ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ประจาปี พ.ศ. 25๖๑
---------------------------------------------เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ นั กเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๒๙ ได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา อันเป็นส่วนหนึ่งของการพลศึกษาที่มุ่งการพัฒนาสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ทั้งมีระเบียบ
วินัย มีน้าใจนักกีฬ า และเพื่อให้การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๙ ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ว่าด้วย การแข่งขัน
กีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๙” หมายถึง การแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙
“นักเรียน” หมายถึง บุคคลที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙
“โรงเรียน” หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙
“สหวิทยาเขต” หมายถึง สหวิทยาเขตตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอานาจเจริญ
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม 2560 รวมจานวน ๑๓ สหวิทยาเขต คือ
(1) สหวิ ทยาเขต 1 เมื อ ง 1 จ านวน ๗ โรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย โรงเรีย นเบ็ ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพ วัน
วิทยา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา โรงเรียนดงยางวิทยาคม และโรงเรียนศรีน้าคาศึกษา
(2) สหวิ ทยาเขต ๒ เมือง ๒ จานวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้ว ย โรงเรี ยนนารีนุกู ล โรงเรีย น
ปทุมพิทยาคม โรงเรียนนารีนุกูล ๒ โรงเรียนหนองขอนวิทยา โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนดอนมดแดง
วิทยาคม และโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
(3) สหวิทยาเขต ๓ เขื่องใน จานวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร โรงเรียน
บ้านไทยวิทยาคม โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี โรงเรียนสหธาตุศึกษา และโรงเรียน
เก่าขามวิทยา
(4) สหวิทยาเขต ๔ ตระการพืชผล จานวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา โรงเรียนขุมคาวิทยาคาร โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร โรงเรียนสะพือวิทยาคาร และโรงเรียน
โนนกุงวิทยาคม
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โรงเรียนพังเคนพิทยา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ และโรงเรียนพะลานวิทยาคม
(6) สหวิทยาเขต ๖ ศรี เมืองใหม่ จานวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสิรินธร
วิทยานุสรณ์ โรงเรียนโขงเจียมพิทยาคม และโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
(7) สหวิทยาเขต ๗ วาริ น จานวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้ว ย โรงเรียนลื อคาหาญวารินช าราบ
โรงเรียนสาโรงวิทยาคาร โรงเรียนสว่างวีระวงค์ โรงเรียนวารินชาราบ โ0รงเรียนห้วยขะยุงวิทยา โรงเรียนโคกสว่าง
คุ้มวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิจิตราพิทยา
(8) สหวิทยาเขต ๘ เดชอุดม จานวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนท่าโพธิ์ศรี
พิทยา โรงเรียนทุ่งศรีอุดม โรงเรียนนากระแซงศึกษา โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โรงเรียนนาส่วงวิทยา และโรงเรียน
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
(9) สหวิทยาเขต ๙ บุณฑริก จานวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้ว ย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา โรงเรียนน้ายืนวิทยา โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
และโรงเรียนอ่างศิลา
(10) สหวิทยาเขต ๑ เมืองอานาจ จานวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอานาจเจริญ โรงเรียน
เสนางคนิคม โรงเรียนนาวังวิทยา โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา โรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคม และโรงเรียนคึมใหญ่
วิทยา
(11) สหวิทยาเขต ๒ ปทุมราชวงศา จานวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนปทุมราชวงศา
โรงเรียนลือวิทยาคม โรงเรียนชานุมานวิทยาคม โรงเรียนคาเขื่อนแก้ววิทยาคม และโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
(12) สหวิทยาเขต ๓ หัวตะพาน จานวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
โรงเรี ย นน้ าปลี กศึกษา โรงเรีย นนาจิ กพิทยาคม โรงเรียนศรีเจริญศึกษา โรงเรียนจิกดู่วิทยา และโรงเรียนนายม
วิทยาคาร
(13) สหวิทยาเขต ๔ พนา จานวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพนาศึกษา โรงเรียนศรีคูณ
วิทยบัลลังก์ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โรงเรียนลืออานาจวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมแมด
“ประธานสหวิทยาเขต” หมายถึง ประธานสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบดาเนินการ เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในระดับสหวิทยาเขต ตาม
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 และ
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอานาจเจริญ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม 2560 จานวน
๑๓ สหวิทยาเขต
“คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน” หมายถึง คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันกีฬา
และกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
“คณะกรรมการจัดการแข่งขัน” หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
“ชนิดกีฬา” หมายถึง กีฬาที่กาหนดให้มีในการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
“ประเภทกีฬา” หมายถึง กีฬาที่จัดให้มกี ารแข่งขันย่อยของชนิดกีฬานั้น ๆ
ข้อ 4 ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี้
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ข้อ 5 ให้มีการจัดแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจาทุกปี
ข้อ 6 ชนิดกีฬา ประเภทกีฬาหรือรุ่น ที่จะจัดให้มีการแข่งขัน และข้อกาหนดการแข่งขันแต่ละชนิด
กีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้เป็นไป
ตามที่ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ กาหนด โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต ๒๙ จะประกาศให้ ส หวิ ทยาเขตและโรงเรีย นทราบล่ ว งหน้ าก่ อนการแข่ งขันฯ ในระดับ ส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน (ให้มีผลนับจากปี พ.ศ. 256๑ เป็นต้นไป)
ข้อ 7 การแบ่งรุ่นอายุนักกีฬา ให้นับปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ โดยยึดตามข้อกาหนดการแข่งขันของแต่ละ
ชนิดกีฬา
ข้อ 8 การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้
ดาเนินการ ๒ ระดับ ดังนี้
8.๑ ระดับสหวิทยาเขต ให้สหวิทยาเขตดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ตามชนิดกีฬาที่
สานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ กาหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม
เพื่ อคั ดเลื อ กนั ก กีฬ าเป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขัน กีฬ าและกรีฑ านั กเรี ยนสั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๙
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และรวบรวมข้อมูล รายชื่อ หลักฐานของนักกีฬา ผู้ผ่านการคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันจากสหวิทยาเขต และดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตามชนิดกีฬาที่กาหนด เพื่อค้นหา
นักกีฬาผู้ช นะเลิ ศระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา โดยส่ งรายชื่อพร้อมส าเนาเอกสารหลั กฐานแสดงตนของนักกีฬ า ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ซึ่งนักกีฬา จะได้รับมอบเกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัล จากประธาน
ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ข้อ 9 กรณีที่แพทย์หรือพยาบาลประจาสนามตรวจ พบว่า นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพไม่
แข็งแรง หรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะสมกับการแข่งขันตามประเภทกีฬา หรือรุ่น หรือชนิดกีฬานั้น หรือมีอาการ
บาดเจ็บจนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป ให้นักกีฬาผู้นั้นหยุดการแข่งขันทันที
หมวด 2
คณะกรรมการ
ข้อ 10 ในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ให้มีคณะกรรมการ 2 คณะ ดังนี้
10.1 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน
10.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 2 คณะอยู่ในตาแหน่งจนกว่าการดาเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับ
การแข่งขันนั้น ๆ จะเสร็จสิ้น
ข้อ 11 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย

-411.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 เป็นประธานกรรมการ
1๑.2 ระดับสหวิทยาเขต ให้ประธานสหวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ
โดยให้อานาจประธานคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันในแต่ละระดับ แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามความเหมาะสม
ข้อ 12 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
12.1 เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12.2 วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
12.3 วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในระเบียบนี้
12.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อ
ดาเนินการกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นประโยชน์แห่งการจัดการแข่งขัน
คาวินิจฉัย มติ คาสั่งของคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันให้เป็นที่สุด
ข้อ 13 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
13.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานกรรมการ
13.2 ระดับสหวิทยาเขต ให้คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันในระดับสหวิทยาเขต
ดาเนินการแต่งตั้งตามความเหมาะสม
ข้อ 14 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
14.1 จัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
14.2 เสนอปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อให้คณะกรรมการ
อานวยการวินิจฉัย
14.3 รายงานคณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขันในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคล หรือคณะ
บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
14.4 ดาเนินการจัดทาเกี่ยวกับหลักฐานการแข่งขัน ได้แก่ ใบสมัคร รายชื่อ ทะเบียน
รูปถ่าย บัตรประจาตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขัน รวมทั้งการสรุปผล และประเมินการแข่งขัน
หมวด 3
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑาสังกัดนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๙ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
15.1 เป็นนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
15.2 ได้เข้าศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนถึงวันสมัคร
15.3 มีอายุไม่เกิน 18 ปี นับจนถึงวันสิ้นปีของปีที่สมัครเข้าแข่งขัน
15.4 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

-515.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ต้องได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันตาม ข้อ 8
15.6 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดการแข่งขันของชนิดกีฬานั้น ๆ
หมวด 4
การสมัครเข้าแข่งขัน
ข้อ 16 การสมัครเข้าแข่งขันของนักกีฬา มีข้อกาหนด ดังนี้
16.1 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในนามตัวแทนของสหวิทยาเขต ได้เพียงหนึ่งสหวิทยาเขตเท่านั้น
16.2 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้คนละไม่เกิน ๒ ชนิดกีฬา (อายุน้อยสามารถแข่งกับรุ่นอายุมากกว่าได้ แต่อายุ
มากกว่าไม่สามารถแข่งขันกับรุ่นอายุน้อยได้) โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
16.2.1 สมัครประเภทบุคคลได้ทั้ง ๒ ชนิดกีฬา
16.2.2 สมัครประเภทบุคคลได้ ๑ ชนิดกีฬา และประเภททีมได้ ๑ ชนิดกีฬา
16.2.3 สมัครประเภททีมได้ทั้ง ๒ ชนิดกีฬา (ทั้งนี้ให้ยึดตามข้อกาหนดของชนิด
กีฬานั้นด้วยว่ายินยอมให้เข้าแข่งขันได้ทั้ง 2 ชนิดกีฬา)
ข้อ 17 เอกสารและหลักฐานการสมัครเข้าแข่งขัน มีดังนี้
17.1 ใบสมัคร ประกอบด้วย ชนิดกีฬ า ประเภทกีฬา ลายมือชื่อผู้สมัคร คายินยอมจาก
ผู้ปกครอง และคายินยอมจากผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
17.2 สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของนักกีฬา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
ผู้รับรอง
๑7.3 รูปถ่ายของนักกีฬา (อายุของรูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ติดลงบนใบสมัครเข้าแข่งขัน
๑7.4 เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามข้อกาหนดของแต่ละชนิดกีฬา
ข้ อ 18 เมื่ อ ส่ ง ทะเบี ย นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของนั ก กี ฬ าให้ แ ก่ ค ณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น แล้ ว จะ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ มเติม หรือสั บเปลี่ ยนตัว นักกีฬ าไม่ได้ เว้นแต่เป็นการแก้ไขความผิ ดพลาดเล็กน้อยในเรื่อง
การพิมพ์รายชื่อหรือนามสกุลผิดเท่านั้น
หมวด 5
รางวัลการแข่งขัน
ข้อ 19 รางวัลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๙ ระดับสานักงานเขต และระดับสหวิทยาเขต ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๙ และสหวิทยาเขตดาเนินการตามความเหมาะสม
ข้อ 20 รางวัลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
20.1 รางวัลสาหรับประเภทบุคคล ที่มอบให้ไว้เป็นกรรรมสิทธิ์ มีดังนี้
20.1.1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

-620.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
20.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร
20.2 รางวัลสาหรับประเภททีม ที่มอบให้ไว้เป็นกรรรมสิทธิ์ มีดังนี้
20.2.1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
20.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
20.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร
20.3 รางวัลระดับสหวิทยาเขต สาหรับประเภทบุคคล และประเภททีมทุกรางวัลเป็นเกียรติบัตร
หมวด 6
การประท้วง
ข้อ 21 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ประกอบด้วย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ชนิ ดนั้ น เป็ นประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนั้น ผู้จัดการทีมทุกทีมยกเว้นคู่กรณี เป็น
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 22 การประท้วงให้ปฏิบัติดังนี้
22.1 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้หัวหน้าคณะนักกีฬาเป็นผู้ยื่นประท้วงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
22.2 การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกาหนดการแข่งขันชนิดกีฬา
นั้น ๆ กาหนดไว้ โดยให้ผู้จัดการทีมยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง
ข้อ 23 ให้ คณะกรรมการพิจ ารณาการประท้ว ง มีอานาจพิจ ารณาการประท้ว ง คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงให้เป็นที่สุด
หมวด 6
บทลงโทษ
ข้อ 24 เมื่อปรากฏว่าโรงเรียน หรือสหวิทยาเขตใดนานักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติตาม ระเบียบนี้ลง
แข่งขัน ให้ปรับนักกีฬาของโรงเรียน หรือสหวิทยาเขตนั้น เป็นแพ้ตลอดการแข่งขันในรอบนั้น พร้อมตัดสิทธิ์ออกจาก
การแข่งขัน และห้ามทีมนั้น ตลอดจนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมเข้าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในปีการแข่งขันต่อไป มีกาหนดไม่เกิน ๑ ปี
ข้อ 25 นักกีฬาคนใด หรือทีมใด ไม่ไปทาการแข่งขัน โดยไม่แจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ให้
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนถึงเวลาแข่งขัน จะตัดสิทธิ์นักกีฬาคนนั้นหรือทีมนั้น ออกจากการแข่งขัน
ประจาปี และห้ามนักกีฬาคนนั้น หรือทีมนั้น ตลอดจนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมเข้าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬานักเรียนและ
กรีฑานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในปีต่อไป มีกาหนดไม่เกิน 1 ปี
ข้อ 26 ในการแข่งขัน ถ้านักกีฬา หรือทีมที่ลงทาการแข่งขัน มีเจตนาผละออกจากการแข่งขัน ที่
กาลังดาเนินการอยู่หรือแสดงเจตนาที่ไม่ร่วมการแข่งขันก่อนสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน ให้ถือว่านักกีฬาหรือทีมดังกล่าว
ผิดมารยาทอย่างร้ายแรงให้ปรับนักกีฬาหรือทีมดังกล่าวแพ้ในการแข่งขันในครั้งนั้น และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
พร้อมทั้งห้ามนักกีฬา หรือทีมดังกล่าว ตลอดจนผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมเข้าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในปีต่อไป มีกาหนดไม่เกิน 1 ปี ถ้าเป็นการกระทาในรอบชิง
ชนะเลิศ บุคคลหรือทีม ทาความผิดจะไม่ได้รับรางวัลและตาแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น

-7ข้อ 27 นักกีฬาที่แสดงกิริยา วาจา และประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือเล่นรุนแรง ผิดมารยาท จนถูก
กรรมการผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน เป็นการผิดวิสัยของนักกีฬาที่ดี ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณา
ลงโทษ โดยห้ามลงทาการแข่งขันในครั้งถัดไป หรือห้ ามลงทาการแข่งขันชั่วระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม มารยาทและยกระดั บ มาตรฐานของกี ฬ าและกรี ฑ านั ก เรี ย นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้สูงขึ้น
ข้อ ๒๘ หากปรากฏในเวลาต่อมาว่าบุคคลหรือทีมที่ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ ปฏิบัติผิดระเบียบ
และข้อกาหนด ให้เพิกถอนตาแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศของบุคคลหรือทีมนั้น พร้อมกับเรียกรางวัลคืน และเลื่อน
บุคคลหรือทีมที่ชนะในลาดับถัดไปขึ้นรับรางวัลแทน โดยการประกาศของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้อ 29 หากมีก รณีใ ดนอกเหนือ จากที่ก าหนดไว้ในระเบีย บนี้ ให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
มัธ ยมศึกษา เขต ๒๙ เป็ น ผู้ วินิ จ ฉัย ชี้ข าดตามความเหมาะสม คาวินิจฉัยชี้ข าดของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้ถือเป็นยุติไม่มีการอุทธรณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิทยา ไชยมงคล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

