
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 “พลศึกษาเกมส์” 
  
 
 

 
 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
อาศัยอ านาจตามความในข้ อ  ๘ (๒ )  แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ  

ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕        
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ ใช้ ระเบียบการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ครั้ งที่  ๔๕                

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕          

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภท 
(1) เดี่ยวชาย 
(๒) เดี่ยวหญิง 
(๓) คู่ชาย 
(๔) คู่หญิง 
(๕) คู่ผสม 
(๖) ทีมชาย ๓ คน 
(๗) ทีมหญิง ๓ คน 
 
(๘) shooting ชาย นักกีฬาต้องมีรายชื่อลงท าการแข่งขันในประเภททีมชาย ๓ คน  
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(๙) Shooting หญิง นักกีฬาต้องมีรายชื่อลงท าการแข่งขันในประเภททีมหญิง ๓ คน 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ จ านวนนักกีฬา 

  6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาชายไม่เกิน     
6 คน  นักกีฬาหญิง ไม่เกิน 6 คน 

6.1.2 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชาย –             
หญิง จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๔ คน 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม  จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๑ คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
๗.2 การจัดการแข่งขันประเภท เดี่ยว (single), คู่ (double) และ ทีม (team) ใช้การ

แข่งขันวิธีเดียวกันคือรอบแรกและรอบสองใช้การแข่งขันแบบแบ่งสายสายละ ๔ทีม สายที่มีน้อยกว่า ๔ ทีมให้ใช้
ทีมสมมต(ิX) ทีมท่ีพบกับทีมสมมติ(X) ให้ถือว่าชนะผ่าน ๑ ครั้งโดยเอาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละ
สายไปแข่งขันในรอบต่อไปโดยให้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

   7.2.1 การแข่งขันครั้งที่ ๑ 
    หมายเลข ๑ พบหมายเลข ๒ ในสนามแรกของสาย 
    หมายเลข ๓ พบหมายเลข ๔ ในสนามท่ีสองของสาย 

   7.2.2 การแข่งขันครั้งที่ ๒ 
   -  ทีมชนะพบทีมชนะในสนามแรกของสายทีมใดชนะจะเข้ารอบเป็นที่ ๑ ของสาย 
   -  ทีมแพ้พบทีมแพ้ในสนามที่สองของสายทีมใดชนะรอการแข่งขันครั้งที่ ๓ ทีม แพ้ตกรอบ 

7.2.3 การแข่งขันครั้งที่ ๓ เป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน (ชนะ ๑ ครั้ง แพ้๑ 
ครั้ง) แข่งขันในสนามแรกของสายทีมชนะผ่านเข้ารอบเป็นที่๒ของสายทีมแพ้ตกรอบ 

๗.3 รอบแรกและรอบสองใช้การแข่งขันแบบจ ากัดเวลา (Time limit) ๑ ชั่วโมง 
๗.4 รอบก่อนรองชนะเลิศ (๘ ทีม) ให้ใช้วิธีการจับสลากประกบคู่แข่งขันท าการแข่งขัน

แบบแพ้คัดออกใช้การแข่งขันแบบจ ากัดเวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที ทีมชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ทีมแพ้ตกรอบ 
๗.5 รอบรองชนะเลิศ (๔ ทีม) ให้ใช้วิธีจับสลากประกบคู่แข่งขันท าการแข่งขันแบบแพ้คัด

ออก(ไม่จ ากัดเวลา) ทีมชนะเข้าชิงชนะเลิศทีมแพ้ได้ครองต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
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๗.6 รอบชิงชนะเลิศ ท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก(ไม่จ ากัดเวลา) ทีมที่ชนะได้ครอง
ต าแหน่งชนะเลิศ ทีมแพ้ได้ครองต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๗.7  คะแนนที่ใช้ในการแข่งขัน 
      การแข่งขันรอบแรกและรอบสองใช้การแข่งขันเกมเดียว ๑๑ คะแนน (กรณีหมดเวลา

การแข่งขันทีมใดท่ีมีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ท าการแข่งขันต่ออีก ๑ เที่ยว) 
      การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศใช้การแข่งขันเกม

เดียว ๑๓ คะแนน 
๗.8 วิธีการจัดการแข่งขันประเภท shooting ชาย – หญิง 
      7.8.1 รอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ จะใช้วิธีจับสลากจัดล าดับการแข่งขันจัดแข่งขัน 

แบบยิงเก็บคะแนนทุกคนคัดเลือกนักกีฬาที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ ถึงอันดับที่ ๔ ผ่านเข้าแข่งขันในรอบต่อไป
ล าดับที่ ๕ – ๑๒ ผ่านเข้ายิงในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ ล าดับที่ ๑๓ – ๑๗ ตกรอบถ้าล าดับที่ ๑๒ มีมากกว่า ๑ คน 
ให้ผ่านเข้าไปยิงในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒  ทุกคน 

      7.8.2 รอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ จัดแข่งขันแบบยิงเก็บคะแนนทุกคน เริ่มจากคนที่ได้
อันดับที่ ๑๒  เรียงล าดับขึ้นมาจนถึงอันดับ ๕ น าผู้ที่ได้คะแนนล าดับ ๑ – ๔ ผ่านเข้ารอบต่อไป โดยให้เป็นล าดับ ๕ 
– ๘ ตามล าดับ 

      7.8.3 รอบท่ีสอง แข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยประกบคู่แข่งขันดังนี้ 
      คู่ท่ี ๑ คะแนนอันดับ ๑ พบ คะแนนอันดับ ๘ 
      คู่ท่ี ๒ คะแนนอันดับ ๔ พบ คะแนนอันดับ ๕ 
      คู่ท่ี ๓ คะแนนอันดับ ๓ พบ คะแนนอันดับ ๖ 
      คู่ท่ี ๔ คะแนนอันดับ ๒ พบ คะแนนอันดับ ๗ 

      7.8.4 รอบรองชนะเลิศ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยให้นักกีฬาสลับกันยิงประกบคู่ 
แข่งขันดังนี ้

นักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ท่ี ๑ พบนักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ท่ี ๒   
นักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ท่ี ๓ พบนักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ท่ี ๔  
ผู้ชนะการแข่งขัน เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 

7.8.5 รอบชิงชนะเลิศ ท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยให้นักกีฬาสลับกันยิง ทีมที่
ชนะได้ครองต าแหน่งชนะเลิศ ทีมที่แพ้ได้ครองต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๗.9 หลักเกณฑ์ในการจัดล าดับการแข่งขันเปตอง ประเภท shooting  
                การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท shooting ในกรณีมีคะแนนเท่ากัน ไม่สามารถจัด
อันดับได้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

              7.9.1 กรณีคะแนนเท่ากันในรอบคัดเลือก โดยมีจ านวนนักกีฬาครบตามจ านวน
ต้องการในรอบต่อไปให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
                    (๑) ให้ดูคะแนนที่ท าได้ในแต่ละครั้ง โดยเริ่มจากที่ท าได้ ๕ คะแนนนักกีฬา
คนใดท าได้ ๕ คะแนน มากครั้งกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน 
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                (2) ให้ดูคะแนนที่ท าได้ในแต่ละครั้ง โดยดูจากคะแนน ๓ คะแนน นักกีฬาคน
ใดท าได้ ๓ คะแนน มากครั้งกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน 

(๓) ให้ดูคะแนนรวมของแต่ละสถานี โดยเลือกคะแนนรวมที่มากที่สุด  ๑ 
สถานี จาก ๕ สถานี นักกีฬาคนใดมีคะแนนมากกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน 

(๔)  น านักกีฬาที่มีคะแนนเท่ากัน มาท าการแข่ งขันใหม่ทุกสถานี               
(แบบสลับกันยิง) ที่ระยะ ๗ เมตร(ระยะเดียว) นักกีฬาคนใดท าคะแนนรวมได้มากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่าถ้ายัง
เท่ากันให้แข่งขันที่ระยะ ๗ เมตร(แบบสลับกันยิง) ทุกสถานีอีกครั้ง จนกว่าจะได้ผู้ที่มีคะแนนมากกว่า 

7.9.2 กรณีคะแนนเท่ากันในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ โดยมีจ านวนนักกีฬาเกินกว่า      
ที่ต้องการในรอบต่อไป ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) กรณีจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ การจัดอันดับให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อ (1) – (4)  เพราะผู้ตกรอบยังมีโอกาสแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง 

 (๒) กรณีที่ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ หรือกรณีคะแนนเท่ากันใน
รอบคัดเลือกให้น านักกีฬาที่มีคะแนนเท่ากัน มาท าการแข่งขันใหม่ทุกสถานี (แบบสลับกันยิง) ที่ระยะ ๗ เมตร 
(ระยะเดียว) นักกีฬาคนใดท าคะแนนรวมได้มากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากันให้แข่งขันที่ระยะ ๗ เมตร 
(แบบสลับกันยิง) ทุกสถานีอีกครั้ง จนกว่าจะได้ผู้ที่มีคะแนน มากกว่า 

 (๓) กรณีคะแนนเท่ากันในรอบแพ้คัดออก ให้ถือปฏิบัติตามข้อ (7.8.3) 
 (๔) กรณีจะท าการแข่งขันในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ โดยก าหนดจ านวนนักกีฬา

ในล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันหลายคน ให้น ามาแข่งขันด้วยทุกคน 
                                            (๕) การคิดคะแนนในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ ให้น าคะแนนที่ท าได้ในรอบ
คัดเลือกครั้งที่ ๑ มารวมกับคะแนนที่ท าได้ในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ กรณีท่ีรวมคะแนนแล้วเท่ากัน นักกีฬาที่ได้
คะแนนในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ มากกว่าจะได้ล าดับที่ดีกว่า 

 (๖) กรณีจัดล าดับส าหรับนักกีฬาที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ (1) – (4) 
 หมายเหตุ การส่งรายชื่อนักกีฬาให้ส่งรายชื่อนักกีฬาลงท าการแข่งขันในวันที่ 

ท าการแข่งขันแต่ละประเภท ยกเว้นประเภท shooting ให้ส่งก่อนวันท าการแข่งขันอย่างน้อย ๑ วัน โดยนักกีฬาที่
ลงท าการแข่งขันต้องมีชื่ออยู่ในแบบบัญชีรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม  

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘ .๒ ให้ผู้ ฝึกสอนส่งรายชื่อนักกีฬาต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า            

๓๐ นาที ก่อนเริ่มท าการแข่งขันในทุกประเภท 
๘.๓ ในประเภททีม ๓ คน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาคนที่ ๔ ได้ตลอดการแข่งขัน          

แต่ทั้งนี้ให้เปลี่ยนได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมโดยการเปลี่ยนตัวต้องแจ้งต่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน         
ทุกครั้ง 

๘.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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๘.๕ นักกีฬาประเภทหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรหรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือค าสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้
ในเกมนั้น 

๘.6 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

(๑) นักกีฬาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมือนกันทั้งทีมโดยเป็นชุดกีฬาหรือชุด
สุภาพ และต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ 

(๒) ห้ามนักกีฬาสวมกางเกงยีนส์หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ (กางเกงทรงยีนส์) 
หรือกางเกงขาสั้นและห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น)ลงท าการ
แข่งขันโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ 

(๓) เสื้อที่นักกีฬาใส่ลงท าการแข่งขันต้องพิมพ์หรือปักชื่อสถาบันต้นสังกัดไว้ด้านหลัง
ให้เห็นอย่างชัดเจน 

(๔) เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงท าหน้าที่ในการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยใน
ลักษณะเดียวกับข้อ(๑) และ (๒) โดยอนุโลมและห้ามใช้เสื้อสังกัดหน่วยงานอื่น 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันนักกีฬาต้องเตรียมลูกเป้า ลูกเปตอง และเทปวัดระยะมาเอง 
ลูกเปตองจะต้องเป็นลูกที่สหพันธ์เปตองนานาชาติหรือสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง          
และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรี หรือน าเอาดินทรายมาติดเพ่ิม หรือใส่ไปในลูกเปตอง         
ในลักษณะที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริตแต่อนุญาตให้เจ้าของสลักชื่อหรือท าเครื่องหมายที่ลูกเปตองได้ 

๙.3 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

  10.1 ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ         
ว่าด้วย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
         10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

จ านวน   1 รางวัล โดยพิจารณาจาก 
        (๑) ผลการแข่งขัน  

          (๒) ความประพฤติและมารยาทในการแข่งขัน 
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                                             10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจาก  

        (๑) ผลการแข่งขันของนักกีฬา 
         (๒) การปฏิบัติหน้าที่ 
          (๓) มารยาทและการแต่งกาย 
ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
         ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่            

ในการจัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

           ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ                       
ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
   ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

  (1) ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   (๒) การยื่นการประท้วงการฝ่าฝืนเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาที หลังจากการ
แข่งขันรายการนั้นสิ้นสุดลงและประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕                       
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔5 
 
 
 
 
 


