ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
โดยที่ เป็ นการสมควรวางระเบี ยบคณะกรรมการจั ดการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
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 ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ”
ข้อ 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 กีฬารักบี้ฟุตบอล
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล
ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขัน
๔.๑ ทีมชาย ๑๕ คน
๔.๒ ทีมชาย ๗ คน
๔.๓ ทีมหญิง ๗ คน
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เ ป็น ไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา
แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน กีฬ าสถาบัน การพลศึก ษาแห่ง ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
(๑) ให้ แ ต่ ล ะวิ ท ยาเขต ส่ ง รายชื่ อ นั ก กี ฬ าสมั ค รเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ๑ ที ม
ส่งรายชื่อได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๒๖ คน
(๒) ให้ ผู้ จั ด การที ม ยื น ยั น รายชื่ อ นั ก กี ฬ าที่ จ ะลงท าการแข่ ง ขั น ได้ ไ ม่ เ กิ น
๒๓ คน จากรายชื่อ ตามข้อ ๖.๑.๑ ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มทาการแข่งขันนัดแรกของรอบ
คัดเลือกถึงรอบชิงชนะเลิศ ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที

๒
๖.๒ ประเภททีม ๗ คนชาย และทีม ๗ คนหญิง ให้แต่ละวิทยาเขต ส่งรายชื่อนักกีฬาได้
ไม่น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน ๑๔ คน นักกีฬารักบี้ฟุตบอล ๗ คนชาย ใช้นักกีฬาจากนักกีฬาประเภท ๑๕ คนได้
๖.๓ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน
๗.๑ หากมีทีม เข้า ร่ว มการแข่ง ขัน ๕ ทีม ให้แ ข่ง ขัน แบบพบกัน หมด นาทีม ที่ไ ด้
คะแนนอัน ดับ ๑ และ ๒ เข้า ชิง ชนะเลิศ และทีม ที่ไ ด้ค ะแนนอัน ดับ ๓ และอัน ดับ ๔ ได้รับ รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๒ ถ้า มีทีม เข้า ร่ว มการแข่ง ขัน จานวน ๖-๑๐ ทีม รอบแรกจับ ฉลาก แบ่ง เป็น
๒ สาย สายละ ๓-๕ ทีม นาทีมที่ได้คะแนนทีม ๑ และ ๒ เข้ารอบรองชนะเลิศ โดยนาทีมที่ได้คะแนนทีม
อันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายมาทาการแข่งขันแบบไขว่ส าย คือ
ที่ ๑ สาย ๑ พบที่ ๒ สาย ๒
ที่ ๑ สาย ๒ พบที่ ๒ สาย ๑
รอบชิงชนะเลิ ศ นาทีมที่ช นะในรอบรองชนะเลิ ศมาทาการชิงชนะเลิ ศ
ส่วนทีมแพ้ได้รับ รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๒ ร่ว มกัน
๗.๓ ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๑๓-๑๗ ทีม รอบแรกจับฉลากแบ่งเป็น
๔ สาย สายละ ๓-๕ ทีม นาทีมที่ได้คะแนนทีมอันดับ ๑ และ ๒ เข้ารอบสอง
รอบสอง นาทีมที่เข้ารอบมาแบ่งเป็น ๒ สาย คือ
สาย ๑ มีที่ ๑ สาย ๑,ที่ ๒ สาย ๒,ที่ ๑ สาย ๓ และที่ ๒ สาย ๔
สาย ๒ มีที่ ๒ สาย ๑,ที่ ๑ สาย ๒,ที่ ๒ สาย ๓ และที่ ๑ สาย ๔
โดยทาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก เพื่อเข้าสู่ รอบต่อไป
๗.๔ เวลาในการแข่งขัน
๗.๔.๑ ประเภททีมชาย ๑๕ คน ใช้เวลาในการแข่งขัน ๗๐ นาที
แบ่ งออกเป็น ๒ ตอนๆละ ๓๕ นาที โดยหยุดพักระหว่างตอน ๑๐ นาที
๗.๔.๒ ประเภททีมชาย ๗ คน และทีมหญิง ๗ คน ใช้เวลาในการแข่ งขัน
๑๔ นาที แบ่ งออกเป็ น ๒ ตอน ๆ ละ ๗ นาที พักระหว่างตอน ๑ นาที
๗.๕ การแข่งขัน พบกันหมด
๗.๕.๑ ให้ทีม ชนะได้ ๓ คะแนน เสมอได้ ๑ คะแนน ทีม แพ้ไ ด้ ๐ คะแนน
ทีมที่ไม่มาทาการแข่งขัน ไม่มีคะแนน
๗.๕.๒ ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากัน ในแต่ล ะสาย จะต้องพิจารณาให้
ทีมใดทีมหนึ่งเข้าแข่งขัน ในรอบต่อไป ให้พิจารณาเฉพาะคู่กรณี ดังนี้
(๑) ให้นับจานวนแต้มได้และแต้มเสีย ทีมใดมีผ ลต่างมากกว่าให้ถือว่า
ทีมนั้นชนะ
(๒) ถ้าผลต่างยังเสมอกันอีก ให้นับจานวนทรัยที่ทาได้ ทีมใดทาประตู
ได้มากกว่า ถือว่าทีมนั้นชนะ
(๓) ถ้าจานวนประตูเ ท่ากัน ให้นับจานวนทรัยที่ทาได้ ทีมใดทาประตู
ได้มากกว่าถือ ว่าทีมนั้นชนะ แต่หากยังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการเสี่ยง

๓
๗.๖ การแข่งขัน แบบแพ้คัดออก และรอบรองชนะเลิศ
๗.๖.๑ การแข่งขันรอบแพ้คัดออก เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วปรากฏผลเสมอ
กัน ให้ต่อเวลาการแข่งขัน ดังนี้
(๑) ประเภททีมชาย ๑๕ คนแข่งขัน ๒ ตอนๆละ ๑๕ นาที ไม่มีการพัก
(๒) ประเภททีมชาย ๗ คน และทีมหญิง ๗ คน แข่งขัน ๒ ตอนๆ ละ ๕
นาที โดยใช้ระบบเซตเทนเดซ์ ใครทาคะแนนได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะ
๗.๖.๒ เมื่อหมดเวลาช่ว งที่ต่อ เวลาแล้ว ผลยังเสมอกันให้ผ ลัดกันเตะเปลี่ย น
ประตูหาทีมชนะดังนี้
(๑) ให้ผู้ตัดสินเรีย กผู้เ ข้า แข่งขัน ในขณะนั้น ทั้ง ๒ ทีม เข้านั่ง บริเวณ
ณ จุดกลางสนาม
(๒) ให้ผู้ตัดสินเลือกประตูที่จะทาการเตะเปลี่ ยนประตู
(๓) ให้หัวหน้าทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ๓ คนแรก
(๔) ผู้ตัดสินทาการเสี่ยง ทีมที่ชนะการเสี่ ยงเป็นผู้ เตะทาประตูก่อน
(๕) ให้เ ตะเปลี่ย นประตู ณ จุด กึ่ง กลางของเส้น ๒๒ เมตร โดยการ
เตะสลับ กัน ทีล ะคนจนครบ ๓ คน หากเตะครบทีม ละ ๓ คน ยัง เสมอกัน ให้หัว หน้า ทีม ส่ง รายชื่อ ผู้เ ข้า
แข่งขันร่วมการแข่งขันชุดใหม่อีก ๓ คน ซึ่งจะมีรายชื่อซ้าจากเดิมไม่ได้
(๖) ให้ดาเนิน การเตะเช่น เดีย วกับ ชุด แรก แต่ไ ม่จาเป็ น ต้อ งเตะครบ
ทั้ง ๓ คน หากทีมใดเตะเปลี่ยนประตูได้ก่อนและอีกทีมเตะเปลี่ยนประตูไม่ได้ ให้ยุติการแข่งขันทันทีและ
ถือว่าทีมที่ได้ประตูนั้น เป็น ทีมชนะ
(๗) ถ้าหากยังเสมอกันอีกให้ดาเนินการตามข้อ ฉ อี กต่อไปจนกว่าจะ
มีทีมชนะยกเว้น รอบชิงชนะเลิศหากหมดเวลาการแข่งขันแล้วยั งเสมอกันให้ ครองชนะเลิ ศร่ว มกัน
๗.๗ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยา
เขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทา
การแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นัก กีฬ าและเจ้า หน้า ที่ทีม ต้อ งยอมรับ คาตัด สิน และให้ค วามร่ว มมือ ในการ
ปฏิบัติง านของคณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน กรรมการผู้ตัด สิน และเจ้า หน้า ที่ ซึ่ง ปฏิบัติห น้า ที่ ในการ
แข่งขันโดยเคร่ งครัด
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่ง ขัน นัก กีฬ าและเจ้า หน้า ที ่ท ีม ต้อ งประพฤติต นให้
เหมาะสมกับความเป็ นนั กกีฬาที่ดี และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ ให้ ผู้ จั ด การที ม ส่ ง รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ให้ ต รงกั บ หมายเลขประจ าตั ว ที่ ไ ด้
ลงทะเบียนไว้ ในแบบการแข่งขันประจาวัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนกาหนดไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๘.๔ ประเภท ๑๕ คน ถ้านักกีฬาผู้ใด ถูกผู้ตัดสินไล่ออกจากการแข่งขันจะต้องถูก
ตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน ในครั้งต่อไป อีก ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ
หากเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอ ให้ประธานจัดการแข่งขัน รายงานคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันและคณะ
กรรมจัดการแข่งขันประชุมพิจ ารณา หากเห็นว่าไม่เพียงพอให้ ลงโทษผู้ เข้าแข่งขันนั้นเพิ่มเติมตามสมควร
แต่กรณีจะต้องดาเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ถ้ามิได้พิจารณา ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้เข้าแข่งขันนั้นมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันต่อไป หลังจากที่หมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันข้างต้นแล้ว

๔
๘.๕ ในประเภท ๗ คน นัก กีฬ าคนใด ถูก ผู้ตัด สิน เชิญ ออกจากสนามด้ ว ยเหตุผ ล
ทาผิดกติกา ห้ามลงทาการแข่งขัน ตลอดการแข่งขัน
๘.๖ ในระหว่า งการแข่ง ขัน ให้ผู ้จ ัด การทีม ผู ้ฝ ึก สอน ผู ้ช ่ว ยผู ้ฝ ึก สอน หรือ ผู ้ที่
เกี่ย วข้อ ง และผู้เ ล่น สารอง ต้อ งอยู่ใ นสถานที่ที่กาหนดไว้ และไม่มีสิท ธิ์เ ข้า ไปในสนาม เว้น แต่ ผู้ตัด สิน
อนุญาต โดยเข้าได้ไม่เกิน ๓ คน และต้องแต่งกาย ไม่เหมือนกับผู้แข่งขัน
๘.๗ การเปลี ่ย นตัว นัก กีฬ า ต้อ งน านัก กีฬ าน าใบเปลี ่ย นตัว มาพบเจ้า หน้า ที่
ทะเบียน โดยมีผู้ตัดสินสารองนานั กกีฬาไปที่เปลี่ยนตัว หากไม่ปฏิบัติตาม จะไม่อนุญาตให้ เปลี่ ยนตัว
๘.๘ การให้น้านักกีฬา อนุญาตให้ที่เส้นข้างขอบสนามเท่า นั้น
๘.๙ นั กกีฬาทีมใด ไม่ลง หรือไม่พร้อมทาการแข่งขัน หรือมีนักกีฬาไม่ครบจานวน
ตามกติกาการแข่งขัน ตามเวลาที่กาหนดไว้ในการแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขัน และห้ามเข้าร่วมการ
แข่งขันตลอดการแข่งขัน สาหรับคะแนนที่ทาได้ให้ยกเลิกทั้งหมดโดยให้ถือว่าไม่ได้ร่วมการแข่งขัน
๘.๑๐ นักกีฬาทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา สถานที่ ที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันควร
หรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคาสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้และ
ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน กรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการอานวยการ
จัดการแข่งขันผ่านคณะจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
๘.๑๑ ผู้ ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ทาตามกฎระเบีย บนี้ใ ห้ คณะกรรมการจัด การแข่ งขัน กีฬ า
สถาบันการพลศึกษาในคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรตาม
กรณี หากเห็ น ว่ าไม่เ พีย งพอ ให้ เสนอคณะกรรมการอ านวยการจั ดการแข่ง ขัน กีฬ าสถาบัน การพลศึ กษา
พิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขัน
(๑) ให้แต่ล ะทีมควรจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดสีเข้ม ๑ ชุด
และชุดสีอ่อน ๑ ชุด ซึ่งเป็ นชุดที่ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน
(๒) ให้ผู้จัด การทีม หรือ ผู้ฝึก สอน หรือ ผู้ช่ว ยผู้ฝึก สอน แจ้ง สีข องชุด แข่ง ขัน
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันประชุมผู้จัดการทีม
(๓) ในกรณีที่สีเสื้อ ของคู่แข่งขันคล้ายกัน ให้ตัดสิน โดยให้ทีมที่มีชื่อ ตามหลัง
ในกาหนดการแข่งขัน เป็ นผู้ เปลี่ยนเสื้ อ
(๔) ในประเภท ๑๕ คน นัก กีฬ าจะต้อ งแต่ง กายตามแบบที่แ จ้ง ไว้โ ดยมี
หมายเลขเสื ้อ ด้า นหลัง ให้เ ห็น เด่น ชัด โดยเฉพาะนัก กีฬ าชุด แรกที่ล งสนามต้อ งมีห มายเลข ๑ – ๑๕
ติดด้านหลังเสื้อตามตาแหน่งสากลที่ล งแข่งขันและต้องแต่งกายเรียบร้อยเหมือนกันทุก คน และต้องสวม
ถุงเท้ายาวเท่านั้ น
(๕) ในประเภท ๗ คน นัก กีฬ าจะต้อ งแต่ง กายตามแบบที ่แ จ้ง ไว้โ ดยมี
หมายเลขเสื้อ ด้า นหลังให้เ ห็น เด่น ชัด หากนักกีฬาคนใดมีการเปลี่ย นแปลงหมายเลขเสื้อต้องแจ้ง เหตุผ ล
การเปลี่ย นแปลงหมายเลขเสื้อต่อ คณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน เป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรทุกครั้ง ไปต้องแต่ ง
กายเรียบร้อยเหมือนกัน ทุกคนและต้องสวมถุงเท้ายาวเท่านั้น
(๖) เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องแต่งกายเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่
๙.๒ อุป กรณ์ก ารแข่ง ขัน ให้อ ยู ่ใ นดุล พิน ิจ ของคณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน
โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่ส มาคมรั กบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯให้ การรับรอง

๕
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นัก กีฬาและเจ้าหน้าที่ 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 กาหนดการแข่ง ขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขันกีฬาสถาบั นการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่งระเบีย บสถาบันการพลศึก ษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้ อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

