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ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาเอแมท กีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 46 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
………………………………….  

เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาเอแมท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย จึงก าหนดให้การจัดการแข่งขันกีฬาเอแมท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 ด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
1.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559    
1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน  ซึ่งสมาคมกีฬาครอสเวิร์ด เอแม็ท ค าคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย  

ก าหนดใช้ในปัจจุบัน  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน 

2.1 ทีม ชาย – หญิง 
2.2 คู ่ ชาย – หญิง 
2.3 คู่ผสม 
2.4 บุคคลเดี่ยว ชาย – หญิง 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ว่าด้วย   

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 
ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

4.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีจ านวนรวมกันของประเภท 
เป็นนักกีฬาชาย ไม่เกิน 8 คน และ นักกีฬาหญิง ไม่เกิน 8 คน 

4.2 ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง  ให้แต่ละสถาบันส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีมในแต่
ละทีมต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 4 คน อย่างน้อย 3 คน (การส่งนักกีฬาลงท าการแข่งขันประเภททีม แต่ละสถาบันจะส่ง
ได้ไม่เกิน 3 คน และให้พิจารณาจากผลการแข่งขันของนักกีฬา 3 คน) 

4.3 ประเภทคู่ ชาย คู่หญิ ง และ คู่ ผสม ให้แต่ละสถาบันส่ง เข้ าแข่ งขันได้ประเภท 
ละไม่เกิน 2 คู่ 

4.4 ประเภทบุคคลเดี ่ยวชาย และ บุคคลเดี ่ยวหญิง ให้แต่ละสถาบันส่งเข้าแข่งขันได้
ประเภทละไม่เกิน 2 คน 
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4.5 ให้แต่ละสถาบันยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันประเภทคู่ชาย , คู่หญิง, คู่ผสม 
และประเภทบุคคล ก่อนการแข่งขันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนด ทั้งนี้จะต้อง  
ไม่เกินจ านวนคู่หรือบุคคลที่สถาบันนั้น แจ้งความจ านงเขา้ร่วมการแข่งขัน 

4.6 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 2 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คนและผู้ฝึกสอน 1 คน 
ข้อ 5. วิธีจัดการแข่งขัน 

ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ในการแข่งขัน ตามความจ าเป็น 

 5.1 การแข่งขันก าหนดจัดแข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง คู่ผสม คู่ชาย กับ คู่หญิง และ
ประเภทบุคคลชาย กับบุคคลหญิง 

ข้อ 6. ก าหนดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

เพ่ือความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ก าหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการแข่งขัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
7.1 ชุดแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์ และ

กางเกงขาสั้นโดยเด็ดขาด 
7.2 ตลอดเวลาการแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
7.3 อุปกรณ์การแข่งขัน หมายรวมถึง ชุดกระดานแข่งขัน ใบจดคะแนน และอุปกรณ์จับเวลา  

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกีฬาครอสเวิร์ด เอแม็ท  
ค าคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 

ข้อ 8. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
8.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน โดยเคร่งครัด 
8.2 ผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุ  

อันสมควร หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือตามค าสั่งกรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับ
เป็นแพ้และตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อ
พิจารณาโทษต่อไป 

8.3 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและ
ต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
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8.4 ห้ามน าอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณแข่งขันโดยเด็ดขาด 
8.5 ไม่อนุญาตให้ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณสนาม แข่งขัน

โดยเด็ดขาด 
8.6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหาก
เห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติม
ต่อไป 

ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด 11  และหมวด 12  แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 

ข้อ 11. รางวัลการแข่งขัน 
ให้สถาบันเจ้าภาพ  จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีลงท าการแข่งขันจริง  ดังนี้ 
รางวัลที่  1 เหรียญชุบทอง  พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลที่  2 เหรียญชุบเงิน  พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลที่  3 เหรียญชุบทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร 

ข้อ 12. ในกรณีที ่ม ีป ัญหาเกี ่ยวกับการใช้ประกาศนี ้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้วินิจฉัย  ชี้ขาด 

ข้อ 13. ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  รักษาการตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ   วันที่   18     กันยายน   พ.ศ. 2561 

 
 
 
                                                                      (รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม ) 

                                                     ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
                                                      คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 


