
 
ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ 

---------------------------------------------- 
 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ได้     
เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา  อันเป็นส่วนหนึ่งของการพลศึกษาที่มุ่งการพัฒนาสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ทั้งมีระเบียบ
วินัย มีน้ าใจนักกีฬา และเพ่ือให้การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต ๒๙ ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ว่าด้วย การแข่งขัน
กีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
   “การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต ๒๙” หมายถึง การแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
  “นักเรียน” หมายถึง บุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
  “โรงเรียน” หมายถึง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
   “สหวิทยาเขต” หมายถึง สหวิทยาเขตตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี 
ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอ านาจเจริญ   
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม 2560 รวมจ านวน ๑๓ สหวิทยาเขต คือ 
  (1) สหวิทยาเขต 1 เมือง 1  จ านวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
วิทยา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา โรงเรียนดงยางวิทยาคม  และโรงเรียนศรีน้ าค าศึกษา  
  (2) สหวิทยาเขต ๒ เมือง ๒  จ านวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนารีนุกูล  โรงเรียน     
ปทุมพิทยาคม  โรงเรียนนารีนุกูล ๒  โรงเรียนหนองขอนวิทยา  โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนดอนมดแดง
วิทยาคม และโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 
  (3) สหวิทยาเขต ๓ เขื่องใน  จ านวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  โรงเรียน
บ้านไทยวิทยาคม  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม  โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี  โรงเรียนสหธาตุศึกษา และโรงเรียน   
เก่าขามวิทยา 
  (4) สหวิทยาเขต ๔ ตระการพืชผล  จ านวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา โรงเรียนขุมค าวิทยาคาร โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร โรงเรียนสะพือวิทยาคาร และโรงเรียน
โนนกุงวิทยาคม 
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  (5) สหวิทยาเขต ๕ เขมราฐ  จ านวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
โรงเรียนพังเคนพิทยา  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  และโรงเรียนพะลานวิทยาคม 
  (6) สหวิทยาเขต ๖ ศรีเมืองใหม่ จ านวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา  โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนสิรินธร 
วิทยานุสรณ์  โรงเรียนโขงเจียมพิทยาคม และโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 
  (7) สหวิทยาเขต ๗ วาริน จ านวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 
โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร  โรงเรียนสว่างวีระวงค์  โรงเรียนวารินช าราบ  โ0รงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  โรงเรียนโคกสว่าง
คุ้มวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
  (8) สหวิทยาเขต ๘ เดชอุดม จ านวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนท่าโพธิ์ศรี
พิทยา  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม  โรงเรียนนากระแซงศึกษา  โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โรงเรียนนาส่วงวิทยา และโรงเรียน
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 
  (9) สหวิทยาเขต ๙ บุณฑริก จ านวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  
โรงเรียนนาจะหลวย  โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา โรงเรียนน้ ายืนวิทยา  โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 
และโรงเรียนอ่างศิลา 
  (10) สหวิทยาเขต ๑ เมืองอ านาจ จ านวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอ านาจเจริญ โรงเรียน
เสนางคนิคม  โรงเรียนนาวังวิทยา โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา โรงเรียนอ านาจเจริญพิทยาคม และโรงเรียนคึมใหญ่
วิทยา 
  (11) สหวิทยาเขต ๒ ปทุมราชวงศา จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนปทุมราชวงศา 
โรงเรียนลือวิทยาคม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม โรงเรียนค าเข่ือนแก้ววิทยาคม และโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 
  (12) สหวิทยาเขต ๓ หัวตะพาน จ านวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
โรงเรียนน้ าปลีกศึกษา โรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนศรีเจริญศึกษา โรงเรียนจิกดู่วิทยา และโรงเรียนนายม    
วิทยาคาร 
  (13) สหวิทยาเขต ๔ พนา จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพนาศึกษา โรงเรียนศรีคูณ
วิทยบัลลังก์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์  โรงเรียนลืออ านาจวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมแมด  
  “ประธานสหวิทยาเขต” หมายถึง ประธานสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบด าเนินการ เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ในระดับสหวิทยาเขต ตาม
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 และ
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอ านาจเจริญ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม 2560 จ านวน 
๑๓ สหวิทยาเขต 
  “คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน” หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันกีฬา
และกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
  “คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
  “ชนิดกีฬา” หมายถึง กีฬาที่ก าหนดให้มีในการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
  “ประเภทกีฬา” หมายถึง กีฬาที่จัดให้มกีารแข่งขันย่อยของชนิดกีฬานั้น ๆ 
  ข้อ 4 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 5 ให้มีการจัดแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี 
  ข้อ 6 ชนิดกีฬา ประเภทกีฬาหรือรุ่น ที่จะจัดให้มีการแข่งขัน และข้อก าหนดการแข่งขันแต่ละชนิด
กีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้เป็นไป
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ก าหนด โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต ๒๙ จะประกาศให้สหวิทยาเขตและโรงเรียนทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขันฯ ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน (ให้มีผลนับจากปี พ.ศ. 256๑ เป็นต้นไป) 
  ข้อ 7 การแบ่งรุ่นอายุนักกีฬา ให้นับปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ โดยยึดตามข้อก าหนดการแข่งขันของแต่ละ
ชนิดกีฬา 
  ข้อ 8 การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้
ด าเนินการ ๒ ระดับ ดังนี้ 
   8.๑ ระดับสหวิทยาเขต  ให้สหวิทยาเขตด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ตามชนิดกีฬาที่
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม 
เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และรวบรวมข้อมูล รายชื่อ หลักฐานของนักกีฬา ผู้ผ่านการคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันจากสหวิทยาเขต และด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตามชนิดกีฬาที่ก าหนด เพ่ือค้นหา
นักกีฬาผู้ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส่งรายชื่อพร้อมส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของนักกีฬา ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งนักกีฬา จะได้รับมอบเกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัล จากประธาน
ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  
  ข้อ 9 กรณีท่ีแพทย์หรือพยาบาลประจ าสนามตรวจ พบว่า นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพไม่
แข็งแรง หรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะสมกับการแข่งขันตามประเภทกีฬา หรือรุ่น หรือชนิดกีฬานั้น หรือมีอาการ
บาดเจ็บจนไม่สามารถเขา้ร่วมการแข่งขันต่อไป ให้นักกีฬาผู้นั้นหยุดการแข่งขันทันที 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการ 

 
  ข้อ 10 ในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ให้มีคณะกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ 
   10.1 คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน 
   10.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งท้ัง 2 คณะอยู่ในต าแหน่งจนกว่าการด าเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับ
การแข่งขันนั้น ๆ จะเสร็จสิ้น 
  ข้อ 11 คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
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   11.1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 เป็นประธานกรรมการ 
   1๑.2 ระดับสหวิทยาเขต  ให้ประธานสหวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ 
  โดยให้อ านาจประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขนัในแต่ละระดับ แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจา้หน้าที่ด าเนินการตามความเหมาะสม 
  ข้อ 12 คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   12.1 เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
   12.2 วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
   12.3 วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ 
   12.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือ
ด าเนินการกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเป็นประโยชน์แห่งการจัดการแข่งขัน 
  ค าวินิจฉัย มติ ค าสั่งของคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันให้เป็นที่สุด 
  ข้อ 13 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   13.1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานกรรมการ 
   13.2 ระดับสหวิทยาเขต ให้คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันในระดับสหวิทยาเขต
ด าเนินการแต่งตั้งตามความเหมาะสม 
  ข้อ 14 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอ านาจหนา้ที ่ดังนี้ 
   14.1 จัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   14.2 เสนอปัญหาที่เกิดข้ึน เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อให้คณะกรรมการ
อ านวยการวินิจฉัย 
   14.3 รายงานคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคล หรือคณะ
บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
   14.4 ด าเนินการจัดท าเกี่ยวกับหลักฐานการแข่งขัน ได้แก่ ใบสมัคร รายชื่อ ทะเบียน     
รูปถา่ย บัตรประจ าตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของนักกีฬาและเจ้าหนา้ที่ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขัน รวมทั้งการสรุปผล และประเมินการแข่งขัน 
 

หมวด 3 
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 
  ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑาสังกัดนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๙ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   15.1 เป็นนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
   15.2 ได้เขา้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนถึงวันสมัคร 
   15.3 มีอายุไม่เกิน 18 ปี นับจนถึงวันสิ้นปีของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน 
   15.4 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขนักีฬาและกรีฑานักเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
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   15.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ต้องได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันตาม ข้อ 8 
   15.6 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดการแข่งขันของชนิดกีฬานั้น ๆ 
 

หมวด 4 
การสมัครเข้าแข่งขัน 

 
  ข้อ 16 การสมัครเข้าแข่งขันของนักกีฬา มีข้อก าหนด ดังนี้ 
   16.1 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในนามตัวแทนของสหวิทยาเขต  ได้เพียงหนึ่งสหวิทยาเขตเทา่นั้น 
   16.2 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้คนละไม่เกิน ๒ ชนิดกีฬา (อายุน้อยสามารถแข่งกับรุ่นอายุมากกว่าได้ แต่อายุ
มากกว่าไม่สามารถแข่งขันกับรุ่นอายุน้อยได้) โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 
    16.2.1 สมัครประเภทบุคคลได้ท้ัง ๒ ชนิดกีฬา 
    16.2.2 สมัครประเภทบุคคลได้ ๑ ชนิดกีฬา และประเภททีมได้ ๑ ชนิดกีฬา 
    16.2.3 สมัครประเภททีมได้ทั้ง ๒ ชนิดกีฬา (ท้ังนี้ให้ยึดตามข้อก าหนดของชนิด
กีฬานั้นด้วยว่ายินยอมให้เข้าแข่งขันได้ทั้ง 2 ชนิดกีฬา) 
  ข้อ 17 เอกสารและหลักฐานการสมัครเข้าแข่งขัน มีดังนี้ 
   17.1 ใบสมัคร ประกอบด้วย ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา ลายมือชื่อผู้สมัคร ค ายินยอมจาก
ผู้ปกครอง และค ายินยอมจากผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
   17.2 ส าเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของนักกีฬา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ เป็น   
ผู้รับรอง 
   ๑7.3 รูปถา่ยของนักกีฬา (อายุของรูปถา่ยไมเ่กิน ๖ เดือน) ติดลงบนใบสมัครเข้าแข่งขัน 
   ๑7.4 เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามข้อก าหนดของแต่ละชนิดกีฬา 
  ข้อ 18 เมื่อส่งทะเบียนบัญชีรายชื่อของนักกีฬาให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว จะ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม หรือสับเปลี่ยนตัวนักกีฬาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการแก้ไขความผิดพลาดเล็กน้อยในเรื่อง    
การพิมพ์รายชื่อหรือนามสกุลผิดเท่านั้น 
 

หมวด 5 
รางวัลการแข่งขัน 

 
  ข้อ 19  รางวัลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๙  ระดับส านักงานเขต และระดับสหวิทยาเขต  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา     
เขต ๒๙ และสหวิทยาเขตด าเนินการตามความเหมาะสม 
  ข้อ 20 รางวัลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   20.1 รางวัลส าหรับประเภทบุคคล ที่มอบให้ไว้เป็นกรรรมสิทธิ์ มีดังนี้ 
    20.1.1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร  
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    20.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร  
    20.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 
   20.2 รางวัลส าหรับประเภททีม ที่มอบให้ไว้เป็นกรรรมสิทธิ์ มีดังนี้ 
    20.2.1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
    20.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร  
    20.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 
   20.3 รางวัลระดับสหวิทยาเขต ส าหรับประเภทบุคคล และประเภททีมทุกรางวัลเป็นเกียรติบัตร 
  

หมวด 6 
การประท้วง 

 
  ข้อ 21 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ประกอบด้วย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ชนิดนั้น เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนั้น ผู้จัดการทีมทุกทีมยกเว้นคู่กรณี เป็น
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ข้อ 22 การประท้วงให้ปฏิบัติดังนี้ 
   22.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้หัวหน้าคณะนักกีฬาเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  
   22.2 การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดการแข่งขันชนิดกีฬา
นั้น ๆ ก าหนดไว้ โดยให้ผู้จัดการทีมยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  
  ข้อ 23 ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง มีอ านาจพิจารณาการประท้วง ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นที่สุด 
 

หมวด 6 
บทลงโทษ 

 
  ข้อ 24 เมื่อปรากฏว่าโรงเรียน หรือสหวิทยาเขตใดน านักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติตาม ระเบียบนี้ลง
แข่งขัน ให้ปรับนักกีฬาของโรงเรียน หรือสหวิทยาเขตนั้น เป็นแพ้ตลอดการแข่งขันในรอบนั้น พร้อมตัดสิทธิ์ออกจาก
การแข่งขัน และห้ามทีมนั้น ตลอดจนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมเข้าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในปีการแข่งขันต่อไป มีก าหนดไม่เกิน ๑ ปี 
  ข้อ 25 นักกีฬาคนใด หรือทีมใด ไม่ไปท าการแข่งขัน โดยไม่แจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ให้
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนถึงเวลาแข่งขัน จะตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นหรือทีมนั้น ออกจากการแข่งขัน
ประจ าปี และห้ามนักกีฬาคนนั้น หรือทีมนั้น ตลอดจนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมเข้าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬานักเรียนและ
กรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในปีต่อไป มีก าหนดไม่เกิน 1 ปี 
  ข้อ 26 ในการแข่งขัน ถ้านักกีฬา หรือทีมที่ลงท าการแข่งขัน มีเจตนาผละออกจากการแข่งขัน ที่
ก าลังด าเนินการอยู่หรือแสดงเจตนาที่ไม่ร่วมการแข่งขันก่อนสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน ให้ถือว่านักกีฬาหรือทีมดังกล่าว
ผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับนักกีฬาหรือทีมดังกล่าวแพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 
พร้อมทั้งหา้มนักกีฬา หรือทีมดังกล่าว ตลอดจนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมเข้าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในปีต่อไป มีก าหนดไม่เกิน 1 ปี ถ้าเป็นการกระท าในรอบชิง
ชนะเลิศ บุคคลหรือทีม ท าความผิดจะไม่ได้รับรางวัลและต าแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น 
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  ข้อ 27 นักกีฬาที่แสดงกิริยา วาจา และประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือเล่นรุนแรง ผิดมารยาท จนถูก
กรรมการผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน เป็นการผิดวิสัยของนักกีฬาที่ดี ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
ลงโทษ โดยห้ามลงท าการแข่งขันในครั้งถัดไป หรือห้ามลงท าการแข่งขันชั่วระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการส่งเสริมมารยาทและยกระดับมาตรฐานของกีฬาและกรีฑานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้สูงขึ้น 
  ข้อ ๒๘ หากปรากฏในเวลาต่อมาว่าบุคคลหรือทีมที่ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ ปฏิบัติผิดระเบียบ 
และข้อก าหนด ให้เพิกถอนต าแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศของบุคคลหรือทีมนั้น พร้อมกับเรียกรางวัลคืน และเลื่อน
บุคคลหรือทีมท่ีชนะในล าดับถัดไปขึ้นรับรางวัลแทน โดยการประกาศของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ข้อ 29 หากมีกรณีใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม ค าวินิจฉัยชี้ขาดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้ถือเป็นยุติไม่มีการอุทธรณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
    ประกาศ   ณ วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(นายพิทยา ไชยมงคล) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 


