
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 
 
 

 

 
 

ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕     
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย
การจัดการแข่งขันกีฬาคูราช 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬาคูราช  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  ๔๕                

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ประเภทบุคคล 
   (๑) ชาย 
   (๒) หญิง 
  ๔.๑.๒ ประเภททีม 
   (๑) ชาย 
   (๒) หญิง 
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 ๔.๒ รายการแข่งขัน ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 

ประเภทบุคคล   
๑ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน   ๕๕ กิโลกรัม   
๒ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๐ กิโลกรัม   
๓ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๖ กิโลกรัม   
๔ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๓ กิโลกรัม   
๕ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๗๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๘๑ กิโลกรัม   
๖ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๘๑ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๙๐ กิโลกรัม   
๗ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๙๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ กิโลกรัม   
๘ รุ่นน้ าหนักมากกว่า  ๑๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป   
๙ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน   ๔๔ กิโลกรัม   

๑๐ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๔๔ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๔๘ กิโลกรัม   
๑๑ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๒ กิโลกรัม   
๑๒ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๕๗ กิโลกรัม   
๑๓ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๖๓ กิโลกรัม   
๑๔ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๐ กิโลกรัม   
๑๕ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๗๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  ๗๘ กิโลกรัม   
๑๖ รุ่นน้ าหนักมากกว่า  ๗๘ กิโลกรัม ขึ้นไป   

ประเภททีม   
 ทีมชาย    

๑๗ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน   ๗๓ กิโลกรัม   
๑๘ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๗๓ กิโลกรัม ขึ้นไป   

 ทีมหญิง   
๑๙ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน   ๕๗ กิโลกรัม   
๒๐ รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัม ขึ้นไป   

 รวมรายการแข่งขัน ๑๐ ๑๐ 
 รวมรายการแข่งขันท้ังสิ้น ๒๐ 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ นักกีฬา 

๖.๑.๑  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคลชาย 
จ านวน 8 คน (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) 

๖.๑.๒ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคลหญิง  
จ านวน 8 คน (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) 

๖.๑.๓ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีมชาย
จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓ คน (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) 

๖.๑.๔ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมหญิง 
จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๓ คน (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) 
                             ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 

๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม  จ านวน ๑ คน 
๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอนทีมชาย จ านวน ๑ คน 
๖.๒.๓ ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอนทีมชาย จ านวน ๑ คน 
๖.๒.๔ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ านวน ๑ คน 
๖.๒.๕ ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอนทีมหญิง จ านวน ๑ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
   ๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        ๗.๒ การชั่งน้ าหนัก 

๗.๒.๑ นักกีฬาสามารถขึ้นชั่งน้ าหนักอย่างไม่เป็นทางการ 
ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ของวันที่ลงแข่งขัน 

๗.๒.๒ นักกีฬาต้องชั่งน้ าหนักเข้ารุ่นอย่างเป็นทางการ 
ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ลงแข่งขัน 

๗.๒.๓ การชั่งน้ าหนักอย่างเป็นทางการ นักกีฬาสามารถขึ้นชั่งน้ าหนักได้เพียงครั้งเดียว 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน      
ของคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

 ๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 ๙.๑  ให้ใช้ชุดแข่งขัน ตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย 

 ๙.๒ อุปกรณก์ารแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช 
 ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
    ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐.๒ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 

นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
       ๑๐.๒.๑ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน ๑ รางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง จ านวน 

๑ รางวัล โดยพิจารณาจาก 
(๑) ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
(๒) สามารถใชเ้ทคนิคกีฬาคูราชเอาชนะคู่แข่งขนัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
(๓) แสดงออกถึงความมีน้ าใจนักกีฬาที่ดีทั้งในและนอกสนามแข่งขัน  
(๔) มีมารยาทนักกีฬาที่ดเีหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักกีฬาทั่วไป 
(๕) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

๑๐.๒.๒ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก  
   (๑) ทีมที่ได้จ านวนเหรียญทองมากที่สุด ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ได้รับรางวัล  
   (๒) กรณีได้จ านวนเหรียญทองเท่ากัน ให้พิจารณาทีมที่ได้เหรียญเงินมากที่สุด 
   (๓) กรณีได้จ านวนเหรียญทองและเหรียญเงินเท่ากัน ให้พิจารณาทีมที่

ได้เหรียญทองแดงมากท่ีสุด 
   (๔) กรณีได้จ านวนเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเท่ากัน 

ให้ได้ครองรางวัลร่วมกัน 
              ส าหรับรางวัลตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช 

เป็นผู้ด าเนินการ  
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาคูราชเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่          

ในการแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาคูราชเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ       

ฝ่ายเทคนิคกีฬา  
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

  ๑๓.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๑๓.๒ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจากการ
แข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลง และประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
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ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕          

รักษาตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


