
ระเบยีบการแข่งขนักรีฑา 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี 30 (พ.ศ. 2556-7) 
ณ จงัหวดัศรีสะเกษ 

****************************** 

1. สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
    นายกสมาคม พล.ต.อ.สนัต ์ ศรตุานนท ์
    เลขาธกิาร  พล.ต.ต.สุรพงษ์  อรยิะมงคล 
    สถานทีต่ดิต่อ A 05 – A 06 สนามกฬีาหลกั  ศูนยก์ฬีามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
   ศูนยร์งัสติ  ถ.เชยีงราก  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12121  
   โทร. (02) 564 – 3344, (02) 564 – 3355 
   E-mail :  aat@aat.or.th 
   Website  :  www.aat.or.th 

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 
    ประธานฝ่ายกรฑีาของจงัหวดัเจา้ภาพหรอืผูท้ีจ่งัหวดัแต่งตัง้ ประธานกรรมการ 
    ผูแ้ทนสมาคมกรฑีาแห่งประเทศไทยฯ รองประธานกรรมการ 
    ผูแ้ทน (เทคนิค) สมาคมกรฑีาฯ (1 คน)  กรรมการ 
    บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้ กรรมการ 
    บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้ กรรมการและเลขานุการ   
    บุคคลทีจ่งัหวดัเจา้ภาพแต่งตัง้ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 3.1 คณะกรรมการพจิารณาการประทว้งคุณสมบตัขิองนกักฬีา ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัไิวใ้น  
         ขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
    3.2 คณะกรรมการพจิารณาการประทว้งเทคนิค ใหป้ระกอบดว้ย ดงันี้ 
         1. ผูแ้ทนสมาคมกรฑีาแห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการ 
         2. ผูแ้ทนการกฬีาแห่งประเทศไทย กรรมการ 
         3. ผูแ้ทนเทคนิคสมาคมกรฑีาแห่งประเทศไทยฯ กรรมการ 
         4. หวัหน้าผูช้ีข้าด (ประเภทลู่/ลาน) กรรมการ 
         5. เลขานุการจดัการแขง่ขนักรฑีาจงัหวดัเจา้ภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 - ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการประทว้งตาม (3.1) และ (3.2) ใหม้อี านาจพจิารณาการประทว้ง 
   และค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพจิารณาการประทว้งใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 
 
 
 

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


4. ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 
    4.1 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 และกตกิาการแขง่ขนัของสหพนัธก์รฑีานานาชาต ิฉบบัทีส่มาคมกรฑีาแห่งประเทศไทยฯ  
          ใหก้ารรบัรอง 
    4.2 ในกรณทีีเ่กดิปญัหาทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัหรอืกตกิาการแขง่ขนั การวนิิจฉยัในกรณนีัน้ ๆ   
     ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูแ้ทนสมาคมกรฑีาฯ รองประธานอนุกรรมการจดัการแขง่ขนักรฑีาเป็นผูต้ดัสนิ 

5. คณุสมบติัของผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั 
     5.1  ใหน้กักรฑีาทมีชาตแิข่งขนัไดโ้ดยไมจ่ ากดัประเภท เป็นไปตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย 
 ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ พ.ศ.2550 หมวด 6 ขอ้ 22(6) 
    5.2  อายไุมเ่กนิ 18 ปี (เกดิในปีพ.ศ. 2539 หรอืหลงั) 
    5.3  หา้มนกักฬีาทีม่อีายตุ ่ากว่าทีก่ าหนดสมคัรเขา้แขง่ขนั ดงันี้ 

5.3.1 หา้มนกักฬีาอายตุ ่ากว่า 12 ปี  (เกดิในปี พ.ศ. 2544 หรอืหลงั) เขา้แขง่ขนัทุกประเภท 
5.3.2 หา้มนกักฬีาอายตุ ่ากว่า 13 ปี  (เกดิในปี พ.ศ. 2543 หรอืหลงั)  เขา้แขง่ขนัประเภท  
            วิง่ 1,500 เมตร,  วิง่ 3,000 เมตร,  วิง่วบิาก 2,000 เมตร, เดนิ 5,000 เมตร, อฎัฐกรฑีา   
 และสตัตกรฑีา 
5.3.3 หา้มนกักฬีาอายตุ ่ากว่า  14 ปี ลงมา (เกดิในปีพ.ศ. 2542 หรอืหลงั) เขา้แขง่ขนัประเภท 

 วิง่ 5,000 เมตร และเดนิ 10,000 เมตร 

6. ประเภทการแข่งขนั 
    ประเภทลู่   ชาย     หญงิ 

1. วิง่ 100  เมตร   1. วิง่ 100  เมตร 
2. วิง่ 200  เมตร   2. วิง่ 200  เมตร 
3. วิง่ 400  เมตร   3. วิง่ 400  เมตร 
4. วิง่ 800  เมตร   4. วิง่ 800  เมตร 

   5. วิง่ 1,500  เมตร   5. วิง่ 1,500  เมตร 
   6. วิง่ 5,000  เมตร   6. วิง่ 3,000  เมตร 
    7. วิง่ 10,000  เมตร   7. วิง่ 5,000  เมตร 
   8. วิง่ขา้มรัว้ 110  เมตร   8. วิง่ขา้มรัว้ 100  เมตร 
   9. วิง่ขา้มรัว้ 400  เมตร   9. วิง่ขา้มรัว้ 400  เมตร 
   10. วิง่วบิาก 2,000  เมตร  10. วิง่วบิาก  2,000  เมตร 
   11. วิง่ผลดั 4x100  เมตร  11. วิง่ผลดั 4x100  เมตร 
   12. วิง่ผลดั 4x400  เมตร  12. วิง่ผลดั 4x400  เมตร 
   13. วิง่ผลดั 3x800 เมตร   13. วิง่ผลดั 3x800 เมตร 
   14. วิง่ผลดั เมดเลย ์   14. วิง่ผลดั เมดเลย ์
        (100, 200, 300 และ 400)       (100, 200, 300 และ 400) 

15. เดนิ 10,000  เมตร   15. เดนิ 5,000  เมตร 



 
ประเภทลาน  16. กระโดดไกล    16. กระโดดไกล   
   17. กระโดดค ้า    17. กระโดดค ้า 
   18. กระโดดสงู    18. กระโดดสงู 
   19. เขยง่กา้วกระโดด   19. เขยง่กา้วกระโดด 
   20. ขวา้งจกัร    20. ขวา้งจกัร 
   21. ขวา้งคอ้น    21. ขวา้งคอ้น 
   22. ทุ่มน ้าหนกั    22. ทุ่มน ้าหนกั   
   23. พุ่งแหลน    23. พุ่งแหลน 
               24. อฎัฐกรฑีา    24. สตัตกรฑีา 

- วิง่ 100 เมตร          -    วิง่ขา้มรัว้ 100 เมตร   
- กระโดดไกล          -    กระโดดสงู 
- ทุ่มน ้าหนกั          -    ทุ่มน ้าหนกั 
- วิง่ 400 เมตร          -    วิง่ 200 เมตร        
- วิง่ขา้มรัว้ 110 เมตร         -    กระโดดไกล 
- กระโดดสงู          -    พุ่งแหลน 
- พุ่งแหลน          -    วิง่ 800 เมตร 
- วิง่ 1,000 เมตร        

7. จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั 
 7.1 ใหแ้ต่ละจงัหวดัส่งนกักฬีาชาย – หญงิ เขา้รว่มการแขง่ขนัไดไ้มเ่กนิ 60 คน 
 7.2 ประเภทบุคคล  ส่งไดป้ระเภทละ 2 คน  ประเภททมี  ส่งไดป้ระเภทละ 1 ทมี (ส ารอง 2 คน) 
    ** - ประเภททมี ส่งเขา้แขง่ขนัไดป้ระเภทละ 1 ทมี ( ส ารอง 2 คน) และจงัหวดัใด ถา้มนีกักฬีา 
          เขา้รอบระดบัชาต ิประเภทวิง่ 100 ม.และวิง่ 200 ม.จะตอ้งรวมอยูใ่นจ านวน 6 คน ของทมีวิง่ผลดั                                                                                        
          4x100 ม., ประเภทวิง่ 400 ม.จะตอ้งรวมอยูใ่นจ านวน 6 คน ของทมีวิง่ผลดั 4x400 ม., ประเภท 
 วิง่ 800 ม. จะตอ้งรวมอยูใ่นจ านวน 5 คน ของทมีวิง่ผลดั 3x800 ม. และประเภทวิง่ 100 ม.,  
 วิง่ 200 ม. และวิง่ 400 ม. จะตอ้งรวมอยูใ่นจ านวน 6 คน ของทมีวิง่ผลดั เมดเลย ์ 
8. หลกัเกณฑก์ารแข่งขนัระดบัภาค 
    8.1  ใหจ้งัหวดัเจา้ภาพระดบัภาค ท าการแขง่ขนัคดัเลอืกนกักฬีาใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนพธิเีปิดการ 
          แขง่ขนัไมน้่อยกว่าเกา้สบิวนั 
    8.2  ใหแ้ต่ละจงัหวดัส่งแบบแจง้ชนิด ประเภท จ านวนนกักฬีา (Entry Form by Number) ทีเ่ขา้ 
          แขง่ขนัใหเ้จา้ภาพระดบัภาคไมน้่อยกว่าหกสบิวนั ก่อนการแขง่ขนัคดัเลอืกระดบัภาค 
    8.3  การส่งรายชื่อนกักฬีา และเจา้หน้าที ่(Entry Form by Name and Event) ทีส่่งเขา้แขง่ขนัให ้
          จงัหวดัส่งรายชื่อนกักฬีา เจา้หน้าที ่และประเภทการแขง่ขนัใหเ้จา้ภาพระดบัภาค ไมน้่อยกว่า 
          สามสบิวนั ก่อนพธิเีปิดการแขง่ขนั 
 



 
    8.4  ส าหรบันกักฬีาทีไ่มต่อ้งคดัเลอืกในระดบัภาค ใหจ้งัหวดัส่งรายชื่อนกักฬีาเขา้แขง่ขนัโดยตรง 
           และถอืปฏบิตัติามขอ้บงัคบั กกท.ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ขอ้ 27 
   8.5  จงัหวดัใดส่งรายชื่อนกักฬีา และเจา้หน้าทีไ่ปใหจ้งัหวดัเจา้ภาพไมท่นัภายในเวลาทีก่ าหนด  
          ใหผู้น้ัน้หมดสทิธเิขา้รว่มการแขง่ขนัครัง้นี้  ตามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  ว่าดว้ย 
          การแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ.2550 ขอ้ 28 
    8.6  สนามแขง่ขนั ตอ้งเป็นพืน้ยางใยสงัเคราะห ์อุปกรณ์แขง่ขนัตอ้งมมีาตรฐาน IAAF หรอืสมาคม 
          กรฑีาฯ ใหก้ารรบัรอง และอุปกรณ์ตดัสนิเสน้ชยัระบบ Photo Finish 

9. การจดัการแข่งขนั 
    9.1 จดัใหม้กีารแขง่ขนัในรอบคดัเลอืกเป็น 5 ภาค 
          ภาค 1 มจี านวน    14   จงัหวดั 
          ภาค 2  มจี านวน    14   จงัหวดั 
          ภาค 3  มจี านวน    20   จงัหวดั 
          ภาค 4  มจี านวน    14   จงัหวดั 
          ภาค 5  มจี านวน    15   จงัหวดั 
          - ใหแ้ต่ละภาคประกอบดว้ยจงัหวดั ดงันี้ 
 ภาค 1 ประกอบดว้ย กรงุเทพมหานคร จนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีตราด นนทบุร ี

ปทุมธานี  ระยอง  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สระแก้ว  
นครนายก และปราจนีบุร ี
 

 ภาค 2 ประกอบดว้ย กาญจนบุร ีชยันาท นครสวรรค ์พระนครศรอียธุยา ราชบุร ีลพบุร ี
สุพรรณบุร ี สงิหบ์ุร ี สระบุร ี อ่างทอง  อุทยัธานี  เพชรบุร ี นครปฐม 
และ ประจวบครีขีนัธ ์
 

 ภาค 3 ประกอบดว้ย กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น ชยัภมู ินครพนม นครราชสมีา บุรรีมัย ์  
มหาสารคาม  มกุดาหาร  ยโสธร  รอ้ยเอด็  เลย  ศรสีะเกษ    
สกลนคร  สุรนิทร ์ หนองบวัล าภ ู หนองคาย  อุดรธานี  อุบลราชธานี   
อ านาจเจรญิ  และบงึกาฬ 
 

 ภาค 4   ประกอบดว้ย กระบี ่ชุมพร ตรงั ปตัตานี นครศรธีรรมราช นราธวิาส พงังา   
พทัลุง  ภเูกต็  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และสุราษฎรธ์านี 
 

 ภาค 5 ประกอบดว้ย ก าแพงเพชร เชยีงราย เชยีงใหม ่ตาก  น่าน  พะเยา  พจิติร   
พษิณุโลก  เพชรบรูณ์  แพร ่ แมฮ่่องสอน  ล าปาง  ล าพนู  สุโขทยั   
และอุตรดติถ ์

 
 



     
การแข่งขนัคดัเลือกในระดบัภาค 
     9.2 วธิกีารคดัเลอืก และจ านวนนกักฬีาผ่านเขา้รอบของแต่ละประเภท ดงันี้ 
 

  จ านวน 
ผูฝึ้กสอน 

ภาค จ านวนจงัหวดั 
100 ม.,200 ม. 
และ 400 ม. 

ประเภทลู่อื่นๆ  ประเภททมี ประเภทลาน 
เดนิ  5  กม. 
และ 10 กม. 

ประเภทผสม 
ประเภททมี 
เมดเลย ์

27 คน 1 14 2 2 2 2 2 2 1 
27 คน 2 14 2 2 2 2 2 2 1 
32 คน 3 20 2 2 2 2 2 2 1 
27 คน 4 14 2 2 2 2 2 2 1 
27 คน 5 15 2 2 2 2 2 2 1 

140 คน 
รวม 10 คน 10 คน 10 ทมี 10 คน 10 คน 10 คน 5 ทมี 

สถติทิีด่สีดุจากทุกภาคอกี 14 คน 6 คน 6 ทมี 6 คน 14 คน 6 คน 3 ทมี 
รวม (แต่ละประเภท) 24 คน 16 คน 16 ทมี 16 คน 24 คน 16 คน 8 ทมี 

 
 9.3 วธิกีารคดัเลอืกผ่านเขา้รอบ  
          9.3.1 ประเภทลู่  วิง่ 100 ม.  วิง่ 200 ม.  และวิง่ 400 ม.   ผูช้นะที ่1  และที ่2   

 ของแต่ละภาค และผูท้ าสถติดิทีีสุ่ด จากทุกภาคอกี 14 คน รวมผ่านเขา้รอบ  24  คน   
          9.3.2  ประเภทลู่อื่นๆ  ผูช้นะที ่1  ที ่2    

  ของแต่ละภาค  และผูท้ าสถติดิทีีสุ่ด จากทุกภาคอกี 6  คน   รวมผ่านเขา้รอบ  16  คน  
          9.3.3  ประเภททมีวิง่ผลดั ทมีชนะที ่1  และที ่2 

  ของแต่ละภาค และทมีท าสถติดิทีีสุ่ด จากทุกภาคอกี 6 ทมี รวมผ่านเขา้รอบ  16  ทมี 
          9.3.4  ประเภทลานทุกประเภท  ผูช้นะที ่1  และที ่ 2    
  ของแต่ละภาค และผูท้ าสถติดิทีีสุ่ด จากทุกภาคอกี  6 คน รวมผ่านเขา้รอบ 16 คน 
          9.3.5  ประเภทเดนิ 5,000 เมตร และเดนิ 10,000 เมตร   ผูช้นะที ่1  และที ่2 

  ของแต่ละภาค  และผูท้ าสถติดิทีีสุ่ด จากทุกภาคอกี 14 คน รวมผ่านเขา้รอบ  24 คน 
          9.3.6  ประเภทผสม :  อฎัฐกรฑีา  และสตัตกรฑีา   ผูช้นะที ่1  และที ่2 

  ของแต่ละภาค  และผูท้ าสถติดิทีีสุ่ด จากทุกภาคอกี 6 คน รวมผ่านเขา้รอบ  16  คน   
          9.3.7 ประเภททมีวิง่ผลดั เมดเลย ์ ทมีชนะที ่1 

  ของแต่ละภาค  และผูท้ าสถติดิทีีสุ่ด จากทุกภาคอกี 3 ทมี รวมผ่านเขา้รอบ  8 ทมี 
    9.4 ประเภททมีวิง่ผลดัทีผ่่านรอบคดัเลอืกระดบัภาคแลว้ ใหเ้ปลีย่นตวันกักฬีาไดไ้มเ่กนิ 2 คน 
         ทัง้นี้ นกักฬีาทีเ่ปลีย่นเขา้มาใหมจ่ะตอ้งเป็นนกักฬีาทีม่รีายชื่ออยูใ่นทมี(Family List) 
         ในการแขง่ขนัระดบัภาค (รอบคดัเลอืก) 
   9.5 รายชื่อนกักรฑีาทีผ่่านรอบคดัเลอืกระดบัภาคเขา้ไปแขง่ขนัในกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิจะตอ้งได้ 
         รบัการรบัรองจากสมาคมกรฑีาฯ 
 
 



 
10. ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั 
    10.1 ประเภทลู่ การแขง่ขนัในรอบคดัเลอืกประเภทใดทีผู่เ้ขา้แขง่ขนัไมเ่กนิ 8 คน หรอื 8 ทมี  
           ใหย้กการแขง่ขนัครัง้นัน้ไปท าการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ 
    10.2 สทิธกิารแขง่ขนัผ่านการคดัเลอืก 

  - ประเภทลู่ ใหเ้ป็นไปตามกตกิา IAAF ขอ้ 141 อนุ 7 โดยอนุโลม 
  - ประเภทลาน ความไกล (ทุ่ม, พุ่ง, ขวา้ง/กระโดดไกล, เขยง่กา้วกระโดด (หากมนีกักฬีาเขา้ 
     แขง่ขนัเกนิ 8 คน ใหม้รีอบคดัเลอืก) 
  - ประเภทลาน กระโดดสงู, กระโดดค ้า เป็นรอบชงิชนะเลศิ 

   10.3 ล าดบัความสงูของการเลื่อนไมพ้าดกระโดด 
           ใหส้มาคมกรฑีาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์เป็นผูก้ าหนดและ แจง้ใหท้ี่ 
           ประชุมทราบในวนัประชุมผูจ้ดัการทมี 
    10.4 การสมคัรแขง่ขนั ใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีา 

 เยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ภายในก าหนดเวลา และแบบฟอรม์ทีส่่งให ้     

11. การแต่งกายของนักกีฬา 
     11.1 ใหน้กักฬีาแต่งกายใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย ตามขอ้บญัญตัขิองสมาคมกรฑีาฯ 
     11.2 นกักฬีาทมีแขง่ขนัหน่ึง มชีุดแขง่ขนัไดไ้มเ่กนิ 2 ชุด 
     11.3 ชุดแขง่ขนัทมีวิง่ผลดั นกักฬีาตอ้งใชชุ้ดและสเีดยีวกนั 
     11.4 หมายเลขประจ าตวันกักฬีา (เบอรแ์ขง่ขนั) ทีค่ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัจดัใหน้กักฬีา 
            จะตอ้งตดิเตม็แผ่นรวมทัง้ส่วนทีม่โีฆษณา หา้มพบัส่วนใดส่วนหน่ึงมฉิะนัน้ ถอืว่าผดิกตกิา 
            การแขง่ขนั 

12.  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม (ผูจ้ดัการทมี และผูฝึ้กสอน) 
นกักฬีาและเจา้หน้าทีท่มีตอ้งประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัความเป็นนกักฬีาทีด่แีละตอ้งปฏบิตั ิ
ตามกตกิาการแขง่ขนัทุกประการ หากมกีารประพฤตตินไมเ่หมาะสม (ทัง้ในและนอกสนามแขง่ขนั) 
หรอืละเมดิต่อกตกิาการแขง่ขนัจะพจิารณาโทษตามควรแก่กรณ ี

13. การประท้วง 
    13.1 การประทว้งคุณสมบตัขิองนักกฬีา ใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย  

ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550    
    13.2 การประทว้งทางเทคนิค 
              - ใหป้ระทว้งไดต้ามแบบฟอรม์ทีส่มาคมกรฑีาฯ ก าหนดขึน้เท่านัน้ 
              - ใหป้ระทว้งภายใน 30 นาท ีหลงัจากการประกาศผลการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ 

  - ใหย้ืน่ประทว้งต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ พรอ้มเงนิประกนัจ านวน 500 บาท และ 
    หากค าประทว้งไมเ่ป็นผล ใหร้บิเงนิประกนัดงักล่าว ตกเป็นทุนส าหรบัส่งเสรมิการกฬีา 
    ของเจา้ภาพ 
 



 
   อนึ่ง เรื่องคุณสมบตัิของนักกีฬา หากคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ มขี้อสงสยัในเรื่อง

คุณสมบตัิของนักกีฬา สามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลกัฐานได้ทนัทโีดยไม่จ าเป็นต้องมคีู่กรณี    
ในการยืน่ประทว้ง และผลการพจิารณาหรอืการตดัสนิของคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ ถอืเป็นทีสุ่ด 

14. รางวลัการแข่งขนั 
       ใหเ้ป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบัการกฬีาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแขง่ขนักฬีาเยาวชน 
แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
 รางวลัที ่1    เหรยีญชุบทอง  และประกาศนียบตัร 
 รางวลัที ่2    เหรยีญชุบเงนิ  และประกาศนียบตัร 
 รางวลัที ่3    เหรยีญชุบทองแดง  และประกาศนียบตัร 
 โล่รางวลั  นกักฬีาดเีด่น ชาย-หญงิ  จ านวน 4 รางวลั และประกาศนียบตัร (ประเภท ลู่-ลาน) 
      โล่รางวลั  ผูฝึ้กสอนดเีด่น  จ านวน 4  รางวลั และประกาศนียบตัร  (ประเภท ลู่-ลาน) 

15. หน้าท่ีผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน 
      15.1  ผูฝึ้กสอนและผูจ้ดัการทมี ทีม่ชีื่อระบุไวใ้นใบสมคัร 3 คน เท่านัน้มสีทิธเิขา้ประชุมหรอืยืน่ 
              เรือ่งประทว้งในขอ้ปญัหาการแขง่ขนัได ้
      15.2  ผูจ้ดัการทมี ตอ้งแจง้ระเบยีบกตกิาการแขง่ขนั และก าหนดการแขง่ขนัใหน้กักฬีาของตน 
              ทราบโดยละเอยีด เพื่อประโยชน์ของทมี 
      15.3  ผูจ้ดัการทมีหรอืผูฝึ้กสอน ตอ้งส่งนกักฬีาของตนไปรายงานตวัต่อนายทะเบยีน ณ ที่รายงาน 
              ตวัตามก าหนดการรายงานตวัแต่ละประเภท 
      15.4  เพื่อใหก้ารแขง่ขนัเป็นไปดว้ยความยตุธิรรม ผูจ้ดัการทมี ผูฝึ้กสอน นกักฬีาหรอืบุคคล 
              ภายนอก จะไมม่สีทิธเิขา้ภายในบรเิวณรัว้สนามแขง่ขนั ไมว่่ากรณใีด ๆ ผูฝ้า่ฝืนจะถูก 
              เชญิใหอ้อกจากภายในบรเิวณสนาม และถา้ยงัฝา่ฝืนเกีย่วกบันกักฬีาคนนัน้ ๆ อาจถูกตดั 
              สทิธใิหอ้อกจากการแขง่ขนัตามประเภททีก่ าลงัท าการแขง่ขนันัน้ ๆ กไ็ด้ 
       15.5  นกักฬีาทีท่ าการแขง่ขนัเสรจ็แลว้ เมือ่ไดอ้นัดบัชนะเลศิ รองชนะเลศิ และอนัดบัที ่3 ใหไ้ป 
              รายงานตวัต่อเจา้หน้าทีแ่ผนกพธิมีอบเหรยีญ      

16. การยืนยนัรายช่ือนักกีฬาและการรายงานตวั 
      16.1 การยนืยนัรายชื่อนกักฬีา (Final Confirmation) ใหแ้จง้ยนืยนัรายชื่อนกักฬีาก่อนเวลา  
             10.00 น. ของวนัก่อนการแขง่ขนั 1 วนั 
      16.2 การรายงานตวัของนกักฬีาต่อฝา่ยเรยีกตวันกักฬีาก่อนการแขง่ขนั ณ ทีร่ายงานตวั ดงันี้ 
  ประเภท            การรายงานตวั 
   - กระโดดค ้า และขวา้งคอ้น ครัง้แรก 50 นาท ี ก่อนการแขง่ขนั  ครัง้สุดทา้ย 40 นาท ี
   - ประเภทลานอื่น ๆ   ครัง้แรก 40 นาท ี ก่อนการแขง่ขนั  ครัง้สุดทา้ย 30 นาท ี
     - ประเภทลู่   ครัง้แรก 30 นาท ี ก่อนการแขง่ขนั  ครัง้สุดทา้ย 20 นาท ี
   - ประเภทผสม   ครัง้แรก 30 นาท ี ก่อนการแขง่ขนัในประเภทแรกของ 

แต่ละวนัเท่านัน้) 



 
      16.3 ในกรณนีกักฬีาเขา้แขง่ขนัหลายประเภทในเวลาเดยีวกนั ผูจ้ดัการทมีหรอืผูฝึ้กสอน ตอ้ง 
              มารายงานตวัแทนนกักฬีาผูน้ัน้ มฉิะนัน้ จะถอืว่าสละสทิธ ิส าหรบัเวลาแขง่ขนั นกักฬีา 
              จะตอ้งรบัผดิชอบตวัเอง และลงแขง่ขนัใหท้นัเวลาตามประเภทการแขง่ขนัและถูกตอ้ง 
              ตามกตกิาของประเภทนัน้ ๆ หากไมท่นัเวลา หรอืไมถู่กตอ้งตามกตกิา ถอืว่าหมดสทิธ ิ 
              และหากผูต้ดัสนิตรวจพบว่านกักฬีาผูน้ัน้ไมไ่ดล้งแขง่ขนัหลายประเภทในเวลาเดยีวกนั 
              จรงิ ใหถ้อืว่าการรายงานตวันัน้เป็นเทจ็ จะตอ้งถูกตดัสทิธ ิ
      16.4  นกักฬีาทีม่ชีื่อแขง่ขนัประเภทใดประเภทหน่ึงแลว้ ไมม่ารายงานตวัเขา้รว่มการแขง่ขนั  
              และไมม่เีหตุผลแสดงเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีเ่ชื่อถอืได ้นกักฬีาคนนัน้จะถูกตดัสทิธกิาร 
              แขง่ขนัประเภทอื่น ๆ ทีเ่หลอือยูทุ่กประเภทตามกตกิาสหพนัธก์รฑีานานาชาตฉิบบัภาษา 

  องักฤษ ปี 2011 ทีส่มาคมกรฑีาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภใ์หก้ารรบัรอง 

17. ก าหนดให้จดัการแข่งขนั 4 วนั ตามรายการทีส่มาคมกรฑีาฯ ก าหนดให ้และใหใ้ชท้ัง้ในการ 
แขง่ขนัระดบัภาค (รอบคดัเลอืก) และระดบัชาต ิทัง้นี้ หา้มมใิหม้กีารเปลีย่นแปลงรายการแข่งขนัใด ๆ  
ยกเวน้ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูแ้ทนสมาคมกรฑีาฯ ในการแขง่ขนัครัง้นัน้ ๆ เป็นกรณไีป 

18. ระเบียบการแข่งขนักรีฑาฉบบัน้ี    ใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะในการแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ 
คดัเลอืกภาค ปี 2556  และ การแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ(รอบชงิชนะเลศิ) ปี 2557 เท่านัน้   
และใหเ้ลขาธกิารสมาคมกรฑีาฯ และหรอื  ผูแ้ทนสมาคมกรฑีาฯ เป็นผูร้กัษาระเบยีบน้ี 

19. บทลงโทษ 
 กรณีผู้จดัการทมี ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฝ่าฝืนระเบยีบและ
กตกิาการแขง่ขนัในชนิดกฬีานัน้ๆ  นอกจากจะต้องด าเนินการตามระเบยีบและกตกิาการแข่งขนัฯ ดงักล่าว
แล้ว ให้มผีลบงัคบัใช้  ตามข้อบงัคบั การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2550  ในบทลงโทษ  ตัง้แต่ ขอ้ 36  - 41  ตามแต่กรณพีพิาท 
 

*************************** 


