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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้้าหนัก 
 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            

ครั้งที่ ๔๕  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘ (๒ )  แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ  

ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕          
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช าติ ครั้งที่ ๔5         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายกน้ าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  ๔5                         

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑  ประเภท 
  (๑)  บุคคลชาย 
  (2)  บุคคลหญิง 
 4.2 รายการแข่งขัน 

      ๔.2.๑  ประเภทบุคคลชาย  
 (๑)  รุ่น 61.๐ กก.  น้ าหนักตัวไม่เกิน  61.๐ กก. 
 (๒)  รุ่น ๖7.๐ กก.  น้ าหนักตัวเกิน  ๖1.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๖7.๐ กก. 
 (๓)  รุ่น ๗3.๐ กก.  น้ าหนักตัวเกิน  ๖7.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๗3.๐ กก. 
 (๔)  รุ่น ๘1.๐ กก.  น้ าหนักตัวเกิน  ๗3.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๘1.๐  กก. 
 (๕)  รุ่น 96.๐ กก.  น้ าหนักตัวเกิน  8๑.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  96.๐ กก. 
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 (๖)  รุ่น 109 กก.    น้ าหนักตัวเกิน  ๙๖.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  109.๐ กก. 
 (๗)  รุ่นน้ าหนักตัวเกิน  109.๐  กก. ขึ้นไป 

 ๔.๒.2 ประเภทบุคคลหญิง  
 (๑) รุ่น 49.๐ กก.   น้ าหนักตัวไม่เกิน  49.๐ กก. 
 (๒) รุ่น ๕5.๐ กก.   น้ าหนักตัวเกิน  49.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๕5.๐ กก. 
 (๓) รุ่น 59.๐ กก.   น้ าหนักตัวเกิน  ๕5.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  59.๐ กก. 
 (๔) รุ่น 64.๐ กก.   น้ าหนักตัวเกิน  59.๐ กก.  แต่ไม่เกิน  ๖4.๐ กก. 
 (๕) รุ่น 76.๐ กก.   น้ าหนักตัวเกิน ๖๔.๐ กก. แต่ไม่เกิน 76.๐ กก. 
 (๖) รุ่น 87.๐ กก.   น้ าหนักตัวเกิน ๗๖.๐ กก. แต่ไม่เกิน 87.๐ กก. 
 (๗) รุ่นน้ าหนักตัวเกิน 87.๐ กก. ขึ้นไป 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา 
6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทละ        

๑ ทีม แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬา ทีมชายไม่เกิน ๙ คน ทีมหญิงไม่เกิน ๙ คน 
6.1.2 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคลชาย       

ได้รุ่นละไม่เกิน ๒ คน รวมนักกีฬาในทีมไม่เกิน 9 คน (มีนักกีฬาส ารองได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน) 
6.1.3 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคล

หญิง  ได้รุ่นละไม่เกิน ๒ คน รวมนักกีฬาในทีมไม่เกิน 9 คน (มีนกักีฬาส ารองได้ทีมละไม่เกิน ๒ คน)  
6.1.4 นักกีฬาแต่ละวิทยาเขต ต้องแจ้ง ชื่อ – สกุล พิกัดรุ่นน้ าหนักตัวที่แข่งขัน 

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามแบบบัญชีรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
6.1.5 นักกีฬาที่ไม่มีชื่อระบุอยู่ในใบสมัครไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม  จ านวน  ๑  คน 
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย  จ านวน  ๑  คน 
(๓) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง  จ านวน  ๑  คน 
(๔) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย จ านวน  ๑  คน 
(๔) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ านวน  ๑  คน 
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ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
๗.๒ เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือข้อความอ่ืน ๆ อีกไม่ได้ นักกีฬาที่ส่ง

รายชื่อเข้าแข่งขันรุ่นใด ต้องแข่งขันรุ่นนั้น ยกเว้นนักกีฬาส ารองที่สามารถเปลี่ยนตัวจริงได้ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
แล้วเปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกไม่ได้ 

 ๗.3 การจับสลากหมายเลขประจ าตัว และการชั่งน้ าหนักตัวนักกีฬาจะด าเนินไปตามกติกา
การแข่งขันและแนวทางปฏิบัติของสหพันธ์ยกน้ าหนักนานาชาติ (IWF) 

๗.4 ให้ทีมที่เข้าแข่งขันลงแข่งขันตาม วัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการการ          
จัดการแข่งขันก าหนดการชั่งน้ าหนักในแต่ละรุ่นให้ด าเนินการก่อนการแข่งขัน ๒ ชั่วโมง และด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ส่วนการแนะน าตัวให้ท าก่อนการแข่งขัน ๑๐ นาที ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ขึ้น
แนะน าตัวจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน            

ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี           

และต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๘.3 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา

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

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่ต้นสังกัดจัดให้แต่ไม่ขัดระเบียบกติกาการแข่งขัน

ของสหพันธ์ยกน้ าหนักนานาชาติ (IWF)  
๙.๒ อุปกรณ์ชุดบาร์เบลส าหรับการแข่งขัน : ใช้ชุดยกน้ าหนักซึ่งได้รับรองจากสหพันธ์          

ยกน้ าหนักนานาชาติ (IWF)  
๙.๓ การใส่น้ าหนักเหล็กการแข่งขัน : หากมีความจ าเป็นอนุญาตให้งดเว้นการใช้ปลอกยึดได้ 
๙.๔ การแข่งขันประเภทหญิง : ให้ใช้คานส าหรับนักกีฬาหญิง น้ าหนัก  ๑๕ กิโลกรัม 
๙.๕ การแข่งขันประเภทชาย : ให้ใช้คานส าหรับนักกีฬาชาย น้ าหนัก  ๒๐  กิโลกรมั 
๙.๖ อุปกรณ์ชุดยกน้ าหนักส าหรับวอร์ม : ใช้ชุดเหล็กยกน้ าหนัก TAWA หรืออ่ืน ๆ 
๙.๗ อุปกรณ์ชุดยกน้ าหนักส าหรับฝึกซ้อม : ใช้ชุดเหล็กยกน้ าหนัก TAWA หรืออ่ืน ๆ 
๙.8 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก 
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ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 

  นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน  1 รางวัล โดยพิจารณาจาก 
(1) เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในรุ่นนั้น ๆ  
(2) เป็นนักกีฬาที่ท าลายสถิติได้มากที่สุดของแต่ละท่าในรุ่นนั้น ๆ 
(3) เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
(4) เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน  
(5) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก  

(1) เป็นผู้ฝึกสอนที่มีนักกีฬาได้รับเหรียญทองมากท่ีสุดของแต่ละประเภท 
(2) ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ต้องมีรายชื่อในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่  
(3) ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี  
(4) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน 
(5) อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 

 ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนักเป็นผู้ด าเนินการ 
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
          ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา                                 

สถานที่ ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

          ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ าหนัก เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
 (1) ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ             

ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (๒) การยื่นการประท้วงการฝ่าฝืนเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการ

แข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลงและประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕                       
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้     

          ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


