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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน       
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย     

การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย        

การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  

๔.๑  ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนการตี (Stroke Competition)  
(๑) รายการแข่งขัน ทีมชาย และทีมหญิง  
(๒) รายการแข่งขัน บุคคลชาย และบุคคลหญิง  
(๓) รายการแข่งขัน ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม (ชาย-หญิง) 
หมายเหตุ การแข่งขันประเภทนับจ านวนการตี (Stroke Competition) บุคคลนั้น

เป็นนักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันแบบทีมจ านวน ๔ – ๖ คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้เล่นที่ท าคะแนนบุคคลที่ดีที่สุด 
๑๒ คน ทั้งชายและหญิง โดยคิดจากคะแนนในรอบการแข่งขันแบบทีม ( จาก ๔๘ เกทที่มาจากคะแนนทีม) เข้าท า
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (Top twelve) จากผู้เล่นวิทยาเขตละ ๒ คน ท าการแข่งขันอีกจ านวน ๒๔ เกท  
และคิดคะแนนรวมของผู้ที่ท าคะแนนที่ดีที่สุดจ านวน ๗๒ เกท) ในแบบชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม (ชาย-หญิง)            
ในแบบคู่ให้ส่งนักกีฬาได้วิทยาเขตละไม่เกิน ๑ คู่ (ชายคู่ ๑ คู่ หญิงคู่ ๑ คู่ คู่ผสม ๑ คู่) แต่จ ากัดจ านวน โดยแต่ละ 
วิทยาเขตส่งแบบคู่ได้ วิทยาเขตละไม่เกิน ๒ แบบคู่เท่านั้น  
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๔.๒ ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท (Fairway Competition)  
(๑)  รายการแข่งขัน ทีมชายและทีมหญิงประกอบด้วย 
  - เดี่ยว มือ ๑      
  - คู่  ๑ คู ่
  - เดี่ยว มือ ๒   
(๒)  รายการแข่งขัน บุคคลชายและหญิง 
(๓)  รายการแข่งขัน ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม (ชาย-หญิง) 
หมายเหตุ การแข่งขันประเภทนับจ านวนเกท (Fairway Competition) บุคคลนั้น

เป็นนักกีฬาทั้ง ๕ คน โดยผู้จัดการทีมส่งรายชื่อนักกีฬาในการประชุมผู้จัดการทีมจาก ๕ คน เหลือ ๒ คน ที่เข้าร่วม
การแข่งขันแบบทีมประเภทนับจ านวนเกท โดยการจับสลากแบ่งสายออกเป็น ๒ สาย แยกนักกีฬาแต่ละวิทยาเขตออก 
แต่ละสายท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก จ านวน ๑๒ เกท ทุกรอบการแข่งขันจนถึงรอบชิงชนะเลิศ) ในแบบชายคู่ 
หญิงคู่ และคู่ผสม (ชาย-หญิง) ในแบบคู่ให้ส่งนักกีฬาได้วิทยาเขตละไม่เกิน ๑ คู่ (คู่ชาย ๑ คู่ คู่หญิง ๑ คู่ คู่ผสม         
๑ คู่) แต่จ ากัดจ านวน โดยแต่ละวิทยาเขตส่งแบบคู่ได้ วิทยาเขตละไม่เกิน ๒ แบบคู่เท่านั้น  

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (๑) (๒) 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา 
  6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาชายไม่เกิน     
15 คน  นักกีฬาหญิง ไม่เกิน 15 คน 

 6.1.2 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทการ
แข่งขันแบบนับจ านวนการตี นักกีฬาชาย จ านวน ๘ คน นักกีฬาหญิง จ านวน ๘ คน ดังนี้ 

    รายการการแข่งขัน ทีม บุคคล และคู่ แต่ละวิทยาเขต ส่งนักกีฬา เข้าร่วม
แข่งขันได้ ๑ ทีม คือ ทีมชาย ๑ ทีม บุคคลชาย ๒ คน และคู่ 2 คู่ ทีมหญิง ๑ ทีม บุคคลหญิง ๒ คน และคู่ 2 คู่ 
จ านวนนักกีฬาทีม ไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน  ๖ คน หากวิทยาเขตใดส่งนักกีฬาไม่ครบ ๔ คน สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการแข่งขันบุคคลและคู่เท่านั้น และจะต้องเข้าแข่งขันตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขัน  (ตามระบบ
การแข่งขัน ของสหพันธ์กีฬาวู้ดบอลนานาชาติ) 

6.1.3 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภท         
การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท จ านวนชาย ๗ คน หญิง ๗ คน ดังนี้ 

  รายการการแข่งขันทีม บุคคล และคู่ แต่ละวิทยาเขตส่ง นักกีฬา เข้าร่วม
แข่งขันได้ ๑ ทีม คือ ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท ทีมชาย ๑ ทีม ทีมหญิง ๑ ทีม บุคคล ๒ คน แบบคู่ ๒ 
คู่ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน หากวิทยาเขตใดส่งนักกีฬาไม่ครบ ๔ คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
บุคคลและคู่เท่านั้น และจะถูกจับสลากในการแข่งขันบุคคลและคู่ (ตามระบบการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาวู้ดบอล
นานาชาติ) 
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หมายเหตุ นักกีฬา ๑ คนสามารถลงท าการแข่งขันประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 
ทั้งทีม บุคคล และคู่ ในประเภทนั้น ส าหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ขึ้นทะเบียนของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศ
ไทย ในปีที่มีการแข่งขัน สามารถลงท าการแข่งขันได้ประเภทละ 1 คน ทั้งทีม บุคคลและคู่ 

๖.๒  เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้จัดการทีม  จ านวน  ๑  คน  
(๒)  ผู้ฝึกสอนทีมชาย  จ านวน  1  คน 
(3)  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง  จ านวน  1  คน  
(๔)  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย จ านวน  1  คน 
(5)  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ านวน  1  คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
       7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
๗.2 ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนการตี ทีมชาย และทีมหญิง 

การตัดสินทีม จะนับคะแนนนักกีฬาที่ดีที่สุด ๔ คนของทีมในแต่ละรอบการแข่งขัน
ทั้งหมด ๔ รอบ รอบละ ๑๒ เกท รวม ๔๘ เกท ทีมที่คะแนนรวมน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะ กรณีคะแนนรวมเท่ากัน          
ทีมที่มีผู้เล่นตีน้อยครั้งที่สุด เป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพ่ือให้ได้          
ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย 

๗.3 ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนการตี บุคคลชาย และบุคคลหญิง 
ในการแข่งขันแบบนับจ านวนการตีผู้เล่นทุกคนจะถูกตัดสินจากจ านวนครั้งที่ตี      

โดยผู้เล่นที่ตีน้อยครั้งที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (จ านวน ๗๒ เกท) ในกรณีที่มีจ านวนครั้งการตีที่เท่ากัน ให้นับว่าผู้ใดตีได้
จ านวนครั้งที่ตีน้อยที่สุดในแต่ละเกทของ ๑๒ เกท สุดท้ายเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน 
 ๗.4 ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนการตี  คู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม 
  ในประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนการตีแบบคู่ชาย-คู่หญิง และคู่ผสม นักกีฬา    
แต่ละคู่ที่ท าการแข่งขันจะถูกตัดสินจากจ านวนครั้งที่ตี โดยผู้เล่นที่ตีน้อยครั้งที่สุดจะเป็นผู้ชนะ จ านวน ๑๒ เกท 

๗.5 ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท  ทีมชาย และทีมหญิง 
ในประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท แต่ละทีมสามารถส่งนักกีฬาได้ ๔ - ๕ คน  

และผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนต้องส่งรายชื่อนักกีฬา และมือวางให้ฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนการแข่งขันในรอบนั้นๆ 
จะเริ่มขึ้น ๓๐ นาที จาก ๕ คนในทีม ส่งนักกีฬาจ านวน ๔ คน คือ มือวางอันดับ ๑ มือวางอันดับ ๒ และคู่ ๑ คู่ 
ทุกรอบการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีจ านวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็น ผู้ชนะ (โดยการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงชิง
ชนะเลิศ จะใช้จ านวนเกท ๑๒ เกท) กรณีที่ได้จ านวนเกทที่ชนะเท่ากันจะจัดให้มีการแข่งขันพิเศษเพ่ือตัดสิน ทั้งนี้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพ่ือให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย จะใช้ผลแพ้ชนะ ๒ ใน ๓ คู่ โดยจะน า
นักกีฬาที่ถูกจัดเป็นมือวางของแต่ละทีม มาจับสลากประกบคู่ โดยเริ่มจากเดี่ยวมือ ๑ พบเดี่ยวมือ ๑ ของแต่ละทีม 
และเดี่ยวมือ  ๒ พบกับเดี่ยวมือ ๒ ของแต่ละทีม และคู่ ๑ คู่ พบกับคู่ ๑ คู่ ของแต่ละทีม เพ่ือหาทีมที่ชนะในรอบ
นั้นๆ ในรอบรองชนะเลิศ ทีมท่ีชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนทีมท่ีแพ้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน  
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๗.6 ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท  บุคคลชาย และบุคคลหญิง 
ในประเภทการแข่งขันรายการแข่งขันบุคคล วิธีการวางมือ และการจัดสายการ

แข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการจัดสายการแข่งขัน และการวางอันดับมือ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ส าหรับทุกการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีจ านวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (โดยการ

แข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใช้จ านวนเกท ๑๒ เกท) กรณีที่ได้จ านวนเกทที่ชนะเท่ากัน จะจัดให้มี
การแข่งขันพิเศษเพ่ือตัดสิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพ่ือให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย ในรอบ
รองชนะเลิศ ผู้เล่นที่ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วน ผู้เล่นที่แพ้ในการแข่งขันจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ร่วมกัน  
 ๗.7 ประเภทการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท  คู่ชาย คู่หญิง และคู่ผสม 
  ส าหรับทุกการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีจ านวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ(โดยการ
แข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใช้จ านวนเกท ๑๒ เกท) โดยการจับสายการแข่งขัน 

๗.8 การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬา และการถอนตัว 
การส่งรายชื่อและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง

รายชื่อหรือรายการแข่งขันใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ รายชื่อตกหล่น หรือพิมพ์ผิด ไม่ให้มี
การถอนตัวภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น การบาดเจ็บ หรือป่วยด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ 
โดยแพทย์ที่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฯ แต่งตั้งไว้ได้ตรวจ และออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้   
การขอถอนตัวด้วยเหตุผลอื่นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ให้อยู่
ในการพิจารณาของประธานอ านวยการแข่งขัน  ประธานจัดการแข่งขันฯ และหรือผู้ตัดสินชี้ขาด เท่านั้น            
และผลการพิจารณาให้ถือเป็นสิ้นสุด  

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
8.1  เป็นหน้าที่ของวิทยาเขตแต่ละแห่ง ที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้า

แข่งขันของตนให้ถูกต้อง และการกรอกรายชื่อตามแบบฟอร์มก่อนยื่นต่อเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อด าเนินการจัด
กลุ่มการแข่งขันเสร็จสิ้น และประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคลอย่างใดไม่ ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ที่เกิดจาการเขียนผิดหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องตรวจดูรายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด โดยไปถึงสนามก่อนเวลา
แข่งขันของตนเองอย่างน้อย ๓๐ นาที นักกีฬามีสิทธิ์อุทธรณ์ผลการตัดสินต่อกรรมการผู้ชี้ขาด และค าวินิจฉัยถือว่า
สิ้นสุดคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขกลุ่มการแข่งขันได้ในกรณีที่มีการพิมพ์ผิดหรือ
รายชื่อตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด 

ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขัน ทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน 
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

๘.2  กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
ชุดแต่งกาย นักกีฬาต้องแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อคอปกแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกง ขาสั้น

หรือขายาวมีหูพร้อมคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย รองเท้ากีฬา ส าหรับการแข่งขันแบบทีม นักกีฬาต้องสวมชุด
เหมือนกันทั้งทีม อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาต้องใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาวู้ดบอล
นานาชาติ และสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
๑๐.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                            

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

1 รางวัล โดยพิจารณาจากคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา 
                  (1) ท าลายสถิติการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
                  (2) จ านวนเหรียญทอง 

                                             10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากผู้ฝึกสอนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล เป็นผู้ด าเนินการ 
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่                

ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

    ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ                       
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                       

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้          

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


