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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ           

ครั้งที่ ๔๕  ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘ (๒ )  แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ  

ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการ
แขง่ขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5     
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔5            
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 ว่าด้วย          

การจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย 

การจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภททีมชาย ๑๕ คน  
 ๔.๒ ประเภททีมชาย ๗ คน 
 ๔.๓ ประเภททีมหญิง ๗ คน 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕62 

 
 
 
 
 



2 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 ๖.๑ นักกีฬา 
  6.1.1  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินประเภท
ละ ๑ ทีม ในแต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๒6 คน 
  6.1.2 ให้ผู้ จัดการทีมยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันได้ ไม่ เกิน            
๒๓ คน จากรายชื่อ ตามข้อ ๖.๑.๑ ต่อคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มท าการแข่งขันนัดแรกของรอบ
คัดเลือกถึงรอบชิงชนะเลิศ ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาท ี
 ๖.๒ ประเภททีมชาย ๗ คน และทีมหญิง ๗ คน ให้แต่ละวิทยาเขต ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่
น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน ๑๔ คน นักกีฬารักบี้ฟุตบอลชาย ๗ คน ใช้นักกีฬาจากนักกีฬาประเภท ๑๕ คนได้ 
 ๖.๓ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
  6.3.1  ผู้จัดการทีม  จ านวน  ๑  คน 
  6.3.2  ผู้ฝึกสอน  จ านวน  ๑  คน 
  6.3.3  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๒  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
  7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

๗.2 ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน ๕ ทีม ให้ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด  
ทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และอันดับ 2 แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีได้คะแนนอันดับ ๓ และอันดับ ๔ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
 ๗.3 ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๖ – 10 ทีม  
  รอบแรก  จับสลากแบ่งเป็น ๒ สาย สายละ ๓ – 5 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
ภายในสายน าทีมท่ีได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป 

  รอบรองชนะเลิศ  น าทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย มาท าการ
แข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้  
        -  ที่  ๑  สาย  A  พบ  ที่ ๒  สาย  B 

- ที่  1  สาย  B  พบ  ที่ 2  สาย  A 
  รอบชิงชนะเลิศ  
  -  ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ       
  - ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน  

๗.4 ในกรณีมีทีมเข้ารว่มแข่งขัน จ านวน 11 - ๑7 ทีม 
 รอบแรก  จับสลากแบ่งเป็น 4 สาย สายละ ๓ – 5 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด

ภายในสายน าทีมท่ีได้คะแนนอันดับที่ ๑ และ ๒ เข้าแข่งขันในรอบต่อไป 
  รอบสอง  แข่งขันแบบพบกันหมดภายในสาย ดังนี้ 
  - สาย X ได้แก่ ที่ ๑ สาย A ที่ ๒ สาย B ที่ 1 สาย C และที่ 2 สาย D 
  - สาย Y ได้แก่ ที่ ๒ สาย A ที่ ๑ สาย B ที่ 2 สาย C  และท่ี 1 สาย D 
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  รอบรองชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ 2 ของสาย X และสาย Y แข่งขันแบบ
แพ้คัดออก ดังนี้ 

      - ที่ 1 สาย X พบที่ 2 สาย Y 
      -  ที่ 1 สาย Y พบที่ 2 สาย x 

รอบชิงชนะเลิศ  
  (1) ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ       
  (2) ทีมท่ีแพ้ในรอบรองชนะเลิศให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
 ๗.5 เวลาในการแข่งขัน 
  ๗.๕.๑ ประเภททีมชาย ๑๕ คน ใช้เวลาในการแข่งขัน ๗๐ นาที แบ่งออกเป็น       
๒ ครึ่ง ๆ ละ ๓๕ นาที โดยหยุดพักระหว่างครึ่ง ๑๐ นาท ี
  ๗.๕.๒ ประเภททีมชาย ๗ คน และทีมหญิง ๗ คน ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑๔ นาที 
แบ่งออกเป็น ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๗ นาที พักระหว่างครึ่ง ๑ นาท ี
 ๗.6 เกณฑ์การนับคะแนน 
  ๗.๖.๑ การแข่งขันพบกันหมด 
   ทีมชนะ ได้  ๓  คะแนน 

 เสมอกัน ได้  ๑  คะแนน 
 ทีมแพ้ ได้  ๐  คะแนน 

                 กรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันในแต่ละสาย จะต้องพิจารณาให้ทีมใดทีมหนึ่ง             
เข้าแข่งขันในรอบต่อไป ให้พิจารณาเฉพาะคู่กรณี ดังนี้ 

(๑) ให้นับจ านวนผลต่างคะแนนได้ - เสีย ทีมใดมีผลต่างมากกว่าให้ถือว่าทีมนั้นชนะ 
(๒) ถ้าผลต่างยังเสมอกันอีก ให้นับจ านวนทรัยที่ท าได้ ทีมใดท าประตูได้

มากกว่าถือว่าทีมนั้นชนะ 
(๓) ถ้าจ านวนประตูเท่ากัน ให้นับจ านวนทรัยที่ท าได้ ทีมใดท าประตูได้

มากกว่าถือว่าทีมนั้นชนะ แต่หากยังเสมอกันอีก ให้ตัดสินโดยการเสี่ยง 
  ๗.๖.๒ การแข่งขันแบบแพ้คัดออก และรอบรองชนะเลิศ 
          การแข่งขันรอบแพ้คัดออก เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วปรากฏผลเสมอกันให้
ต่อเวลาการแข่งขัน ดังนี้ 

(๑) ประเภททีมชาย ๑๕ คนแข่งขัน ๒ ครึ่ง ครึ่งละ ๑๕ นาที ไม่มีพัก  
(๒) ประเภททีมชาย ๗ คน และทีมหญิง ๗ คน แข่งขัน ๒ ครึ่ง ครึ่งละ         

๕ นาที โดยใช้ระบบซัดเด็นเดท ใครท าคะแนนได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะ 
  ๗.6.3 เมื่อหมดเวลาช่วงที่ต่อเวลาแล้ว ผลยังเสมอกันให้ผลัดกันเตะเปลี่ยนประตู      
หาทีมชนะดังนี้  
   (๑) ให้ผู้ตัดสินเรียกผู้ เข้าแข่งขันในขณะนั้นทั้ ง ๒ ทีม เข้านั่ งบริ เวณ            
ณ จุดกลางสนาม 
   (๒) ให้ผู้ตัดสินเลือกประตูท่ีจะท าการเตะเปลี่ยนประตู 
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   (๓) ให้หัวหน้าทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ๓ คนแรก 
   (๔) ผู้ตัดสินท าการเสี่ยง ทีมท่ีชนะการเสี่ยงเป็นผู้เตะท าประตูก่อน 
           (๕) ให้เตะเปลี่ยนประตู ณ จุดกึ่งกลางของเส้น ๒๒ เมตร โดยการเตะสลับกัน
ทีละคนจนครบ ๓ คน หากเตะครบทีมละ ๓ คน ยังเสมอกัน ให้หัวหน้าทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันร่วมการแข่งขัน
ชุดใหม่อีก ๓ คน ซึ่งจะมีรายชื่อซ้ าจากเดิมไม่ได้ 

(๖) ให้ด าเนินการเตะเช่นเดียวกับชุดแรก แต่ไม่จ าเป็นต้องเตะครบทั้ง ๓ คน 
หากทีมใดเตะเปลี่ยนประตูได้ก่อนและอีกทีมเตะเปลี่ยนประตูไม่ได้ ให้ยุติการแข่งขันทันทีและถือว่าทีมที่ได้ประตูนั้น
เป็นทีมชนะ 

(๗) ถ้าหากยังเสมอกันอีกให้ด าเนินการตาม ข้อ 6 อีกต่อไปจนกว่าจะมีทีม
ชนะยกเว้น รอบชิงชนะเลิศหากหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังเสมอกันให้ครองชนะเลิศร่วมกัน  

       7.6.4 การจัดการแข่งขันเป็นไปตามการปรับปรุงระเบียบการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน จะต้องให้แต่ละประเภทมีการพักก่อนรอบชิง
ชนะเลิศก่อนหนึ่งวัน  

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๘.๑ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
 ๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับ

ความเป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
 ๘.๓ ให้ผู้จัดการทีม ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ในแบบการแข่งขันประจ าวัน ให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที  
 ๘.๔ ประเภท ๑๕ คน ถ้านักกีฬาผู้ใด ถูกผู้ตัดสินไล่ออกจากการแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์

ในการแข่งขัน ในครั้งต่อไป อีก ๑ ครั้ง โดยอัตโนมัติ  
 หากเห็นว่าการลงโทษไม่เพียงพอ ให้ประธานจัดการแข่งขัน รายงานคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการ         
การจัดการแข่งขันประชุมพิจารณา หากเห็นว่าไม่เพียงพอให้ลงโทษผู้ เข้าแข่งขันนั้นเพ่ิมเติมตามสมควร            
แต่จะต้องด าเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ถ้ามิได้พิจารณา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด           
ผู้เข้าแข่งขันนั้นมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันต่อไป หลังจากท่ีหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันข้างต้นแล้ว 

 ๘.๕ ในประเภท ๗ คน นักกีฬาคนใด ถูกผู้ตัดสินเชิญออกจากสนามด้วยเหตุผลท าผิด
กติกา ห้ามลงท าการแข่งขันตลอดการแข่งขัน 

 ๘.๖ ในระหว่างการแข่งขันให้ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้เล่นส ารอง ต้องอยู่ในสถานที่ท่ีก าหนดไว้ และไม่มีสิทธิ์เข้าไปในสนาม เว้นแต่ ผู้ตัดสินอนุญาต โดยเข้าได้ไม่เกิน  
๓ คน และต้องแต่งกาย ไม่เหมือนกับผู้แข่งขัน  

 ๘.๗ การเปลี่ยนตัวนักกีฬา ต้องน านักกีฬาน าใบเปลี่ยนตัวมาพบเจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยมี 
ผู้ตัดสินส ารองน านักกีฬาไปที่เปลี่ยนตัว หากไม่ปฏิบัติตาม จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว  

 ๘.๘ การให้น้ านักกีฬา อนุญาตให้ที่เส้นข้างขอบสนามเท่านั้น  
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 ๘.๙ นักกีฬาทีมใด ไม่ลง หรือไม่พร้อมท าการแข่งขัน หรือมีนักกีฬาไม่ครบจ านวน        
ตามกติกาการแข่งขัน ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในการแข่งขัน ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขัน และห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน
ตลอดการแข่งขัน ส าหรับคะแนนที่ท าได้ให้ยกเลิกทั้งหมดโดยให้ถือว่าไม่ได้ร่วมการแข่งขัน 

 ๘.๑๐ นักกีฬาทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร 
หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน หรือค าสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้
และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน กรณีดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการ
อ านวยการจัดการแข่งขันผ่านคณะจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

 ๘.๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ท าตามกฎระเบียบนี้ให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควร
ตามกรณี หากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้เสนอคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
 ๙.๑ ชุดแข่งขัน 
  9.1.1 แต่ละทีมควรจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย ๒ ชุด เป็นชุดสีเข้ม ๑ ชุด และชุด 
สีอ่อน ๑ ชุด ซึ่งเป็นชุดที่ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน  
  9.1.2 ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน แจ้งสีของชุดแข่งขันต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 
  9.1.3 ในกรณีที่สีเสื้อของคู่แข่งขันคล้ายกัน ให้ตัดสินโดยให้ทีมที่มีชื่อตามหลัง
ก าหนดการแข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดแข่งขัน 
  9.1.4 ในประเภท ๑๕ คน นักกีฬาจะต้องแต่งกายตามแบบที่แจ้งไว้โดยมีหมายเลข
เสื้อด้านหลัง ให้เห็นเด่นชัดโดยเฉพาะนักกีฬาชุดแรกที่ลงสนามต้องมีหมายเลข ๑ – ๑๕ ติดด้านหลังเสื้อตาม
ต าแหน่งสากลที่ลงแข่งขันและต้องแต่งกายเรียบร้อยเหมือนกันทุกคน และต้องสวมถุงเท้ายาวเท่านั้น 
  9.1.5 ในประเภท ๗ คน นักกีฬาจะต้องแต่งกายตามแบบที่แจ้งไว้โดยมีหมายเลข
เสื้อด้านหลังให้เห็นเด่นชัด หากนักกีฬาคนใดมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขเสื้อต้องแจ้งเหตุผลการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขเสื้อต่อคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งไปต้องแต่งกายเรียบร้อย
เหมือนกันทุกคนและต้องสวมถุงเท้ายาวเท่านั้น 
  9.1.6 เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องแต่งกายเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่  

9.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
 นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
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     10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก 

(๑) เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นสูง 
(๒) เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและน้ าใจเป็นนักกีฬา 
(๓) เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับ 

      (๔) อ่ืน ๆ  หรือตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 
  10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก  
   (๑) ต้องมีรายชื่อตามรายชื่อที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   (๒) ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี และเป็นทีมที่ได้รับเหรียญรางวัล 
   (๓) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับ 

      (๔) อ่ืน ๆ  หรือตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 
                  ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ ฟุตบอล         

เป็นผู้ด าเนินการ 
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

                               ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การจัดแข่งขัน 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ

ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
  ให้ เป็นไปตามหมวด ๙ แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ  ว่ าด้ วย                

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕62 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5

รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้    

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                                                  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 


