
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาครอสเวิรด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 

************************** 

โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศ

ไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาครอสเวิรด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

 อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง ประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังนี ้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศ

ไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาครอสเวิรด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

        ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วา

ดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

         ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขัน ซ่ึงสมาคมครอสเวิรด เอแม็ก คําคมและซูโดกุแหงประเทศไทย กําหนดใช

ในปจจุบัน แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ ๕ ประเภทการแขงขัน 

         ๕.๑ ทีม  ชาย – หญิง  

         ๕.๒ คู  ชาย – หญิง  

         ๕.๓ บุคคล ชาย – หญิง  

         ๕.๔ คูผสม 

ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

        ใหเปนไปตามหมวด 3 ขอ 8 ขอ 9 ขอ ๑๐  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๑  

ขอ ๗ จํานวนผูเขาแขงขัน 



         ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันเปนนักกีฬาชายไมเกิน ๔ คน และนักกีฬา

หญิงไมเกิน ๔ คน 

         ๗.๒ ประเภททีมชายและหญิง ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันได ๑ ทีม แตละทีมตองมีนักกีฬาไม

เกิน ๔ คน และไมนอยกวา ๓ คน 

         ๗.๓ ประเภทคูชาย คูหญิง และคูผสม ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดประเภทละไมเกิน ๒ คู 

โดยใหใชนักกีฬาจากประเภททีม ยกเวนมหาลัยไมสงประเภททีม 

         ๗.๔ ประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง ใหแตละมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันไดไมเกิน ๒ คน โดยให

ใชนักกีฬาประเภททีม ยกเวนมหาลัยไมสงประเภททีม  

๗.๕ ใหแตละมหาลัยยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีจะลงทําการแขงขันประเภทคูชาย คูหญิง คูผสม และ

ประเภทบุคคล กอนการแขงขันภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนด ท้ังนี้จะตองไมเกินจํานวนคู 

หรือบุคคล ท่ีมหาวิทยาลัยนั้นแจงความจํานงเขารวมการแขงขัน  

     ๗.๖ ใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๒ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอน ๑ คน  

ขอ ๘ วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 

         ๘.๑ ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๘.๒ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา รวมกับ สมาคมครอสเวิรด เอแม็ก คําคม 

และซูโดกุแหงประเทศไทย โดยใหความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน กําหนดวิธีการแขงขันตามความ

เหมาะสม รวมท้ังกําหนดวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ ในการแขงขันตามความจําเปน  

ขอ ๙ กําหนดการแขงขัน 

         คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา เปนผูกําหนดเวลา และสถานท่ีในการแขงขัน และ

อาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดกับขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 

         ๑๐.๑ ใหเปนไปตามระเบียบและกติกาการแขงขัน 

         ๑๐.๒ ใหผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดกีฬา หรือชุดท่ีสุภาพ หามสวมกางเกงยีนส หรือกางเกงขาสั้น  

และหามสวมรองเทาแตะโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนกรณีพิเศษ 

 ๑๐.๓ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคน ท่ีลงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันแตงกายสุภาพเรียบรอย  

๑๐.๔ อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  

โดยเปนอุปกรณแขงขันท่ีสมาคมกีฬาประเภทนั้นๆ ใหการรับรอง หรือเปนอุปกรณการแขงขันท่ี

คณะกรรมการจัดการแขงขันรับรองมาตรฐานสําหรับใชในการแขงขัน  

ขอ ๑๑ ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

         ๑๑.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของ  

คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันอยางเครงครัด 

         ๑๑.๒ ตลอดการแขงขัน ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และตอง  ปฏิบัติ

ตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 



         ๑๑.๓ ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา กอนเริ่มการ

แขงขันไมนอยกวา ๓๐ นาที หรือตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนด 

         ๑๑.๔ หามนําเครื่องมือ หรืออุปกรณสื่อสารทุกชนิด เขาไปในบริเวณแขงขันโดยเด็ดขาด 

         ๑๑.๕ ไมอนุญาตใหผูจัดการทีมและผูฝกสอน หรือผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขาไปในสนามแขงขัน  

         ๑๑.๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาลงโทษ ในเบื้องตนตาม

สมควรแกกรณี และหากเห็นวาไมเพียงพอ  ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาตามหมวด ๑๓ ขอ ๓๔ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย   

ขอ ๑๒ รางวัลการแขงขัน 

         ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทําการแขงขันจริง ดังนี้ 

                  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง พรอมเกียรติบัตร 

                  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน พรอมเกียรติบัตร 

                  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร 

ขอ ๑๓ กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 

         ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน 

ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ  

         ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ แหง  

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขัน  กีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการจดัการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  ครั้งท่ี 

๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคําวินิจฉัยชี้ขาดให ถือเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี.......... เดือน.................................... พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

             (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔  

 


