
ระเบียบการแข่งขนักรีฑาปี  2559 
การแข่งขนักฬีาสาธารณสุขสามัคค ี คร้ังที่  37 
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********************************** 
 

1.  คุณสมบัติของนักกฬีาทีล่งแข่งขนั 
 1.1  ตอ้งเป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 1.2 ขา้ราชการ ขา้ราชการบ านาญ ขา้ราชการตามโครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด ลูกจา้งประจ า พนกังาน
ราชการ 
 1.3  พนกังานกระทรวงฯ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งบ าเหน็จรายเดือน  

 พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างช่ัวคราว ทีบ่รรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับถึงวนัแข่งขัน) และมี
ค าส่ังจ้าง และประกนัสังคม ในปีงบประมาณ 2559 ก่อนวนัที ่1 สิงหาคม 2558 

 1.4  คุณสมบติัและระเบียบน้ีใหใ้ชก้บักีฬาทุกประเภทท่ีมีการแข่งขนัคร้ังน้ี  
  
 

2.  ข้อก าหนดในการจัดส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขนั 
 2.1  นกักีฬา 1 คน ลงแข่งขนัในประเภทบุคคลได ้ 2 รายการ และสามารถแข่งขนัในประเภทวิง่ผลดั               
ไดอี้ก  1  รายการ 
 2.2  นกักีฬาท่ีลงแข่งขนัในประเภทบุคคล  1  รายการ  สามารถลงแข่งขนัในประเภทวิง่ผลดัได ้                
2  รายการ 
 2.3  นกักีฬาท่ีไม่ไดล้งแข่งขนัในประเภทบุคคล  สามารถลงแข่งขนัในประเภทวิง่ผลดัได ้ 2 รายการ 
 2.4  ถา้ปรากฏวา่นกักีฬาผูใ้ดลงแข่งขนัเกินจากขอ้ก าหนดน้ี  ใหป้รับนกักีฬาผูน้ั้นเป็นแพใ้นทุกรายการ          
ท่ีลงแข่งขนั  (ถา้นกักีฬานั้นเป็นผูช้นะ)  แลว้เล่ือนผูท่ี้มีอนัดบัรองข้ึนมา 
 2.5  นกักีฬาทุกคนตอ้งน าบตัรประจ าตวั  เช่น  บตัรขา้ราชการ,  ลูกจา้ง  หรือบตัรประชาชนมาในวนั
แข่งขนัดว้ย  เพื่อแสดงยนืยนัคุณสมบติั  กรณีลงแข่งขนัทุกคร้ัง 
 2.6  นกักีฬาท่ีไดอ้นัดบั 1,2,3 ตอ้งน าบตัรประจ าตวั  เช่น  บตัรขา้ราชการ,  ลูกจา้ง หรือบตัรประชาชน            
มาในวนัแข่งขนั พร้อมหลกัฐานตามขอ้ 5.4 ดว้ย  เพื่อแสดงยนืยนัคุณสมบติั   
 2.7  การยนืยนัคุณสมบติันกักีฬา ประเภทช่วงอายุให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงเท่าน้ัน 
 
 
 



3.  ประเภทการแข่งขนั  แบ่งออกเป็น 
 3.1  ประเภททัว่ไป  ชาย – หญิง ไม่จ  ากดัอาย ุ
 3.2  ประเภทช่วงอาย ุชาย – หญิง  ซ่ึงแบ่งออกเป็นชาย 5 กลุ่ม  หญิง 5 กลุ่ม  คือ 

  ชาย กลุ่มอาย ุ 1 35  – 39 ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2524 – 2520) 
กลุ่มอาย ุ 2 40 – 44  ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2519 – 2515) 

   กลุ่มอาย ุ 3 45 – 49  ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2514 - 2510)   
   กลุ่มอาย ุ 4 50 – 54  ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2509 - 2505)   
   กลุ่มอาย ุ 5 55 – 60  ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2504 - 2499)   

  หญิง กลุ่มอาย ุ 1 35  – 39 ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2524 – 2520) 
กลุ่มอาย ุ 2 40 – 44  ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2519 – 2515) 

   กลุ่มอาย ุ 3 45 – 49  ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2514 - 2510)   
   กลุ่มอาย ุ 4 50 – 54  ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2509 - 2505)   
   กลุ่มอาย ุ 5 55 – 60  ปี (เกิดระหวา่ง  พ.ศ. 2504 - 2499)  

3.3  ในประเภททัว่ไปชาย – หญิงในประเภทท่ีมีรอบคัดเลอืก นักกฬีาทีม่ีเวลาทีด่ีทีสุ่ดเข้ารอบชิงชนะเลศิ
ตามล าดบัของแต่ละรายการ 
 3.4  ในประเภทช่วงอาย ุ  จะไม่มีรอบคดัเลือกแต่จะชิงชนะเลิศ  ในคร้ังเดียว  โดยนกักีฬาท่ีมีเวลาดีท่ีสุด
ในแต่ละรายการจะไดท่ี้ 1,2,3 ตามล าดบั 
 3.5  ประเภทของการแข่งขนั  ประกอบไปดว้ย วิง่  100  เมตร,  200,  400,  800, 1,500, 5,000, 4  x 100,            
4 x 400 เมตร 

3.6  ในประเภท  5,000 เมตร  จะมีแข่งขนัในประเภททัว่ไปชายและหญิง (ไม่จ  ากดัอาย ุสามารถส่งนกักีฬา
ไดที้มละไม่เกิน 2 คน)   

3.7  ในประเภทวิง่ผลดั  4  x 100  เมตร  และ  4  x 400  เมตร  จะมีทั้งในประเภททัว่ไปและช่วงอายุ                  
ใหห้น่วยงานท่ีส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 8 คน ในแต่ละประเภท  (ตวัจริง 4  ส ารอง 4)  โดยใน            
รอบชิงชนะเลิศตอ้งมีนกักีฬาท่ีวิง่ในรอบคดัเลือกอยา่งนอ้ย 2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7.1  ในประเภทช่วงอายจุะแบ่งออกเป็น  4  กลุ่มอาย ุ คือ 

ประเภทชาย ไมท่ี้ 1 อายรุะหวา่ง 35 – 39 ปี 
   ไมท่ี้ 2 อายรุะหวา่ง  40 – 44 ปี 
   ไมท่ี้ 3 อายรุะหวา่ง 45 – 49 ปี 
   ไมท่ี้ 4 อายรุะหวา่ง 50 ปี ข้ึนไป  

ประเภทหญิง ไมท่ี้ 1 อายรุะหวา่ง 35 – 39 ปี 
   ไมท่ี้ 2 อายรุะหวา่ง  40 – 44 ปี 
   ไมท่ี้ 3 อายรุะหวา่ง 45 – 49 ปี 
   ไมท่ี้ 4 อายรุะหวา่ง 50 ปี  ข้ึนไป 
การวิง่ตอ้งเป็นไปตามก าหนดน้ีหา้มวิง่สลบัไม ้   

 3.8  นกักีฬาท่ีมีอายมุากกวา่ สามารถลงแข่งขนัในกลุ่มอายท่ีุนอ้ยกวา่ได ้ (แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้ 2, 
3 และ 4) 
 3.9  นกักีฬาท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ไม่สามารถแข่งขนัในกลุ่มอายท่ีุสูงกวา่ได้  
 3.10  นกักีฬาจะตอ้งติดหมายเลขดา้นหนา้และหลงั  ใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัหามาเอง  โดยก าหนดตาม
ขนาดดงัต่อไปน้ี 
  -  ขนาด  8 X 9  น้ิว      
  -  ความหนาของตวัเลขไม่ต ่ากวา่ 1 เซนติเมตร   
  -  ตวัเลขเป็นสีด า  บนพื้นท่ีขาว  
 

4.  การส่งรายช่ือนักกฬีา 
 4.1 ใหห้น่วยงานส่งรายช่ือนกักีฬาท่ีจะลงแข่งขนัในใบสมคัรเขา้แข่งขนักรีฑาเป็นไฟล ์ตามแบบฟอร์ม
สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ www.moph.go.th/ops/doctor/sport ไปยงันายธวชัชยั  แคใหญ่ ท่ีอีเมลล์
kreethasasuk@gmail.com กองออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ กรมอนามยั  ภายในวนัที ่ 8  กุมภาพนัธ์  2559                  
ถ้าพ้นก าหนดนีจ้ะถือว่าหน่วยงานน้ันสละสิทธ์ิไม่เข้าร่วมแข่งขัน 
 4.2   ในการแข่งขนัทุกรายการ  คณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะไม่ยนิยอมใหห้น่วยงานใดมาสมคัร           
ในวนัแข่งขนั  ยกเวน้เกิดจากความผดิพลาดในการจดัโปรแกรมการแข่งขนัของคณะกรรมการท่ีสามารถตรวจสอบ
ได ้
 

5.  หลกัฐานการรับสมคัร 
 5.1  ส าเนาบตัรขา้ราชการ ขา้ราชการบ านาญ  พนกังานราชการ  ลูกจา้งประจ า พนกังานกระทรวงฯ  
ลูกจา้งชัว่คราวและบตัรประกนัสังคมของนกักีฬาแต่ละประเภทแนบมาดว้ย 
 5.2  ในกรณีท่ีกีฬาบางประเภทมีการก าหนดอายใุหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น           
มาดว้ย 

http://www.moph.go.th/ops/doctor/sport
mailto:kreethasasuk@gmail.com


 5.3  ในวนัแข่งขนัใหน้กักีฬาน าบตัรขา้ราชการ,ขา้ราชการบ านาญ,พนกังานราชการ,ลูกจา้งประจ าหรือ
ลูกจา้งชัว่คราวและบตัรประกนัสังคม(ตวัจริง)มาแสดงดว้ยทุกคร้ัง 
 5.4  หลกัฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบติันกักีฬา ประเภทพนกังานกระทรวง ลูกจา้งชัว่คราว  
  (1) ส าเนาบตัรประชาชน  
  (2) ส าเนาบตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  
  (3) ส าเนาใบเสร็จการส่งเงินสมทบประกนัสังคม ก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558  
  (4) ค าสั่งจา้ง  จ  านวน 2 ฉบบั ก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558  
  (5) สัญญาจา้ง  จ  านวน 2 ฉบบั ก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558  
 

6.  การเข้าร่วมแข่งขนั 
 4.1  ในวนัแข่งขนัใหน้กักีฬาน าหลกัฐานฉบบัจริงมาแสดงยนืยนัตอนรายงานตวันกักีฬา  
 4.2  ในการแข่งขนัหากนกักีฬาของหน่วยงานใดไม่มาแข่งขนั  หรือถอนตวัไม่เขา้ร่วมแข่งขนัหรือ
เปล่ียนแปลงนกักีฬา   ใหแ้จง้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัในวนัประชุมผูค้วบคุมทีมนกักีฬา นกักีฬาท่ีสมคัรเขา้
แข่งขนัประเภทนั้นๆ  หากไม่มาแข่งขนัถือวา่สละสิทธ์ิ   
  

5.  การประท้วงเร่ืองคุณสมบัตินักกฬีา 
 5.1  ตอ้งประทว้งก่อนการแข่งขนั  โดยท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อประธานชมรมกรีฑา  
พร้อมหลกัฐานท่ีชดัเจน 
 5.2  การประทว้งเพื่อเปล่ียนผลการแข่งขนัสามารถประทว้งโดยวาจาได ้และตอ้งประทว้งภายหลงั                  
การแข่งขนัประเภทนั้น ๆ ส้ินสุดลง ไม่เกิน  10  นาที  พร้อมหลกัฐานการกระท าผดิ 
 5.3 ผูค้วบคุมทีมมีอ านาจหนา้ท่ีในการประทว้ง  
 

6.  ผู้ประสานงาน 
 มีขอ้สงสัยสอบถามไดท่ี้ นายธวชัชยั  แคใหญ่  มือถือ 087-0338720 , นายจิตรกร  สามญัทิตย ์                      
มือถือ 088-4687523  โทรศพัท ์ 0-2590-4413 โทรสาร  0-2590-4584   E-mail  kreethasasuk@gmail.com                      
กองออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

                 
 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสาธารณสุขสามัคคี คร้ังที ่37 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ์  2559 

รายการ เวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการ รอบ 

   วิง่ 1,500 ม. 55-60 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 1,500 ม. 55-60 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 1,500 ม. 50-54 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 1,500 ม. 50-54 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 1,500 ม. 45-49 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 1,500 ม. 45-49 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 1,500 ม. 40-44 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 1,500 ม. 40-44 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. ทัว่ไป หญิง รอบคดัเลือก 

   วิง่ 200 ม. ทัว่ไป ชาย รอบคดัเลือก 
   วิง่ 200 ม. 35-39 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. 35-39 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. 40-44 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. 40-44 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 200 ม. 45-49 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. 45-49 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. 50-54 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. 50-54 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 200 ม. 55-60 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. 55-60 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่  400 ม.ทัว่ไปหญิง รอบคดัเลือก 

   วิง่ 400 ม. ทัว่ไปชาย รอบคดัเลือก 
   วิง่ 400 ม. 35-39 ปีหญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 
 
 



 
โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสาธารณสุขสามัคคี คร้ังที ่37 

วนัที ่17 กุมภาพนัธ์  2559 

รายการ เวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการ รอบ 

   วิง่  400 ม.  35-39ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 400 ม. 40-44 ปีหญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 400 ม. 40-44 ปีชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 400 ม. 45-49 ปีหญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 400 ม. 45-49 ปีชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 400 ม. 50-54 ปีหญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 400 ม. 50-54 ปีชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 400 ม. 55-60 ปีหญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 400 ม. 55-60 ปีชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ผลดั  4x100 ม.ทัว่ไปหญิง รอบคดัเลือก 
   วิง่ผลดั 4x100 ม. ทัว่ไปชาย รอบคดัเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสาธารณสุขสามัคคี คร้ังที ่37 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ์  2559 

รายการ เวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการ รอบ 

 
  

วิง่ 5000 ม.ทัว่ไป หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
  

วิง่ 5000 ม.ทัว่ไป ชาย ชิงชนะเลิศ 
 

  
วิง่ 5000 ม.หญิง 45 ปี ข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 

 
  

วิง่ 5000 ม.ชาย 45 ปี ข้ึนไป ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. ทัว่ไป หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 200 ม. ทัว่ไป ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 800 ม. 55-60 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. 55-60 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. 50-54 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. 50-54 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 800 ม. 45-49 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. 45-49 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. 40-44 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. 40-44 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 800 ม. 35-39 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. 35-39ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. ทัว่ไป หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 800 ม. ทัว่ไป ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 400 ม. ทัว่ไป หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 400 ม. ทัว่ไป ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ วิง่ผลดั 4x100 ม. ช่วงอาย ุหญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ วิง่ผลดั 4x100 ม. ช่วงอาย ุชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. ทัว่ไป  หญิง คดัเลือก 

   วิง่ 100 ม. ทัว่ไป  ชาย คดัเลือก 

   วิง่ผลดั  4x400 ม. ทัว่ไปหญิง คดัเลือก 

   วิง่ผลดั  4x400 ม. ทัว่ไปชาย คดัเลือก 

   วิง่ผลดั  4x100 ม. หญิงทัว่ไป ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ผลดั  4x100 ม. ชายทัว่ไป ชิงชนะเลิศ 



โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสาธารณสุขสามัคคี คร้ังที ่37 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ์  2559 

รายการ เวลารายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการ รอบ 

   วิง่ 1,500 ม. 35-39 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 1,500 ม. 35-39 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 1,500 ม. ทัว่ไป หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 1,500 ม. ทัว่ไป ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. 55-60 ปี  หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. 55-60 ปี  ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 100 ม. 50-54 ปี  หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. 50-54 ปี  ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. 45-49 ปี  หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. 45-49 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 100 ม. 40-44 ปี  หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. 40-44 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. 35-39 ปี  หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. 35-39 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 100 ม. ทัว่ไป หญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 100 ม. ทัว่ไป ชาย ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 4x400 ม . ช่วงอายหุญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 4x400 ม . ช่วงอายชุาย ชิงชนะเลิศ 
   วิง่ 4x400 ม . ทัว่ไปหญิง ชิงชนะเลิศ 

   วิง่ 4x400 ม . ทัว่ไปชาย ชิงชนะเลิศ 
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ประเภท รายช่ือนักกฬีา 

100 เมตร ชายทัว่ไป  
                     ชาย 35-39 ปี  
                     ชาย 40-44 ปี  
                     ชาย 45-49 ปี  
                     ชาย 50-54 ปี  
                     ชาย 55-60 ปี  

100 เมตร หญิงทัว่ไป  
                     หญิง 35-39 ปี  
                     หญิง 40-44 ปี  
                     หญิง 45-49 ปี  
                     หญิง 50-54 ปี  
                     หญิง 55-60 ปี  

200 เมตร ชายทัว่ไป  
                     ชาย 35-39 ปี  
                     ชาย 40-44 ปี  
                     ชาย 45-49 ปี  
                     ชาย 50-54 ปี  
                     ชาย 55-60 ปี  

200 เมตร หญิงทัว่ไป  
                     หญิง 35-39 ปี  
                     หญิง 40-44 ปี  
                     หญิง 45-49 ปี  
                     หญิง 50-54 ปี  
                     หญิง 55-60 ปี  

 



 

ประเภท รายช่ือนักกฬีา 

400 เมตร ชายทัว่ไป  
                     ชาย 35-39 ปี  
                     ชาย 40-44 ปี  
                     ชาย 45-49 ปี  
                     ชาย 50-54 ปี  
                     ชาย 55-60 ปี  

400 เมตร หญิงทัว่ไป  
                     หญิง 35-39 ปี  
                     หญิง 40-44 ปี  
                     หญิง 45-49 ปี  
                     หญิง 50-54 ปี  
                     หญิง 55-60 ปี  

800 เมตร ชายทัว่ไป  
                     ชาย 35-39 ปี  
                     ชาย 40-44 ปี  
                     ชาย 45-49 ปี  
                     ชาย 50-54 ปี  
                     ชาย 55-60 ปี  

800 เมตร หญิงทัว่ไป  
                     หญิง 35-39 ปี  
                     หญิง 40-44 ปี  
                     หญิง 45-49 ปี  
                     หญิง 50-54 ปี  

            หญิง 55-60 ปี  
1500 เมตร ชายทัว่ไป  

                     ชาย 35-39 ปี  
                     ชาย 40-44 ปี  
                     ชาย 45-49 ปี  
                     ชาย 50-54 ปี  
                     ชาย 55-60 ปี  

 



 

ประเภท รายช่ือนักกฬีา 

1500 เมตร หญิงทัว่ไป  
                     หญิง 35-39 ปี  
                     หญิง 40-44 ปี  
                     หญิง 45-49 ปี  
                     หญิง 50-54 ปี  
                     หญิง 55-60 ปี               

5000 เมตร ชายทัว่ไป 1. 
 2. 

5000 เมตร หญิงทัว่ไป 1. 
 2. 

5000 เมตรชาย 45 ข้ึนไป 1. 
 2. 

5000 เมตรหญิง 45 ข้ึนไป 1. 
 2. 

4 x 100  เมตร   ชายทัว่ไป 1 
 2 
 3 
 4 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 

4 x 100  เมตร   หญิงทัว่ไป 1 
 2 
 3 
 4 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประเภท รายช่ือนักกฬีา 

4 x 100  เมตร   ชายช่วงอาย ุ  
ไมท่ี้ 1 อาย ุ35-39 ปี 1 
ไมท่ี้ 2 อาย ุ40-44 ปี 2 
ไมท่ี้ 3 อาย ุ45-49 ปี 3 

ไมท่ี้ 4 อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 4 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 

4 x 100  เมตร   หญิงชว่งอาย ุ  

ไมท่ี้ 1 อาย ุ35-39 ปี 1 
ไมท่ี้ 2 อาย ุ40-44 ปี 2 
ไมท่ี้ 3 อาย ุ45-49 ปี 3 

ไมท่ี้ 4 อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 4 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 

4 x 400  เมตร   ชายทัว่ไป 1 
 2 
 3 
 4 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 

 



 

 

 

 

 

 
 

ประเภท รายช่ือนักกฬีา 

4 x 400  เมตร   หญิงทัว่ไป 1 
 2 
 3 
 4 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 

4 x 400  เมตร   ชายช่วงอาย ุ  
ไมท่ี้ 1 อาย ุ35-39 ปี 1 
ไมท่ี้ 2 อาย ุ40-44 ปี 2 
ไมท่ี้ 3 อาย ุ45-49 ปี 3 

ไมท่ี้ 4 อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 4 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 

4 x 400  เมตร   หญิงชว่งอาย ุ  

ไมท่ี้ 1 อาย ุ35-39 ปี 1 
ไมท่ี้ 2 อาย ุ40-44 ปี 2 
ไมท่ี้ 3 อาย ุ45-49 ปี 3 

ไมท่ี้ 4 อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 4 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 
 ส ารอง 

 


