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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันกรีฑา (รหัส 01) 

กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559 
โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร2  ศูนย2วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 
 โดยท่ีเป�นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว$าด%วยการแข$งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี  
 อาศัยอํานาจตามข%อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว$าด%วยการแข$งขันกีฬา
สาธิตสามัคคีคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
จึงวางระเบียบไว%ดังต$อไปนี้ 
 

ข�อ  1  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว$าด%วยการแข$งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559”  

 
 ข�อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
 ข�อ  3  ข�อบังคับและกติกาการแข�งขัน 
  3.1 ให%ใช%ข%อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว$าด%วยการแข$งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
  3.2 ให%ใช%กติกาการแข$งขันของสหพันธ7กรีฑานานาชาติ (IAAF) ฉบับท่ีสมาคมกีฬา
กรีฑาแห$งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ7 ให%การรับรองและประกาศใช%อย$างเป�นทางการในปBจจุบัน 
แต$ท้ังนี้ ต%องไม$ขัดหรือแย%งกับระเบียบนี้ 
  3.3 ในกรณีท่ีเกิดปBญหาท่ีไม$ได%ระบุไว%ในข%อบังคับหรือกติกาการแข$งขัน  การวินิจฉัย
ในกรณีนั้น ๆ ให%เป�นหน%าท่ีของผู%แทนเทคนิค และประธานอนุกรรมการจัดการแข$งขันกรีฑาเป�น
ผู%พิจารณาตัดสิน  
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 ข�อ  4  ประเภทการแข�งขัน  แบ�งการแข�งขันเป<นระดับต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

ลําดับ ประเภทการแข�งขัน 
ชาย หญิง 

ประถม ม.ต�น ม.ปลาย ประถม ม.ต�น ม.ปลาย 
1 วิ่ง  60  เมตร �   �   
2 วิ่ง  80  เมตร �   �   
3 วิ่ง  100  เมตร � � � � � � 
4 วิ่ง  200  เมตร � � � � � � 
5 วิ่ง  400  เมตร  � �  � � 
6 วิ่ง  800  เมตร  � �  � � 
7 วิ่ง  1,500  เมตร  � �  � � 
8 วิ่งผลัด  5 × 80  เมตร �   �   
9 วิ่งผลัด  8 × 50  เมตร �   �   
10 วิ่งผลัด  4 × 100  เมตร � � � � � � 
11 วิ่งผลัด  4 × 400  เมตร  � �  � � 
12 วิ่งผลัดต$างระยะ 

100/200/300/400 เมตร  � �  � � 
13 กระโดดไกล � � � � � � 
14 เขย$งก%าวกระโดด  � �  � � 
15 กระโดดสูง � � � � � � 
16 ทุ$มน้ําหนัก  � �  � � 
17 ขว%างจักร  � �  � � 
18 พุ$งแหลน  � �  � � 

 

 ข�อ  5  คุณสมบัติของผู�เข�าแข�งขันให�เป<นไปตามข�อ 9 แห�งข�อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

 ข�อ  6  จํานวนผู�เข�าแข�งขัน 
 ให%แต$ละโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) ส$งนักกีฬาชายและหญิงสมัครเข%าร$วมการ

แข$งขันได% ดังนี้ 
  6.1 ประเภทบุคคล ให%แต$ละโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) ส$งเข%าแข$งขันได%ไม$เกิน
ประเภทละ 2 คน 
  6.2 ประเภททีมให%แต$ละโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) ส$งเข%าแข$งขันได%ไม$เกินประเภทละ 
1 ทีม และส$งผู%เข%าแข$งขันสํารองได%ประเภทละ 2 คน 
  6.3 ผู%เข%าแข$งขัน 1 คน มีสิทธิ์แข$งขันได% 3 รายการเท$านั้น (รวมประเภทลู$และลาน) 
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 ข�อ  7  กําหนดวันแข�งขัน 
  จัดการแข$งขัน  2  วัน  คือ ในวันอังคารท่ี  10 - วันพุธท่ี 11  มกราคม  2560  ณ 
สนามอินทรีจันทรสถิตย7  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 
 
 ข�อ  8  วิธีจัดการแข�งขัน 
  ในกรณีท่ีมีการแข$งขันในรอบคัดเลือกให%คัดผู%ท่ีทําเวลาดี 1-8 คน หรือทีม เข%าไปสู$ใน
รอบชิงชนะเลิศ โดยผู%ท่ีทําเวลาดีลําดับท่ี 1-4 ให%จับฉลากใช%ช$องวิ่งท่ี 3, 4, 5 และ 6 ส$วนผู%ท่ีทําเวลาดี
ลําดับท่ี 5-8 ให%จับฉลากใช%ช$องวิ่งท่ี 1, 2, 7และ 8 
  8.4 การแข$งขันประเภทลาน 
   8.4.1 การเลื่อนข้ันความสูงของการแข$งขันกระโดดสูง 
    8.4.1.1 ประเภทชาย ระดับประถมศึกษา 
     ข้ันอบอุ$นร$างกาย 1.00 เมตร และ 1.15 เมตร 
     ข้ันแข$งขัน 1.00  1.05  1.10  1.15  1.18  1.21  1.24 
     1.27 เมตร 
    8.4.1.2 ประเภทหญิง ระดับประถมศึกษา 
     ข้ันอบอุ$นร$างกาย 0.95 เมตร และ 1.10 เมตร 
     ข้ันแข$งขัน 0.95  1.00  1.05  1.10  1.13  1.16  1.19 
     1.22 เมตร 
    8.2.1.3 ประเภทชาย มัธยมศึกษาตอนต%น 
     ข้ันอบอุ$นร$างกาย 1.20 เมตร และ 1.35 เมตร 
     ข้ันแข$งขัน 1.20  1.25  1.30  1.35  1.38  1.41  1.44 
     1.47 เมตร 
    8.2.1.4 ประเภทหญิง มัธยมศึกษาตอนต%น 
     ข้ันอบอุ$นร$างกาย 1.00 เมตร และ 1.15 เมตร 
     ข้ันแข$งขัน 1.00  1.05  1.10  1.15  1.18  1.21  1.24 
     1.27 เมตร 
    8.4.1.5 ประเภทชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ข้ันอบอุ$นร$างกาย 1.30 เมตร และ 1.45 เมตร 
     ข้ันแข$งขัน 1.30  1.35  1.40  1.45  1.48  1.51  1.54 
     1.57 เมตร 
    8.4.1.6 ประเภทหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ข้ันอบอุ$นร$างกาย 1.20 เมตร และ 1.35 เมตร  
     ข้ันแข$งขัน 1.20  1.25  1.30  1.35  1.38  1.41  1.44 
     1.47 เมตร  
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 ข�อ  9  ชุดแข�งขันและอุปกรณ2การแข�งขัน = 
  9.1 ชุดแข$งขันให%เป�นไปตามระเบียบ และกติกาของสหพันธ7กรีฑานานาชาติ  
  9.2 อุปกรณ7การแข$งขันให%อยู$ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข$งขันกรีฑา
โดยเป�นอุปกรณ7การแข$งขันท่ีคณะกรรมการฝQายเทคนิคกีฬาเห็นสมควร และให%การรับรอง  
 
 ข�อ  10  ข�อปฏิบัติในการแข�งขัน  
  10.1 ผู%เข%าร$วมการแข$งขันต%องยอมรับคาตัดสินและให%ความร$วมมือในการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการจัดการแข$งขันกรีฑา กรรมการผู%ตัดสิน และเจ%าหน%าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน%าท่ีในการแข$งขัน
โดยเคร$งครัด 
  10.2 ให%ผู%เข%าแข$งขันไปรายงานตัวต$อฝQายเรียกตัวนักกีฬาให%เสร็จสิ้นก$อนเวลาแข$งขัน
ท่ีกําหนด 30 นาทีของประเภทลู$  และ 40 นาทีของประเภทลาน 
  10.3 ในการแข$งขันวิ่งผลัด ให%ส$งรายชื่อนักกีฬาวิ่งผลัดโดยเรียงลําดับนักกีฬาของ
การแข$งขันวิ่งผลัดก$อนการแข$งขัน 1 ชั่วโมง ท่ีฝQายเรียกตัวนักกีฬา  
  10.4 อนุญาตให%ผู%จัดการทีมหรือผู%ฝUกสอนไปรายงานตัว แทนผู%เข%าแข$งขันท่ีกําลัง
แข$งขันรายการอ่ืนอยู$ได%  
  10.5 การประชุมผู%จัดการทีมให%คณะอนุกรรมการจัดการแข$งขันกรีฑา กําหนดวัน 
เวลาและสถานท่ีการประชุมก$อนการแข$งขัน  
  10.6 ตลอดเวลาการแข$งขันผู%เข%าแข$งขันต%องประพฤติตนให%สมกับความเป�นนักกีฬาท่ีดี
และต%องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข$งขันอย$างเคร$งครัด 
  10.7 ผู%ใดฝQาฝWนหรือไม$ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให%คณะอนุกรรมการจัดการแข$งขัน
กรีฑา พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต%น และหากเห็นว$าไม$เพียงพอ ให%แจ%งคณะกรรมการฝQายเทคนิคกีฬา
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต$อไป  
 
 ข�อ  11  มารยาทของนักกีฬาและเจ�าหน�าท่ีทีม (ผู�จัดการทีม และผู�ฝHกสอน) 
  นักกีฬาและเจ%าหน%าท่ีทีมต%องประพฤติตนให%เหมาะสมกับความเป�นนักกีฬาท่ีดี ตาม
กติกา การแข$งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม$เหมาะสม (ท้ังในและนอกสนามแข$งขัน) หรือ
ละเมิดต$อกติกาการแข$งขันจะถูกพิจารณาโทษตามควรแก$กรณี  
 
 ข�อ  12  อุปกรณ2ในการแข�งขัน  
  คณะอนุกรรมการจัดการแข$งขันกรีฑาจะเป�นผู%จัดเตรียมอุปกรณ7แข$งขัน โดยกําหนด
ขนาดอุปกรณ7ประเภทลาน ดังนี้  
  12.1 ขนาดจักร  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต%น  ชาย ใช%น้ําหนัก 1.00 กิโลกรัม  
      หญิง ใช%น้ําหนัก 1.00 กิโลกรัม  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย ใช%น้ําหนัก 1.50 กิโลกรัม  
      หญิง ใช%น้ําหนัก 1.00 กิโลกรัม  
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  12.2 ขนาดลูกทุ�มน้ําหนัก  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต%น  ชาย ใช%น้ําหนัก 4.00 กิโลกรัม  
      หญิง ใช%น้ําหนัก 3.65 กิโลกรัม  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย ใช%น้ําหนัก 5.00 กิโลกรัม  
      หญิง ใช%น้ําหนัก 4.00 กิโลกรัม  
  12.3 ขนาดแหลน  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต%น  ชาย ใช%น้ําหนัก 600 กรัม  
      หญิง ใช%น้ําหนัก 600 กรัม  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย ใช%น้ําหนัก 700 กรัม  
      หญิง ใช%น้ําหนัก 600 กรัม  
  12.4 กระดานเริ่มของการแข�งขันเขย�งก�าวกระโดด  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต%น  ชาย กระดานเริ่มห$างจากบ$อทราย 7 เมตร  
      หญิง กระดานเริ่มห$างจากบ$อทราย 6 เมตร  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย กระดานเริ่มห$างจากบ$อทราย 9 เมตร  
      หญิง กระดานเริ่มห$างจากบ$อทราย 7 เมตร 
 
 ข�อ  13  การคิดคะแนน  
  13.1 ประเภทบุคคลและประเภททีม มีหลักเกณฑ7 ดังนี้  
   อันดับท่ี 1 ได% 9 คะแนน  
   อันดับท่ี 2 ได% 7 คะแนน  
   อันดับท่ี 3 ได% 6 คะแนน  
   อันดับท่ี 4 ได% 5 คะแนน  
   อันดับท่ี 5 ได% 4 คะแนน  
   อันดับท่ี 6 ได% 3 คะแนน  
   อันดับท่ี 7 ได% 2 คะแนน  
   อันดับท่ี 8 ได% 1 คะแนน 
 
 ข�อ  14  คะแนนรวมแบ�งเป<นระดับ ดังนี้  
  14.1 ระดับประถมศึกษาชาย  
  14.2 ระดับประถมศึกษาหญิง  
  14.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต%นชาย  
  14.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต%นหญิง  
  14.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย  
  14.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง  
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 ข�อ  15  กรรมการตัดสินและเจ�าหน�าท่ี  
  ให%อยู$ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข$งขันกรีฑา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฝQายเทคนิคกีฬา  
 
 ข�อ  16  การประท�วง และการอุทธรณ2  
  16.1 ให%เป�นไปตามข%อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว$าด%วยการ
แข$งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  16.2 การประท%วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให%ปฏิบัติตามข%อบังคับกีฬาสาธิตสามัคคี  
ว$าด%วยการแข$งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
  16.3 การประท%วงทางเทคนิค  
   - ให%ประท%วงได%ตามแบบฟอร7มท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข$งขันกรีฑา 
กําหนดข้ึนเท$านั้น 
   - ให%ประท%วงภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข$งขันอย$างเป�น
ทางการ 
   - ให%ยื่นประท%วงต$อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท%วง พร%อมเงิน
ประกันจํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ%วน) และหากคาประท%วงไม$เป�นผล ให%ริบเงินประกันดังกล$าว 
เป�นรายได%ของคณะกรรมการดําเนินการแข$งขัน 
 
 ข�อ  17  รางวัลการแข�งขัน  
  17.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร  
  17.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร  
  17.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
  17.4 เกียรติบัตรและโล$รางวัลสําหรับนักกรีฑาดีเด$น 3 ระดับ ชายและหญิง  
รวม 6 รางวัล  
  17.5 โล$รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 3 ระดับ ชายและหญิง รวม 6 โล$รางวัล 
  17.6 การพิจารณานักกรีฑายอดเยี่ยม ให%พิจารณาตามลําดับดังนี้  
   17.6.1  พิจารณาจาก 3 เหรียญทอง จากประเภทบุคคล หรือประเภททีม  
    (โดยพิจารณาจากประเภทบุคคลก$อน)  
   17.6.2  พิจารณาจากการทําลายสถิติ  
   17.6.3  นักกรีฑายอดเยี่ยมอาจมีมากกว$า 1 คนในแต$ละรุ$น ให%อยู$ในดุลยพินิจ
    ของคณะกรรมการจัดการแข$งขัน  
 
 ข�อ  18  หน�าท่ีผู�จัดการทีมและผู�ฝHกสอน 
  18.1 ผู%ฝUกสอนและผู%จัดการทีม ท่ีมีชื่อระบุไว%ในใบสมัครเท$านั้น มีสิทธิ์เข%าประชุม
หรือยื่นเรื่องประท%วงในข%อปBญหาการแข$งขันได% 
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  18.2 ผู%จัดการทีม ต%องแจ%งระเบียบกติกาการแข$งขัน และกําหนดการแข$งขันให%
นักกีฬาของตนทราบโดยละเอียด เพ่ือประโยชน7ของทีม 
  18.3 ผู%จัดการทีมหรือผู%ฝUกสอน ต%องส$งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต$อฝQายเรียกตัว
นักกีฬา ณ ท่ีรายงานตัวตามกําหนดการรายงานตัวแต$ละประเภท 
  18.4 เพ่ือให%การแข$งขันเป�นไปด%วยความยุติธรรม ผู%จัดการทีม ผู%ฝUกสอน นักกีฬา
หรือบุคคลภายนอกจะไม$มีสิทธิ์เข%าภายในบริเวณรั้วสนามแข$งขัน ไม$ว$ากรณีใด ๆ ผู%ฝQาฝWนจะถูกเชิญให%
ออกจากภายในบริเวณสนาม และถ%ายังฝQาฝWนอีก ท่ีเก่ียวข%องกับนักกีฬาคนนั้น ๆ อาจถูกตัดสิทธิ์ให%
ออกจากการแข$งขันตามประเภทท่ีกําลังทําการแข$งขันนั้น ๆ ก็ได%  
  18.5 นักกีฬาท่ีทําการแข$งขันเสร็จแล%ว เม่ือได%อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 และอันดับท่ี 3 
ให%ไปรายงานตัวต$อเจ%าหน%าท่ีฝQายพิธีมอบเหรียญรางวัลทันที เม่ือได%ประกาศผลอย$างเป�นทางการแล%ว  
 
 ข�อ  19  ในกรณีท่ีมีปIญหาเก่ียวกับการใช�ระเบียบนี้ ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน
กรีฑาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝKายเทคนิคกีฬา เป<นผู�วินิจฉัยช้ีขาด  
 
 ข�อ  20  ให�ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  17  กันยายน  พ.ศ. 2559 
  
  

(ผู%ช$วยศาสตราจารย7 ดร.ศศิธร  จ$างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข$งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 


