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ระเบียบ 61                                                                         Update 04/10/2561 

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก 
Ω         Ω  Ω  Ω         Ω 

 

  ความเป็นมาของการกรีฑาในประเทศไทย    เร่ิมในสมยัรัชกาลท่ี 5  โดยครูชาวองักฤษน ามาสอน 
นกัเรียนไทยฝึกเล่นในโรงเรียนพระต าหนกัวงัสวนกุหลาบ และแพร่หลายมากข้ึน เม่ือกระทรวงธรรมการเร่ิมด าเนิน 
การเก่ียวกบัการพลศึกษา 
  การแข่งขนักรีฑาในประเทศไทย เร่ิมเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5  เสด็จนิวติั
กลบัสู่ประเทศไทย   หลงัเสด็จประพาสยโุรปคร้ังแรกใน   ปีพุทธศกัราช 2441 (ร.ศ. 117)     กระทรวงธรรมการ คณะครู 
นกัเรียน   และประชาชน   ไดจ้ดัการแข่งขนักรีฑาข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย    เม่ือวนัท่ี  11   มกราคม  พ.ศ. 2440   
 ณ ทุ่งพระเมรุ(ทอ้งสนามหลวง)   เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ถือเป็นประเพณีท่ีกระทรวงธรรมการ หรือ กระทรวงศึกษาธิการ   ไดจ้ดัการแข่งขนัเป็นประจ า และ 
กราบบงัคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการแข่งขนัเสมอมา 
  เพื่อเป็นการร าลึก และฉลองวนัเกิดกรีฑาไทย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
จีงไดจ้ดัใหมี้การแข่งขนั “ กรีฑา ดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก”   ข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนและปลูกฝังใหน้กัเรียน และ
เยาวชนทัว่ประเทศ   รักในการออกก าลงักายดว้ยการเล่นกีฬา และ เสริมสร้างสุขภาพพลานามยัใหมี้ความเขม้แขง็ สร้าง
กิจกรรมใหก้บัเยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ดว้ยการออกก าลงักาย และห่างไกลส่ิงเสพติดทั้งหลาย เยาวชนท่ีมี
พรสวรรคด์า้นการกีฬา สามารถพฒันาสู่ความเป็นเลิศทั้งระดบัเยาวชน และระดบันานาชาติในอนาคต สร้างช่ือเสียงใหก้บั
ตนเอง ครอบครัว วงศต์ระกูล และประเทศชาติ เป็นแบบอยา่งใหก้บัเยาวชนรุ่นหลงัต่อไป   อน่ึง นกักรีฑาทีมชาติไทยชุด
วิง่ผลดั 4  X 100 เมตร ใตฝุ้่ น ชาย – หญิง ซ่ึงชนะเลิศเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์  กีฬาเอเช่ียนเกมส์  กรีฑาชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย  และ กีฬามหาวทิยาลยัโลก ฤดูร้อน คร้ังท่ี 24 ลว้นแต่มาจากโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ทั้งส้ิน 
 

สมาคมกฬีากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    นายกสมาคม พล.ต.อ.สันต ์ ศรุตานนท ์
    เลขาธิการ พล.ต.ต.สุรพงษ ์ อาริยะมงคล 
    สถานท่ีติดต่อ A 05 – A 06 สนามกีฬาหลกั  ศนูยกี์ฬามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
   ศนูยรั์งสิต  ถ.เชียงราก  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12121  
   โทร. (02) 564 – 3444, (02) 564 – 3555 
   E-mail :  aat@aat.or.th 
   Website  :  www.aat.or.th 

http://www.aat.or.th/
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ระเบยีบการแข่งขนั 
 

  1. วนั เวลา และสถานทีแ่ข่งขัน 
     การแข่งขนักรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก  ไดก้ าหนดใหมี้การแข่งขนัข้ึน 3 ภาค ( 3 สนามแข่งขนั 
 โดยท าการแข่งขนั 3 วนั เพื่อใหไ้ดผู้ชิ้งชนะเลิศ ของแต่ละภาค ในการแข่งขนั “ กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก “  เพื่อไดรั้บการ
พิจารณาเขา้ร่วมโครงการดาวรุ่งเขา้สู่ ยวุชนทีมชาติ   เยาวชนทีมชาติ  และทีมชาติ ต่อไป 
 

ก าหนดจังหวดัเจ้าภาพจดัการแข่งขนั 

ภาค เจ้าภาพ จ านวน ว.ด.ป. แข่งขัน ปิดรับสมัคร สถานที่ พืน้ลู่วิง่ บริษทัผู้สนับสนุน 

ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 14 จังหวดั 6-8  พ.ย. 2561 
 

3 ต.ค. 2561 
สนามกฬีา  

รร.บ้านนาด ีอบจ 3 
สุราษฎร์ธานี 

ยางสังเคราะห์ กรุงเทพประกนัชีวติ 

ภาค ตอ.เฉียงเหนือ นครราชสีมา 20 จังหวดั 13-15 ธ.ค.2561 8  พ.ย. 2561 เฉลมิพระเกยีรติ70 ปี ยางสังเคราะห์ กรุงเทพประกนัชีวติ 

ภาคกลาง -ภาคเหนือ ก าแพงเพชร 
28 + 15
จังหวดั 

20-22 ธ.ค.2561 
15 พ.ย. 2561 

สนามกฬีาจังหวดั ยางสังเคราะห์ กรุงเทพประกนัชีวติ 

        

 
 

2.  ก าหนดเกณฑ์อายุ  : 1) ประเภทอายตุ  ่ากวา่  18 ปี ชาย-หญิง (เกิดในปี พ.ศ. 2544-2545-2546) 
   : 2) ประเภทอายตุ  ่ากวา่  15 ปี ชาย-หญิง (เกิดในปี พ.ศ. 2547-2548-2549) 
   : 3) ประเภทอายตุ  ่ากวา่   12 ปี ชาย-หญิง (เกิดในปี พ.ศ. 2550-2551) 
 

3.  คุณสมบัติของนักกฬีา 
    3.1 นกักีฬาตอ้งสมคัรและลงแข่งขนัตามเกณฑอ์ายท่ีุก าหนด (ตามปีเกิดท่ีก าหนดเท่านั้น) 
    3.2 นกักีฬาคนหน่ึงจะลงแข่งขนัก่ีประเภทก็ได ้
    3.3 ประเภทเด่ียว ส่งได ้2 คน และ ประเภททีมส่งได ้1 ทีมเท่านั้น 
    3.4 ตอ้งส่งเขา้แข่งขนัในนามของโรงเรียน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานส่วนราชการของจงัหวดั 
    3.5 อนุโลมใหโ้รงเรียน หน่วยงานการศึกษา หรือ หน่วยงานราชการของจงัหวดั สามารถยมืตวันกักีฬาจาก 
        ต่างโรงเรียนในจงัหวดัเดียวกนัได ้แต่หา้มขา้มจงัหวดั 
 

4.  ก าหนดการรับสมัคร และ การสมัครเข้าแข่งขัน 
    4.1 เปิดรับสมคัรตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และ ปิดรับสมัครก่อนวนัแข่งขัน 30 วนั  โดยไม่ตอ้งเสียค่าสมคัร 

    4.2 ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้   www.aat.or.th 
    4.3 สมคัรไดท่ี้ 
          4.3.1 สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ หอ้ง A05–A06 สนามกีฬาหลกั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
                  ศูนยรั์งสิต ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121 
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        4.3.2 ทางไปรษณีย ์ 
        4.3.3 ทางโทรสาร หมายเลข  02-5643555 , 02-5643444 
        4.3.4 ทาง E-Mail 

- ภาคใต ้downlung2018_surat@yahoo.com 
- ภาคกลางและภาคเหนือ downlung2018_kamphaengphet@yahoo.com 
- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ downlung2018_korat@yahoo.com 

5.  ประเภทการแข่งขัน 

ล าดับ ประเภท 
2.1 อายุ 18 ปี 

(2544-2545-2546) 
2.2 อายุ 15 ปี 

(2547-2548-2549) 
2.3 อายุ 12 ปี 
(2550-2551) 

5.1 วิง่              60 เมตร ---------- ชาย / หญิง ชาย-หญิง 

5.2 วิง่             100 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย-หญิง 

5.3 วิง่             150 เมตร ---------- ----------- ชาย-หญิง 

5.4 วิง่             300 เมตร ---------- ชาย / หญิง --------- 

5.5 วิง่             400 เมตร ชาย / หญิง --------- --------- 

5.6 วิง่             600 เมตร ---------- ชาย / หญิง --------- 

5.7 วิง่             800 เมตร ชาย / หญิง ---------- ---------- 

5.8 วิง่           1,500 เมตร ชาย / หญิง ---------- ---------- 

5.9 วิง่           3,000 เมตร ชาย / หญิง ---------- --------- 

5.10 วิง่ข้ามร้ัว       60 เมตร ---------- ชาย / หญิง --------- 

5.11 วิง่ข้ามร้ัว      100 เมตร หญิง --------- --------- 

5.12 วิง่ข้ามร้ัว      110 เมตร ชาย --------- --------- 

5.13 วิง่ข้ามร้ัว      200 เมตร ---------- ชาย / หญิง --------- 

5.14 วิง่ข้ามร้ัว      400 เมตร ชาย / หญิง --------- --------- 

5.15 วิง่ผลดัผสม  (50-80-120-150) --------- --------- ชาย-หญิง 

5.16 วิง่ผลดั   5x80   เมตร --------- --------- ชาย-หญิง 

5.17 วิง่ผลดัผสม  4 X 100/200/300/400 เมตร ชาย / หญิง --------- --------- 

5.18 วิง่ผลดัผสม  3 X 100/200/300 เมตร --------- ชาย / หญิง --------- 

5.19 วิง่ผลดั      4 X 100 เมตร ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 

5.20 วิง่ผลดั      4 X 300 เมตร --------- ชาย / หญิง --------- 

5.21 วิง่ผลดั      4 X 400 เมตร ชาย / หญิง --------- --------- 

5.22 กระโดดไกล ชาย / หญิง ชาย / หญิง ชาย-หญิง 

5.23 กระโดดสูง ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 

5.24 เขย่งก้าวกระโดด ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 

5.25  ขว้างจกัร  ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 
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5.26 ขว้างค้อน ชาย / หญิง --------- --------- 

5.27 ทุ่มน า้หนัก ชาย / หญิง ชาย / หญิง --------- 

5.28 พุ่งแหลน ชาย / หญิง --------- --------- 

 
 
 
6.  การให้คะแนน 
    6.1 ประเภทบุคคล ผูท่ี้ชนะท่ี 1-8  ไดค้ะแนน 9-7-6-5-4-3-2-1 ตามล าดบั 
    6.2 ประเภททีม ผูท่ี้ชนะท่ี 1-8  ไดค้ะแนน 12-10-9-8-7-6-5-4  ตามล าดบั 
          
7.  เหรียญ และ ถ้วยรางวลั 
    7.1 เหรียญรางวลั ท่ี 1 - 3 ไดรั้บเหรียญทอง – เงิน - ทองแดง 
    7.2 ถว้ยรางวลั คะแนนรวม ชาย-หญิง เกณฑ์อาย ุต ่ากวา่ 18 ปี และต ่ากวา่ 15 ปี  (ทีมชนะเลิศคะแนนรวม ท่ี 1-6) 
    7.3 ถว้ยรางวลั คะแนนรวม ชาย-หญิง เกณฑ์อาย ุ12 ปี  (ทีมชนะเลิศคะแนนรวม ท่ี 1 - 3) 
    7.4 ถว้ยรางวลัพิเศษ คะแนนรวม 4 ประเภท (ขวา้งจกัร + ทุ่มน ้าหนกั + พุง่แหลน + ขวา้งคอ้น)  
          ถว้ยรางวลัคะแนนรวม ท่ี 1 - 3  
    7.5 ถว้ยรางวลันกักีฬาดีเด่น ท่ี 1 - 3 ชาย-หญิง (ทุกเกณฑอ์าย)ุ 
    7.6 ถว้ยรางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่น 
 - ผูฝึ้กสอนนกักีฬา – ชาย ดีเด่น    3 รางวลั 
 - ผูฝึ้กสอนนกักีฬา – หญิง ดีเด่น      3 รางวลั 
              (ผูฝึ้กสอนรับรางวลัใดรางวลัหน่ึงไดเ้พียงรางวลัเดียวเท่านั้น) 
8.  เงินรางวลั 
    8.1 ประเภทบุคคล  ท่ี 1 - 3 (500 – 300 - 200 บาท) ทุกเกณฑอ์ายุ 
    8.2 ประเภททีม ท่ี 1 - 3 (1,000 – 800 - 600 บาท) ทุกเกณฑอ์ายุ 
    8.3 คะแนนรวมทีม  ท่ี 1 - 6 ทุกเกณฑอ์าย ุ(5,000 – 4,000 - 3,000 - 2,000 - 1,000 - 1,000 บาท) 
    8.4  นกักีฬาดีเด่น ท่ี 1 - 3   3,000.- บาท,  2,000.- บาท,  1,000.- บาท 
    8.5  ผูฝึ้กสอนดีเด่น  ท่ี 1 – 3    3,000.- บาท,  2,000.- บาท, 1,000.- บาท 
 9.  ระบบการคัดเลอืกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ 
      9.1   ประเภทลู่ 
              - ทุกประเภท (ชาย-หญิง) คดัเลือกสถิติดีท่ีสุด 8 คน เขา้รอบชิงชนะเลิศ 
             -  วิง่ 3,000 เมตร ชาย และ วิง่ 3,000 เมตร หญิง ใหแ้บ่งเป็นพวกๆ ผูท่ี้ท  าเวลาดีท่ีสุดของทุกพวก เรียงตามสถิติ 
            ใหเ้ป็นท่ี 1  ท่ี 2  ท่ี 3  และท่ีต่อๆ ไปตามล าดบั 
     9.2  ประเภทลาน   
            ประเภททุ่มน ้าหนกั พุง่แหลน ขวา้งจกัร และ ขวา้งคอ้น ใหน้กักีฬาประลองคนละ 3 คร้ัง และคดัเลือกดีท่ีสุด  
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            12 คน เขา้รอบชิงชนะเลิศ ประลองอีก 3 คร้ัง (แข่งขนัต่อเน่ือง) 
10. การประท้วง 
     10.1  ประท้วงทางเทคนิค วางเงินประกนั 200 บาท 
              ตอ้งประทว้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร   ภายใน 30 นาที   นบัตั้งแต่เวลาท่ีประกาศผลอยา่งเป็นทางการ  
              (ก่อนพิธีมอบเหรียญรางวลั) 
    10.2  การประท้วงทางคุณสมบัติ  
            ใหป้ระทว้งไดก่้อนการแข่งขนั หรือ หลงัการแข่งขนั ภายใน 30 วนั ผูป้ระทว้ง ตอ้งส่งค าประทว้ง 
             พร้อมเอกสารหลกัฐาน 
11. บทลงโทษ  
     ทมีทีส่่งนักกฬีาอายุเกนิเข้าร่วมแข่งขัน มีโทษดังนี ้
     11.1 หา้มส่งทีมเขา้ร่วมกิจกรรมทุกรายการท่ีสมาคมกีฬากรีฑาฯเป็นผูจ้ดัการแข่งขนั เป็นเวลา 1 ปี  นบัแต่วนัท่ี 
             มีค  าสั่งลงโทษ 
    11.2  ผูฝึ้กสอน และ นกักีฬา ถูกลงโทษหา้มร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นผูจ้ดัการแข่งขนั และ หรือ 
            รายการแข่งขนัท่ีสมาคมกีฬากรีฑาใหก้ารรับรอง เป็นเวลา 1 ปี 
    11.3 นกักีฬาผูน้ั้น ตอ้งคืนเหรียญรางวลั เงินรางวลั และ ถูกตดัคะแนนในประเภทท่ีลงแข่งขนัทุกรายการ  
            และหากมีผลกระทบต่อคะแนนรวมของทีมท่ีไดรั้บรางวลัไป  ทีมนั้นๆจะตอ้งส่งคืน ถว้ยรางวลัพร้อม 
            เหรียญรางวลัใหก้บัสมาคมกรีฑาฯ 
           *** (การปลอมแปลงเอกสาร  การใช้เอกสารทีป่ลอมแปลง   เป็นความผดิตามกฎหมาย  และ  
                      มีโทษอาญา จึงขอให้ทุกทมีตรวจสอบเกณฑ์อายุของนักกฬีาในทมีของท่านให้ถูกต้องด้วย) 

12.   ค าตัดสิน  – ทางเทคนิค  ระหวา่งการแข่งขนั ค าตดัสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
                      - การประทว้งทางคุณสมบติัภายหลงัจากการแข่งขนั ใหเ้ป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการพฒันา 
                        ปกครอง และวนิยั เป็นผูมี้อ านาจพิจารณา 

       
 13. ใหเ้ลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาฯ เป็นผูรั้กษาระเบียบการแข่งขนัน้ี 
          สมาคมกฬีากรีฑาแห่งประเทศไทย 
                  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ประชุมผู้จดัการทมี 
เป็นไปตามก าหนดของแต่ละภาค 

 
 


