
ระเบียบการแข่งขันกรีฑา 
การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ คร้ังที่ 4 "เสกักเกมส์" 

ณ จังหวัดพัทลุง 
************************************* 

1.สมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย 
นายกสมาคม  ผศ.เพ่ิมศักดิ ์สุริยจันทร์ 

           อุปนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคม 
เลขาธิการสมาคม       นางเฉลียวศรี     ฉิมวงศ์ 
สถานที่ติดต่อ  ราชมังคลากีฬาสถาน โซน  E 6 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   เลขที่   286   หัวหมาก บางกะปิ กทม.  10240 
   โทรศัพท ์ 02-369-2565   Email:tvaathailand@gmail.com 

 
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ประธานฝ่ายกรีฑาของจังหวัดเจ้าภาพ   ประธานกรรมการ 
  ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย   รองประธานกรรมการ 
  ผู้แทนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ   กรรมการ 
  ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ   กรรมการ 
  บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง                  กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 3.1  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 
  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.   ประธานกรรมการ 
  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ   กรรมการ 
  ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย   กรรมการ 
  ผู้แทนกองนิติกร กกท.     กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.   กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กกท.       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
  ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย   ประธานกรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา  กรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย    กรรมการ 
ประธานกรรมการผู้ตัดสินกรีฑา    กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีม(ยกเว้นทีมคู่กรณ)ี            กรรมการ 
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 
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4.ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562  

4.2  ให้ใช้กติการวมทั้งระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยและระเบียบการแข่งขัน
ของสหพันธ์กรีฑาผู้สูงอายุแห่งเอเชีย โดยอนุโลม 
 4.3  ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือกติกาการแข่งขัน ให้ผู้แทนสมาคมกีฬา
กรีฑาผู้สูงอายุไทยทีร่ับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยตัดสินของผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยถือเป็นที่สุด  
 
5.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 5.1  เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬากรีฑาอาวุโสแห่งชาติ  ครั้งที่ 4 จังหวัดพัทลุง 

5.2  นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องมีอายุ ไม่ต่ ากว่า  35  ปีบริบูรณ์ ในปีแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติประจ าปีนั้น 
โดยการนับตามป ีพ.ศ. (พ.ศ. 2530) 

5.3 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาที่ข้ึนทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้นๆ เท่านั้น 
5.4 นักกีฬาทุกคนจะต้องน าเอกสารการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) และผ่านการคัดกรอง โควิค19 ก่อนการ

แข่งขันมายื่นให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม ทั้งรอบแข่งขันคัดเลือกระดับภาคและรอบแข่งขัน
ระดับชาต ิหากไม่น าเอกสารมายื่นตามก าหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  

 
6.  จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และการสมัครเข้าแข่งขัน 
 ระดับภาค 

6.1  ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาชายและหญิง ทุกกลุ่มอายุและทุกประเภทแข่งขัน ได้ไม่เกิน  50  คน  
6.2   นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลได้ไม่เกิน   3 รายการ ไม่นับรวมการ

แข่งขันประเภททีมวิ่งผลัด  
 6.3 ประเภททีมวิ่งผลัดของกลุ่มอายุใดก็ตาม สามารถให้นักกีฬาที่มีอายุมากกว่าอายุรุ่นที่ก าหนดเข้าร่วมทีม
แข่งขันในกลุ่มท่ีมอีายุน้อยกว่าไดแ้ละเป็นการลงท าการแข่งขันในกลุ่มของผู้มีอายุน้อยนั้น 

6.4 การสมัครเข้าแข่งขัน ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบก าหนด หรือ สมัครภายหลังปิดการรับสมัครแล้ว         
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขัน 

6.5 ในแต่ละภาคจะพิจารณานักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนของนักกีฬาชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ
และทุกประเภท ทั้งสิ้นไม่เกิน  200  คน  

 
จ านวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันระดับชาติ 
       6.6 นักกีฬารวมทุกภาคที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ที่ก าหนดรวม ทั้งสิ้นไม่เกิน   1,000   คน 

6.7 ในแต่ละจังหวัดให้มีเจ้าหน้าที่ทีม อัตรา นักกีฬา 10  ต่อ เจ้าหน้าที่ 1 คน 
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7. รายการแข่งขัน 

ล าดับ รายการ กลุ่มอายุ หญิง กลุ่มอายุ ชาย 

1 วิ่ง 100  เมตร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

2 วิ่ง 200  เมตร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

3 วิ่ง 400  เมตร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

4 วิ่ง 800  เมตร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

5 วิ่ง 1,500  เมตร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

6 เดิน 5,000  เมตร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

7 วิ่งข้ามรั้ว  80 เมตร 
40-44,45-49,50-54, 
55-59 และ 60-64 

- 

8 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร 35-39 
50-54 ,55-59,60-64  

และ 65-69 

9 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - 35-39 ,40-44,45-49 

10 กระโดดสูง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

11 กระโดดไกล ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

12 เขย่งก้าวกระโดด ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

13 พุ่งแหลน ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

14 ทุ่มน้ าหนัก ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

15 ขว้างจักร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

16 กระโดดค้ า - ทุกกลุ่มอายุ 

17 ขว้างค้อน - ทุกกลุ่มอายุ 

18 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 

19 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มอายุ 
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8. กลุ่มอายุ และ วัน เดือน ปีเกิด ผู้สมัคร (นับจาก พ.ศ. 2565)  
กลุ่มอายุ ชาย หญิง เกิดระหว่างปี พ.ศ. 
35 - 39   2526-2530 
40 - 44   2521-2525 
45 - 49   2516-2520 
50 - 54   2511-2515 
55 - 59   2506-2510 
60 - 64   2501-2505 
65 - 69   2496-2500 
70 - 74   2491-2495 

75 - 79   2486-2490 

80 - 84   2481-2485 
85 - 89   2476-2480 
90 - 94   2471-2475 
95 - 99   2466-2470 

100 ขึ้นไป   2460- 2465 
 
 
9. อุปกรณ์ ทุ่ม พุ่ง ขว้าง 

เพศ กลุ่มอายุ ปี ลูกทุ่มน้ าหนัก จักร แหลน ค้อน 

หญิง 

35 – 49 4.00  กิโลกรัม 1.00  กิโลกรัม 600  กรัม - 
50 – 59 3.00  กิโลกรัม 1.00  กิโลกรัม 500  กรัม - 
60  - 74 3.00  กิโลกรัม 1.00  กิโลกรัม 300  กรัม - 
75  ขึ้นไป 2.00  กิโลกรัม 0.75  กิโลกรัม 200  กรัม - 

เพศ กลุ่มอายุ ปี ลูกทุ่มน้ าหนัก จักร แหลน ค้อน 

ชาย 

35 – 49 7.26 กิโลกรัม 2.00  กิโลกรัม 800  กรัม 7.26  กิโลกรัม 
50 – 59 6.00  กิโลกรัม 1.50  กิโลกรัม 700  กรัม 5.00  กิโลกรัม 
60 – 69 5.00  กิโลกรัม 1.00  กิโลกรัม 600  กรัม 4.00  กิโลกรัม 
70 – 79 4.00  กิโลกรัม 1.00  กิโลกรัม 500  กรัม 4.00  กิโลกรัม 
80  ขึ้นไป 3.00  กิโลกรัม 1.00  กิโลกรัม 400  กรัม 3.00  กิโลกรัม 
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10. การวางระยะรั้ว 

ว่ิงข้าม
รั้ว 

กลุ่มอายุ 
(ปี) 

ระยะ 
ทาง 

แข่งขัน 

ความสูง 
ซม. 

ระยะ
ระหว่างรั้ว 

เมตร 

เส้นเริ่ม –รั้ว
แรก 

(เมตร) 

รั้วสุดท้าย – 
เส้นชัย 
(เมตร) 

จ านวน
รั้ว 

(ตัว) 

ชาย 
35 - 49 110 ม. 0.991 9.14  ม. 13.72 ม. 14.02 ม. 10 
50 – 59 100 ม. 0.914 8.50  ม. 13.00 ม. 10.50 ม. 10 
60 - 64 100 ม. 0.840 8.00 ม. 12.00 ม. 16.00 ม. 10 

หญิง 

35 - 39 100  ม. 0.840 8.50  ม. 13.00 ม. 10.50 ม. 10 
40 - 49 80  ม. 0.762 8.00  ม. 12.00 ม. 12.00 ม. 8 
50 – 54 80  ม. 0.762 7.00  ม. 12.00 ม. 19.00 ม. 8 

60 ปีขึ้นไป 80  ม. 0.686 7.00  ม. 12.00 ม. 19.00 ม. 8 
 
11.ระยะของกระดานเริ่มเขย่งก้าวกระโดด 

เพศ กลุ่มอายุ  ปี กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย / เมตร 

หญิง 
35-49 ปี 7-11 เมตร 

50  ปีขึ้นไป 3-7 เมตร 

ชาย 
35 – 49 ปี 7-11 เมตร 
50 – 59 ปี 5-9 เมตร 
60  ขึ้นไป 4-7 เมตร 

 
12. เกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 

12.1 การคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 
12.1.1 ประเภทลู่ (ทุกประเภท และทุกกลุ่มอายุ)  ได้แก่ 

-  ผู้ชนะท่ี 1 และ ที่ 2 แต่ละภาค 5 ภาค รวม 10 คน 
12.1.2  ประเภททีมวิ่งผลัด (ทุกประเภท และทุกกลุ่มอายุ)  

-  ผู้ชนะท่ี 1 และ ที่ 2 แต่ละภาค 5 ภาค รวม 10 คน 
12.1.3  ประเภทลาน (ทุกประเภท และทุกกลุ่มอายุ)    

-  ผู้ชนะท่ี 1 และ ที่ 2 แต่ละภาค 5 ภาค รวม 10 คน 
12.1.4  ประเภทเดิน 5,000 เมตร  (ทุกกลุ่มอายุ)    

-  ผู้ชนะท่ี 1 และ ที่ 2 แต่ละภาค 5 ภาค รวม 10 คน 
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หมายเหตุ  
 1)   ในการคัดเลือกให้ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแข่งขันในการ 

คัดเลือกแต่ละภาคร่วมกับตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้ได้นักกีฬาที่ส่งเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้การพิจารณาอาจปรับเปลี่ยน
จ านวนนักกีฬาของแต่ละภาคได้ตามที่เห็นสมควร และให้ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
  2)   จ านวนนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก ตามระเบียบการแข่งขันทุกกลุ่มอายุรวมแล้ว ต้องไม่เกินภาค 
ละ 200 คน 

 12.1.5. การแบ่งภาคและจังหวัดสังกัด  

ภาค  1 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ  
1. กรุงเทพมหานคร 8. จังหวัดระยอง   
2. จังหวัดจันทบุรี 9. จังหวัดสมุทรปราการ 
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา 10.จังหวัดสมุทรสงคราม    
4. จังหวัดชลบุรี   11.จังหวัดสมุทรสาคร 
5. จังหวัดตราด   12.จังหวัดสระแก้ว 
6. จังหวัดนนทบุรี   13.จังหวัดนครนายก 
7. จังหวัดปทุมธานี 14.จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ภาค  2 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 8. จังหวัดสิงห์บุรี             
2. จังหวัดจันทบุรี 9. จังหวัดสระบุรี 
3. จังหวัดฉะเชิงเทรา 10.จังหวัดอ่างทอง 
4. จังหวัดราชบุรี    11.จังหวัดอุทัยธานี 
5. จังหวัดนครสวรรค์  12.จังหวัดเพชรบุรี 
6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13.จังหวัดนครปฐม 
7. จังหวัดสุพรรณบุรี 14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาค3 ประกอบด้วย  20  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 11.จังหวัดเลย 

2. จังหวัดขอนแก่น 12.จังหวัดศรีสะเกษ 

3. จังหวัดชัยภูม ิ 13.จังหวัดสกลนคร 

4. จังหวัดนครพนม 14.จังหวัดสุรินทร์ 

5. จังหวัดนครราชสีมา 15.จังหวัดหนองคาย 

6. จังหวัดบุรีรัมย์ 16.จังหวัดหนองบัวล าภู   

7. จังหวัดมุกดาหาร 17.จังหวัดอุดรธานี 

8. จังหวัดมหาสารคาม 18.จังหวัดอุบลราชธานี 

9. จังหวัดยโสธร 19.จังหวัดอ านาจเจริญ      

10.จังหวัดร้อยเอ็ด 20. จังหวัดบึงกาฬ   

ภาค  4 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 
1. จังหวัดกระบี่   8. จังหวัดพัทลุง   
2. จังหวัดชุมพร   9.จังหวัดภูเก็ต 
3. จังหวัดตรัง 10.จังหวัดยะลา   
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช    11. จังหวัดระนอง 
5. จังหวัดนราธิวาส 12.จังหวัดสงขลา 
6. จังหวัดปัตตานี 13.จังหวัดสตูล   
7. จังหวัดพังงา   14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภาค 5 ประกอบด้วย  15  จังหวัด  คือ 
1. จังหวัดก าแพงเพชร 9. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. จังหวัดเชียงราย 10.จังหวัดแพร่  
3. จังหวัดเชียงใหม่ 11.จังหวังแม่ฮ่องสอน 
4. จังหวัดตาก   12.จังหวัดล าปาง 
5. จังหวัดน่าน   13.จังหวัดล าพูน     
6. จังหวัดพะเยา 14.จังหวัดสุโขทัย 
7. จังหวัดพิจิตร   15.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
8. จังหวัดพิษณุโลก  
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12.2  การจัดการแข่งขันระดับชาติ 
12.2.1 การแข่งขันประเภทลู่  ส าหรับการแข่งขันทุกรายการถ้ามีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

มากกว่า  8  คน ให้ท าการแข่งขันรอบคัดเลือกให้เหลือจ านวน  8  คน เข้าไปท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 
แต่หากนักกีฬามีจ านวนไม่เกิน 8 คน ก็ให้ท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตามก าหนดการแข่งขันโดยไม่มีรอบคัดเลือก 

12.2.2  การแข่งขันประเภทลาน หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายการใดมีจ านวนไม่เกิน 8 คน ให้ท า
การแข่งขันแบบประลองเพ่ือหาต าแหน่งชนะเลิศคนละ 6 ครั้ง และหากมีผู้เข้าการแข่งขัน มากกว่า 8  คน ให้ท าการ
แข่งขันแบบประลองคนละ 3  ครั้ง แล้วคัดผู้มีสถิติดีที่สุดให้เหลือ 8 คน ไปท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกคนละ     
3 ครั้ง เพื่อหาผู้ชนะในต าแหน่งต่างๆ ต่อไป 
  12.2.3  การแข่งขันประเภทลู่ และประเภทลาน ในรอบรองชนะเลิศหากมีนักกีฬาไม่ถึง 3 จังหวัดให้
จัดการแข่งขันได้ แต่ให้นับเหรียญรางวัล ดังนี้ 

- ให้ลงท าการแข่งขันและให้รับรางวัลเหรียญตามอันดับของผลการแข่งขันที่เป็นทางการแต่ไม่ 
นับเป็นเหรียญรวม 
 
13. การแต่งกายของนักกีฬา 

13.1 ให้นักกีฬาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามข้อบัญญัติของสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย 
13.2 นักกีฬาทีมแข่งขันหนึ่ง มีชุดแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ชุด 
13.3 ชุดแข่งขันทีมวิ่งผลัด ต้องใช้ชุดและสีเดียวกัน 
13.4 ชุดแข่งขันส าหรับรายการเดิน จะต้องเป็นกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเท่านั้น 
13.5 หมายเลขประจ าตัวนักกีฬา (เบอร์แข่งขัน) ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ ต้องติดเต็มแผ่น 

 รวมทั้งส่วนที่เป็นพื้นทีโ่ฆษณา ทั้ง หน้า-หลัง  ห้ามพับส่วนใดส่วนหนึ่ง มิฉะนั้น ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน 
 
14. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน) 

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามกติกา 
การแข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม (ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน) หรือละเมิดต่อกติกาการ
แข่งขันจะถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
 
15. การประท้วง 
 15.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาจังหวัดเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร  
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อประธานกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา และวางเงินประกันการ
ประท้วง เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 15.2 การประท้วงทางเทคนิค ให้ผู้จัดการทีมลงนามหนังสือยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการ
ประท้วงให้กระท าภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแข่งขันรายการนั้นอย่างเป็นทางการ การประท้วงให้
ยื่นต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง พร้อมเงินประกันจ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หากค า
ประท้วงเป็นผล ให้ริบเงินประกันดังกล่าว ตกเป็นทุนส าหรับส่งเสริมการกีฬาของเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโส
แห่งชาติ 
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16. บทลงโทษ 
              ในการแข่งขัน หากนักกีฬาใดไม่มาท าการแข่งขัน หรือ นักกีฬาที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยมาท าการแข่งขัน หรือ ผู้ฝึกสอนไม่มาปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกพิจารณาโทษตัดสิทธิ์
ในการแข่งขันในปีนั้นและปีต่อไป  
 
17. โลโก้ส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ท่ีลงท าการแข่งขัน 
 1. ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์  
การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว จ านวน 1 จุดเท่านั้น และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรือเก่ียวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

2. อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว เท่านั้น 
3. ไม่อนุญาตให้ติดธงชาติลงท าการแข่งขัน 
4. หากการแข่งขันมีข้อขัดแย้งกับกฎ ระเบียบ กติกา ของสหพันธ์กีฬาที่เกี่ยวข้องให้ กกท. มีดุลยพินิจใน

การแข่งขันตามที่เห็นสมควร 
 

18. รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบัตร 
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน   และประกาศนียบัตร 
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง  และประกาศนียบัตร 
รางวัลนักกีฬาดีเด่น (ชาย/หญิง) โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นและประกาศนียบัตร 
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น (ชาย/หญิง) โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นและประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร จังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียม 
โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียม 
 

19.  จ านวนเหรียญและประกาศนียบัตร ที่ใช้ในการแข่งขัน 
1. เหรียญชุบทอง จ านวน 713 เหรียญ  ประกาศนียบัตร จ านวน 713 ใบ 
2. เหรียญชุบเงิน  จ านวน 713 เหรียญ  ประกาศนียบัตร จ านวน 713 ใบ 
3. เหรียญชุบทองแดง จ านวน 713 เหรียญ ประกาศนียบัตร จ านวน 713 ใบ 

 
20. การประชุมผู้จัดการทีม 

1.  ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนที่ ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับมติที่ประชุม 
    2.  ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถ้าไม่เข้าประชุมฯ  
จะงดเบี้ยเลี้ยง และผู้แทนสมาคมกีฬาฯ รายงาน กกท. และผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆทราบ  

3.  ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพ่ือท าหน้าที่แทน ยกเว้นบางชนิดกีฬาที่กติกาการแข่งขัน
ระบุให้นักกีฬามาแสดงตวั 

4.  ในกรณีท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องท าหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงและแจ้งต่อผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันฯ ในชนิดกีฬานั้นๆ ทราบ ต่อไป 
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21. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
 1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
 2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง 

3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
ผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
 2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี และมีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองมากที่สุด ถ้าเหรียญ
ทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามล าดับ  
 3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 4. อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 
22. การยืนยันรายช่ือนักกีฬาและการรายงานตัว 

22.1 การยืนยันรายชื่อนักกีฬา  (Final Confirmation)  ให้แจ้งยืนยันรายชื่อนักกีฬาก่อนเวลา 10.00 น. 
ล่วงหน้าในวันก่อนท าการแข่งขัน 1 วัน หรือตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด 

22.2 นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวต่อฝ่ายทะเบียนก่อนการแข่งขัน ณ ที่รายงานตัว ดังนี้ 
-  กระโดดค้ า     75 นาที ก่อนการแข่งขัน 
-  ประเภทลานอ่ืนๆ   40 นาที ก่อนการแข่งขัน 
-  ประเภทลู่    30 นาที ก่อนการแข่งขัน 
-  ประเภทเดิน   30 นาที ก่อนการแข่งขัน 
-  ประเภทวิ่งผลัด ให้ส่งรายชื่อนักกีฬา 4 คนสุดท้ายตามล าดับไม้ ให้ฝ่ายรายงานตัวก่อนการแข่งขัน

ไมน่้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
22.3 ในกรณีนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภท/รายการในเวลาเดียวกัน ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนมา

รายงานตัวแทนนักกีฬาผู้นั้นได ้มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์  
22.4 กรณีทีน่ักกีฬาอยู่ในระหว่างท าการแข่งขันหรือไม่สามารถมารายงานตัวในรายการที่จะลงท าการแข่งขัน

ต่อไปได้ สามารถให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ท าหน้าที่รายงานตัวแทนได้ แต่ทั้งนี้ต้องรับผิดชอบลงท าการแข่งขันให้
ทันเวลาตามประเภท/รายการการแข่งขันที่ก าหนด  หากไม่ทันเวลาแข่งขันตามก าหนดหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกา
ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ การเข้าแข่งขัน อนึ่ง กรณีที่ผู้ตัดสินตรวจพบว่า นักกีฬา ผู้นั้นไม่ได้ลงแข่งขันหลายประเภทในเวลา
เดียวกันจริง ให้ถือว่าการรายงานตัวนั้นเป็นเท็จ จะต้องถูกตัดสิทธิ์ ในรายการนั้นและรายการที่เหลืออยู่ทุกประเภท/
รายการ ต่อไป 
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22.5 นักกีฬาที่มีชื่อแข่งขันประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ไม่มารายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขันประเภท/รายการ
ถัดไป และไม่มีเหตุผลอันควรแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการได้ นักกีฬาผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
ประเภท/รายการอ่ืนๆที่เหลืออยู่ ทุกประเภท/รายการ  

 
23.  พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับเหรียญรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุด
แข่งขัน หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจ าจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆไม่มีเพลง
ประจ าจังหวัดให้ใช้เพลง “วันแห่งชัย” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแทน 
 
24.  จ านวนผู้ตัดสิน 

1. ผู้แทนสมาคม  จ านวน  1  คน   
2. วิทยากร   จ านวน  2 คน   
3. ผู้ตัดสิน   จ านวน  35 คน   
4. ผู้ช่วยผู้ตัดสิน  จ านวน           180  คน  (จังหวัดเจ้าภาพ) 

 
25. ก าหนดการแข่งขัน 
    วันที่  21 – 27 สิงหาคม 2565 
 

ก าหนดการแข่งขันกรีฑา 
การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งท่ี 4 "เสกักเกมส์" 

ระหว่างวันที่  21 -27  สิงหาคม  2565  ณ จังหวัดพัทลุง 
----------------------------------------- 

 
วันที่   1    20    สิงหาคม  2565       - อบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและจัดเตรียมสนามแข่งขัน 
วันที่   2    21    สิงหาคม  2565       - ประชุมผู้จัดการทีม 
วันที่   3 22    สิงหาคม  2565        - แข่งขันประเภท ลู่- ลาน -เดิน 
วันที่   4 23    สิงหาคม  2565        - แข่งขันประเภท ลู่- ลาน -เดิน 
วันที่   5 24    สิงหาคม  2565        - แข่งขันประเภท ลู่- ลาน -เดิน 
วันที่   6 25    สิงหาคม  2565        - แข่งขันประเภท ลู่- ลาน -เดิน 
วันที่   7 26    สิงหาคม  2565        - แข่งขันประเภท ลู่- ลาน –เดิน   
(การแข่งขันวันที่เจ็ด   ประจ าวันที่ 26 สิงหาคม 2565  ให้จัดการแข่งขันฯ แล้วเสร็จไม่เกิน เวลา 12.00 น.) 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


