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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา  

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ             

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา  
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕     
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕             
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ ใช้ ระเบียบการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ครั้ งที่  ๔๕                 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา  
๓.๒ ให้ใช้กติกา การแข่งขันของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย  

 ๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้ งที่  ๔๕               
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา  

ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
๔.๑ ประเภทความยาก Lead (Top rope)  
 (1) บุคคลชาย 
 (2) บุคคลหญิง 
๔.๒ ประเภทมือเปล่า (Bouldering)  
        (1) บุคคลชาย 
  (2) บุคคลหญิง 
        (3) คู่ชาย 
        (4) คู่หญิง 
        (5) คู่ผสม 
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๔.๓ ประเภทความเร็ว (Speed)  
 (1) บุคคลชาย 
 (2) บุคคลหญิง 
 (3) ทีมชาย 
 (4) ทีมหญิง 
๔.4 ประเภทผสม (combined)  
 (1) บุคคลชาย 
 (2) บุคคลหญิง 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
  ๖.๑ จ านวนนักกีฬา 

 

       6.1.1  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทเดี่ยว
บุคคลส่งนักกีฬาได้ประเภทละ ๒ คน   
  6.1.2  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทคู่          
ส่งนักกีฬาได้ประเภทละ ๑ คู่   
  6.1.3  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทคู่ผสมส่ง
นักกีฬาได้ประเภทละ ๑ คู ่
  6.1.4  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีมชาย 
และทีมหญิง ส่งนักกีฬาทีมละ ๔ คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาตัวจริง ๓ คน ตัวส ารอง ๑ คน 
       6.1.5  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินคนละ  
๔ ประเภท เท่านั้น 
   ๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย 

(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน  ๑  คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
 7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  

๗.2 การแข่งขันประเภทความยาก Lead (Top rope) ใช้กฎ - กติกา สหพันธ์กีฬาปีนหน้าผา
นานาชาติ (IFSC-Rules 2019)          

 (๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
 (๒) รอบคัดเลือก แบ่งการปีนออกเป็น ๒ เส้นทาง และรอบชิงชนะเลิศ ๑ เส้นทาง 
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                          ๗.3  การแข่งขันประเภทมือเปล่า (Bouldering) 
                                 ๗.3.๑ ประเภทบุคคลชาย-หญิง  ใช้กฎ-กติกา สหพันธ์กีฬาปีนหน้าผานานาชาติ 
(IFSC-Rules 2019)          

  (๑) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบคือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
  (๒) รอบคัดเลือก แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๕ เส้นทาง เส้นทางละ ๕ นาที 

และรอบชิงชนะเลิศ ๔ เส้นทาง เส้นทางละ ๔ นาท ี
        ๗.3.๒ ประเภทคู่ชาย – หญิง ใช้กฎ-กติกา สหพันธ์กีฬาปีนหน้าผานานาชาติ          
(IFSC-Rules 2019)          

 (๑) ใช้วิธีการแข่งขันแบบ รอบคัดเลือก โดยจัดการแข่งขัน ๑ รอบ 
   (๒) นักกีฬาแข่งขันคนละ ๔ เส้นทาง เส้นทางละ ๔ นาที และพัก ๔ นาที  
ต่อ ๑ เส้นทาง  
         (๓)  การให้คะแนนดูจาก ผลคะแนนของนักกีฬาในแต่คน โดยน าคะแนน     
มารวมกัน คู่ไหนมีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ 
     ๗.3.๓ ประเภทคู่ผสม ใช้กฎ-กติกา สหพันธ์กีฬาปีนหน้าผานานาชาติ (IFSC-Rules 2019)          

  (๑) ใช้วิธีการแข่งขันแบบ รอบคัดเลือก โดยจัดการแข่งขัน ๑ รอบ 
  (๒) นักกีฬาแข่งขันคนละ ๔ เส้นทาง เส้นทางละ ๔ นาที และพัก ๔ นาที  

ต่อ ๑ เส้นทาง  
         (๓) การให้คะแนนดูจาก ผลคะแนนของนักกีฬาในแต่คน โดยน าคะแนนมา
รวมกัน คู่ไหนมีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ 
 ๗.4  การแข่งขันประเภทบุคคล (Speed) ใช้กฎ-กติกา สหพันธ์กีฬาปีนหน้าผานานาชาติ 
(IFSC-Rules 2019)          

 7.4.1 แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบคือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
 7.4.2 ในรอบคัดเลือก นักกีฬาจะมีโอกาสปีน ๒ ครั้ง ในเส้นทาง A และ B โดยจะ

น าเวลาที่ดีที่สุดไปจัดล าดับในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
 7.4.3 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่งแบบแพ้คัดออก นักกีฬา      

มีโอกาสในการปีน ๑ ครั้ง โดยผู้มีเวลาน้อยท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะจะได้เข้ารอบและแข่งต่อไป 
๗.5 การแข่งขันประเภททีม (Speed) ใช้กฎ-กติกา สหพันธ์กีฬาปีนหน้าผานานาชาติ 

(IFSC-Rules 2019)         
7.5.1 แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
7.5.2 ในรอบคัดเลือก แต่ละทีมจะมีโอกาสปีน ๒ ครั้ง โดยจะน าเวลาที่ดีที่สุดไป

จัดล าดับในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
7.5.3 รอบรองชนะเลิศ เป็นการแข่งแบบแพ้คัดออก แต่ละทีมจะมีโอกาสในการ        

ปีน ๑ ครั้ง โดยผู้มีเวลาน้อยท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะจะได้เข้ารอบและแข่งต่อไป 
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 ๗.6 การแข่งขันประเภทผสม (combined) 
   7.6.1 ประเภทความเร็ว (Speed) เป็นการแข่งขันแบบ แพ้คัดออก โดยนักกีฬา       
จะมีโอกาสปีน ๒ ครั้ง โดยน าคะแนนมาจัดล าดับ  
   7.6.2 ประเภทมือเปล่า (Bouldering) นักกีฬาจะท าการแข่งขัน ๔ เส้นทาง ๆ ละ 
๔ นาที และน าคะแนนมาจัดอันดับ 
   7.6.3 ประเภท Lead (top rope) นักกีฬาจะท าการแข่งขัน ๑ เส้นทาง โดยน า
คะแนนมาจัดอันดับ 
   7.6.4 การตัดสิน ให้น าอันดับจากการแข่งขันทั้ง  ๓ ประเภท มาคูณ นักกีฬาที่มีผล
คะแนนน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะตามล าดับ 
 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ งานของ

คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน โดยเคร่งครัด 
๘.๒ นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบ

และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาการแข่งขัน 
๘.๓ นักกีฬาประเภทเดี่ยว ไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด โดยไม่มีสาเหตุ

อันสมควรหรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน หรือค าสั่งของผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้    
๘.4 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

9.1.1 ให้นักกีฬาทุกคนต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม โดยเป็นชุดกีฬาปีนหน้าผา      
และต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย 

9.1.2 ห้ามนักกีฬาสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะที่คล้ายกับกางเกงยีนส์  
และห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าท่ีมีลักษณะคล้ายร้องเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

9.1.3 นักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันต้องใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
9.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา     

ปีนหน้าผา  
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

 10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
       10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง จ านวน        

1 รางวัล โดยพิจารณาจากการมีนักกีฬาในทีมที่ครองเหรียญทองรวมมากที่สุด ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณา
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ  
                                   10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากการมีนักกีฬาในทีมที่ครองเหรียญทองรวมมากที่สุดถ้าเหรียญทองเท่ากันให้
พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ 

                ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา
เป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
         ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา                 

สถานที่ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

           ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  (1) ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๒) การยื่นการประท้วงการฝ่าฝืนเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการ

แข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลงและประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕                       
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
                                                                 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 
 


