ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด
โดยที่ เ ป็ น สมควรวางระเบี ย บคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด
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 ระเบียบนี้เรีย กว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด”
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 กีฬาเทควันโด
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ซึ่งยึดตาม
กติกาของสหพันธ์เทควันโดโลก ( W.T.F.)
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด
ข้อ ๔. ประเภทรุ่นและพิกัดน้าหนัก
๔.๑ ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย แบ่งออกเป็น ๘ รุ่นดังนี้
(๑) รุ่นฟินเวท น้าหนักไม่เกิน ๕๔.๐๐ กิโลกรัม
(๒) รุ่นฟลายเวท น้าหนักมากกว่า ๕๔.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๘.๐๐ กิโลกรัม
(๓) รุ่นแบนตั้มเวท น้าหนักมากกว่า ๕๘.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๓.๐๐ กิโลกรัม
(๔) รุ่นเฟเธอร์เวท น้าหนักมากกว่า ๖๓.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๘.๐๐ กิโลกรัม
(๕) รุ่นไลท์เวท น้าหนักมากกว่า ๖๘.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๔.๐๐ กิโลกรัม
(๖) รุ่นเวลเตอร์เวท น้าหนักมากกว่า ๗๔.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๐.๐๐ กิโลกรัม
(๗) รุ่นมิดเดิลเวท น้าหนักมากกว่า ๘๐.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๗.๐๐ กิโลกรัม
(๘ ) รุ่นเฮฟวี่เวท น้าหนักมากกว่า ๘๗.๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
๔.๒ ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง แบ่งออกเป็นรุ่นดังนี้
(๑) รุ่นฟินเวท น้าหนักไม่เกิน ๔๖.๐๐ กิโลกรัม
(๒) รุ่นฟลายเวท น้าหนักมากกว่า ๔๖.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๙.๐๐ กิโลกรัม
(๓) รุ่นแบนตั้มเวท น้าหนักมากกว่า ๔๙.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๓.๐๐ กิโลกรัม

๒
(๔) รุ่นเฟเธอร์เวท น้าหนักมากกว่า ๕๓.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗.๐๐ กิโลกรัม
(๕) รุ่นไลท์เวท น้าหนักมากกว่า ๕๗.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๒.๐๐ กิโลกรัม
(๖) รุ่นเวลเตอร์เวท น้าหนักมากกว่า ๖๒.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๗.๐๐ กิโลกรัม
(๗) รุ่นมิดเดิลเวท น้าหนักมากกว่า ๖๗.๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๓.๐๐ กิโลกรัม
(๘) รุ่นเฮฟวี่เวท น้าหนักมากกว่า ๗๓.๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
๔.๓ ประเภทต่อสู้ทีมชาย – หญิง
(๑) ให้ใช้นักกีฬาจากประเภทต่อสู้บุคคล (Kyearugi) ชาย – หญิงโดยทุกทีมต้อง
มีนักกีฬาส่งแข่งขันครบ ๕ คน
(๒) ประเภทต่อสู้ทีมชาย นักกีฬาต้องมีน้าหนักตั้งแต่ ๕๔.๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป แต่
ไม่เกิน ๗๔.๐๐ กิโลกรัม โดยมีน้าหนักรวม ๕ คน ไม่เกิน ๓๒๐.๐๐ กิโลกรัม
(๓) ประเภทต่ อ สู้ (Kyearugi) ที ม หญิ ง นั ก กี ฬ าต้ อ งมี น้ าหนั ก ตั้ ง แต่ ๔๖.๐๐
กิโลกรัม ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๒.๐๐ กิโลกรัม โดยมีน้าหนักรวมทั้งทีม ๕ คน ต้องไม่เกิน ๓๐๐.๐๐ กิโลกรัม
๔.๔ ประเภทท่าร่ายรา (Poomsae) แบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ดังนี้
(๑) ท่าร่ายราบุคคลชาย
(๒) ท่าร่ายราบุคคลหญิง
(๓) ท่าร่ายราคู่ผสม (ชาย – หญิง)
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา
๕.๑ ให้ เ ป็ น ไปตามหมวด ๕ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๑๙ และข้ อ ๒๐ แห่ ง ระเบี ย บสถาบั น
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยกาหนด
๕.๓ ต้องไม่เป็นนักมวยไทยอาชีพ โดยการรับรองของสานักงานคณะกรรมการกีฬามวย
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยในเวทีมวยราชดาเนิน หรือเวทีมวยลุมพินี หรือ
จดทะเบียนเป็นนักมวยไทยอาชีพตามพระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน
๕.๔ นักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติต้องถูกลงโทษห้ามทาการแข่งขัน และในรุ่ นนั้นจะถูกตัด
สิทธิ์เป็นเวลา ๑ ปี รวมทั้งผู้ฝึกสอน
๕.๕ นั ก กีฬาต้องมีคุณ สมบั ติต ามหมวด ๕ ระเบียบกีฬ าสถาบัน การพลศึ กษาแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องมีคุณวุฒิทางด้านเทควันโด ตั้งแต่สายน้าตาล ขึ้นไป
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ จานวนนักกีฬา ประกอบด้วย
(๑) ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย แต่ละวิทยาเขตมีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันได้ ไม่เกิน ๘ คน และในแต่ละรุ่นน้าหนัก ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกินรุ่นละ ๑ คน
(๒) ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง แต่ละวิทยาเขตมีสิทธิส่ งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกิน ๘ คน และในแต่ละรุ่นน้าหนัก ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ไม่เกินรุ่นละ ๑ คน
(๓) ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) ประเภททีม ให้ใช้นักกีฬาจากประเภทต่อสู้บุคคล
ชาย-หญิง ที่มีรายชื่อส่งแข่งขันเท่านั้น
(๔) นักกีฬาแต่ละวิทยาเขต ต้องแจ้ง ชื่อ–สกุล รุ่นน้าหนักตัวที่แข่งขัน รายละเอียด
ต่างๆ ให้ครบถ้วน ในใบสมัครตามแบบของสถาบันการพลศึกษา และไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนรุ่นได้
(๕) นั ก กีฬ าที่ ล งแข่ งขั นในประเภทต่อ สู้ (Kyearugi) ไม่ส ามารถลงแข่ง ขัน ใน
ประเภทท่าร่ายรา (Poomsae)ได้ และนักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทท่าร่ายราก็ไม่สามารถลงแข่งขันในประเภทต่อสู้ได้

๓
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละประเภทชาย-หญิง ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๒ คน
(๓) ผู้ช่วยฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ การจัดการแข่งขันประเภทต่อสู้ (Kyearugi) ชาย-หญิง
(๑) จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(๒) เวลาใช้ในการแข่งขัน ๓ ยก ๆ ละ ๒ นาที พักระหว่างยก ๑ นาที
(๓) นักกีฬาต้องผ่านการตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
(๔) นักกีฬาต้องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันตลอดเวลา เมื่อกรรมการเรียก
นักกีฬาลงสนามผ่านไป ๑ นาทีนักกีฬาที่ไม่พร้อมทาการแข่งขันจะถูกตัดสินให้เป็นผู้แพ้
(๕) นั กกี ฬาชนะในรอบรองชนะเลิ ศจะเข้ าไปแข่ งขั นในรอบชิ ง ชนะเลิ ศส่ ว น
นักกีฬาที่แพ้จะได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
(๖) การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
๗.๒ การจัดการแข่งขันประเภทร่ายรา (Poomsae)
(๑) จัดการแข่งขันตามลาดับที่ได้จากการจับสลาก
(๒) ใช้ท่าร่ายราที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดไว้ คือ ท่าร่ายราที่ ๖,๗,๘
โคเรีย, คึมคัง, เทเบค , เพียววอน และซิปจิน
(๓) นักกีฬามีคะแนนสูงอันดับ ๑-๘ จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
(๔) นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด เป็ น ผู้ ช นะเลิ ศ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ และ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ตามลาดับ
๗.๓ การแข่งขันประเภทต่อสู้ (Kyearugi) ทีมชาย-หญิง
(๑) จานวนนักกีฬาทีมละ ๕ คน
(๒) ทาการแข่งขันจานวน ๒ ยก ๆ ละ ๕ นาที
(๓) ยกที่ ๑ นักกีฬาจะต้องแข่งขันทุกคน ๆ ละ ๑ นาที
(๔) ยกที่ ๒ ผู้ฝึกสอนสามารถจัดส่งนักกีฬาลงทาการแข่งขันได้โดยอิสระไม่จากัด
รุ่น น้าหนักและเวลา แต่จะต้องใช้เวลาให้ครบ ๕ นาที ของยกที่ ๒
(๕) ทีมนั ก กีฬาที่ช นะในการแข่ งขัน รอบรองชนะเลิ ศจะได้เข้ าแข่ งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศส่วนทีมนักกีฬาที่แพ้จะได้เข้าแข่งขันเพื่อชิงตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒
๗.๔ การจับฉลากแบ่งสาย
(๑) ให้ จั บ ฉลากแบ่ ง สายการแข่ ง ขั น ก่ อ นเริ่ ม การแข่ ง ขั น ๑ วั น โดยเริ่ ม
จับฉลากตั้งแต่รุ่นฟินเวทไปตามลาดับ จนถึงรุ่นเฮฟวี่เวท
(๒) ลาดับการจับฉลากในข้อ ๗.๑ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน
๗.๕ การตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก
(๑) คณะกรรมการจั ดการแข่ ง ขั นจะจั ดเตรีย มเครื่ อ งชั่ง น้ าหนั ก ๒ เครื่อ งไว้
สาหรับให้นักกีฬาชั่งทดสอบ และเครื่องชั่งจริง พร้อมกับเตรียมคณะแพทย์สาหรับตรวจร่างกาย นักกีฬาที่ตรวจ
ร่างกายแล้ว จึงจะชั่งน้าหนักได้

๔
(๒) ให้ตรวจร่างกายและชั่งน้าหนัก ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ก่อนวันที่
ทาการแข่งขัน ๑ วัน โดยให้ชั่งเพียงครั้งเดียว หรืออาจให้โอกาสชั่งซ้าได้อีก ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากนักกีฬาผู้ใดมาชั่งน้าหนักไม่ทันเวลาที่กาหนดถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน
(๓) นักกีฬาจะต้องชั่งน้าหนักในสภาพที่ไม่มีหรือมีเครื่องแต่งกายน้อยชิ้นที่สุด
- นักกีฬาชาย ควรชั่งน้าหนักโดยสวมกางเกงใน
- นักกีฬาหญิง ควรสวมชุดชั่งน้าหนักน้อยชิ้นที่สุด อย่างไรก็ตามอนุญาต
ให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันที่ประสงค์จะชั่งน้าหนัก โดยไม่สวมใส่สิ่งใดเลยก็ได้
๗.๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันในแต่ละวันให้ ประธานและคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันเทควันโดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามกฎระเบียบของการจัดการแข่งขันต่อไป
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นั ก กี ฬ าต้ อ งยอมรั บ ค าตั ด สิ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๓ นั ก กี ฬ าจะต้ อ งรายงานตั ว และรั บ อุ ป กรณ์ ก ารแข่ ง ขั น ก่ อ นเริ่ ม การแข่ ง ขั น
ในคู่ของตนเอง ภายในเวลา ๕ นาที
๘.๔ หลั งจากแต่งกายเรียบร้อยแล้ ว นัก กีฬาจะต้องได้รับการตรวจสภาพร่างกาย
และเครื่องแต่งกายที่จุดตรวจสอบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดให้ โดยห้ามแสดงกิริยาอาการไม่สุภาพ
หรือพกพาวัตถุ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คู่ต่อสู้โดยเด็ดขาด
๘.๕ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ผู้ฝึกสอนสามารถนานักกีฬาลงสู่สนามแข่งขันได้เพียง
๑ คน หากผู้เข้าแข่งขันลงสนามช้ากว่ากาหนด ๑ นาที ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
๘.๖ นั กกี ฬาที่ไ ม่ชั่ง น้าหนั กหรื อไม่เ ข้าแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ลงทาการแข่งขันตามคาสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือตามคาสั่งกรรมการ
ผู้ตัดสินให้ป รับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่ งขันรายงานคณะกรรมการอานวยการ
พิ จ ารณาโทษ ตามระเบี ยบสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย ว่ าด้ วยการจั ดการแข่ งขั นสถาบั นการพลศึ กษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๘.๗ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา ประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณา เป็นไปตามหมวด ๙
ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ให้ใช้ชุดแข่งขันตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์เทควันโด (W.T.F)
๙.๒ นักกีฬาที่แข่งขันต้องสวมยางกันฟัน กระจับ (นักกีฬาชาย) เครื่องป้องกันศีรษะ
เกราะป้องกันลาตัว สนับแขน สนับขา ถุงมือ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดไว้ให้
๙.๓ การใช้เกราะไฟฟ้าป้องกันลาตัว นักกีฬาที่เข้าแข่งขันแต่ละรุ่น จะต้องใช้ขนาดไม่
ต่ากว่าที่กาหนด ดังนี้
ประเภทชาย
ขนาดเกราะ
ประเภทหญิง ขนาดเกราะ
(๑) รุ่นฟินเวท
เบอร์ ๒
รุ่นฟินเวท
เบอร์ ๒
(๒) รุ่นฟลายเวท
เบอร์ ๒
รุ่นฟลายเวท เบอร์ ๒

๕
(๓) รุ่นแบนตั้มเวท เบอร์ ๒
รุ่นแบนตั้มเวท เบอร์ ๒
(๔) รุ่นเฟเธอร์เวท เบอร์ ๓
รุ่นเฟเธอร์เวท เบอร์ ๒
(๕) รุ่นไลท์เวท
เบอร์ ๓
รุ่นไลท์เวท
เบอร์ ๓
(๖) รุ่นเวลเตอร์เวท เบอร์ ๓
รุ่นเวลเตอร์เวท เบอร์ ๓
(๗) รุ่นมิดเดิลเวท เบอร์ ๔
รุ่นมิดเดิลเวท เบอร์ ๓
(๘) รุ่นเฮฟวี่เวท
เบอร์ ๔
รุ่นเฮฟฟี่เวท เบอร์ ๓
๙.๔ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการแข่ ง ขั น อื่ น ๆ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการจั ด
การแข่งขันโดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยให้การรับรอง
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. กาหนดการแข่ง ขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒. กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ อ ยู่ ในดุล ยพินิ จของคณะกรรมการฝ่ ายเทคนิค กีฬา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้ เป็ น ไปตามหมวด ๙ แห่ งระเบี ยบสถาบันการพลศึก ษา ว่ าด้ว ยการแข่ง ขันกีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

