
ระเบียบการแข่งขันกีฬาทางอากาศ 
กีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที่ 33  (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ  จังหวัดชุมพร 
******************************** 

1. สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

     นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสริิภาจุฑาภรณ์ 

     นายกสมาคม   นาวาอากาศเอก วีระยทุธ  ดิษยะศริน    

     เลขาธิการสมาคม    พลอากาศตรี วิเชียร    บวัเผือก    

     สถานท่ีติดตอ่ :    171 อาคารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ 

ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

**หมายเหตุ.. ทางเทคนิคกีฬาทางอากาศฯ 

    - เพื่อความปลอดภยั และปอ้งกนัการเกิดอุบติัเหตรุะหวา่งการแขง่ขนั ให้นกักีฬาแตล่ะคนเข้าร่วมลง 

การแขง่ขนัได้เพียง 2 ประเภทกีฬาเทา่นัน้  

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  

    ประธานฝ่ายกีฬาทางอากาศและการบินฯ    ประธานกรรมการ 

    ของจงัหวดัเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ  

    ผู้แทนสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทยฯ   รองประธานกรรมการ 

    ผู้แทน (เทคนิค) สมาคมกีฬาทางอากาศฯ 1 คน     กรรมการ  

    บุคคลท่ีจงัหวดัเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแหง่ชาติแตง่ตัง้    กรรมการ  

    บุคคลท่ีจงัหวดัเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแหง่ชาติแตง่ตัง้    กรรมการและเลขานกุาร  

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  

     ให้เป็นไปตามหมวด 10 แหง่ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2550  

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  

    4.1 ให้ใช้ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 

และกติกาการแขง่ขนัของสมาพนัธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ ฉบบัปัจจุบนั  

   4.2  ใช้ข้อบงัคบัของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

พ.ศ.2557ตามพระราชบญัญัติการกีฬาแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2528  



   4.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีไม่ได้ระบุไว้ในข้อบงัคบัหรือกติกาการแขง่ขนั การวินิจฉยั ในกรณีนัน้ ๆ 

ให้เป็นหน้าท่ีของผู้แทนสมาคมกีฬาทางอากาศฯ และกรรมการด าเนินการแขง่ขนัฯเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าด 

และถือเป็นท่ีสดุ  

5. คุณสมบตัิของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

    5.1 ให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ  

พ.ศ.2550 หมวด 6 คณุสมบติันกักีฬา ข้อ 22  

    5.2 ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  

พ.ศ.2557 ตามพระราชบญัญัติการกีฬาแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2528 

    5.3 อายไุม่เกิน 20 ปี (โดยนบัตัง้แตปี่ท่ีเกิด ถึงปีท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนัครัง้นัน้) 

    5.4 สถานะภาพต้องขึน้ทะเบียนกบัสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินฯ อยา่งน้อย 6 เดือนกอ่น 

การแขง่ขนัระดบัประเทศและ ได้รับใบอนญุาตนกักีฬาจากสมาคมกีฬาทางอากาศฯ ตาม พรบ.การกีฬา

แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2528 ก าหนด 

    5.5 ผู้ ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต้องได้รับอนญุาตและยินยอมให้เข้าร่วมแขง่ขนัจากบิดาหรือมารดา 

หรือผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้วแตก่รณี เป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงตอ่คณะกรรมการ     

โดยยื่นพร้อมกบัใบสมคัรแขง่ขนั 

    5.6 เป็นนกักีฬาที่ลงแขง่ขนัในรายการท่ีสมาคมฯ รับรองในรอบปีท่ีผา่นมา 

    5.7  เจ้าหน้าท่ีและผู้ควบคมุทีมต้องผา่นการอบรมหลกัสตูรผู้ ฝึกสอนและผู้ ตดัสนิท่ีรับรองโดย 

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

     5.8   สมาคมกีฬาจงัหวดัหรือองค์กรท่ีได้รับการรับรอง ท่ีสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัต้องเป็น 

 สมาชิกประเภทองค์กรของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทย ในพระบรม 

 ราชูปถมัภ์ ตาม พรบ.การกีฬาแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2528 ก าหนด 

**************************** 

ประเภทกีฬาร่มบิน (PARAMOTOR) 

1. อุปกรณ์การแข่งขัน  

    1.1 เป็นอากาศยานเบาพิเศษประเภทกีฬาร่มบินแบบท่ีนัง่เดียว และมีอายสุมควรเดินอากาศ 

การตรวจสอบอปุกรณ์ประจ าปีของเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ แตง่ตัง้ 

    1.2 ผู้ใช้อากาศยานของบุคคลอ่ืนต้องปฏิบติัตามเงื่อนไข หลงัใบอนญุาตใช้อากาศยานสว่น 



บุคคล และอากาศยานท่ีใช้ต้องท าประกนัภยับุคคลท่ี 3 โดยท่ีใบส าคญั ใบอนญุาตและประกนัภยัต้องไม่

ขาดอาย ุณ วนัท่ีท าการแขง่ขนั 

     1.3 เพื่อความปลอดภยัผู้ เข้าแขง่ขนัต้องมีวิทยสุือ่สารความถ่ีอาสาสมคัร 144 – 146 Mhz. 

หรือ CITICEN BAND (ความถ่ี 245) 

     1.4 ปีกหรือร่ม 

           ก.  สภาพของปีกหรือร่ม สายร่ม สายรัดตวั และองค์ประกอบอ่ืนๆ ต้องไม่มีสว่นใดสว่นหนึง่ช ารุด   

                บกพร่อง  ต้องแข็งแรง  ปลอดภยัส าหรับการแข่งขนั 

           ข.  ขนาดของปีกหรือร่มสามารถรองรับน า้หนกัรวมของเคร่ืองยนต์ นกับินและอุปกรณ์เพื่อการ 

                แขง่ขนัได้ (น า้หนกัต้องไม่น้อยกวา่ หรือมากเกินพิกดัท่ีก าหนดไว้ของปีกหรือร่ม) 

     1.5 ไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าแขง่ขนัน าอุปกรณ์ร่มร่อน (Paragliding) มาแขง่ร่มบิน (Paramotor)  

2. ประเภทการแข่งขัน 

     2.1 ประเภทบุคคล (ชาย-หญิง)  ประกอบด้วยแบบการแขง่ขนั ดงันี ้

 2.1.1 แบบแขง่ความแม่นย า (Precision ) 

2.1.2 แบบบินประหยดัเชือ้เพลงิ ( Economy ) 

 2.1.3 แบบบินเดินทาง (NAVIGATION) 

 2.1.4 แบบสลาลม (Slalom) 

 2.1.5 คะแนนรวมสงูตาม ข้อ 2.1.1-2.1.4 

       2.2 ประเภททมี 

              2.2.1 คะแนนรวมของนกักีฬาที่ดีท่ีสดุ 3 คน จากทีมจงัหวดัเดียวกนั ตาม ข้อ 2.1.5 

3. การจัดการแข่งขัน  

    แบง่การแขง่ขนัออกเป็นประเภทบุคคลชายและประเภทบุคคลหญิง ของทัง้ 4 แบบการแขง่ขนัตามข้อ 2.1  

     3.1  ระดบัภาค ให้แตล่ะจงัหวดัด าเนินการก่อนวนัพิธีเปิดการแขง่ขนัระดบัภาคเพื่อคดัเลอืกเป็นนกักีฬา

ในระดบัชาติ ดงันี ้

 3.1.1 แจ้งแบบการแขง่ขนั ประเภทและจ านวนนกักีฬาตอ่จงัหวดัเจ้าภาพระดบัภาคไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

 3.1.2   สง่รายช่ือนกักีฬาที่เข้าแขง่ขนัตอ่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัระดบัภาคไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

 3.1.3   เม่ือด าเนินการตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 แล้ว ให้แจ้งตอ่สมาคมกีฬาทางอากาศและการ  

บินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ทราบโดยทนัที 



     3.2  ระดบัชาติ ให้จงัหวดัสง่รายช่ือนกักีฬาทีผ่า่นการคดัเลอืกในระดบัภาค และช่ือเจ้าหน้าท่ีให้จงัหวดั

เจ้าภาพ ไม่น้อยกวา่ 60 วนั ก่อนพิธีเปิดการแขง่ขนั 

     3.3  รายช่ือนกักีฬาที่จงัหวดัต้นสงักดั สง่ให้จังหวดัเจ้าภาพระดบัภาคและจงัหวดัเจ้าภาพระดบัชาติ ไม่

น้อยกวา่ 60 วนั ก่อนพิธีเปิดการแขง่ขนั 

     3.4  นกักีฬาตวัแทนจากจังหวดัเจ้าภาพ (จังหวัดชุมพร) ได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ 
โดยไม่ต้องผ่านรอบคดัเลือก (แต่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตามระยะเวลาที่ กกท. ก าหนด) 

และต้องผา่นคณุสมบติั  ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

     4.1 ระดบัจงัหวดั ไม่จ ากดัจ านวนผู้ เข้าแขง่ขนั โดยให้ท าการคดัเลอืกนกักีฬา สง่ให้จงัหวดัเจ้าภาพระดบัภาค

จงัหวดัละไม่เกิน 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) และให้แต่ละจงัหวดัมีผู้ควบคมุทีมได้จงัหวดัละ 1 คน 

      4.2 ระดบัภาค จงัหวดัเจ้าภาพระดบัภาค คดัเลอืกนกักีฬาสง่ช่ือให้จงัหวดัเจ้าภาพระดบัชาติ ภาคละ 20 คน 

(ชายและหญิง รวมกนั ) เพื่อแขง่ขนัในระดบัชาติตอ่ไป  

      4.3 ระดบัชาติ จงัหวดัเจ้าภาพระดบัชาติ ท าการแขง่ขนันกักีฬาที่ได้สิทธิการแขง่ขนัท่ีจงัหวดัต้นสงักดั

สง่ให้ ตามห้วงเวลาท่ีการกีฬาแหง่ประเทศไทยก าหนด 

5. จ านวนเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน 

     สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ แตง่ตัง้และมอบหมาย

ระดบัชาติ รวม 14 คน ดงันี ้

 - ผู้แทนสมาคม (ด้านเทคนิค)  จ านวน 1 คน 

 - วิทยากร    จ านวน 3 คน 

 - ผู้ตดัสนิ    จ านวน 10 คน 

6. จ านวนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ดงันี ้

     6.1 แพทย์ประจ าสนามแขง่ขนั 1 ชุด (พลขบั 1 คน พยาบาล 2 คน รวม 3 คน) 

     6.2 ชุดกู้ภยัเคลือ่นท่ีเร็วทางบก 1 ชุด (พลขบัรถ 1 คน เจ้าหน้าท่ีกู้ภยั 2 คน รวม 3 คน) 

     6.3 เจ้าหน้าท่ีศนูย์วิทยปุระจ าฝ่ายอ านวยการการแขง่ขนัและสนามแขง่ขนั จ านวน 2 คน 

     6.4 ผู้ช่วยกรรมการและพนกังานด้านธุรการท่ีผา่นการอบรมจากวิทยากรของสมาคมกีฬาทางอากาศ 

และการบินฯ จ านวน 18 คน 

     6.5 ช่างบนัทกึภาพ VDO จ านวน 2 คน 

 



7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

     7.1 คณะกรรมการด าเนินการอบรมและชีแ้จงการด าเนินการตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องก่อนเร่ิมการแขง่ขนั 2 วนั 

     7.2 นกักีฬาผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนต้องรายงานตวัและรับฟังค าขีแ้จงในการแขง่ขนัก่อนท าการแข่งขนัในแต่ละวนั

อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง 

     7.3 ห้ามนกักีฬาเปลีย่นร่มและเคร่ืองยนต์ตลอดการแขง่ขนั หากจ าเป็นต้องเปลีย่นผู้แขง่ขนัต้องรายงาน

เหตผุลและความจ าเป็นตอ่คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อพิจารณาอนญุาต 

      7.4 กรณีสภาพอากาศเป็นอุปสรรคตอ่การบินแขง่ขนั จนไม่สามารถท าการแข่งขนัได้ กรรมการอาจสัง่

เลื่อนวันหรือเวลาแข่งขนั หรือสัง่ระงับการแข่งขันบางแบบการแข่งขัน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

นกักีฬาเป็นหลกั 

      7.5 นกักีฬาประเภทร่มบิน สามารถเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาทางอากาศฯ ประเภทร่มร่อน ได้โดยมีคณุสมบติั

เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ทัง้ 2 สาขากีฬา และผา่นการตรวจสอบคณุสมบติัท่ีก าหนด จากเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ 

     7.6  อุปกรณ์ท่ีนกักีฬาจะต้องจดัเตรียมส าหรับการแขง่ขนัดงันี  ้

            7.6.1 นกักีฬาจะต้องน าอุปกรณ์ส าคญัประจ าตวั GPS ส าหรับบนัทกึผลการแขง่ขนัมาเอง ในการ 

                     เข้าร่วมการแขง่ขนัเพื่อประกอบการคิดคะแนนในการแขง่ขนัให้  

            7.6.2 เคร่ืองปอ้งกนั ลดอาการการบาดเจ็บ (เสือ้เกราะออ่น) 

             7.6.3 หมวกเต็มใบ ท่ีผา่นมาตรฐานการรับรอง EN 

            7.6.4 หากมีการแขง่ขนัในน า้ นกักีฬาต้องเตรียม เสือ้ชูชีพ มาด้วย 

            7.6.5 อุปกรณ์ในการบินเดินทาง 

8. มารยาทของนักกีฬาร่มบินและเจ้าหน้าที่ 

 วตัถปุระสงค์ของการแขง่ขนัเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้เยาวชนและบุคคลทัว่ไปสนใจและเข้าใจวิธีการ

แขง่ขนักีฬาทางอากาศประเภทร่มบิน (PARAMOTOR) ซึง่กีฬานีจ้ะช่วยสง่เสริมให้ผู้ เลน่ใช้ความกล้าอยา่ง

มีหลกัการ มีระเบียบวินยั เคารพในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ เคารพในสทิธิของผู้ อ่ืน  

และท่ีส าคญัคือมีน า้ใจเป็นนกักีฬา ทัง้ในเวลาแขง่ขนั และนอกเวลาแขง่ขนั การกระท าใดๆ โดยเจตนาอนั

เป็นอุปสรรคตอ่วตัถปุระสงค์จะถกูพิจารณาโทษตามท่ีคณะกรรมการแขง่ขนัเห็นสมควร ได้แก่ 

       8.1 กระท าการหรือประพฤติปฏิบติัตนผิดตอ่ธรรมเนียมปฏิบติัของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ กฎกติกา ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องวา่ด้วยการเดินอากาศและ

ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550 

        8.2 กระท าการหรือประพฤติตน ก่อให้เกิดความเสือ่มเสยีแก่การแขง่ขนัหรือวงการกีฬาทางอากาศ 



        8.3 ไม่ปฏิบติัตามกติกาการแขง่ขนัท่ีคณะกรรมการแขง่ขนัประกาศใช้ หรือจงใจฝ่าฝืน เพื่อให้ได้เปรียบผู้ อ่ืน 

        8.4 เลน่การพนนั 

        8.5 ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์หรือใช้สารกระตุ้นระหวา่งการแขง่ขนั 

        8.6 ไม่ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแขง่ขนัท่ีคณะกรรมการแขง่ขนัก าหนด หรือใช้เคร่ืองมือนอกเหนือจากท่ี

คณะกรรมการก าหนดไว้ 

        8.7 นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีต้องอยูร่่วมการแขง่ขนัจนเสร็จสิน้ 

        8.8 เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับรางวลัจากการแขง่ขนันกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนัทกุทา่นต้องอยูร่่วมพิธีปิดการแขง่ขนัและมอบเหรียญรางวลัหากนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี

ทา่นใดท่ีไม่ท าการแขง่ขนัจนเสร็จสิน้และอยูร่่วมพิธีปิดการแขง่ขนัและมอบเหรียญรางวลัโดยไม่มีเหตอุนัควร 

สมาคมฯ จะพจิารณาลงโทษเป็นรายบุคคลตามสมควรตอ่ไป  

9. การประท้วง 

ให้ถือปฏิบติัตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ  

พ.ศ. 2550 หมวด 10  

10. รางวัลการแข่งขัน 

เป็นไปตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 

โดยมีรางวลั ดงันี ้

10.1 ประเภทชาย – หญิง 

        10.1.1 รางวลัท่ี 1, 2 และ 3 (เหรียญทอง, เงิน, ทองแดง) ของทัง้ 5 ประเภทการแขง่ขนัตามข้อ 2.1 

             10.2 ประเภททีม 

                      10.2.1 รางวลัท่ี 1, 2 และ 3 (เหรียญทอง, เงิน, ทองแดง) ของการแขง่ขนัตามข้อ 2.2 (ในทีม          

                                 ประกอบด้วยนกักีฬาท่ีได้คะแนนดีสงูสดุ 3 คน ในจงัหวดัเดียวกนั) 

*************************************** 

ประเภทกีฬาร่มร่อน (PARAGLIDING) 

1. อุปกรณ์การแข่งขัน  

    1.1   เป็นอปุกรณ์กีฬาทางอากาศประเภทกีฬาร่มร่อนท่ีนัง่เด่ียว และมีอายสุมควรเดินอากาศการ

ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าปีของเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ แตง่ตัง้ 



    1.2   ผู้ใช้อากาศยานของบุคคลอ่ืนต้องปฏิบติัตามเงื่อนไข หลงัใบอนญุาตใช้อากาศยานสว่นบุคคล และ

อากาศยานท่ีใช้ต้องท าประกนัภยับุคคลท่ี 3 โดยท่ีใบส าคญั ใบอนญุาตและประกนัภยัต้องไม่ขาดอาย ุณ 

วนัท่ีท าการแขง่ขนั 

     1.3   เพื่อความปลอดภยัผู้ เข้าแขง่ขนัต้องมีวิทยสุือ่สารความถ่ีอาสาสมคัร 144 – 146 Mhz. หรือ 

CITICEN BAND (ความถ่ี 245) 

     1.4   ปีกหรือร่ม 

            ก.  สภาพของปีกหรือร่ม สายร่ม สายรัดตวั และองค์ประกอบอ่ืนๆ ต้องไม่มีสว่นใดสว่นหนึง่ช ารุด   

                  บกพร่อง  ต้องแข็งแรง  ปลอดภยัส าหรับการแขง่ขนั 

             ข.  ขนาดของปีกหรือร่มสามารถรองรับน า้หนกัรวมของนกับินและอุปกรณ์เพื่อการแขง่ขนัได้   

                  (น า้หนกัต้องไม่น้อยกวา่ หรือมากเกินพิกดัท่ีก าหนดไว้ของปีกหรือร่ม) 

     1.5 นกักีฬาต้องมีGPS และสายเคเบิลท่ีสามารถดาวโหลดข้อมลูจาก GPS เข้าคอมพิวเตอร์เพื่อ

ค านวณคะแนน จึงจะสามารถเข้าแขง่ขนับินเดินทางได้ 

     1.6 นกักีฬาที่ไม่มี GPS สามารถเข้าแขง่ขนัประเภทลงเปา้แม่นย าได้เพียงประเภทเดียวเทา่นัน้ 

      1.7  ไม่อนญุาตให้ผู้ เข้าแขง่ขนัน าอุปกรณ์ร่มบิน (Paramotor) มาแขง่ร่มร่อน (Paragliding) 

      1.8 กรณีการแขง่ขนัร่มร่อนโดยใช้ รอกกว้าน (Winch Towing) ในการขึน้สูอ่ากาศนกักีฬาจะต้องน า

สายปลดปลอ่ยประจ าตวันกักีฬามาใช้เองในการเข้าร่วมการแขง่ขนั 

2. ประเภทการแข่งขัน 

      2.1 ประเภทบุคคลชาย  

 2.1.1 แบบลงเปา้หมายแม่นย า (Accuracy) 

 2.1.2 เวลาและระยะทาง (Speed & Distance) 

 2.1.3 คะแนนรวมสงูสดุจากรายการแขง่ขนั 2.1.1-2.1.2 

       2.2 ประเภทบุคคลหญิง  

 2.2.1 แบบลงเปา้หมายแม่นย า (Accuracy) 

 2.2.2 เวลาและระยะทาง (Speed & Distance) 

 2.2.3 คะแนนรวมสงูสดุจากรายการแขง่ขนั 2.2.1 – 2.2.2 

       2.3 ประเภททมี 

             2.3.1 คะแนนรวมของนกักีฬาที่ดีท่ีสดุ 3 คน จากทีมจงัหวดัเดียวกนั ตามข้อ 2.1.3 ร่วมกบัข้อ 2.2.3 



3. การจัดการแข่งขัน  

     แบง่การแขง่ขนัออกเป็นประเภทบุคคลชาย และประเภทบุคคลหญิง ตามข้อ 2. 

      3.1  ระดบัภาค ให้แตล่ะจงัหวดัด าเนินการก่อนวนัพิธีเปิดการแขง่ขนัระดบัภาคเพื่อคดัเลอืกเป็น

นกักีฬาในระดบัชาติ ดงันี ้

             3.1.1   แจ้งแบบการแขง่ขนั ประเภทและจ านวนนกักีฬาตอ่จงัหวดัเจ้าภาพระดบัภาคไม่น้อยกวา่ 60 วนั 

             3.1.2   สง่รายช่ือนกักีฬาที่เข้าแขง่ขนัตอ่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัระดบัภาคไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

             3.1.3   เม่ือด าเนินการตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 แล้ว ให้แจ้งตอ่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่  

                        ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ทราบโดยทนัที 

      3.2  ระดบัชาติ ให้จงัหวดัสง่รายช่ือนกักีฬาที่ผา่นการคดัเลอืกในระดบัภาค และช่ือเจ้าหน้าท่ีให้จงัหวดัเจ้าภาพ 

ไม่น้อยกวา่ 60 วนั กอ่นพิธีเปิดการแขง่ขนั 

      3.3  รายช่ือนกักีฬาที่จงัหวดัต้นสงักดั สง่ให้จงัหวดัเจ้าภาพระดบัภาค และจงัหวดัเจ้าภาพระดบัชาติ 

ไม่น้อยกวา่ 60 วนั กอ่นพิธีเปิดการแขง่ขนั 

     3.4  นกักีฬาตวัแทนจากจังหวดัเจ้าภาพ (จังหวัดชุมพร) ได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ 
โดยไม่ต้องผ่านรอบคดัเลือก (แต่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตามระยะเวลาที่ กกท. ก าหนด) 

และต้องผา่นคณุสมบติั ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

     4.1 ระดบัจงัหวดั ไม่จ ากดัจ านวนผู้ เข้าแขง่ขนั โดยให้ท าการคดัเลอืกนกักีฬา สง่ให้จงัหวดัเจ้าภาพระดบัภาค  
จงัหวดัละไม่เกิน 6 คน (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) และให้แต่ละจงัหวดัมีผู้ควบคมุทีมได้จงัหวดัละไม่เกิน 1 คน 
     4.2 ระดบัภาค จงัหวดัเจ้าภาพระดบัภาค คดัเลอืกนกักีฬาสง่ช่ือให้จงัหวดัเจ้าภาพระดบัชาติ ภาคละ 20 คน 

(ชายและหญิงรวมกนั) เพื่อแขง่ขนัในระดบัชาติตอ่ไป  

     4.3 ระดบัชาติ จงัหวดัเจ้าภาพระดบัชาติ ท าการแขง่ขนันกักีฬาที่ได้สิทธิการแขง่ขนัท่ีจงัหวดัต้นสงักดัสง่ให้ 

ตามห้วงเวลาท่ีการกีฬาแหง่ประเทศไทยก าหนด 

5. จ านวนเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน 

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ แตง่ตัง้และมอบหมาย

ระดบัชาติ รวม 14 คน ดงันี ้

 - ผู้แทนสมาคม (ด้านเทคนิค)  จ านวน 1 คน 

 - วิทยากร    จ านวน 3 คน 

 - ผู้ตดัสนิ    จ านวน 10 คน 



6. จ านวนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ดงันี ้

     6.1 แพทย์ประจ าสนามแขง่ขนั 1 ชุด (พลขบั 1 คน พยาบาล 2 คน รวม 3 คน) 

     6.2 ชุดกู้ภยัเคลือ่นท่ีเร็วทางบก 1 ชุด (พลขบัรถ 1 คน เจ้าหน้าท่ีกู้ภยั 2 คน รวม 3 คน) 

     6.3 เจ้าหน้าท่ีศนูย์วิทยปุระจ าฝ่ายอ านวยการการแขง่ขนัและสนามแขง่ขนั จ านวน 2 คน 

     6.4 ผู้ช่วยกรรมการและพนกังานด้านธุรการท่ีผา่นการอบรมจากวิทยากรของสมาคมกีฬาทางอากาศ

และการบินฯ จ านวน 18 คน 

     6.5 ช่างบนัทกึภาพ VDO จ านวน 2 คน 

     6.6  รถรับสง่นกักีฬาระหวา่งจุดปลอ่ยตวั (Take - off) และจุดลงเปา้ (Landing) พร้อมพลขบั จ านวน 4 คนั 

7. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

    7.1 คณะกรรมการด าเนินการอบรมและชีแ้จงการด าเนินการตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องก่อนเร่ิมการแข่งขนั 2 วนั 

    7.2 นกักีฬาผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนต้องรายงานตวัและรับฟังค าขีแ้จงในการแขง่ขนัก่อนท าการแขง่ขนัในแต่

ละวนัอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง 

     7.3 ห้ามนกักีฬาเปลีย่นร่มตลอดการแขง่ขนั หากจ าเป็นต้องเปลีย่นผู้แขง่ขนัต้องรายงานเหตุผลและ

ความจ าเป็นตอ่คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อพิจารณาอนญุาต เว้นแตก่รณี 

เปลีย่นแบบการแขง่ขนั ลงเปา้แม่นย าและบินเดินทาง สามารถเปลีย่นได้ แตต้่องใช้ร่มเดิมท่ีเร่ิมการแขง่ขนั

จนจบการแขง่ขนั ในการแขง่ขนัแตล่ะแบบ 

      7.4 กรณีสภาพอากาศเป็นอุปสรรคตอ่การบนิแขง่ขนั จนไม่สามารถท าการแขง่ขนัได้ กรรมการอาจสัง่

เลือ่นวนัหรือเวลาแขง่ขนัหรือสัง่ระงบัการแขง่ขนั โดยค านงึถึงความปลอดภยัของนกักีฬาเป็นหลกั 

       7.5 นกักีฬาประเภทร่มร่อน สามารถเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาทางอากาศฯ ประเภทร่มบินได้โดยมี

คณุสมบติัเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ทัง้ 2 สาขากีฬา และผา่นการตรวจสอบคณุสมบติัท่ีก าหนด จาก

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ   

8. มารยาทของนักกีฬาร่มร่อนและเจ้าหน้าที่ 

 วตัถปุระสงค์ของการแขง่ขนัเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้เยาวชนและบุคคลทัว่ไปสนใจและเข้าใจวิธีการ

แขง่ขนักีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อน (PARAGLIDING) ซึง่กีฬานีจ้ะช่วยสง่เสริมให้ผู้ เลน่ใช้ความกล้า

อยา่งมีหลกัการ มีระเบยีบวินยั เคารพในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ เคารพในสทิธิของ

ผู้ อ่ืน และท่ีส าคญัคือมีน า้ใจเป็นนกักีฬา ทัง้ในเวลาแขง่ขนั และนอกเวลาแขง่ขนั การกระท าใดๆ โดย

เจตนาอนัเป็นอุปสรรคตอ่วตัถปุระสงค์จะถกูพิจารณาโทษตามท่ีคณะกรรมการแขง่ขนัเห็นสมควร ได้แก่ 



     8.1 กระท าการหรือประพฤติปฏิบติัตนผิดตอ่ธรรมเนียมปฏิบติัของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ กฎกติกา ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องวา่ด้วยการเดินอากาศและ

ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550 

      8.2 กระท าการหรือประพฤติตน ก่อให้เกิดความเสือ่มเสยีแก่การแขง่ขนัหรือวงการกีฬาทางอากาศ 

      8.3 ไม่ปฏิบติัตามกติกาการแขง่ขนัท่ีคณะกรรมการแขง่ขนัประกาศใช้ หรือจงใจฝ่าฝืน เพื่อให้ได้เปรียบผู้ อ่ืน 

      8.4 เลน่การพนนั 

      8.5 ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์หรือใช้สารกระตุ้นระหวา่งการแขง่ขนั 

      8.6 ไม่ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแขง่ขนัท่ีคณะกรรมการแขง่ขนัก าหนด หรือใช้เคร่ืองมือนอกเหนือจากท่ี

คณะกรรมการก าหนดไว้ 

      8.7 นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีต้องอยูร่่วมการแขง่ขนัจนเสร็จสิน้ 

      8.8  เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับรางวลัจากการแขง่ขนั นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนัทกุทา่นต้องอยู่ร่วมพิธีปิดการแขง่ขนัและมอบเหรียญรางวลั หากนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี

ทา่นใดท่ีไม่ท าการแขง่ขนัจนเสร็จสิน้และอยูร่่วมพิธีปิดการแขง่ขนัและมอบเหรียญรางวลัโดยไม่มีเหตอุนั

ควร สมาคมฯจะพจิารณาลงโทษเป็นรายบุคคลตามสมควรตอ่ไป  

9. การประท้วง 

 ให้ถือปฏิบติัตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 

หมวด 10  

10. รางวัลการแข่งขัน 

 เป็นไปตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 

โดยมีรางวลั ดงันี ้

10.1 ประเภทชาย 

         10.1.1 รางวลัท่ี 1, 2 และ 3 (เหรียญทอง, เงิน, ทองแดง) ตามข้อ 2.1 

 10.2 ประเภทหญงิ 

         10.2.1 รางวลัท่ี 1, 2 และ 3 (เหรียญทอง, เงิน, ทองแดง) ตามข้อ 2.2 

 10.3 ประเภททีม  

         10.3.1 รางวลัท่ี 1, 2 และ 3 (เหรียญทอง, เงิน, ทองแดง) ของการแขง่ขนัตามข้อ 2.3 (ในทีม    

                    นกักีฬา คะแนนดีสงูสดุ 3 คน ในจงัหวดัเดียวกนั) 

*********************************** 



ประเภทกีฬาเคร่ืองบินจ าลอง (AEROMODELLING) 

1. ประเภทการแข่งขัน    

   1.1   เคร่ืองบินจ าลองผาดแผลง  ประเภท    F3A   ทา่บิน  Asian   Sportsman  Maneuver  

   1.2   เคร่ืองบินจ าลองบินเร็วอ้อมหลกั (ไพลอ่น)  ประเภท  F3R  มอเตอร์ไฟฟา้ 

   1.3   เคร่ืองบินจ าลองบินเร็วอ้อมหลกั (ไพลอ่น)  ประเภท   F3R  เคร่ืองยนต์น า้มนั 

   1.4   เคร่ืองบินจ าลองบินเร็วอ้อมหลกั (ไพลอ่น )  ประเภท   F5D  Class B 

   1.5   เฮลคิอปเตอร์บินผาดแผลง   ประเภท   F3C  ทา่บิน   B3C 

   1.6   เฮลคิอปเตอร์บินผาดแผลง   ประเภท   F3N  ทา่บิน   ปี 2016 

   1.7   ประเภททีมรวมจังหวัด คิดจากคะแนนสงูสดุจากการแขง่ขนั ข้อ 1.1 – ข้อ 1.6  

    *** หมายเหตุ – นกักีฬาชาย หรือหญิง สามารถลงแขง่ขนัได้ 

 2. การจัดการแข่งขัน 

      2.1  ในการแขง่ขนักีฬาเคร่ืองบินจ าลองแตล่ะประเภทในกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ ประกอบด้วย 

              2.1.1    การแขง่ขนัเท่ียวบินแรก 

              2.1.2    การแขง่ขนัเท่ียวบินท่ีสอง 

              2.1.3    การแขง่ขนัเท่ียวบินท่ีสาม 

              2.1.4    การแขง่ขนัเท่ียวบินท่ีสี่ 

       2.2  นกักีฬาทกุคนต้องเข้าแขง่ขนัทัง้  4 เท่ียวบิน  หากไม่สามารถเข้าแขง่ขนัได้ครบ ให้ถือตาม

หลกัเกณฑ์ของสมาพนัธ์กีฬาทางอากาศและการบินนานาชาติและสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

       2.3  การยกเลกิการแขง่ขนั หรือเลือ่นวนัเวลาแขง่ขนั หากไม่สามารถท าการแขง่ขนัวนัใดวนัหนึง่ตามท่ี

ก าหนดไว้ได้  คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัอาจจะพิจารณาเลือ่นการแขง่ขนัได้ตามความเหมาะสม 

3. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 3.1  นกักีฬาแตล่ะคนสมคัรเข้าท าการคดัเลอืก ในระดบัจงัหวดั ได้คนละ 2 ประเภท ๆ ละ 3 คน รวม 18 คน  
 3.2  นกักีฬาแตล่ะประเภทในข้อ 3.1  เข้าท าการคดัเลอืกเพื่อเป็นนกักีฬาในระดบัภาค ประเภทละไม่

เกิน  4 คน รวม 24 คน เพื่อให้ได้สทิธิเข้าแขง่ขนัระดบัชาติในกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ 
 3.3  นกักีฬาแตล่ะประเภท ในระดบัจงัหวดัท่ีผา่นการคดัเลอืก ในระดบัภาค ได้เข้าแขง่ขนักีฬาเยาวชน

แหง่ชาติ ทีมต้องจดัผู้ช่วยเหลอืนกักีฬาประเภทกีฬายอ่ยประเภทละ 1 คน เพื่อท าหน้าท่ี ขานทา่บินช่างเคร่ือง  
ติดตอ่ประสานงานกบัคณะกรรมการแขง่ขนั และอ่ืน ๆ 



3.4  ให้แตล่ะจงัหวดัมีผู้ควบคมุทีม จงัหวดัละ  1  คน 
       3.5  นกักีฬาตวัแทนจากจังหวดัเจ้าภาพ (จังหวัดชุมพร) ได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ 
โดยไม่ต้องผ่านรอบคดัเลือก (แต่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตามระยะเวลาที่ กกท. ก าหนด) 
และต้องผา่นคณุสมบติัของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
4. การสมัครเข้าแข่งขัน 

     4.1  ให้นกักีฬาแตล่ะประเภทสมคัรเข้าร่วมคดัเลอืกในระดบัภาคกบัสมาคมกีฬาจงัหวดัตามหลกัเกณฑ์

ท่ีการกีฬาแหง่ประเทศไทยก าหนดและสง่รายช่ือให้สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทยใน

พระบรมราชปูถมัภ์ ภายในก าหนดเวลา 

      4.2  จงัหวดัและจงัหวดัเจ้าภาพการแขง่ขนัคดัเลอืกระดบัภาคร่วมกบัสมาคมกีฬาทางอากาศและการ

บินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จะท าการคดัเลอืกนกักีฬาแตล่ะประเภทเป็นตวัแทนระดบัภาค

ประเภทละไม่เกิน 4 คน นกักีฬาจาก 5 ภาค รวมไม่เกิน 120 คน 

5. จ านวนเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน 

     สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ แตง่ตัง้และมอบหมาย

ระดบัชาติ รวม 14 คน ดงันี ้

 - ผู้แทนสมาคม (ด้านเทคนิค)  จ านวน 1 คน 

 - วิทยากร    จ านวน 3 คน 

 - ผู้ตดัสนิ    จ านวน 10 คน 

6. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

    6.1  คณะกรรมการฯอบรมและชีแ้จงการแขง่ขนัตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องก่อนการแขง่ขนั 2วนั 

    6.2  คณะกรรมการฯชีแ้จงข้อปฏิบติัในการแขง่ขนัตอ่ผู้จดัการทีมกีฬาเคร่ืองบินจ าลองทกุประเภทก่อน

การแขง่ขนั  1  วนั 

    6.3  นกักีฬาผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนต้องรายงานตวัและรับฟังค าชีแ้จงในการแขง่ขนัก่อนท าการแขง่ขนัในแต่

ละวนั อยา่งน้อย  2  ชัว่โมง 

    6.4  นกักีฬาผู้ เข้าแขง่ขนัต้องน าเคร่ืองบินจ าลอง พร้อมวิทยบุงัคบัให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน

เวลาท่ีก าหนด 

   6.5  การจดัละดบัการแขง่ขนัของนกักีฬาแตล่ะคนในแต่ละเท่ียวบินตามท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด 

   6.6  ผลการแขง่ขนัถือตามประกาศอยา่งเป็นทางการเม่ือใบประกาศผลการแขง่ขนัได้ติดบนปา้ยติด

ประกาศแล้ว 



   6.7  การปฏิบติัในการแขง่ขนัให้พิจารณาถึงความปลอดภยัตอ่บุคคลและทรัพย์สนิเป็นอนัดบัแรก 

7. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 

นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมและขาดมารยาทอนัดีงาม ไม่มีน า้ใจนกักีฬา

หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัท่ีได้ระบุไว้ในข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการ

แขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ  พ.ศ.  2550  ให้คณะกรรมการฯ  พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีและเสนอ

ทางการกีฬาแหง่ประเทศไทยเพื่อด าเนินการตอ่ไป ดงันี ้

    7.1 กระท าการหรือประพฤติปฏิบติัตนผิดตอ่ธรรมเนียมปฏิบติัของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ กฎกติกา ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องวา่ด้วยการเดินอากาศและ

ข้อบงัคบักีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.2550 

     7.2 กระท าการหรือประพฤติตน ก่อให้เกิดความเสือ่มเสยีแก่การแขง่ขนัหรือวงการกีฬาทางอากาศ 

     7.3 ไม่ปฏบิติัตามกติกาการแขง่ขนัท่ีคณะกรรมการแขง่ขนัประกาศใช้ หรือจงใจฝ่าฝืน เพื่อให้ได้เปรียบผู้ อ่ืน 

     7.4 เลน่การพนนั 

     7.5 ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์หรือใช้สารกระตุ้นระหวา่งการแขง่ขนั 

     7.6 ไม่ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแขง่ขนัท่ีคณะกรรมการแขง่ขนัก าหนด หรือใช้เคร่ืองมือนอกเหนือจากท่ี

คณะกรรมการก าหนดไว้ 

      7.7 นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีต้องอยูร่่วมการแขง่ขนัจนเสร็จสิน้ 

      7.8  เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับรางวลัจากการแขง่ขนั นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วม 

การแขง่ขนัทกุทา่นต้องอยูร่่วมพิธีปิดการแขง่ขนัและมอบเหรียญรางวลั หากนกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีทา่นใดท่ีไม่ท า 

การแขง่ขนัจนเสร็จสิน้และอยูร่่วมพิธีปิดการแขง่ขนัและมอบเหรียญรางวลัโดยไม่มีเหตอุนัควร สมาคมฯ จะพิจารณา

ลงโทษเป็นรายบุคคลตามสมควรตอ่ไป  

8. การประท้วง 

    ให้ถือปฏิบติัตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 

หมวด 10  

9.  รางวัลการแข่งขัน 

      ให้เป็นไปตามท่ีบญัญัติไว้ในข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ  

พ.ศ. 2550  โดยทัง้   7  ประเภทการแขง่ขนัมีรางวลัดงันี ้

          9.1 ประเภทบุคคล 

     9.1.1   รางวลัท่ี 1, 2 และ 3 (เหรียญทอง, เงิน, ทองแดง) ตามข้อ 1.1 – 1.6 



9.2  ประเภททีม 
   9.2.1  รางวลัท่ี 1 ,2 และ 3 (เหรียญทอง, เงิน, ทองแดง) คิดจากคะแนนรวมของนกักีฬา    
                       จากจงัหวดัท่ีเข้าแขง่ขนัตามข้อ 1.1 – 1.6  (ในทีมจงัหวดัประกอบด้วยนกักีฬา  
                       ไม่เกิน  18 คน) 

******************************* 

รวมเหรียญชิงชนะเลิศ และเกียรติบัตร กีฬาทางอากาศ 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์" 

 

ล าดับ 
ประเภท 

การแข่งขัน 
เหรียญชิง 

เหรียญรางวัลแยกตามประเภท 
เกียรติบัตร 

ทอง เงิน ทองแดง 

1 
กีฬาร่มบิน  
(PARAMOTOR) 

11 16 16 16 48 

2 
กีฬาร่มร่อน  
(PARAGLIDING) 

7 12 12 12 36 

3 
กีฬาเคร่ืองบินจ าลอง 
(AEROMODELLING) 

7 24 24 24 72 

รวม 25 52 52 52 156 
    
 หมายเหต ุ: เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจดัเตรียมไว้ให้ 
                     ในสว่นโลร่างวลันกักีฬาดีเดน่/ผู้ ฝึกสอนดีเดน่ กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ภาคผนวก) 

 
1. หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 

   คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
   - ผู้ตดัสนิต้องผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตดัสิน
ท่ีผา่นการอบรมฯ ดงักลา่วต้องขึน้ทะเบียนกบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคม
กีฬาแหง่ประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแหง่ประเทศไทย แตง่ตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้ตดัสนิกีฬา 
  - การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้ตดัสนิต้องตระหนกั และค านงึถึงการมีสว่นได้สว่นเสยี ในกรณีท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
หรืออาจจะมีสว่นเก่ียวข้องในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อนัเช่ือได้วา่ไม่
โปร่งใส หรือยติุธรรมของการตดัสนิ  
 
2. หลักเกณฑ์ในการพจิารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
   หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
   1. เป็นนกักีฬาที่ชนะเลศิในการแขง่ขนัแตล่ะรายการ 
   2. เป็นนกักีฬาที่มีทกัษะและเทคนิคการเลน่ท่ีสงู  
   3. เป็นนกักีฬาที่มีมารยาทและมีน า้ใจเป็นนกักีฬา  
   4. เป็นนกักีฬาท่ีปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขง่ขนั ข้อบงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแหง่ประเทศไทย 
   5. อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตดัสนิ  
   หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
1.ผู้ ฝึกสอนดีเดน่ ต้องมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเข้าร่วมการแขง่ขนั และปฏิบติัหน้าท่ีใน   

       ฐานะผู้ ฝึกสอนในชนิดกีฬานัน้ๆ เทา่นัน้ 
   2. ผู้ ฝึกสอนดีเดน่ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีมารยาทดี มีนกักีฬาได้รับเหรียญรางวลั เหรียญทองรวมมากท่ีสดุ ถ้า    
       เหรียญทองเทา่กนั ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดบั  
   3. เป็นผู้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกาการแขง่ขนั ข้อบงัคบัของสมาคมฯ และการกีฬาแหง่ประเทศไทย  
   4. อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตดัสนิ  
 
3. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 

    1. ให้นกักีฬาผู้ ท่ีได้รับรางวลัการแขง่ขนัเป็นผู้ รับรางวลัด้วยตนเอง และแตง่กายด้วยชุดแขง่ขนั หรือแตง่ 
        กายด้วยชุดวอร์มทัง้ชุด ซึง่เป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัท่ีนกักีฬาสงักดั และการแตง่กายของนกักีฬา 
        ให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
    2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัให้ใช้เพลง “วนัแหง่ชยัชนะ” ของ การกีฬาแหง่ประเทศไทย เทา่นัน้ 



4. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 

    - ส าหรับเคร่ืองหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สทิธิประโยชน์ของ

เกมส์การแขง่ขนั ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิว้ และห้ามน าตรา หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์การขาย หรือเก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใสล่งท าการแขง่ขนัโดยเด็ดขาด  

    - อนญุาตให้ใช้ช่ือจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงันี ้

      1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสงูไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

      2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสงูไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

 

5. การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จดัการทีม หรือผู้แทนของแตล่ะทีมเข้าร่วมประชุมอยา่งน้อยทีมละ 1 คน 

หากจงัหวดัใดไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมทกุประการ ทัง้นี ้กกท. 
ไม่อนญุาตให้นกักีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จดัการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงาน
เสนอให้การกีฬาแหง่ประเทศไทยทราบตอ่ไป 
 
**********************************************************************************************************  

 


