ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬ ากรีฑา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ ให้ ใช้บั งคับในการแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬากรีฑา
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ประเภทลู่ บุคคลชาย ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร
๔.๑.๒ วิ่ง ๒๐๐ เมตร
๔.๑.๓ วิ่ง ๔๐๐ เมตร
๔.๑.๔ วิ่ง ๘๐๐ เมตร
๔.๑.๕ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร
๔.๑.๖ วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร
๔.๑.๗ วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร
๔.๑.๘ วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร
๔.๑.๙ วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร
๔.๑.๑๐ วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร
๔.๑.๑๑ เดิน ๑๐,๐๐๐ เมตร

๒
๔.๒ ประเภทลาน บุคคลชาย ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ ทุ่มน้าหนัก
๔.๒.๒ ขว้างจักร
๔.๒.๓ ขว้างค้อน
๔.๒.๔ พุ่งแหลน
๔.๒.๕ กระโดดไกล
๔.๒.๖ กระโดดสูง
๔.๒.๗ กระโดดค้า
๔.๒.๘ เขย่งก้าวกระโดด
๔.๓ ประเภทผสม บุคคลชาย ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ ทศกรีฑา
๔.๔ ประเภทลู่ ทีมชาย ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๔.๔.๑ วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร
๔.๔.๒ วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร
๔.๔.๓ วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
๔.๔.๔ วิ่งผลัดผสม (๑๐๐,๒๐๐,๓๐๐,๔๐๐ เมตร)
๔.๕ ประเภทลู่ บุคคลหญิง ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๔.๕.๑ วิ่ง ๑๐๐ เมตร
๔.๕.๒ วิ่ง ๒๐๐ เมตร
๔.๕.๓ วิ่ง ๔๐๐ เมตร
๔.๕.๔ วิ่ง ๘๐๐ เมตร
๔.๕.๕ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร
๔.๕.๖ วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร
๔.๕.๗ วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร
๔.๕.๘ วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร
๔.๕.๙ วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร
๔.๕.๑๐ วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร
๔.๕.๑๑ เดิน ๕,๐๐๐ เมตร
๔.๖ ประเภทลาน บุคคลหญิง ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๔.๖.๑ ทุ่มน้าหนัก
๔.๖.๒ ขว้างจักร
๔.๖.๓ ขว้างค้อน
๔.๖.๔ พุ่งแหลน
๔.๖.๕ กระโดดไกล
๔.๖.๖ กระโดดสูง
๔.๖.๗ กระโดดค้า
๔.๖.๘ เขย่งก้าวกระโดด

๓
๔.๗ ประเภทผสม บุคคลหญิง ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๔.๗.๑ สัตตกรีฑา
๔.๘ ประเภทลู่ ทีมหญิง ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
๔.๘.๑ วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร
๔.๘.๒ วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร
๔.๘.๓ วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
๔.๘.๔ วิ่งผลัดผสม (๑๐๐,๒๐๐,๓๐๐,๔๐๐ เมตร)
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็น ไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้ว ยการแข่ งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
ให้ แต่ ล ะวิ ทยาเขต ส่ งนั กกี ฬากรี ฑ าสมั ครเข้ าร่ ว มการแข่ งขั น ได้ รวมกั นแล้ ว
ไม่เกิน ๖๐ คน
๖.๑.๑ ประเภทบุคคล ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬารายการแข่งขันละ ๑ – ๒ คน
โดยใน ประเภทบุคคล อนุญาตให้นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ในระดับซีเกมส์ เอเซียนเกมส์ และ โอลิมปิค
ลงทาการแข่งขันได้รายการแข่งขันละไม่เกิน ๑ คน ทั้งชายและหญิง
๖.๑.๒ ประเภททีม
(๑) ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาในรายการแข่งขัน วิ่งผลัด
๔ x ๑๐๐ เมตร/วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร /วิ่งผลัดผสม ได้วิทยาเขตละ ๑ ทีม ทีมละ ๔ – ๖ คน และวิ่งผลัด
๓ x ๘๐๐ เมตร ได้วิทยาเขตละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ – ๕ คน
(๒) ในกรณีนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ในระดับซีเกมส์ เอเซียนเกมส์
และโอลิมปิค ให้ลงทาการแข่งขันได้รายการแข่งขันละไม่เกิน ๑ คน ทั้งชายและหญิง
(๓) นักกีฬาตามข้อ ๖.๑.๒ (๒) อนุญาตให้ลงทาการแข่งขันได้เพียง ๑ คน
ในแต่ละรายการแข่งขันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้ เปลี่ยนตัวกันโดยเด็ดขาด หากมี
ความประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักกีฬาดังกล่าว นักกีฬาที่จะเปลี่ยนตัวแทน ต้องไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖.๑.๒
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๒ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
สิ้นภายใน ๕ วัน โดยในแต่ละวันให้มีการแข่งขันดังนี้
วันแรก
รายการที่
รายการแข่งขัน
เพศ
รอบ
๑๐๑
วิ่ง ๑๐๐ เมตร
ชาย
ทศกรีฑา ๑
๑๐๒
ขว้างค้อน
หญิง
ชิงชนะเลิศ
๑๐๓
กระโดดค้า
หญิง
ชิงชนะเลิศ
๑๐๔
วิ่ง ๔๐๐ เมตร
หญิง
คัดเลือก
๑๐๕
วิ่ง ๔๐๐ เมตร
ชาย
คัดเลือก

๔
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

วันที่สอง
รายการที่
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

กระโดดไกล
กระโดดสูง
วิ่ง ๑๐๐ เมตร
วิ่ง ๑๐๐ เมตร
ทุ่มน้าหนัก
วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสูง
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร
วิ่ง ๔๐๐ เมตร
วิ่ง ๔๐๐ เมตร
วิ่ง ๔๐๐ เมตร
วิ่ง ๑๐๐ เมตร
วิ่ง ๑๐๐ เมตร

ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

ทศกรีฑา ๒
ชิงชนะเลิศ
คัดเลือก
คัดเลือก
ทศกรีฑา ๓
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา ๔
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา ๕
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

รายการแข่งขัน
วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร
ขว้างค้อน
กระโดดค้า
ขว้างจักร
วิ่งผลัดผสม
วิ่งผลัดผสม
วิ่ง ๒๐๐ เมตร
วิ่ง ๒๐๐ เมตร
กระโดดสูง
กระโดดค้า
เดิน ๑๐,๐๐๐ เมตร
เดิน ๕,๐๐๐ เมตร
พุ่งแหลน
วิ่ง ๒๐๐ เมตร
วิ่ง ๒๐๐ เมตร
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร
วิ่งผลัดผสม
วิ่งผลัดผสม

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

รอบ
ทศกรีฑา ๖
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา ๗
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา ๘
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา ๙
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ทศกรีฑา ๑๐
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

๕
วันที่สาม
รายการที่
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖

รายการแข่งขัน
ทุ่มน้าหนัก
เขย่งก้าวกระโดด
วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร
วิ่ง ๘๐๐ เมตร
วิ่ง ๘๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร
พุ่งแหลน
วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร
วิ่ง ๘๐๐ เมตร
วิ่ง ๘๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๔๐๐ เมตร
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

รอบ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

วันที่สี่
รายการที่
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖

รายการแข่งขัน
เขย่งก้าวกระโดด
วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร
กระโดดสูง
วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร
พุ่งแหลน
ทุ่มน้าหนัก
วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร
วิ่งวิบาก ๓,๐๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรั้ว ๑๑๐ เมตร
วิ่ง ๒๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๓x๘๐๐ เมตร

เพศ
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

รอบ
ชิงชนะเลิศ
สัตตกรีฑา ๑
สัตตกรีฑา ๒
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
สัตตกรีฑา ๓
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
สัตตกรีฑา ๔
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

๖
วันที่ห้า
รายการที่
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓

รายการแข่งขัน
กระโดดไกล
ขว้างจักร
วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร
ทุ่มน้าหนัก
พุ่งแหลน
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร
วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร
วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร
วิ่ง ๘๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร
วิ่งผลัด ๔x๔๐๐ เมตร

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

รอบ
สัตตกรีฑา ๕
ชิงชนะเลิศ
คัดเลือก
คัดเลือก
ชิงชนะเลิศ
สัตตกรีฑา ๖
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ
สัตตกรีฑา ๗
ชิงชนะเลิศ
ชิงชนะเลิศ

๗.๒ การจั ดการแข่งขั นจะต้องมีวิท ยาเขตสมัครเข้า ร่ว มการแข่ง ขันไม่น้อ ยกว่ า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับรายการแข่งขันในแต่ละวัน ให้คณะอนุกรรมการกีฬากรีฑา
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬากรีฑา พิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๗.๔ ในการแข่งขันรอบคัดเลือกคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬากรีฑาเป็น
ผู้ดาเนินการจับฉลากเลือก ช่องวิ่งให้
๗.๕ ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ครบในรอบคัดเลือก คณะอนุกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬากรีฑาจะจัดพวกเข้าแข่งขันได้ใหม่ตามความเหมาะสม
๗.๖ เมื่อหมดเวลารายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ไม่
เกิน ๘ ช่องวิ่ง หรือ ๘ ทีม ให้ยกไปทาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬากรีฑา โดยเคร่งครัด
๘.๒ ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อฝ่ายเรียกตัวนักกีฬาให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาแข่งขันที่
กาหนด ๓๐ นาที ของประเภทลู่ และ ๔๐ นาทีของประเภทลาน
๘.๓ ในการแข่งขันวิ่งผลัด ให้ส่งรายชื่อลาดับนักกีฬาของการแข่งขันวิ่งผลัดก่อนการ
แข่งขัน ๑ ชั่วโมงที่ฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา นักกีฬาที่มีรายชื่อในทีมของแต่ละวิทยาเขตสามารถลงทาการแข่งขันได้
๘.๔ อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัว แทนผู้เข้าแข่งขันที่กาลังแข่งขัน
รายการอื่นอยู่ได้
๘.๕ การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑากาหนดวัน
เวลาและ สถานที่ การประชุมก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ๑ วัน

๗
๘.๖ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็ นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๗ ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใด สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการแข่งขัน กรณี
ยืนยัน รายชื่อเข้าร่ วมการแข่งขันในรายการแข่งขันใดแล้ว ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ตัดสิทธิ์นักกีฬาดังกล่าวออกจากการแข่งขันในทุกรายการแข่งขัน ยกเว้นรายการที่ได้
ทาการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วในกรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬากรีฑารายงาน คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา เพื่อพิจารณาโทษต่อไป
๘.๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬากรีฑา
ใน คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่า
ไม่เพียงพอ ให้นาเสนอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่ งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬากรีฑา
โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบั นการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๙ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

๘
ข้ อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

