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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้้าหนัก 
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้้าหนัก 

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔4  
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้้าหนัก” 

ข้อ ๒ ระเบียบ น้ีให้ ใช้บั งคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย                 
ครัง้ที่ ๔4 กีฬายกน้้าหนัก 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4       

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้้าหนัก   
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ยกน้้าหนักนานาชาติ ( IWF) ฉบับภาษาไทย    

รับรองโดยสมาคมยกน้้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้้าหนัก 
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้้าหนักการแข่งขันดังน้ี 

๔.๑  ประเภททีมชาย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 รุ่น ดังน้ี 
(๑)  รุ่น 55.๐ กก. น้้าหนักตัวไม่เกิน  55.๐ กก. 
(๒)  รุ่น 61.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  55.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  61.๐ กก. 
(๓)  รุ่น ๖7.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  ๖1.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๖7.๐ กก. 
(๔)  รุ่น ๗3.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  ๖7.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๗3.๐ กก. 
(๕)  รุ่น ๘1.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  ๗3.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๘1.๐  กก. 
(๖)  รุ่น 89.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  ๘1.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  89.๐ กก. 
(๗)  รุ่น 96.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  89.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  96.๐ กก. 
(๘)  รุ่น 102 กก. น้้าหนักตัวเกิน  96.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  102 กก. 
(9)  รุ่น 109 กก. น้้าหนักตัวเกิน  102 กก.  แต่ไม่เกิน  109 กก. 
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(10)  รุ่นน้้าหนักตัวเกิน  109  กก. ขึ้นไป 
๔.๒ ประเภททีมหญิง แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 รุ่น ดังน้ี 

(๑) รุ่น ๔5.๐ กก. น้้าหนักตัวไม่เกิน ๔5.๐  กก. 
(๒) รุ่น 49.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  ๔5.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  49.๐ กก. 
(๓) รุ่น ๕5.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  49.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๕5.๐ กก. 
(๔) รุ่น 59.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  ๕5.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  59.๐ กก. 
(๕) รุ่น 64.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  59.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๖4.๐ กก. 
(๖) รุ่น 71.๐ กก. น้้าหนักตัวเกิน  ๖4.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๗1.๐ กก. 
(๗) รุ่น 76.๐ กก.   น้้าหนักตัวเกิน ๗1.๐๐ กก. แต่ไม่เกิน 76.๐๐ กก. 
(๘) รุ่น 81.๐ กก.   น้้าหนักตัวเกิน 76.๐๐ กก. แต่ไม่เกิน 81.๐๐ กก. 
(9) รุ่น 87.๐ กก.   น้้าหนักตัวเกิน 81.๐๐ กก. แต่ไม่เกิน 87.๐๐ กก. 
(10) รุ่นน้้าหนักตัวเกิน 87 กก. ขึ้นไป 

                  ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ้านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
(๑) แต่ละวิทยาเขตมีสิทธิส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ ๑ ทีม 
(๒) แต่ละทีมส่งรายช่ือนักกีฬาได้ ทีมชายไม่เกิน ๑2 คน ทีมหญิงไม่เกิน ๑2 คน 
(๓) ประเภททีมชาย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 รุ่น ให้แต่ละทีมมีสิทธ์ิส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน ๒ คน รวมนักกีฬาในทีมไม่เกิน 10 คน (มีนักกีฬาส้ารองได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน) 
(๔) ประเภททีมหญิง  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 รุ่น ให้แต่ละทีมมีสิทธ์ิส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน ๒ คน รวมนักกีฬาในทีมไม่เกิน 10 คน (มีนักกีฬาส้ารองได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน) 
(๕) นักกีฬาแต่ละวิทยาเขต ต้องแจ้ง ช่ือ – สกุล พิกัดรุ่นน้้าหนักตัวที่แข่งขัน 

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนในใบสมัครตามแบบของสถาบันการพลศึกษา 
(๖) นักกีฬาที่ไม่มีช่ือระบุอยู่ในใบสมัครไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม  จ้านวน  ๑  คน 
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย  จ้านวน  ๑  คน 
(๓) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง  จ้านวน  ๑  คน 
(๔) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย จ้านวน  ๑  คน 
(๔) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ้านวน  ๑  คน 
 
 
 
 



3 
 

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ ให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตต่างๆ ส่งรายช่ือนักกีฬายกน้้าหนักตามวัน เวลาที่

คณะกรรมการด้าเนินการจัดการแข่งขัน รายละเอียดแต่ละรุ่นให้ชัดเจนตามก้าหนด 
๗.๒ เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะเปล่ียนแปลงรายช่ือหรือข้อความอ่ืนๆอีกไม่ได้ นักกีฬาที่ส่ง

รายช่ือเข้าแข่งขันรุ่นใด ต้องแข่งขันรุ่นน้ัน ยกเว้นนักกีฬาส้ารองที่สามารถเปล่ียนตัวจริงได้ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
แล้วเปล่ียนแปลงใดๆอีกไม่ได้ 

๗.๓ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขตและ
แต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท้าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท้า  การแข่งขัน
ชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๔ ให้ด้าเนินการแข่งขันตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา แห่ง
ประเทศไทย หรือเป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์ยกน้้าหนักนานาชาติ ( IWF) ฉบับภาษาไทย ซึ่งรับรอง
โดยสมาคมยกน้้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กรณีที่มีการขัดแย้ งเกี่ยวกับกติกาด้านการตัดสิน ให้
คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน (JURY) เป็นผู้ช้ีขาดที่ยึดถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป 

๗.๕ การจับสลากหมายเลขประจ้าตัว และการช่ังน้้าหนักตัวนักกีฬาจะด้าเนินไปตามกติกา
การแข่งขันและแนวทางปฏิบัติของสหพันธ์ยกน้้าหนักนานาชาติ (IWF) 

๗.๖ ให้ทีมที่ เข้าแข่งขันลงแข่งขันตาม วัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัด           
การแข่งขันก้าหนดการช่ังน้้าหนักในแต่ละรุ่นให้ด้าเนินการก่อนการแข่งขัน ๒ ช่ัวโมง และด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนการแข่งขัน ๑ ช่ัวโมง ส่วนการแนะน้าตัวให้ท้าก่อนการแข่งขัน ๑๐ นาที ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ขึ้นแนะน้า
ตัวจะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขัน 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค้าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและ

ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไป

ตามหมวด ๘ ข้อ ๒๘ ,ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่ต้นสังกัดจัดให้แต่ไม่ขัดระเบียบกติกาการแข่งขัน

ของสหพันธ์ยกน้้าหนักนานาชาติ (IWF) ซึ่งสมาคมยกน้้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการในปัจจุบัน 

๙.๒ อุปกรณ์ชุดบาร์เบลส้าหรับการแข่งขัน : ใช้ชุดยกน้้าหนักซึ่งได้รับรองจากสหพันธ์ยก
น้้าหนักนานาชาติ (IWF)  

๙.๓ การใส่น้้าหนักเหล็กการแข่งขัน : หากมีความจ้าเป็นอนุญาตให้งดเว้นการใช้ปลอกยึดได้ 
๙.๔ การแข่งขันประเภทหญิง : ให้ใช้คานส้าหรับนักกีฬาหญิง น้้าหนัก  ๑๕ กิโลกรัม 
๙.๕ การแข่งขันประเภทชาย : ให้ใช้คานส้าหรับนักกีฬาชาย น้้าหนัก  ๒๐  กิโลกรัม 
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๙.๖ อุปกรณ์ชุดบาร์เบลส้าหรับวอร์ม : ใช้ชุดเหล็กยกน้้าหนัก TAWA หรืออ่ืนๆ 
๙.๗ อุปกรณ์ชุดบาร์เบลส้าหรับฝึกซ้อม : ใช้ชุดเหล็กยกน้้าหนัก TAWA หรืออ่ืนๆ 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลการแข่งขันผู้ชนะในท่าสถิติโตเติล (คะแนนรวม) ในแต่ละรุ่นประเภทชายและหญิง 

ประกอบด้วย เหรียญ เกียรติบัตร ดังต่อไปน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก้าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัด การแข่งขัน
เป็นผู้ก้าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย การ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔4 

รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี  

                     ประกาศ ณ วันที่   25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

 
                    

                 (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ้าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                  ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                  กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


