ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้
โดยที่เป็ น การสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้”
ข้ อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬากาบัดดี้
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากาบัดดี้
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน
๔.๑ ประเภท การแข่งขันมีดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย น้าหนักไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม/คน
(๒) ประเภททีมหญิง น้าหนักไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม/คน
๔.๒ รายการแข่งขัน
(๑) กาบัดดี้ในร่มทีมชาย
(๒) กาบัดดี้ในร่มทีมหญิง
(๓) กาบัดดี้ชายหาดทีมชาย
(๔) กาบัดดี้ชายหาดทีมหญิง
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ง ระเบีย บสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
๖.๑ นักกีฬา ประกอบด้วย
แต่ ล ะวิ ท ยาเขต ส่ ง ที ม เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ในแต่ ล ะรายการได้ ไ ม่ เ กิ น ๑ ที ม
จานวนนักกีฬา ดังนี้

๒
๖.๑.๑ กาบัดดี้ในร่มทีมชาย ๑ ทีม และทีมหญิง ๑ ทีม แต่ละทีมส่งนักกีฬาได้ไม่
เกิน ๑๒ คน และไม่น้อยกว่า ๗ คน
๖.๑.๒ กาบัดดี้ชายหาดทีมชาย ๑ ทีม และทีมหญิง ๑ ทีม แต่ละทีมส่งนักกีฬา
ได้ไม่เกิน ๖ คน และไม่น้อยกว่า ๔ คน
๖.๑.๓ แต่ล ะทีมส่ งรายชื่อนักกีฬาที่ ที่เป็นนักกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทย ตามที่
การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย รับรองการเป็นนักกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทย ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จนถึงการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยในปีนั้น
(๑) การแข่งขันในร่ม ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน ๔ คน และลงทาการแข่งขันได้
ไม่เกิน ๓ คน
(๒) การแข่งขันชายหาด ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน ๓ คน และลงทาการแข่งขัน
ได้ไม่เกิน ๒ คน ทีมใดฝ่าฝืนปรับแพ้ในเกมส์นั้น
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้ใช้วิธีแข่งขันแบบพบกันหมด
๗.๒ มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ๖–๑๑ ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย
๗.๓ รอบแรก แข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีม ที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และ ๒
ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
๗.๔ รอบรองชนะเลิศ ที่ ๑ สาย ก พบ ที่ ๒ สาย ข, ที่ ๑ สาย ข พบ ที่ ๒ สาย ก
๗.๕ รอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะรอบรองชนะเลิศ เข้าชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๖ ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ๑๒ ทีมหรือเกิน ๑๒ ทีม ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔
สาย แข่งขันในรอบแรก โดยมีทีมชนะเข้าแข่งขันในรอบที่สอง จานวน ๘ ทีม แล้วแข่งขันแบบแพ้คัดออกเหลือ
๔ ทีม เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศตาม ข้อ ๗.๔
๗.๗. สาหรับการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Knock–out) หรือหาทีมชนะเข้าแข่งขันใน
รอบต่อไปกรณีถ้ามีคะแนนเสมอกัน ให้ดาเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กาบัดดี้แห่งเอเชีย ที่ประกาศใช้
ฉบับปัจจุบัน
๗.๘. การแข่งขันระบบ League System ทีมชนะจะได้ ๒ คะแนน ทีมแพ้ได้ ๐ คะแนน
เสมอกันจะได้ทีมละ ๑ คะแนน
๗.๙ การจั ดการแข่งขั นจะต้องมี วิทยาเขตสมัครเข้าร่ ว มการแข่ง ขันไม่ น้อยกว่า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ การส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขัน ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ส่งรายชื่อนักกีฬา
โดยระบุตาแหน่ง หมายเลขเสื้อ และผู้เล่นตัวเปลี่ยน ต่อผู้ตัดสินก่อนกาหนดเวลาการแข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที
๘.๒ ก่อนการแข่งขัน ๑ นาที ให้ผู้ตัดสิน เชิญหัวหน้าทีมของคู่แข่งขันมาทาการเสี่ยง
เพื่อให้ทีมใดทีมหนึ่งเป็นฝ่ายเลือกแดนหรือเลือกรุกก่อน

๓
๘.๓ การแข่งขันกาบัดดี้ในร่ม ทีมใดลงแข่งขันไม่ครบ ๗ คน เมื่อเริ่มแข่งขันจะเสีย
คะแนนให้กับทีมตรงข้ามตามจานวนผู้เล่น ที่ขาด แต่ต้องมีผู้เล่นในทีมไม่น้อยกว่า ๕ คน ถ้าทีมไม่พร้อมที่จะลง
แข่งขันหลังพ้นเวลาที่กาหนดไว้ ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้ โดยให้ทีมชนะ ๒ คะแนน
๘.๔ การแข่งขันกาบัดดี้ชายหาด ทีมใดลงแข่งขันไม่ครบ ๔ คน เมื่อเริ่มแข่งขันจะเสีย
คะแนนให้กับทีมตรงข้ามตามจานวนผู้เล่น ที่ขาด แต่ต้องมีผู้เล่นในทีมไม่น้อยกว่า ๓ คน ถ้าทีมไม่พร้อมที่จะลง
แข่งขันหลังพ้นเวลาที่กาหนดไว้ ๑๕ นาที ให้ปรับเป็นแพ้ โดยให้ทีมชนะ ๒ คะแนน
๘.๕ นักกีฬานักกีฬาต้องยอมรับและเคารพต่อคาตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขัน
๘.๖ ห้ามนักกีฬาใช้สารกระตุ้น โดยผู้เล่นหรือจากเจ้าหน้าที่
๘.๗ นักกีฬาจะต้องสวมรองเท้าในขณะทาการแข่งขัน
๘.๘ นักกีฬาจะต้องตัดเล็บมือ และเท้าให้สั้น
๘.๙ ผู้จัดการทีมจะต้องให้นักกีฬาที่จะลงทาการแข่งขันติด หมายเลขทั้งด้านหน้าเสื้อ
และด้านหลังของเสื้อแข่งขัน และมีขนาดของหมายเลขด้านหน้าอย่างน้อย ๔X๔ นิ้ว ด้านหลัง ๖ X ๖ นิ้ว
๘.๑๐ นักกีฬาจะต้องใส่ชุดแข่งขันที่เป็นหมายเลขเดิมตลอดการแข่งขัน ในรายการนั้น
(ห้ามเปลี่ยนหมายเลข)
๘.๑๑ ชุดแข่งขัน ต้องประกอบด้วย เสื้อยืด กางเกงขาสั้น และต้องสวมชุดชั้นใน
๘.๑๒ ห้ามทาน้ามันหรือสิ่งอื่นใดที่ทาให้ลื่นตามตัว แขน และขา
๘.๑๓ ห้ามสวมใส่สิ่งที่เป็นโลหะ
๘.๑๔ ห้ามใส่รองเท้าหนังแข็ง หรือพื้นรองเท้าแข็ง ที่จะเกิดอันตรายต่อการเล่นได้
๘.๑๕ ห้ ามนั กกีฬาสอนกันในขณะแข่งขัน ยกเว้น แต่หั ว หน้า ทีมหรือผู้ เล่ นที่ได้รับ
มอบหมายและจะสอนกันได้ในแดนของตน เท่านั้น
๘.๑๖ เวลาในการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง พักระหว่างครึ่ง ๕ นาที
๘.๑๖.๑ กีฬากาบัดดี้ในร่ม
(๑) ประเภททีมชาย จะแข่งขันครึ่งละ ๒๐ นาที พัก ๕ นาที
(๒) ประเภททีมหญิง จะแข่งขันครึ่งละ ๑๕ นาที พัก ๕ นาที
๘.๑๖.๒ กีฬากาบัดดี้ชายหาด
(๑) ประเภททีมชาย จะแข่งขันครึ่งละ ๑๕ นาที พัก ๕ นาที
(๒) ประเภททีมหญิง จะแข่งขันครึ่งละ ๑๕ นาที พัก ๕ นาที
หมายเหตุ:
(๑). การรุกในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแต่ละครึ่ง จะอนุญาตให้แข่งขันต่อไป
ถึงแม้เวลาการแข่งขันจะหมดแล้วก็ตาม
(๒). นักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บขณะแข่งขัน และผู้ตัดสินขอเวลานอก (ทางเทคนิค)
เพื่ออนุญาตให้การปฐมพยาบาล ต้องไม่เกิน ๒ นาที ถ้าเกินให้ทาการเปลี่ยนตัว
(๓). ในการแข่งขัน ถ้าเกิดเหตุ การณ์สุดวิสัย จนทาให้การแข่งขันดาเนินต่อไป
ไม่ได้ จะต้องจัดการแข่งขันใหม่ แต้ถ้าเหตุดังกล่าว เป็นการหยุดแข่งขันชั่วคราว จะต้องดาเนินการแข่งขันต่อไป
จนจบการแข่งขัน และถ้ามีการแข่งขันใหม่ ไม่จาเป็นต้องใช้ผู้เล่นคนเดิม
(๔). การหยุดการแข่งขันชั่วคราวจากเหตุการณ์ ต่าง ๆ นั้น จะต้องมีเวลาหยุด
รวมกัน ไม่เกิน ๒๐ นาที รวมทั้งจากการที่ผู้ตัดสินสั่ งให้ หยุดการแข่งขันชั่ว คราวด้ว ย ระหว่างการหยุดพัก
ชั่วคราวนี้ ผู้เล่นจะออกไปนอกสนามแข่งขันไม่ได้ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อน ถ้าฝ่าฝืนกติกาข้อนี้
จะเสียคะแนน ความประพฤติให้กับทีมตรงข้าม ๑ คะแนนหากหยุดเวลารวมเกิน ๒๐ นาทีให้ทาการแข่งขันใหม่

๔
๘.๑๗ การขอเวลานอก (Time Out)
การขอเวลานอกทางเทคนิค แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ครึ่งละไม่เกิน ๒
ครั้งๆละ ๓๐ วินาที โดยหัวหน้าทีม ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนเป็นผู้ขอเวลานอก และระหว่างการขอเวลานอก
ผู้เล่นจะออกนอกสนามแข่งขันไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเพิ่มคะแนนให้
ทีมตรงข้าม ๑ คะแนน เวลาที่เสียไปในระหว่างการขอเวลานอกทางเทคนิค ไม่ถือว่าเป็นเวลาในการแข่งขันหาก
ทีมใดเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างทาการแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั้นขอเวลานอกทางเทคนิค
หมายเหตุ กรณีเกิดการบาดเจ็บหรือหยุดการแข่งขันด้วยเหตุใดๆ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้ตัดสิน และไม่ถือว่าเวลาที่หยุดไปเป็นเวลาของการแข่งขัน
๘.๑๘ การเปลี่ยนตัวนักกีฬาจะเปลี่ยนได้เมื่อทีมขอเวลานอกและการพักครึ่งของ
การแข่งขันหรือการเปลี่ยนตัวเมื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชี้ขาด โดยสามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬา
กลับไป–มาได้
๘.๑๙ การให้คะแนน
ทีมชนะได้ ๒ คะแนน
ทีมแพ้ได้
๐ คะแนน
ทีมเสมอได้ ๑ คะแนน
หมายเหตุ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันในสายเดียวกันและต้องพิจารณาให้ทีมใด
ทีมหนึ่งเข้าแข่งขันในรอบต่อไปให้พิจารณา ดังนี้
(๑) ถ้ามีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน ๒ ทีม ให้ทีมที่ชนะในรอบนั้น เป็นอันดับ ๑ แพ้
เป็นอันดับ ๒
(๒) ถ้าทีมได้คะแนนเท่ากันมากกว่า ๒ ทีมให้จับสลาก
๘.๒๐ การฟาล์ว (Fouls) ผู้ตัดสินหรือกรรมการมีอานาจที่ว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนน
หรือตัดสิทธิการแข่งขันของผู้เล่นหรือของทีม จากการกระทาต่อไปนี้
๘.๒๐.๑ ผู้เล่นพยายามที่จะทาให้ฝ่ายรุกหยุดการเปล่งเสียง “กาบัดดี้” โดยการ
ปิดปาก หรือรัดคอ หรือด้วยวิธีอื่น ๆ
๘.๒๐.๒ จับอย่างรุนแรงจนทาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ
๘.๒๐.๓ การเล่นที่เจตนาทาร้ายร่างกายผู้เล่นทีมตรงกันข้าม
๘.๒๐.๔ จับผู้เล่นฝ่ายรุกโดยใช้วิธีใช้ขาหนีบ
๘.๒๐.๕ ทีมใช้เวลานานกว่า ๕ วินาที ในการส่งผู้เล่นฝ่ายรุกเข้าไปในแดนฝ่ายรับ
และให้ฝ่ายรับรุกแทน
๘.๒๐.๖ ผู้ จัดการทีม ผู้ฝึ กสอน และเจ้าหน้าที่ทีม ห้ามเข้าไปในสนามแข่งขัน
ระหว่างกาลังแข่งขัน
๘.๒๑ สัญลักษณ์และระดับการลงโทษของกรรมการและผู้ตัดสิน
๘.๒๑.๑ ระดับความผิดที่ถูกตักเตือนใช้สัญลักษณ์“ใบเขียว”
๘.๒๑.๒ ระดับความผิดที่รุนแรงใช้สัญลักษณ์ “ใบเหลือง” และให้ผู้เล่นคนนั้น
ออกจากการแข่งขัน เพื่อให้ฝ่ายเทคนิคจัดการแข่งขันทาการอบรม ๒ นาที โดยจะเสียคะแนน ที่ถูกออกจาก
การแข่งขันเมื่อครบ ๒ นาที แล้วกลับเข้ามาเล่นต่อไป
๘.๒๑.๓ ระดับความผิดที่รุนแรงมาก เช่น การแสดงมารยาทที่ก้าวร้าวรุนแรงทา
ร้ายร่างกาย ใช้สัญลักษณ์ “ใบแดง” ถูกให้ออกจากการแข่งขัน โดยไม่ให้มีผู้เล่นคนอื่นลงมาแทน จนหมดเวลา
การแข่งขันในนัดนั้น และไม่ ให้ลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย ๑ นัด สาหรับการลงโทษที่นอกเหนือจากนี้ให้
นาระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๕
หมวด ๙ การลงโทษมาบังคับใช้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
และสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
๘.๒๒ การชั่งน้าหนักของนักกีฬา
๘.๒๒.๑ ให้ชั่งครั้งเดียวหลังการประชุมผู้จัดการทีมเสร็จ จะทาการชั่งน้าหนัก ใน
ห้ อ งที่ เ ตรี ย มไว้ มี ค ณะกรรมการชั่ ง น้ าหนั ก และผู้ แ ทนของแต่ ล ะที ม ที ม ละ ๑ คน เพื่ อ เป็ น สั ก ขี พ ยาน
โดยนักกีฬาจะเข้าทาการชั่งน้าหนักเพียงคนเดียว ไม่มีผู้ช่วยเหลือในการขึ้นชั่ง
๘.๒๒.๒ นั กกีฬาที่มาชั่ งน้าหนักจะต้องน าบัตรประจ าตัว นั กกีฬามาแสดงต่ อ
คณะกรรมการการชั่งน้าหนักด้วย
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์ในการแข่งขัน
๙.๑ นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันชุดการแข่งขันเหมือนกันทั้งทีม และมีหมายเลขประจาตัว
ด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าขนาดอย่างน้อย ๔x๔ นิ้ว ด้านหลังขนาดอย่างน้อย ๖x๖ นิ้ว โดยกาหนดเครื่อง
แต่งกายแต่ละทีม มี ๒ ชุด คือ สีอ่อน และสีเข้ม ทั้งนี้ เครื่องแต่งกายต้องไม่ขัดต่อกติกาของสมาคมกาบัดดี้
แห่งประเทศไทย กาหนด และห้ามมิให้มี เครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่
มิใช่ชื่อสถาบัน เป็นที่ประจักษ์เกินกว่าขนาด ๒x๓ นิ้ว
๙.๒ หั ว หน้ า ที ม จะต้ อ งติ ด ปลอกแขนแสดงสถานะ ก่ อ นลงท าการแข่ ง ขั น ทุ ก ครั้ ง
(ทีมจะต้องเตรียมมาเอง)
๙.๓ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ประจาทีมแต่งกายสุภาพ
เหมาะสมสาหรับการฝึกสอน และควบคุมทีม หากแต่งกายไม่เรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ
ไม่ให้ทาหน้าที่ในการแข่งขันนัดนั้น
๙.๔ กรรมการผู้ตัดสิน ให้แต่งกายตามระเบียบของสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย
หรือตามที่สถาบันการพลศึกษากาหนด
๙.๕ อุปกรณ์ในการแข่งขันให้อยู่ในดุจพินิจของคณะกรรมการเทคนิคกีฬาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๐ รางวัล การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ในดุล ยพินิ จของคณะกรรมการฝ่ ายเทคนิค กีฬา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

๖
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ และกติกากีฬากาบัดดี้
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้ เป็ น ไปตามหมวด ๙ แห่ งระเบี ยบสถาบันการพลศึก ษา ว่ าด้ว ยการแข่ง ขันกีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ และกติกากีฬากาบัดดี้
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

