
ประกาศ  คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกฬีาภายในของบุคลากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วาดวยการจัดการแขงขันกีฬากรีฑา   

ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี  39ประจําป  2560 

 

 ตามที่คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   เห็นควรใหกีฬากรีฑาเปนรายการหนึ่งที่จัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อใหการแขงขันกีฬากรีฑาดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   พ.ศ.  2560 จึง
วางระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ  1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศ  คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของ
บุคลากรวาดวย  การจัดการแขงขันกรีฑาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คร้ังที่  
39 พ.ศ. 2560  ” 
 

 ขอ  2  ประกาศนี้ใหใชบังคบั ตั้งแต  พ.ศ. 2560เปนตนไป 
 

 ขอ  3  ประกาศและกติกาการแขงขัน   
  3.1  ใหใชขอประกาศ  คณะกรรมการจัดการแขงขันกฬีาภายในของบุคลากร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   พ.ศ.  2560 
  3.2   ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธกฬีานานาชาต ิ  (ตามชนิดกีฬานั้น ๆ)
และ/หรือ ขอกําหนดเพิ่มเติมจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 ขอ  4  ประเภทการแขงขันรุนอายุและจํานวนนักกีฬา 
  4.1  ประเภทการแขงขัน   มีการแขงขัน   7  ประเภทดังนี ้
   4.1.1  ว่ิง     100  เมตร 
   4.1.2  ว่ิง     200  เมตร 

4.1.3  ว่ิง     400  เมตร 
   4.1.4  ว่ิง     800  เมตร 

4.1.5  ว่ิง   1500  เมตร 
   4.1.6  ว่ิงผลัด  4 x 100  เมตร 
   4.1.7ว่ิงกระโดดไกล 
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  4.2รุนอายุการแขงขัน    แบงออกเปน6  รุนอายุ   ดังนี ้
   4.2.1  ชายอายุต่ํากวา40  ป 

4.2.2  ชายอาย4ุ0 – 49   ป 
4.2.3  ชายอาย5ุ0  ป  ข้ึนไป 

   4.2.4หญิงอายุต่ํากวา35  ป 
4.2.5หญิงอาย3ุ5 –  40ป 
4.2.6หญิงอาย4ุ5ป  ข้ึนไป 

การนับอายุใหใชป  พ.ศ. ปจจุบนั  ลบดวย  ป  พ.ศ. ที่เกิด 
  

ขอ  5คุณสมบัติของผูรวมการแขงขัน 
5.1  ใหเปนไปตามขอ  6ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเร่ืองการจัดการ 

แขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 
  

ขอ  6  การสมัครเขารวมการแขงขัน 
6.1  ใหเปนไปตามขอ  8  ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเร่ืองการ 

จัดการแขงขันกีฬาภายในของบคุลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 
6.2  ติดตอขอใบสมัคร  ระเบยีบการแขงขัน  หรือ  ดาวนโหลด และสมัครไดที่   

ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตั้งแตวันศกุรที่17กมุภาพันธ  ถึงวันศุกรที่  17มีนาคม  พ.ศ. 
2560 
  

ขอ  7กําหนดวันเวลาการแขงขัน 
  แขงขัน 2 วัน คือวันพฤหัสบดทีี่  30มีนาคม  พ.ศ. 2560เวลา  15.30 น. และวัน
ศุกรที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป 
  

ขอ  8  สถานที่แขงขัน 
  สนามกีฬากลางแจง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  

ขอ9  กรรมการผูตัดสิน    
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดการแขงขัน 

  

ขอ 10   ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
  10.1  ผูเขาแขงขันจะตองพรอมที่จะลงแขงขันตามกําหนดการแขงขัน  โดยลงชื่อ
ที่ฝายจัดการแขงขันกอนเวลาการแขงขัน  ภายในเวลา  30  นาที 
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  10.2   การแขงขันประเภทผลัด  ผูจัดการทีมตองสงรายชือ่  ผูว่ิงผลัด  4  คน ที่มี
รายชื่อในใบสมัครว่ิงผลัดเทานั้น 
  

ขอ  11วิธีจัดการแขงขัน 
  11.1  ประเภทการแขงขันว่ิง  100 เมตร,  200  เมตร,  400  เมตร  และว่ิงผลัด  
4x100  เมตร  ถามีผูสมัครเขาแขงขันไมถึง  8  คน หรือ  8  ทีม  แขงขันรอบชิงชนะเลิศเลย แตถามี
ผูสมัครเขาแขงขันมากกวา  8  คน  หรือมากกวา  8  ทีม  แขงขันรอบชิงชนะเลิศเลย  โดยดูเวลา
ของผูที่ทําเวลาไดดีที่สุดของแตละประเภทหรือแตละทีมเรียงตามลําดับ (ไมมีรอบคัดเลือก) 
  

ขอ    12   การนับคะแนน 
  12.1  ประเภทบุคคลและประเภททีม 
   ที่  1 ไดคะแนน 5 คะแนน 
   ที่  2 ไดคะแนน 3 คะแนน 

ที่  3 ไดคะแนน 2 คะแนน 
   ที่  4 ไดคะแนน 1 คะแนน 
  

ขอ  13  การประทวง  การอุทธรณและการลงโทษ 
ใหเปนไปตามขอ  9,10และ 14 ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเร่ือง 

การจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 
 

ขอ  14  รางวัลในการแขงขัน  ใหเปนไปตามความในขอ 13  ในประกาศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเ ร่ืองการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554คือ  มีตําแหนง  ชนะเลิศ    รองชนะเลิศอันดับที่  1  และรองชนะเลิศ
อันดับที่  2 

 

ขอ  15 หากมีปญหานอกเหนือไปจากที่ระบุไวในระเบียบการแขงขันนี้   ใหอยูในดุลยพนิิจ
ของคณะกรรมการจัดการแขงขันกรีฑาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูตัดสิน
ชี้ขาด 
  

    ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
 

 (รองศาสตราจารยศุภฤกษ ม่ันใจตน)  
ประธานคณะกรรมการจดัการแขงขันกรีฑากีฬาภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   คร้ังที่  39ประจําป  2560 


