ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
โดยทีเ่ ป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึง
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ชนิดกีฬาคาราเต้โด
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
ข้อ ๔ รุ่นอายุ ประเภทและรุ่นน้าหนักการแข่งขัน
๔.๑ รุ่นอายุการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รุ่นอายุ ดังนี้
(๑) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๖)
(๒) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕)
(๓) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)
๔.๒ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๔.๒.๑) ประเภทท่ารา KATA ชาย และ หญิง ดังนี้
(๑) ประเภทท่าราบุคคลชาย (Boy individual Kata)
(๒) ประเภทท่าราบุคคลหญิง (Girl individual Kata)
(๓) ประเภทท่าราทีมชาย (Boy Team Kata)
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(๔) ประเภทท่าราทีมหญิง (Girl Team Kata)
(๔.๒.๒) ประเภทต่อสู้ KUMITE ชาย และ หญิง ดังนี้
(๑) ประเภทต่อสู้บุคคลชาย (Boy individual Kumite)
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๓ กก. (Below 43 Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๓ กก. แต่ไม่เกิน ๔๘ กก. (Below 48 Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๘ กก. แต่ไม่เกิน ๕๒ กก. (Below 52 Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๕๒ กก. แต่ไม่เกิน ๕๗ กก. (Below 57 Kg.)
- รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๗ กก. (Above57 Kg.)
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
- รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๒ กก. (Below 52Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๕๒ กก. แต่ไม่เกิน ๕๗ กก. (Below 57 Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๕๗ กก. แต่ไม่เกิน ๖๓ กก. (Below 63Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๖๓ กก. แต่ไม่เกิน ๖๘ กก. (Below 68Kg.)
- รุ่นน้าหนักมากกว่า ๖๘ กก. (Above68Kg.)
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
- รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๕ กก. (Below 55Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๕๕ กก. แต่ไม่เกิน ๖๐ กก. (Below 60Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๖๐ กก. แต่ไม่เกิน ๖๗ กก. (Below 67Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๖๗ กก. แต่ไม่เกิน ๗๕ กก. (Below 75Kg.)
- รุ่นน้าหนักมากกว่า ๗๕ กก. (Above75Kg.)
(๒) ประเภทต่อสู้ทีมชาย (Boy Team Kumite)
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
(๓) ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง (Girl individual Kumite)
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๓๘ กก. (Below 38 Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๓๘ กก. แต่ไม่เกิน ๔๓ กก. (Below 43Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๓ กก. แต่ไม่เกิน ๔๘ กก. (Below 48Kg.)
- รุ่นน้าหนักมากกว่า ๔๘ กก. (Above48Kg.)
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
- รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๓ กก. (Below 43Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๓ กก. แต่ไม่เกิน ๔๗ กก. (Below 47Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๗ กก. แต่ไม่เกิน ๕๔ กก. (Below 54Kg.)
- รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๔ กก. (Above54Kg.)
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รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
- รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๔๘ กก. (Below 48Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๔๘ กก. แต่ไม่เกิน ๕๓ กก. (Below 53Kg.)
- รุ่นน้าหนักเกิน ๕๓ กก. แต่ไม่เกิน ๕๙ กก. (Below 59Kg.)
- รุ่นน้าหนักมากกว่า ๕๙ กก. (Above59Kg.)
(๔) ประเภทต่อสู้ทีมหญิง (Girl Team Kumite)
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
ข้อ ๕ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๕.๑ นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันให้มีจานวนตามที่กาหนด ดังนี้
(๑) นักกีฬา ๑ คน เข้าแข่งขันได้ ๑ รุ่นอายุ ไม่เกิน ๓ รายการ
(๒) ประเภทบุคคล ให้ส่งได้ ๑ รุ่นอายุ และ ๑ รุ่นน้าหนัก
(๓) ประเภททีม ให้แต่ละโรงเรียนกีฬาส่งเข้าแข่งขันได้รุ่นอายุละ ๑ ทีม ใน ๑ รุ่นอายุ
สาหรับจานวนผู้เล่นตัวจริงและผู้เล่นสารองของแต่ละทีม
- ประเภทท่าราทีม ให้มีจานวนนักกีฬาทีมละ ๓ คน ไม่มีการรวมกันระหว่างรุ่น
อายุและเพศ
- ประเภทต่อสู้ทีมหญิง มีจานวนนักกีฬาตัวจริง ๓ คน สารอง ๑ คน
(ในการแข่งต่อสู้ทีมหญิงจะต้องมีนักกีฬาในทีม อย่างน้อย ๒ คนถึงจะทาการแข่งขันได้)
- ประเภทต่อสู้ทีมชาย มีจานวนนักกีฬาตัวจริง ๓ คน สารอง ๑ คน
(ในการแข่งต่อสู้ทีมชายจะต้องมีนักกีฬาในทีม อย่างน้อย ๒ คนถึงจะทาการแข่งขันได้
๕.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีมและแต่ละรุ่นอายุ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จานวน ๑ คน
ข้อ ๖ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗ รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ นักกีฬาที่ชนะ ให้ได้รับรางวัลการแข่งขันตามหมวด ๗ ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ
นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร
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๗.๒ โรงเรียนกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุด ให้ได้รับถ้วยรางวัลตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖
แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.๓ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโดยวิธีการพิจารณา
ดังนี้
(๑) นักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาคาราเต้โดประเภทชายและหญิง ให้กรรมการตัดสินและ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาจากเหรียญรางวัล เหรียญทองที่ได้รับ ถ้าในกรณีที่ได้เหรียญทองเท่ากัน
ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลาดับ รวมถึงมารยาทและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแข่งขันด้วย
(๒) ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดยอดเยี่ยมทีมชายและหญิง ให้พิจารณาเหรียญทองรวม
ในประเภททีมชายและหญิงแยกออกจากกัน โดยพิจารณาที่จานวนเหรียญทองของทีมที่ได้รับมากที่สุด ถ้าเท่ากัน
ให้พิจารณาที่เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลาดับ
ข้อ ๘ วิธีการจัดการแข่งขัน
(๑) จัดการแข่งขันแบบเรเปอชาร์จ (Repeat Chart)
(๒) ให้ใช้กติกาการแข่งขันคาราเต้สากล (The World Karate Federation WKF) ฉบับ
ปัจจุบันที่มีสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย นามาใช้
(๓) การตรวจร่างกายนักกีฬา ให้ผู้ควบคุมนานักกีฬาไปตรวจร่างกายตามสถานที่กาหนด
นักกีฬาคนใดไม่ได้ตรวจร่างกาย หรือไม่ผ่านการตรวจร่างกายไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
(๔) การจัดน้าหนักนักกีฬาเข้ารุ่น ให้ผู้ควบคุมนารายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการตรวจร่างกาย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อชั่งน้าหนัก และจับสลากประกบคู่แข่งขัน
(๕) การชั่งน้าหนักเข้าแข่งขันจะเริ่มชั่งจากรุ่นเบาจนถึงรุ่นหนัก นักกีฬาคนใด
ที่ไม่สามารถทาน้าหนักตัวในรุ่นที่ตนสมัครเข้าแข่งขันได้จะหมดสิทธิ์เข้าแข่งขัน
(๖) ก่อนวันแข่งขันนักกีฬาคนใดที่มีชื่อเข้าแข่งขันตามกาหนดการแข่งขันต้องมาชั่งน้าหนัก
ตามเวลาที่กาหนดถ้าไม่มาชั่งน้าหนักไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
(๗) คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เชิญผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนร่วมทาการจับสลาก
จัดคู่แข่งขันหลังจากการชั่งน้าหนักเข้ารุ่นได้สิ้นสุดลงแล้ว
(๘) ในวันแข่งขันผู้ควบคุมจะต้องนานักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันมาถึงสนามแข่งขัน อย่างน้อย
๑ ชั่วโมง นักกีฬาคนใดมาถึงสนามแข่งขันไม่ทันตามลาดับในการกาหนดการแข่งขันจะถือว่านักกีฬาผู้นั้นสละสิทธิ์
(๙) เวลาการแข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลและทีมชาย ใช้เวลาการแข่งขัน ๒ นาที
ทีมหญิง ใช้เวลาการแข่งขัน ๒ นาที
(๑๐) นักกีฬาต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันตามตารางการแข่งขันตลอดเวลา
หากมีการเรียกนักกีฬาลงสนามผ่านไป ๑ นาที ผู้ที่ไม่พร้อมลงแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทันที
(๑๑) นักกีฬาจะต้องแสดงตัวตนในสนามแข่งขันถึงแม้จะรายงานตัวแล้วก็ตาม
ถ้านักกีฬาคนใดไม่แสดงตัวให้ถือว่านักกีฬาผู้นั้นสละสิทธ์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน
(๑๒) ผู้จัดการทีม หรือผู้แทนทีมต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
กาหนดหากไม่มีการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ให้อนุกรรมการทารายงานให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบและ
พิจารณาต่อไป
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(๑๓) นักกีฬาควรทาความเคารพคู่แข่งขัน และผู้ฝึกสอนของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งก่อน
และหลังการแข่งขัน
(๑๔) ผู้ฝึกสอนควรทาความเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน
(๑๕) ตลอดเวลาที่ดาเนินการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคน
ต้องประพฤติตนให้เหมาะสม หากมีการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมคณะอนุกรรมการอานวยการแข่งขันจะพิจารณาโทษ
ตามสมควรแต่กรณี
(๑๖) ทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ส่วนทีม
ที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
ข้อ ๙ การกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดแข่งขัน
ข้อ ๑๐ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๑๐.๑ ให้นักกีฬาแต่งกายในชุดแข่งขันที่ต้นสังกัดจัดให้เท่านั้นแต่ต้องไม่ขัดระเบียบสมาคม
คาราเต้แห่งประเทศไทย
๑๐.๒ การแต่งกายของนักกีฬา (Dressing)
(๑) นักกีฬาจะต้องใส่เสื้อคาราเต้ (KARATE GI) ไม่มีแถบหรือลวดลาย
แต่อนุญาตให้ติดสัญลักษณ์ หรือธงประจาจังหวัด ขนาดไม่เกิน ๑๐×๑๐ เซนติเมตร บนหน้าอกด้านซ้าย ป้าย
สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตชุดต้องติดอยู่ตาแหน่งที่กาหนด คือมุมขวาล่างของเสื้อคาราเต้ หรือช่วงเอวของกางเกง
ส่วนหมายเลขประจาตัวของผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่กาหนดโดยคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องติดด้านหลัง
เสื้อนักกีฬาทั้งสอง โดยต้องผูกสายคาดเอวคนละสี ฝ่ายหนึ่งผูกสีแดง อีกฝ่ายหนึ่งผูกสีน้าเงิน สายคาดเอวต้องมี
ความกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร และเมื่อผูกปมแล้วจะต้องเหลือชายลงมาอีกประมาณ ๑๕ เซนติเมตร
(๒) ป้ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้สนับสนุนที่ติดบนเสื้อนักกีฬาจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน (Directing Committee) เสมอ
(๓) หลังจากที่สวมเสื้อคาราเต้ และผูกสายคาดเอวแล้วชายเสื้อจะต้องยาวปิดสะโพก
พอดีและต้องไม่ยาวเกินกว่า ๓ ใน ๔ ของต้นขาของผู้สวม ให้ผู้แข่งขันหญิงสวมเสื้อยืดสีขาวล้วนข้างในเสื้อคาราเต้
(๔) แขนเสื้อต้องไม่ยาวเลยเกินครึ่งของปลายแขน (โฟร์อาร์ม) และห้ามพับแขนเสื้อ
(๕) กางเกงต้องมีความยาวคลุม ๒ ใน ๓ ของแข้งผู้สวม (ระหว่างหัวเข่าและข้อเท้า)
และห้ามพับขากางเกง
(๖) นักกีฬาต้องรักษาความสะอาดของเส้นผม และตัดให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรค
ในการแข่งขัน ห้ามคาดผ้าคาดศีรษะ (HACHIMAKI), ที่คาดผม , กิ๊บโลหะ แต่ในการแข่งขันแบบท่ารา (KATA)
อนุโลมให้ติดกิ๊บผมให้เรียบร้อยได้ กรรมการชี้ขาดมีสิทธิ์ที่จะให้นักกีฬาที่ผมยาวเกินไป สกปรกและไม่เรียบร้อย
ออกจากการแข่งขันได้
(๗) ให้นักกีฬาตัดเล็บสั้น ห้ามใส่เครื่องประดับโลหะ หรือเครื่องประดับอื่น ๆ
ที่อาจทาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ การสวมที่จัดฟันที่เป็นโลหะอนุญาตให้ใส่ได้ แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการบาดเจ็บขึ้น
(๘) ห้ามสวมแว่นตาขณะแข่งขัน ให้ใส่คอนแทคเลนส์แบบอ่อนได้ แต่หากเกิดการ
บาดเจ็บขึ้น คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบ

๖

(๙) นักกีฬาต้องแต่งกาย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
ควบคุมการตัดสินเท่านั้น ส่วนนักกีฬาสามารถใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นที่ผ่านการอนุมัติได้
(๑๐) การใช้ผ้าพันแผล, แผ่นปิดแผล เนื่องจากการบาดเจ็บจะต้องผ่าน
การอนุญาตจากกรรมการผู้ชี้ขาดโดยการเห็นชอบจากแพทย์สนาม
(๑๑) ผู้ฝึกสอน (Coach) จะต้องสวมชุดวอร์มไม่สวมรองเท้าแตะ และ คล้องบัตร
ประจาตัวที่ออกให้สาหรับการแข่งขันตลอดเวลา
๑๐.๓ ข้อกาหนดอุปกรณ์การแข่งขัน
(๑) อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาคาราเต้โดต้องได้มาตรฐานตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ใน
กติกาคาราเต้โดในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดแล้วแต่กรณี
(๒) การใช้อุปกรณ์เพื่อการแข่งขันต้องได้มาตรฐานตามข้อกาหนดในกติกาคาราเต้โด
หากมีปัญหาใดให้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒
คาอธิบายเพิ่มเติม
๑. การสวมใส่สิ่งอื่นๆ อันเนื่องมาจากการนับถือศาสนา หรือความเชื่อทางศาสนา
เช่น ผ้าคลุมศีรษะของผู้นับถือศาสนาอิสลาม นักกีฬาจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการตัดสินล่วงหน้าก่อน
วันเริ่มการแข่งขัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ นักกีฬาจะไม่ได้รับอนุมัติให้สวมใส่สิ่งดังกล่าวหากแจ้งแบบกะทันหัน
๒. หากนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนแต่งกายไม่ถูกตามกฎ จะต้องทาการแต่งกายใหม่
ให้เรียบร้อยโดยเร็วภายใน ๑ นาที มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
ข้อ ๑๑ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ ๑๒ การประท้วงและการอุทธรณ์
๑๒.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒.๒ การยื่นประท้วงเทคนิคกีฬาให้ประท้วงภายใน ๓๐ นาทีหลังจากการประกาศผล
การแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข้อ ๑๓ การลงโทษ
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา โรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๐
รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

๗

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปลวัชร รุจิรกาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐

