแนนรวม) 
  ชนะเลิศ (ท่ี 1)   ครองถว้ยรางวลัชนะเลิศสมาคมกีฬากรีฑาฯ    
                        รองชนะเลิศ อนัดบั 1 (ท่ี 2)  ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศสมาคมกีฬากรีฑาฯ อนัดบั 1 
  รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ท่ี 3)  ครองถว้ยรางวลัรองชนะเลิศสมาคมกีฬากรีฑาฯ อนัดบั 2 
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4. ระเบียบการแข่งขัน  
      4.1  ใชร้ะเบียบของ   WORLD  ATHLETICS  (WA) 
         (สหพนัธ์กรีฑาโลก ฉบบัปี 2020)   และระเบียบการแข่งขนัฉบบัน้ี 
      4.2  นายกสมาคมกีฬากรีฑาฯ หรือ ประธานจดัการแข่งขนั ในฐานะผูแ้ทนสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นผูรั้กษา 
  ระเบียบ และมีอ านาจตดัสินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
      4.3  ในรอบคดัเลือก  ประเภทบุคคล ท่ีมีผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน 8 คน หรือ ประเภททีม ท่ีมีทีมเขา้แข่งขนัไม่เกิน 
  8 ทีม ใหย้กไปท าการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
      4.4  รายการแข่งขนัท่ีมีผูส่้งแข่งขนันอ้ยกวา่ 2 คน หรือ 2 ทีม สมาคมกีฬากรีฑาฯ จะไม่จดัการแข่งขนั 
 4.5  ก่อนการแข่งขนั ผูจ้ดัการทีม หรือ นกักีฬาผูเ้ขา้แข่งขนั ต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียน ณ จุดท่ีก าหนด  
            4.5.1 ประเภทลาน รายงานตวัคร้ังแรก 40 นาที (เฉพาะ กระโดดค ้า 50 นาที)  ก่อนการแข่งขนั 
    รายตวัคร้ังสุดทา้ย 40 นาทีก่อนการแข่งขนั 
            4.5.2 ประเภทลู่  รายงานตวัคร้ังแรก 40 นาทีก่อนการแข่งขนั 
    รายงานตวัคร้ังสุดทา้ย 30 นาทีก่อนการแข่งขนั 
            4.5.3 เม่ือรายงานตวัคร้ังสุดทา้ยแลว้ นกักีฬาตอ้งอยูใ่นบริเวณท่ีก าหนด (สถานท่ีรายงานตวั) 

    4.6  หากนักกีฬาแข่งขันหลายประเภทในเวลาเดียวกัน ผูจ้ ัดการทีม หรือ ผูฝึ้กสอน มีหน้าท่ีต้องรายงาน 
  ตวัแทนนักกีฬาผูน้ั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ ในการแข่งขนั นักกีฬาตอ้งรับผิดชอบตวัเอง โดยลง
  แข่งขนั ใหท้นัเวลา และ ถูกตอ้งตามกติกาของรายการแข่งขนันั้น หากลงแข่งขนัไม่ทนั หรือ ไม่ถูกตอ้ง 
  ตามกติกา ถือวา่หมดสิทธ์ิ และ หากกรรมการฝ่ายทะเบียนพบวา่นกักีฬาไม่ไดล้งแข่งขนัหลายรายการท่ี 
  ไดร้ายงานตวัไวถื้อวา่ รายงานตวัเทจ็ ตอ้งถูกตดัสิทธ์ิ 
 
     4.7 น ้าหนกัอุปกรณ์แข่งขนั ประเภทลาน 

 เยาวชน ชาย เยาวชน หญิง ประชาชน ชาย ประชาชน หญิง 

ลูก นน. 6 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 7.26 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 

ค้อน 6 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 7.26 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 

จักร 1.75 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 

แหลน 800 กรัม 600 กรัม 800 กรัม 600 กรัม 
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5. ประเภทแข่งขัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ก าหนดการรับสมัคร  
     วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ – 10 มีนาคม 2565 

 

7. สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ 
     สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ โทรศพัท ์02-5643322-5  

 

 

ล าดับ ประเภท ประชาชน เยาวชน 

1. ว่ิง 100 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
2. ว่ิง 200 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
3. ว่ิง 400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
4. ว่ิง 800 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
5. ว่ิง 1,500 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
6. ว่ิง 5,000 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
7. ว่ิง 10,000 เมตร ชาย / หญิง ---------- 
8. ว่ิงขา้มร้ัว 100 เมตร ----- / หญิง ----- / หญิง 
9. ว่ิงขา้มร้ัว 110 เมตร ชาย / ----- ชาย / ------ 
10. ว่ิงขา้มร้ัว 400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
11. ว่ิงวิบาก 2,000 เมตร ---------- ชาย / หญิง 
12. ว่ิงวิบาก 3,000 เมตร ชาย / หญิง ---------- 
13. ว่ิงผลดั 4x100 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
14. ว่ิงผลดั 4x400 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
15. ว่ิงผลดัผสม 4x400 เมตร (ชาย 2, หญิง 2) ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
16. เดิน 5,000 เมตร --------- ชาย / หญิง 
17. เดิน 10,000 เมตร ชาย / หญิง ---------- 
18. กระโดดไกล  ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
19. กระโดดสูง  ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
20. กระโดดค ้า  ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
21. เขยง่กา้วกระโดด  ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
22. ทุ่มน ้าหนกั  ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
23. ขวา้งจกัร  ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
24. ขวา้งคอ้น  ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
25. พุ่งแหลน  ชาย / หญิง ชาย / หญิง 
26. สัตตกรีฑา  ----- / หญิง ----- / หญิง 
27. ทศกรีฑา  ชาย /------ ชาย /------ 
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8. การส่งใบสมัคร และ เอกสารประกอบการสมัคร 
      8.1  ต้องส่ง ใบสมัคร พร้อม เอกสารประกอบการสมัคร  
  8.1.1 แบบฟอร์มใบสมัคร  
  8.1.2 แบบฟอร์มรายช่ือเจ้าหน้าท่ี ผู้ฝึกสอน ผู้มีสิทธิย่ืนประท้วง  
  8.1.3 แบบฟอร์มแยกประเภท 
  8.1.4 ส่งเอกสารทาง  e-mail : aatsea22@yahoo.com เท่านั้น  
ส่งเอกสารภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2565  ก่อนเวลา 16.00 น. (เท่านั้น) 
   

ส่งใบสมัครแล้ว แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

9. เอกสารประจ าตัวนักกฬีา   
      9.1 ประเภทประชาชน และเยาวชน นักกฬีาทุกคน ตอ้งพร้อมใหก้รรมการทะเบียน หรือ กรรมการตดัสิน 
   ตรวจบัตรประชาชน(ตัวจริง) หรือ บัตรราชการท่ีระบุหมายเลขประจ าตัว 13 หลกั และมีรูปถ่ายชัดเจน  
  ไดต้ลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั (บัตรตัวจริงเท่านั้น)  
    9.2 หากนกักีฬาผูน้ั้นไม่น าหลกัฐาน (10.1 ) มาแสดงก่อนการแข่งขนัรายการนั้น นกักีฬาผูน้ั้นอาจ 
               ถูกตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 
 

10. คุณสมบัตินักกฬีาท่ีสมัครเข้าแข่งขัน (นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม) 
       10.1 ประเภทประชาชน (ไม่จ ากดัอายุ) 
                ตอ้งส่งเขา้แข่งขนัในนามสโมสร สถาบนัการศึกษา หน่วยงานท่ีเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคล  
 10.2  ประเภทเยาวชน  (เกิดปี พ.ศ. 2546 - 2550) 
                ตอ้งส่งเขา้แข่งขนัในนามสโมสร สถาบนัการศึกษา หน่วยงานท่ีเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคล  
       10.3 ห้าม นกักีฬาท่ีมีอายตุ ่ากวา่ก าหนด สมคัร หรือ เขา้แข่งขนั  
 10.4  ใน 1 รายการ สามารถส่งนักกฬีาลงแข่งขันได้ไม่เกนิ 2 คน  
 

11. เกณฑ์ก าหนด 
11.1 ประเภทลู่ 

 เวลาของการเดิน 
- รายการท่ีมีการคดัเลือก ใชร้ะบบแข่งขนัรอบเดียวคดัผูมี้สถิติท่ีดีท่ีสุด 8 คนเขา้รอบชิงชนะเลิศ 
- รายการเดิน 

  เดิน 10,000 เมตร   ประชาชนชายไม่เกิน 1:05.00 ชม.      ประชาชนหญิงไม่เกิน 1:10.00 ชม. 
  เดิน 5,000 เมตร      เยาวชนชายไม่เกิน 30:00 นาที    เยาวชนหญิงไม่เกิน 35:00 นาที 
  ** ถ้าเกนิเวลาจะให้หยุดการเดิน เพ่ือไม่ให้คาบเกีย่วเวลาประเภทอ่ืน 
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11.2 ประเภทลาน 

-     ทุ่มน ้ าหนัก ขวา้งจกัร พุ่งแหลน และขวา้งคอ้น กรณีมีนักกีฬาไม่เกิน 12 คนให้ท าการแข่งขนัชิง 
 ชนะเลิศ และกรณีท่ีมีมากกว่า 12 คน ให้ประลอง 3 คร้ัง คดัเลือกสถิติท่ีดีท่ีสุด 12 คน เพื่อประลอง
 อีก   3 คร้ังในรอบชิงชนะเลิศ 
-     กระโดดสูงรุ่นประชาชนหญิง เยาวชนหญิง  
 ตอ้งประลองในรอบคดัเลือกทุกคน และสามารถประลองไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง เพื่อคดัเลือกเขา้ไปแข่ง 
 ในรอบชิงชนะเลิศ รายละเอียดดงัน้ี 
 ประชาชนหญิง  ขั้นประลอง 1.40 เมตร 
 เยาวชนหญิง  ขั้นประลอง 1.30 เมตร 
-     กระโดดสูงรุ่นประชาชนชาย เยาวชนชาย  
 ตอ้งประลองในรอบคดัเลือกทุกคน และสามารถประลองไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง เพื่อคดัเลือกเขา้ไปแข่ง 
 ในรอบชิงชนะเลิศ รายละเอียดดงัน้ี 
 ประชาชนชาย ขั้นประลอง 1.70 เมตร 
 เยาวชนชาย  ขั้นประลอง 1.70 เมตร  
-     กระโดดไกลรุ่นประชาชนหญิง เยาวชนหญิง  
 ตอ้งประลองในรอบคดัเลือกทุกคน และสามารถประลองไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง เพื่อคดัเลือกเขา้ไปแข่ง 
 ในรอบชิงชนะเลิศ  รายละเอียดดงัน้ี 
 ประชาชนหญิง  ขั้นประลอง 4.40 เมตร 
 เยาวชนหญิง  ขั้นประลอง 4.40 เมตร  
-     กระโดดไกลรุ่นประชาชนชาย เยาวชนชาย  
 ตอ้งประลองในรอบคดัเลือกทุกคน และสามารถประลองไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง เพื่อคดัเลือกเขา้ไปแข่ง 
 ในรอบชิงชนะเลิศ รายละเอียดดงัน้ี 
 ประชาชนชาย ขั้นประลอง 5.50  เมตร 
 เยาวชนชาย  ขั้นประลอง 5.50  เมตร 
- กระดานเร่ิมประเภทเขย่งก้าวกระโดด 
  ประชาชนชาย   13 เมตร   ประชาชนหญิง  11 เมตร 
  เยาวชนชาย 11 เมตร   เยาวชนหญิง 9  เมตร 
- ประเภทความสูงกรณีท่ีเสมอกนัในอนัดับท่ี 1 ให้ใช้กติกา Jump off  
-  

12. คณะกรรมการอุทธรณ์ 

       12.1 มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาการประทว้งเก่ียวกบัคุณสมบติันกักีฬา หรือ การประทว้งทางเทคนิค และ 
               ลงโทษ 
       12.2 ผลการพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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13. การประท้วง  
 13.1 ผู้มีสิทธิ์ย่ืนประท้วง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทีม และ/หรือ ผูฝึ้กสอน ซ่ึงไดร้ะบุช่ือไวใ้นแบบฟอร์มรายช่ือ 
               เจา้หนา้ท่ี ผูฝึ้กสอน  เท่านั้น   
 13.2 การประท้วง ใหย้ืน่ประทว้งต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตามแบบฟอร์มของสมาคมกีฬากรีฑาฯ 
                13.2.1  การประท้วงทางเทคนิค  
                            ตอ้งยืน่ประทว้งภายใน 30 นาที หลงัจากประกาศผลการแข่งขนัเป็นทางการ และ ตอ้งวางเงิน 
                            ประกนั 200.- บาท 
                13.2.2  การประท้วงคุณสมบัตินักกฬีา  
                            ตอ้งยืน่ประทว้งก่อนการแข่งขนั หรือ หลงัจากการแข่งขนัรายการนั้นส้ินสุด ไม่เกิน  90 วนั 
                            และ ตอ้งวางเงินประกนั 500.- บาท 

          13.3 หากการประท้วงไม่เป็นผล       เงินประกนัจะถูกริบ เพื่อใชใ้นกิจการของสมาคมกีฬากรีฑาฯ 

14. บทลงโทษ  ความผิดเก่ียวกบัคุณสมบติันกักีฬา 

       14.1 รายการท่ีนกักีฬาผูน้ั้นเขา้แข่งขนั จะถูกปรับเป็นแพ ้
       14.2 นกักีฬา และ ผูจ้ดัการทีม ถูกตดัสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังต่อไป  
               และ กีฬาท่ีสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นผูจ้ดัการแข่งขนั เป็นเวลา 1 ปี 
       14.3 ตน้สังกดั  ถูกตดัสิทธ์ิในการแข่งขนัคร้ังต่อไป  เฉพาะรายการท่ี นกักีฬาผูก้ระท าผิด มีช่ือส่งเขา้แข่งขนั
 ในคร้ังน้ี 
       14.4 การประทว้งคุณสมบติันกักีฬา หากเป็นผลหลงัการแข่งขนัส้ินสุดลง และท าใหค้ะแนนรวมลดลงจนแพ ้
               ทีมท่ีไดอ้นัดบัรองลงมา และมีผลต่อการครองถว้ยรางวลั ตอ้งส่งถว้ยรางวลัคืนใหส้มาคมกีฬากรีฑาฯ  
               ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากสมาคมกีฬากรีฑาฯ 

 

15. อนุญาต ใหทุ้กทีมติดตราสัญลกัษณ์ หรือ โลโก ้ผูส้นบัสนุน บนชุดแข่งขนัของนกักีฬาได ้ท้ังนี ้ชุดแข่งขนั  
       ดา้นหนา้ และ ดา้นหลงั ตอ้งเป็นสีเดียวกนั   (ขอ้บงัคบัของ สหพนัธ์กรีฑาโลก – WA) 
 

16. ประชุมผู้จัดการทีม  
      วนัท่ี 2  เมษายน  2565   

 

17. ระเบียบการแข่งขันฉบับนี ้ 

       ใชเ้ฉพาะการแข่งขนักรีฑาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมส์ เท่านั้น 
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      “ท้ังนี ้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจัดหาท่ีพกัเอง” 

 

ทกุทมี ตอ้งสง่ใบสมัคร และ หลกัฐาน  
ทาง  E-mail  เทา่นัน้  

ภายใน  วนัที่ 10 มีนาคม 2565 
 
 

***** ชุดแข่งขันของนักกฬีา ***** 
 ด้านหน้า และ ด้านหลงั ต้องเป็นสีเดียวกัน 
(ข้อบังคบัของ สหพันธ์กรีฑาโลก  - WA.) 

 

(แจ้ง...นักกฬีาและเจ้าหน้าที่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น) 

 

ประชุมผู้จัดการทีม 
วนัที่  2  เมษายน  2565   
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กรีฑาชิงแชมป์มุ่งกฬีาซีเกมส์  
ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกฬีากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

ระหว่างวันท่ี 3 – 7 เมษายน  2565 
ประเภทแข่งขัน 

 
 
 

 

 

ล าดับ ประเภท ประชาชน เยาวชน 

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


