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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 

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

โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
อาศัยอํานาจตามความใน  หมวด ๕ ขอ ๑๖ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบยีบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

แหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
ครั้งท่ี ๓๔” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบท่ีขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔ ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

  ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซ่ึงสมาคมฟุตบอลแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภประกาศใชอยางเปนทางการในปจจุบัน แตท้ังนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ ๕ ประเภทการแขงขัน 
ทีมชาย 

ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหง

ประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ ๗ จํานวนผูเขาแขงขัน 
 ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๑ ทีม ในแตละทีมสงรายข่ือ

นักกีฬาไดไมเกิน ๒๕ คน 
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๗.๒ ใหผูจัดการทีมหรือผูฝกสอนหรือผูชวยผูฝกสอนยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขัน 
ไดไมเกิน ๒๕ คน จากรายชื่อตามขอ ๗.๑ ตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา ในวันประชุม
ผูจัดการทีม 

๗.๓ หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาท่ีลงทําการแขงขันตามขอ ๗.๒ ไมอนุญาตใหแกไข
เปลี่ยนแปลงไมวาในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

๗.๔ ในแตละทีมใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๕ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน ผูฝกสอน 
๑ คน และผูชวยผูฝกสอน ๓ คน 

 
ขอ ๘ วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 

๘.๑ กรณีมีจํานวนทีมเขาแขงขัน ๙ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 
๘.๑.๑ รอบแรก  ใหแบงการแขงขันเปน ๓ สาย ๆ ละ ๓ ทีม แขงขันแบบพบกันหมด 

ในสาย คัดเลือกผูมีคะแนนท่ี ๑ และ ๒ เขาแขงขันในรอบสองตอไป 
๘.๑.๒ รอบสอง  แบงเปน ๘ ทีม ใหทีมท่ีมีคะแนนท่ี ๑ และท่ี ๒ ของแตละสายเขารอบ

สองไดเปน ๖ ทีม และคัดอันดับท่ี ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ ทีม จาก ๓ สายเขารอบสอง รวมเปน ๘ ทีม ใชวิธีการแขงขัน
แบบแพคัดออก โดยแบงคูแขงขันดังนี ้

คูท่ี  ๑๐  ท่ี  ๑  สาย  A – ท่ี  ๓  (ดีท่ีสุดอันดับ ๑) 
คูท่ี  ๑๑  ท่ี  ๒  สาย  A - ท่ี  ๑  สาย  B 
คูท่ี  ๑๒  ท่ี  ๒  สาย  B - ท่ี  ๒  สาย  C 
คูท่ี  ๑๓  ท่ี  ๑  สาย  C - ท่ี  ๓  (อันดับ ๒) 

หมายเหตุ : กรณีท่ี ๑ สาย A พบท่ี ๓ (ท่ีดีท่ีสุดอันดับ ๑) หรือท่ี ๑ สาย C พบท่ี ๓ (อันดับ ๒) เปนคูแขงขันท่ีมา
จากสายเดียวกันในรอบแรก ใหมีการเปลี่ยนแปลงสลับคูแขงขันระหวางคูท่ี ๑๐ และคูท่ี ๑๓ 

๘.๑.๓ รอบรองชนะเลิศ ๔ ทีมสุดทาย 
คูท่ี  ๑๔  ผูชนะคูท่ี  ๑๐ - ผูชนะคูท่ี  ๑๒ 
คูท่ี  ๑๕  ผูชนะคูท่ี  ๑๑ - ผูชนะคูท่ี  ๑๓ 

๘.๑.๔ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงอันดับ ๑ และทีมแพในรอบ
รองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี ๓ 

๘.๑.๕ การแขงขันในรอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลา
ปกติ ใหหาผูชนะโดยการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพชนะโดยไมมีการตอเวลา 

๘.๑.๖ การจับสลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับสาม ในการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ีผานมา ใหจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย ในกรณีท่ีมี
ทีมอันดับสาม สองทีมใหจับสลากเหลือทีมเดียวเพ่ือวางสาย 

(๒) ลําดับท่ี ๒ ใหทีมท่ีเหลือยกเวนทีมเจาภาพ จับสลากเขาสายอีก ๓ ทีม 
(๓) ลําดับท่ี  ๓  ใหทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายแขงขันได จากนั้นทีมท่ีเหลือจับสลาก

เขาสาย 
๘.๑.๗ การหาทีมอันดับ ๓ ท่ีดีท่ีสุด ๒ ทีม ใหนําทีมอันดับ ๓ ทุกสายมาพิจารณาจาก 

ก. คะแนน 
ข. นับผลตางประตูไดเสีย 
ค. นับประตูได 
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ง. นับคะแนนแฟรเพลยจากการไดใบเหลือง ใบแดงของผูเลนในทีม และเจาหนาท่ี
ของทีม โดยพิจารณา ดังนี้ 

- ใบเหลือง ๑ ใบ     ตัด   ๒    คะแนน  
- ใบแดงจากการได ๒ ใบเหลือง   ตัด   ๔    คะแนน  
- ใบแดงโดยตรง     ตัด   ๖    คะแนน  
- ใบเหลืองแลวใบแดงโดยตรง   ตัด   ๘    คะแนน  
- ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท   ตัด  ๑๒   คะแนน  
- เจาหนาท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของโดนใหออกจากสนาม ตัด  ๑๖   คะแนน  

จ. หากขอ ก – ง ยังไมสามารถหาผูเขารอบไดใหใชการจับสลาก 
๘.๒ กรณีจํานวนทีมเขารวมการแขงขัน ๖ ถึง ๘ ทีม ใหจัดการแขงขันดังตอไปนี้ 

๘.๒.๑ รอบแรก ใหจัดการแขงขันออกเปน ๒ สาย ใหแตละสายแขงขันแบบพบกันหมดเพ่ือ
คัดเลือกทีมทีมีคะแนนเปนท่ี ๑ และ ๒ ของแตละสาย เขารอบรองชนะเลิศ 

๘.๒.๒ การจับสลากแบงสายใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ลําดับท่ี ๑ ทีมท่ีชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ีผานมา ใหจับสลากเปนทีมวางในแตละสาย 
(๒) ลําดับท่ี ๒ ทีมเจาภาพมีสิทธิ์เลือกสายการแขงขันได จากนั้นทีมท่ีเหลือจับสลาก

เขาสาย 
๘.๒.๓ รอบรองชนะเลิศ 

คูท่ี ๑ ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ สาย A พบกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ สาย B 
คูท่ี ๒ ใหทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๑ สาย B พบกับ ทีมท่ีมีคะแนนเปนท่ี ๒ สาย A 

๘.๒.๔ รอบชิงชนะเลิศ ใหทีมชนะในรอบรองชนะเลิศเขาชิงชนะเลิศอันดับ ๑ และทีมแพ
ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับท่ี ๓ 

ในกรณีขอท่ี ๘.๒.๓ และ ๘.๒.๔ หากการแขงขันนั้นเสมอกันเม่ือหมดเวลาการแขงขัน 
ใหหาผูชนะในการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ หาผลแพชนะโดยไมมีการตอเวลา 

๘.๒.๕ การนับคะแนนแขงขัน เพ่ือหาทีมเขารอบมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
๘.๒.๕.๑ รอบแรก 

ทีมท่ีชนะได ๓     คะแนน  
ทีมท่ีเสมอได ๑     คะแนน  
ทีมท่ีแพ  ไมไดคะแนน  

 ๘.๒.๕.๒ ในรอบแรกการแขงขัน มีผลแพชนะกัน หากมีคะแนนเทากัน หาทีมเขารอบ
ตอโดยการพิจารณาเปนลําดับ ดังนี้ 

ก. คะแนนเทากัน ๒ ทีม พิจารณาผลการแขงขันระหวางคูกรณี  และหากยัง
เทากันใหพิจารณาขอถัดไป 

ข. คะแนนเทากันมากกวา ๒ ทีม นับผลตางประตูไดเสีย หากยังเทากันให
พิจารณาขอถัดไป 

ค. นับคะแนนแฟรเพลยจากการไดใบเหลือง ใบแดงของผูเลนในทีม  
และเจาหนาท่ีของทีม โดยพิจารณา ดังนี้ 

  - ใบเหลือง ๑ ใบ    ตัด    ๒    คะแนน  
      - ใบแดงจากการได ๒ ใบเหลือง   ตัด    ๔    คะแนน  
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  - ใบแดงโดยตรง    ตัด    ๖    คะแนน  
  - ใบเหลืองแลวใบแดงโดยตรง   ตัด    ๘    คะแนน  
  - ใบแดงจากการทะเลาะวิวาท   ตัด   ๑๒   คะแนน  

   - เจาหนาท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของโดนใหออกจากสนาม ตัด   ๑๖   คะแนน  
  ง. หากขอ ก - ค ยังไมสามารถหาผูเขารอบไดใหใชการจับสลาก  
  ๘.๓ กรณีท่ีมีการแขงขัน ๔ ถึง ๕ ทีม ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมด ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด
เปนทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ตามลําดับ และหากในแตละอันดับมีทีมท่ีมีคะแนนเทากัน 
มากกวา ๑ ทีมใหอนุโลมใหกรรมการพิจารณาขอ ๘.๕.๒ ยกเวนขอ ง เปลี่ยนจากการจับสลากเปนการครอง
อันดับท่ีรวมกัน 

๘.๔ กรณีท่ีมีทีมแขงขัน ๑ ถึง ๓ ทีม ไมมีการจัดการแขงขัน 
๘.๕ การแขงขันแบงออกเปน ๒ ครึ่งๆ ละ ๔๕ นาที โดยหยุดพักระหวางครึ่ง ไมเกิน ๑๕ นาที 
๘.๖ ในวันประชุมผูจัดการทีม ใหแตละทีมสงผูแทนทีมซ่ึงเปน ผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน  

หรือผูชวยผูฝกสอน เปนผูเขารวมประชุม เทานั้น 
ขอ ๙ กําหนดการแขงขัน  

คณะอนุกรรมการจัดวันแขงขันฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน เปนผู

กําหนดวันเวลา และสถานท่ีในการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปน แตตองไมขัดหรือขัดแยงตอ

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย   

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑๐ ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน  
 ๑๐.๑ ชุดแขงขัน  
   ๑๐ .๑.๑ ใหแตละทีมเตรียมชุดแขงขันอยางนอย ๒ ชุด ท่ีมีสีแตกตางกัน โดยใชหมายเลข 
๑ – ๒๕ (ชุดแขงขันทีมเหยาและทีมเยือนของผูเลน) 
  ๑๐.๑.๒ ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน แจงสีของชุดแขงขันพรอมนํา
ชุดแขงขันมาแสดงตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันในวันประชุมผูจัดการทีม 
  ๑๐.๑.๓ ใหนักกีฬาแตละทีมแตงกายเขาแขงขันเหมือนกันทุกคน ยกเวนผูรักษาประตู 
ใหใชสีเสื้อแตกตางกับผูเลนอ่ืน และใหติดหมายเลขดานหลังขนาดไมต่ํากวา ๒๕ เซนติเมตร และท่ีหนาอกเสื้อ
หรือกางเกงดานหนา มีความสูงไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร หากผูเขาแขงขันไมติดหมายเลขหรือติดหมายเลขไมตรง
กับในใบสมัคร  คณะอนุกรรมการจดัการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  จะไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนั้นลงทําการ
แขงขัน ยกเวนจะไดขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา และไดบันทึกเปนหลักฐาน
ไวแลว 
  ๑๐ .๑.๔ ในกรณีท่ีสีเสื้อของทีมคูแขงขันใกลเคียงหรือคลายกันใหทีมท่ีมีชื่อตามหลัง 
ตามกําหนดการแขงขันเปนผูเปลี่ยนชุดแขงขัน เพ่ือความสะดวกในการตัดสิน 
  ๑๐.๑.๕  ใหผูเขาแขงขันท่ีเปนหัวหนาทีม  ติดเครื่องหมายไวท่ีแขนเสื้อดานซาย และเปนไป
ตามกติกาการแขงขันโดยแตละทีมตองจัดหามาเอง 
  ๑๐.๑.๖  ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพ
เรียบรอยหรือตามกฎของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) 
  ๑๐.๑.๗  อุปกรณการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
ฝายเทคนิคกีฬา  
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 ขอ ๑๑   ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
   ๑๑.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสินและใหความรวมมือในการปฏิบัติของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน
อยางเครงครัด 
   ๑๑.๒ การแขงขันทุกครั้งใหผูจัดการทีม หรือผูควบคุมทีม ปฏิบัติตามแบบวิธีดําเนินการ
กอนเริ่มการแขงขัน (Count Down to Kick-off) ท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากําหนดไว 
   ๑๑.๓ ใหผูจัดการทีมของทีมท่ีจะลงแขงขันในวันนั้น สงรายชื่อผูเลนตัวจริง ๑๑ คน   
ผูเลนสํารอง ไมเกิน ๑๔ คน และเจาหนาท่ีทีมท่ีเก่ียวของไมเกิน ๕ คน การสงรายชื่อนี้ตองสงถึง
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  กอนการแขงขัน ๑ ชั่วโมงของทุกวันท่ีมีการแขงขัน   
ณ สนามแขงขันของคูนั้นๆ 
   ๑๑.๔ สามารถเปลี่ยนผูเลนสํารองไดไมเกิน ๕ คน รวมผูรักษาประตู  
   ๑๑.๕ ระหวางทําการแขงขันหรือไมพรอมท่ีจะลงแขงขัน หรือมีผูเขาแขงขันนอยกวา  
๗ คน หลังจากเวลาท่ีกําหนดไว ใหถือวาทีมนั้นไมมาแขงขันตามกําหนดและปรับแพคะแนนเปนศูนย 
 
   ๑๑.๖ ในการแขงขันผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหเหมาะกับความเปนนักกีฬาท่ีดี
ตลอดเวลา และตองปฏิบัติตามกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
   ๑๑.๗ เม่ือจบการแขงขันแตละครั้ง ผูเลนของทีมใดท่ีละเมิดกติกาการแขงขัน ซ่ึงผูตัดสิน
ไดคาดโทษใบเหลือง หรือ ใบแดง คณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  จะออกใบแจงการคาดโทษ
เปนลายลักษณอักษรใหทราบทุกครั้ง 
   ๑๑.๘ ใหทีมท่ีเขาแขงขันสงรายชื่อและลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  กําหนดไว  เม่ือพนเวลาท่ีกําหนดแขงขันไว ๑๕ นาที ทีมใด 
ยังไมลงแขงขัน ใหปรับทีมนั้นเปนแพ ในกรณีดังกลาว ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา  
รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  วาดวยการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๑๑.๙ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีถูกตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน ใหหมดสิทธิ์ลงทําการ
แขงขันรายการแขงขันครั้งถัดไปอีก ๑ ครั้ง 
   ๑๑.๑๐ ผูเขาแขงขันคนใดหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  

โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู ใหปรับเปนแพ ในกรณีดังกลาวให

คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  รายงานคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท วินัย และประทวง  

พรอมการลงโทษ และพิจารณาโทษ ตามหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และ ขอ ๓๑ แหงขอบังคับ 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๑  

   ๑๑ .๑๑ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีผูตัดสินสั่งใหออกจากการแขงขัน (ใบแดง) จะตองพักการ
แขงขันครั้งตอไป ๑ ครั้ง กรณีไดรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท และชกตอยกัน ใหพักการแขงขันในครั้งตอไป 
๒ ครั้ง หรือมากกวา หากคณะกรรมการการจัดการแขงขัน พิจารณาเห็นวากระทําผิดรายแรง 
   ๑๑.๑๒ ผูเขาแขงขันคนใดท่ีผูตัดสินไดคาดโทษ (ใบเหลือง) และถูกสั่งใหออกจากการ
แขงขัน (ใบแดง) ในการแขงขันครั้งเดียวกัน จะตองพักการแขงขันในครั้งตอไป ๑ ครั้ง และยังติดคาดโทษ 
(ใบเหลือง) อีก ๑ ครั้ง 
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     ๑๑.๑๓  หากเห็นวาการลงโทษไมเพียงพอ ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิค
กีฬารายงานคณะกรรมการฝายเทคนิคกีฬา และใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันรวมกับคณะอนุกรรมการ
พิจารณา มารยาท วินัย และประทวง พรอมการลงโทษ  ประชุมพิจารณาความผิด หากเห็นวาไมเพียงพอให 
ลงโทษผูเขาแขงขันนั้นเพ่ิมเติมตามกรณี  ซ่ึงการพิจารณาของคณะอนุกรรมฝายเทคนิคกีฬา จะตองดําเนินการ
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการแขงขัน ครั้งนั้นๆ ถาคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคกีฬา มิไดพิจารณาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวดังกลาว ผูเขาแขงขันผูนั้นมีสิทธิ์เขารวมการแขงขันตอไป หลังจากท่ีหมดสิทธิ์เขารวม 
การแขงขันตามขางตนแลว ๑ ครั้ง 
 ขอ ๑๒  รางวัลการแขงขัน 
  ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีตามท่ีลงทําการแขงขันจริง 
ดังนี้ 
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน   พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  
 ขอ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
   ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทย 
 ขอ ๑๔ การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
  ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และหมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑  

แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย วาดวยการจัด 

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการจดัการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้   ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและคําวินิจฉัยชี้ขาด 
ใหถือเปนท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี         เดือน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
              (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน  เชื้อไทย) 
        รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
               ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน  
         กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๔ 
 


