
ประกาศ  คณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬากรีฑา   

ภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่  41 ประจําป  2562 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เห็นควรใหกีฬากรีฑาเปนรายการหนึ่งท่ีจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยนั้น  เพ่ือใหการแขงขันกีฬากรีฑาดํ าเนินไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562            

จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 ขอ  1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศ  คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของ

บุคลากรวาดวย  การจัดการแขงขันกรีฑาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  41           

พ.ศ. 2562” 

 

 ขอ  2  ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต  พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 

 ขอ  3  ประกาศและกติกาการแขงขัน   

  3.1  ใหใชขอประกาศคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2562 

  3.2   ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธกีฬานานาชาติ (IAAF) ฉบับท่ีสมาคมกีฬา

กรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภใหการรับรองและประกาศใชอยางเปนทางการใน

ปจจุบันประกอบกับกติกาท่ีกําหนดข้ึนเปนการเฉพาะโดยอนุโลม แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับ

ประกาศนี้ 

 ขอ  4  ประเภทการแขงขันและรุนอายุ 

  4.1  ประเภทการแขงขัน   มีการแขงขัน   10  ประเภทดังนี้ 

   4.1.1  วิ่ง     100  เมตร 

   4.1.2  วิ่ง     200  เมตร 

4.1.3  วิ่ง     400  เมตร 

   4.1.4  วิ่ง     800  เมตร 

4.1.5  วิ่ง    1500  เมตร 

   4.1.6  วิ่งผลัด  4 x 100  เมตร 

   4.1.7  วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร 

   4.1.8  วิ่งผลัดผสม 
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   4.1.9  กระโดดไกล 

   4.1.10  ทุมน้ําหนัก 

  4.2 รุนอายกุารแขงขัน    แบงออกเปน 8  รุนอายุ   ดังนี้ 

   4.2.1  ชายอายุไมเกิน 29  ป 

   4.2.2  ชายอายุ 30 – 39   ป 

4.2.3  ชายอายุ 40 – 49   ป 

4.2.4  ชายอายุ 50  ป  ข้ึนไป 

   4.2.5  หญิงอายุไมเกิน 29  ป 

4.2.6  หญิงอายุ 30 – 39 ป 

4.2.7  หญิงอายุ 40 – 49 ป 

4.2.8  หญิงอายุ 50 ป  ข้ึนไป 

หมายเหตุ การนับอายุใหใชป  พ.ศ. ปจจุบัน เปนตัวตั้ง ลบดวย  ป   พ.ศ. ท่ีเกิดของนักกีฬา                      

(ไมนับวัน และ เดือน) ยกตัวอยางเชน ปแขงขัน พ.ศ. 2562 ปเกิด พ.ศ. 2527 มีอายุเทากับ 2562 – 2527   

= 35 ป  

ขอ  5 คุณสมบัตขิองผูรวมการแขงขัน 

5.1  ใหเปนไปตามขอ  6 ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการ

แขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 ขอ 6  จํานวนผูเขาแขงขัน 

6.1 ประเภทบุคคล ใหแตละหนวยงานสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 2 คน 

6.2 ประเภททีม ใหแตละหนวยงานสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน 1 ทีม และสง

ผูเขาแขงขันสํารองไดทีมละไมเกิน 2 คน 

6.3 ในการแขงขันประเภทบุคคล ใหนักกีฬาทุกคนสมัครเขารวมการแขงขันและลง

ทําการแขงขันในรุนอายุของตนเองเทานั้นในการแขงขันประเภททีมผลัด อนุญาตใหนกักีฬาในรุนอายุ

สูงกวาลงมาผสมกับนักกีฬาในรุนอายุต่ํากวาได แตไมอนุญาตใหนักกีฬาในรุนอายุต่ํากวาข้ึนไปผสมกับ

นักกีฬาในรุนอายุสูงกวา 

ขอ  7  การสมัครเขารวมการแขงขัน 

7.1  ใหเปนไปตามขอ  8  ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการ

แขงขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 

7.2  ติดตอขอใบสมัคร  ระเบียบการแขงขัน  หรือ  ดาวนโหลด และสมัครไดท่ี  

ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตั้งแตวันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 ถึงวันศุกรท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  
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ขอ  8 กําหนดวันเวลาการแขงขัน 

  วันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

  เวลา 17.00 -20.00 น. 

  

ขอ  9  สถานท่ีแขงขัน 

  สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  

ขอ 10  กรรมการผูตัดสิน    

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดการแขงขัน 

  

ขอ 11   ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

  11.1  ใหผูเขาแขงขันในรายการทุกประเภทไปรายงานตัวโดยลงชื่อตอฝายเรียกตัว

นักกีฬาใหเสร็จสิ้นกอนเวลาแขงขันท่ีกําหนด 30 นาที  

  11.2   การแขงขันประเภทผลัด  ผูจัดการทีมตองสงรายชื่อ นักกีฬาวิ่งผลัด  4  คน

และผูแขงขันสํารอง 2 คน ท่ีมีรายชื่อในใบสมัครวิ่งผลัดเทานั้น ท้ังนี้ในการรายงานตัวใหแตละทีม

เรียงลําดับนักกีฬาของการแขงขันวิ่งผลัดดวย 

  

ขอ  12 วิธีจัดการแขงขัน 

  12.1  ประเภทการแขงขันวิ่ง  100 เมตร,  200  เมตร,  400  เมตร วิ่งผลัด  4x100  

เมตร, วิ่งผลัด  4x400  เมตร และวิ่งผลัดผสม  ถามีผูสมัครเขาแขงขันไมถึง  8  คน หรือ  8  ทีม  

แขงขันรอบชิงชนะเลิศเลย แตถามีผูสมัครเขาแขงขันมากกวา  8  คน  หรือมากกวา  8  ทีม  ใหมีการ

จัดพวก โดยการจัดอันดับใหดูเวลาของผูท่ีทําเวลาไดดีท่ีสุดของแตละประเภทหรือแตละทีมเรียง

ตามลําดับ (ไมมีรอบคัดเลือก) 

  12.2  ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูดําเนินการจับฉลากเลือกชองวิ่งให 

12.3  ในกรณีท่ีผูเขาแขงขันมารายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีสมัครเขารวมการ

แขงขัน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดพวกเขาแขงขันไดใหมตามความเหมาะสม 

  

ขอ    13   การนับคะแนน 

  อันดับท่ี  1 ไดคะแนน 6 คะแนน 

  อันดับท่ี  2 ไดคะแนน 3 คะแนน 

อันดับท่ี  3 ไดคะแนน 2 คะแนน 

อันดับท่ี  4 ไดคะแนน 1 คะแนน 
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ขอ  14  การประทวง  การอุทธรณและการลงโทษ 

ใหเปนไปตามขอ  9,10 และ 14 ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่อง 

การจัดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 

 

ขอ  15  รางวัลในการแขงขัน   

ใหเปนไปตามความในขอ 13  ในประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการแขงขัน

กีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554 คือ  มีตําแหนง  ชนะเลิศ รองชนะเลิศ

อันดับท่ี  1  และรองชนะเลิศอันดับท่ี  2 

 

ขอ  16 หากมีปญหานอกเหนือไปจากท่ีระบุไวในระเบียบการแขงขันนี ้ใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการจัดการแขงขันกรีฑาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูตัดสิน

ช้ีขาด 

  

       ประกาศ  ณ  วันท่ี    เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 (อาจารยวาท่ี ร.ต. ชนวัฒน สรรพสิทธิ์)  

     ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันกรีฑากีฬาภายในของบุคลากร 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  41 ประจําป  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


