ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
วาดวย การจัดการแขงขันรักบี้ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รหัส 02-15
…............................................
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันรักบี้ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย
การจัดการแขงขันรักบี้ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
ขอ 2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน
3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3.2 ใหใชกติกาการแขงขันรักบี้ฟุตบอลของสหพันธรักบี้ฟุตบอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมรักบี้
ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ แปลเปนภาษาไทย และกําหนดใชในปจจุบัน แตทั้งนี้ ตอง
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 4. ประเภทการแขงขัน
4.1 ทีมชาย 15 คน
4.2 ทีมชาย 7 คน
ขอ 5. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การ
จัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
5.2 เปนนักกีฬาสมัครเลนตามคุณสมบัติที่สมาคมรักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ กําหนด
ขอ 6. จํานวนผูเขาแขงขัน
6.1 ประเภททีมชาย 15 คน
6.1.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม
โดยในทีมจะสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 30 คน
6.1.2 ใหผูจัดการทีม ยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันไดไมเกิน 26 คน จาก
รายชื่อตามขอ 6.1.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันของรอบคัดเลือก และ/หรือรอบมหกรรม ในวันประชุม
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ผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทยตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดไมเกิน 5 คน
และตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารการยืนยันรายชื่อนักกีฬาใหชัดเจน
6.2 ประเภททีมชาย 7 คน
6.2.1 ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกิน 1 ทีม
และในทีมตองประกอบดวยนักกีฬาไมเกิน 12 คน โดยจะมีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย ตามขอบังคับ
คณะกรรมการกีฬ ามหาวิท ยาลัย แหง ประเทศไทย วา ดว ย การจัด การแขง ขัน กีฬ ามหาวิ ทยาลั ยแห ง
ประเทศไทย ไดไมเกิน 2 คน และจะตองแจงคุณสมบัติดังกลาวในเอกสารใบสมัครใหชัดเจน
6.2.2 มหาวิทยาลัยที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในประเภททีมชาย 15 คน และผาน
การแขงขันรอบคัดเลือกไปแขงขันรอบมหกรรม นักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันในประเภททีมชาย 7 คน จะตอง
มีรายชื่ออยูในประเภททีมชาย 15 คน จากรายชื่อนักกีฬาตามขอ 6.1.2 สวนมหาวิทยาลัยที่สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันในประเภททีมชาย 15 คน แตไมผานรอบคัดเลือก ใหยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงทําการแขงขันใน
ประเภททีมชาย 7 คน จากรายชื่อนักกีฬาตามขอ 6.1.1 ตอคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุม
ผูจัดการทีมกอนเริ่มการแขงขัน
6.3 ในกรณีที่ผูจัดการทีมหนึ่งทีมใดไมเขารวมประชุม หรือไมสงผูแทนอยางเปนทางการเขา
ร ว มประชุ ม หรื อ ไม ดํ า เนิ น การยื น ยั น รายชื่ อ นั ก กี ฬ าตามข อ 6.1.2 ในประเภท 15 คน และ/หรื อ
ตามขอ 6.2.2 ในประเภท 7 คน ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬา
จากลําดับทายสุดขึ้นมาใหเหลือไมเกินกวาที่ระเบียบไดกําหนดไว ทั้ง 2 ประเภท โดยใหที่ประชุมผูจัดการ
ทีมรวมเปนสักขีพยาน
6.4 หลังจากดําเนินการตามขอ 6.3 แลว ปรากฏวามีนักกีฬาในนามผูแทนประเทศไทย
ตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย เกินกวาจํานวนที่ระเบียบไดกําหนดไว ใหดําเนินการตัดรายชื่อนักกีฬาดังกลาวออกให
เหลือไมเกินกวาจํานวนที่ระเบียบไดกําหนดไว โดยใหดําเนินการลักษณะเดียวกันกับ ขอ 6.3 และไม
อนุญาตใหเลื่อนลําดับนักกีฬาคนอื่นขึ้นมาทดแทนโดยเด็ดขาด
6.5 หลั ง จากการยื น ยั น รายชื่ อ นั ก กี ฬ าที่ จ ะลงทํา การแข ง ขั น แล ว ไม อ นุ ญ าตให แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอ 7. วิธีจัดการแขงขัน
7.1 ประเภททีมชาย 15 คน
7.1.1 รอบคัดเลือก ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย
7.1.2 รอบมหกรรม จํานวน 12 ทีม ใหจัดการแขงขันดังนี้
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(1) ใหทีมที่ชนะเลิศในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ผาน
มาจัดอยูในตําแหนงที่ 1 ของสาย A
(2) ใหทีมมหาวิทยาลัยเจาภาพ มีสิทธิเลือกอยูในสายหนึ่งสายใดในรอบแรกได
7.1.3 รอบแรกใหแบงออกเปน 4 สาย ๆ ละ 3 ทีม โดยวิธีจบั ฉลากและในแตละสายแขงขัน
แบบพบกันหมด โดยทีมที่ไดที่ 1 และที่ 2 ของแตละสายเขาทําการแขงขันในรอบตอไป
7.1.4 ตั้งแตรอบที่สอง จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใหแขงขันแบบแพคดั ออก ดังนี้
ที่ 1 สาย A
ที่ 2 สาย B
ที่ 1 สาย C
ที่ 2 สาย D

ชนะเลิศ

ที่ 1 สาย B
ที่ 2 สาย A
ที่ 1 สาย D
ที่ 2 สาย C
ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ แขงขันชิงชนะเลิศ ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ ใหได
อันดับที่ 3 รวมกัน
7.1.5 เวลาที่ใชในการแขงขัน 70 นาที แบงออกเปน 2 ตอนๆ ละ 35 นาที โดยหยุดพัก
ระหวางตอน 10 นาที
7.1.6 การใหคะแนนการแขงขันในรอบแรก ทีมชนะได 3 คะแนน เสมอกันไดทีมละ
1 คะแนน ทีมแพไมไดคะแนน
7.1.7 ในกรณีที่มีทีม ไดคะแนนรวมเทากัน ในแตล ะสายและ จะตองพิจารณาใหทีมใด
ทีมหนึ่งเขาแขงขันในรอบตอไปใหพิจารณาเฉพาะคูกรณีดังนี้
(1) ใหนับจํานวนแตมไดและแตมเสียทีมใดมีผลตางมากกวาใหถือวาทีม นั้นชนะ
(2) ถาผลตางของแตมได และแตมเสียเทากัน ใหนับจํานวนทรัยที่ทําได ทีมใดทํา
ทรัยไดมากกวาใหถือวาทีมนั้นชนะ
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(3) ถาจํานวนทรัยที่ทาํ ไดเทากันใหนับจํานวนประตูที่ทําได ทีมใดทําประตูได
มากกวาใหถือวาทีมนั้นชนะ
(4) ถาจํานวนประตูที่ไดยงั เทากันอีก ใหใชวิธีจับฉลาก
7.1.8 ในการแขงขันรอบแพคัดออก เมื่อหมดเวลาการแขงขันแลวปรากฏผลเสมอกัน ให
ตอเวลาการแขงขันอีก 2 ตอนๆละ 5 นาที ไมมีการพักระหวางตอน ทีมที่ทําคะแนนไดกอนในระหวางการ
แขงขันชวงตอเวลานี้ ใหยุติการแขงขัน และถือวาทีมนั้นเปนทีมที่ชนะ แตถาหมดเวลาที่ตอแลวผลยังคงเสมอ
กันอยู ใหผลัดกันเตะเปลี่ยนประตูหาทีมชนะ ดังนี้
(1) ใหผูตัดสินเรียกเฉพาะผูม ีสิทธิเตะเปลี่ยนประตูทั้ง 2 ทีม เขานั่งบริเวณ ณ จุด
กลางสนาม
(2) ผูมีสิทธิเตะเปลีย่ นประตู คือผูเขาแขงขันที่อยูใ นสนามการเลนในขณะนัน้ เทานัน้
ผูที่ถูกใหออกจากสนาม หรืออยูในชวงถูกลงโทษนั่งพักขางสนามไมมีสิทธิเตะเปลี่ยนประตู
(3) ใหผูตัดสินเลือกประตูที่จะทําการเตะเปลี่ยนประตู
(4) ใหหวั หนาทีมแตละทีมสงรายชื่อผูเตะเปลี่ยนประตู 3 คนแรกและกําหนดวาจะ
ใหผูใดเตะเปลี่ยนคนทีห่ นึ่ง ที่สอง และที่สามตามลําดับ
(5) ผูตัดสินทําการเสี่ยง ทีมที่ชนะการเสีย่ งเปนผูเตะทําประตูกอน
(6) ใหเริ่มเตะเปลี่ยนประตู ณ จุดกึ่งกลางบนเสน 22 เมตร
(7) ใหทําการเตะสลับกันฝายละครั้งจนครบ 3 คน
(8) หากทีมใดเตะเปลีย่ นประตูไดมากกวา ใหถือวาทีมนั้นชนะ
(9) หากยังเสมอกันใหหัวหนาทีมกําหนดผูเตะชุดตอไปอีก 3 คน ซึ่งรายชื่อซ้ําจาก
เดิมไมได และใหเรียงลําดับการเตะดวย
(10) ใหดําเนินการเตะเปลี่ยนประตูเหมือนกับชุดแรก แตไมจําเปนตองเตะครบทั้ง
สามคน โดยหากทีมใดเตะเปลี่ยนประตูไดและอีกทีมเตะเปลี่ยนประตูไมได ใหยุตกิ ารแขงขันทันที และถือวา
ทีมที่เตะเปลี่ยนประตูไดนั้น เปนทีมชนะ
(11) ถาหากยังเสมอกันอีกใหดําเนินตามขอ (9) และขอ (10) จนครบผูมีสิทธิเตะ
เปลี่ยนประตู หากยังเสมอกันอีกใหตัดสินโดยการเสี่ยง
7.1.9 ในกรณี ที่ จํ า นวนที ม ไม เ ป น ไปตาม ข อ 7.1.2 ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย กําหนดวิธี
จัดการแขงขันตามความเหมาะสม
7.2 ประเภททีมชาย 7 คน
7.2.1 วิธีจัดการแขงขัน ใหเปนไปตามประกาศคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
7.2.2 ในการแขงขันแบบพบกันหมด ใหทีมชนะได 3 คะแนน เสมอได 1 คะแนน และ
แพไมไดคะแนน
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7.2.3 ทีมที่มีคะแนนรวมเทากันในแตละสายและจะตองพิจารณาใหทีมหนึ่งทีมใดเขา
แขงขันในรอบตอไป ใหพิจารณาคูกรณี ดังนี้
(1) ใหนับผลตางแตมได ลบแตมเสีย ทีมใดมีผลตางดีกวาใหถือทีมนัน้ ชนะ
(2) ถายังเสมอใหนับจํานวนทรัยที่ทําได ทีมใดทําทรัยมากกวาใหถือทีมนั้นชนะ
(3) ถายังเสมอใหนับจํานวนประตูที่ทําไดทีมใดทําประตูมากกวาใหถอื ทีมนั้นชนะ
(4) ถายังเสมอกันอีกใหใชวิธีจับฉลาก
7.2.4 การแขงขันแบบแพคดั ออก กรณีหมดเวลาการแขงขัน ปรากฏวาเสมอกัน
(1) ใหทีมทําทรัยไดมากกวาเปนทีมชนะ
(2) หากยังเสมอกันอีก ใหตดั สินทีมใดทําทรัยไดกอนเปนทีมชนะ
(3) ถาไมมีทีมใดทําทรัยไดก็ใหตดั สินโดยทีมที่ทําคะแนนไดกอนเปนทีมชนะ
(4) หากไมมกี ารทําคะแนนได ใหตัดสินโดยการเสีย่ ง
7.2.5 เวลาการแขงขัน ใหใชเวลาในการแขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่งๆ ละ 7 นาที หยุด
พักระหวางครึ่งไมเกิน 1 นาที
7.3 การเปลี่ยนผูเลนระหวางการแขงขัน
7.3.1 ประเภท 15 คน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดไมเกิน 7 คน
7.3.2 ประเภท 7 คน อนุญาตใหเปลี่ยนตัวไดไมเกิน 3 คน
7.3.3 ผูเขาแขงขันคนใดที่เปลี่ยนตัวออกไปแลวจะกลับเขามาแขงขันในนัดนั้นอีก
ไมได ยกเวนแตที่กําหนดไวในกติกาการแขงขัน
ขอ 8. กําหนดการแขงขัน
ใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคการกีฬา
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแขงขัน
และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน
ขอ 9. ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน
9.1 ชุดแขงขัน
9.1.1 ใหแตละทีมควรจะตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด เปนชุดสีเขม 1 ชุด และ ชุด
สีออน 1 ชุด ซึ่งเปนชุดที่ถูกตองตามกติกาการแขงขัน หรืออยูในดุลยพินิจของกรรมการผูตัดสิน
9.1.2 ใหผูจัดการทีมแจงสีของชุดแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุม
ผูจัดการทีม
9.1.3 ในกรณีที่สีเสื้อของทีมคูแขงขันคลายกัน ใหตัดสิน โดยใหทีมที่มีชื่อตามหลังใน
กําหนดการแขงขันเปนผูเปลี่ยนเสื้อ
9.1.4 ในประเภท 15 คน ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายตามแบบที่แจงไวโดยมีหมายเลข
เสื้อดานหลังใหเห็นเดนชัด โดยเฉพาะผูเขาแขงขันชุดแรกที่ลงสนามตองมีหมายเลข 1-15 ติดดานหลังเสื้อ
ตามตําแหนงสากลที่ลงแขงขัน และตองแตงกายใหเรียบรอยเหมือนกันทุกคน และตองสวมถุงเทายาวเทานั้น

6

9.1.5 ในประเภท 7 คน ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายตามแบบที่แจงไว โดยมีหมายเลข
เสื้ อด า นหลั งให เห็ นเด นชั ด หากผู เ ขา แข ง ขั น คนใดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหมายเลขเสื้ อ ต องแจง เหตุ ผลการ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขเสื้อตอคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง และตองแตงกายให
เรียบรอยเหมือนกันทุกคน และตองสวมถุงเทายาวเทานั้น
9.1.6 เจาหนาที่ทีมทุกคนตองแตงกายสุภาพเรียบรอยในขณะปฏิบัติหนาที่
9.2 อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยเปนอุปกรณ
การแขงขันทีส่ มาคมรักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ ใหการรับรอง
ขอ 10. ขอปฏิบตั ิในการแขงขัน
10.1 ผูเขารวมการแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันโดยเครงครัด
10.2 ตลอดเวลาการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาที่ดี และ
ตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด
10.3 ใหผูจัดการทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันใหตรงกับหมายเลขประจําตัวที่ไดลงทะเบียนไว
แลวในแบบการแขงขันประจําวัน ใหกับคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดการแขงขันไมนอยกวา
30 นาที
10.4 ในประเภท 15 คนถานักกีฬาผูใดถูกผูตัดสินไลออกจากการแขงขัน จะตองถูกตัดสิทธิ
ในการลงแขงขันครั้ง ตอไป 1 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
หากเห็นวาการลงโทษไมเพียงพอ ใหประธานจัดการแขงขันรายงานคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และใหคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ประชุมพิจารณา หากเห็นวาไมเพียงพอใหลงโทษ ผูเขาแขงขันนั้นเพิ่มเติมตามสมควรแก
กรณี ซึ่งการพิจารณาจะตองดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแขงขันนั้น ถามิไดพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวดังกลาว ผูเขาแขงขันนั้นมีสิทธิเขารวมการแขงขันตอไป หลังจากที่หมดสิทธิเขา
รวมการแขงขันตามขางตนแลว
10.5 ในประเภท 7 คน ผูเขาแขงขันคนใดถูกผูตัดสินเชิญออกจากการแขงขัน ดวยเหตุผลทํา
ผิดกติกา หามลงทําการแขงขันตลอดการแขงขัน
10.6 ในระหวางการแขงขันใหผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน หรือผูที่เกี่ยวของ และ
ผูเลนสํารองตองอยูในสถานที่ที่กําหนดไว และไมมีสิทธิเขาไปในสนาม เวนแตผูตัดสินอนุญาตโดยเขาไดไม
เกิน 3 คน และตองไมแตงกายเหมือนกับผูเขาแขงขัน
10.7 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาทุกครั้งตองใหนักกีฬานําใบเปลี่ยนตัวมาพบเจาหนาที่ทะเบียน
โดยมีผูตัดสินสํารองนํานักกีฬาไปที่เปลี่ยนตัว หากไมปฏิบัติตามที่กําหนดจะไมอนุญาตใหเปลี่ยนตัว
10.8 การใหนา้ํ นักกีฬาระหวางแขงขันอนุญาตใหที่เสนขางขอบสนามเทานั้น
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10.9 ผูเขาแขงขันทีมใดไมลงหรือไมพรอมทําการแขงขัน หรือมีนักกีฬาไมครบจํานวนตาม
กติกาการแขงขันตามเวลาที่กําหนดไวในการแขงขัน ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขัน และหามเขารวมการแขงขัน
ตลอดการแขงขัน สําหรับคะแนนที่ทําไดใหยกเลิกทั้งหมด โดยถือวาทีมนั้นไมไดเขารวมการแขงขัน
10.10 ผูเขาแขงขันทีมใด ไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอัน
สมควรหรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะกรรมการจัดการแขงขัน หรือตามคําสั่งกรรมการผูตัดสินให
ปรั บ เป น แพ แ ละตั ด สิ ท ธิ อ อกจากการแข ง ขั น ในกรณี ดั ง กล า วให ค ณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น รายงาน
คณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง ประเทศไทย ผ า นคณะอนุ ก รรมการฝ า ยเทคนิ ค การกี ฬ า
เพื่อพิจารณาโทษตอไป
ขอ 11. กรรมการตัดสินและเจาหนาที่
ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ฝายเทคนิคการกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 12. การประทวงและอุทธรณ
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย การจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอ 13. รางวัลการแขงขัน
ใหสถาบันเจาภาพ จัดรางวัลใหกับนักกีฬาและเจาหนาที่ตามที่ลงทําการแขงขันจริง ดังนี้
รางวัลที่ 1
เหรียญชุบทอง
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
เหรียญชุบเงิน
พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
เหรียญชุบทองแดง
พรอมประกาศนียบัตร
ขอ 14. ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ย วกับ การใชร ะเบี ย บนี้ ใ ห ค ณะกรรมการจั ด การแขง ขัน โดยความ
เห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการฝ า ยเทคนิ ค การกี ฬ า ในคณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห ง
ประเทศไทย เปนผูวินิจฉัย ชี้ขาด
ขอ 15. ใหประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข)
ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

