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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๔ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 

-------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา 

แห่งประเทศไทย ครั้งที ่๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที ่๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที ่๔๔ กีฬาเปตอง 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที ่๔๔ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
๓ .๒ ให้ ใช้ กติกาการแข่ งขันของ สมาคมกีฬาเปตองแห่ งประเทศไทยใน 

พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ๓.๓ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ใช้ระเบียบสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที ่๔๔ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๙ ประเภท 

๔.๑ ประเภทเดี่ยวชาย 
๔.๒ ประเภทเดี่ยวหญิง 
๔.๓ ประเภทคู่ชาย 
๔.๔ ประเภทคู่หญิง 
๔.๕ ประเภทคู่ผสม 
๔.๖ ประเภททีมชาย๓คน 
๔.๗ ประเภททีมหญิง๓คน 
๔.๘ ประเภทshooting ชายนักกีฬาต้องเป็นนักกีฬาที่เล่นในประเภททีมชาย ๓ คน 
๔.๙ ประเภทShootingหญิงนักกีฬาต้องเป็นนักกีฬาที่เล่นในประเภททีมหญิง ๓ คน 

หมายเหตุ ประเภททีม ๓ คนชาย – หญิง ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ ๓ – ๔ คน 
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ให้ เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ , ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบัน 

การพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาเขตละไม่เกิน ๑๒ คน 

ประกอบด้วยนักกีฬาชายไม่เกิน ๖ คนและนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๖ คน 
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมประกอบด้วย 

(๑) ผู้จัดการทีมจ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอนจ านวน ๑ คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจ านวน ๒ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ การจัดการแข่งขันประเภท เดี่ยว (single),  คู่ (double) และ ทีม (team) ใช้

การแข่งขันวิธีเดียวกันคือรอบแรกและรอบสองใช้การแข่งขันแบบแบ่งสายสายละ ๔ ทีมสายที่มีน้อยกว่า  
๔ ทีมให้ใช้ทีมสมมติ (X) ทีมที่พบกับทีมสมมติ (X) ให้ถือว่าชนะผ่าน๑ครั้งโดยเอาทีมที่มีคะแนนเป็นที่๑และที่
๒ของแต่ละสายไปแข่งขันในรอบต่อไปโดยให้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

(๑) การแข่งขันครั้งที ่๑ 
หมายเลข ๑ พบหมายเลข ๒ ในสนามแรกของสาย 
หมายเลข ๓ พบหมายเลข ๔ ในสนามท่ีสองของสาย 
(๒) การแข่งขันครั้งที ่๒ 
ทีมชนะพบทีมชนะในสนามแรกของสายทีมใดชนะจะเข้ารอบเป็นที่ ๑ 

ของสาย 
ทีมแพ้พบทีมแพ้ในสนามท่ีสองของสายทีมใดชนะรอการแข่งขันครั้งที่ ๓ 

ทีมแพ้ตกรอบ 
(๓) การแข่งขันครั้งที่๓ เป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน  

(ชนะ๑ ครั้ง แพ้๑ ครั้ง) แข่งขันในสนามแรกของสายทีมชนะผ่านเข้ารอบเป็นที่๒ของสายทีมแพ้ตกรอบ 
๗.๒ รอบแรกและรอบสองใช้การแข่งขันแบบจ ากัดเวลา (Time limit) ๑ ชั่วโมง 
๗.๓ รอบก่อนรองชนะเลิศ (๘ทีม) ให้ใช้วิธีการจับฉลากประกบคู่แข่งขันท าการ

แข่งขันแบบแพ้คัดออกใช้การแข่งขันแบบจ ากัดเวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที ทีมชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทีมแพ้ 
ตกรอบ ๓ 

๗.๔ รอบรองชนะเลิศให้ใช้วิธีจับสลากประกบคู่แข่งขันท าการแข่งขันแบบแพ้คัด
ออก (ไม่จ ากัดเวลา) ทีมชนะเข้าชิงชนะเลิศทีมแพ้ได้ครองต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ๒ร่วมกัน 
   ๗.๕ รอบชิงชนะเลิศ ท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก(ไม่จ ากัดเวลา) ที่ชนะได้ครอง
ต าแหน่งชนะเลิศ  ทีมแพ้ได้ครองต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๗.๖ คะแนนที่ใช้ในการแข่งขัน 
การแข่งขันรอบแรกและรอบสองใช้การแข่งขันเกมเดียว ๑๑ คะแนน (กรณีหมด

เวลาการแข่งขันทีมใดที่มีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ท าการแข่งขันต่ออีก  ๑ เที่ยว) 
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ใช้การแข่งขันเกมเดียว ๑๓ คะแนน 
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๗.๗ วิธีการจัดการแข่งขันประเภท shooting ชาย – หญิง 
(1) รอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ จะใช้วิธีจับสลากจัดล าดับการแข่งขันจัดแข่งขัน 

แบบยิงเก็บคะแนนทุกคนคัดเลือกนักกีฬาที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่๑ ถึงอันดับที่ ๔ ผ่านเข้าแข่งขันในรอบ
ต่อไปล าดับที่ ๕ –๑๒ ผ่านเข้าตีในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ ล าดับที่ ๑๓–๑๗ ตกรอบถ้าล าดับที่ ๑๒ มีมากกว่า ๑ 
คน ให้ผ่านเข้าไปตีในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒  ทุกคน 
         (2) รอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ จัดแข่งขันแบบยิงเก็บคะแนนทุกคน เริ่มจากคนที่ได้
อันดับที่ ๑๒  เรียงล าดับขึ้นมาจนถึงอันดับที่ ๕ น าผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ ๑–๔ ผ่านเข้ารอบต่อไป โดยให้เป็น
ล าดับที่ ๕ - ๘ ตามล าดับ 

(๒) รอบท่ีสองแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยประกบคู่แข่งขันดังนี้ 
คู่ที๑่ นักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที ่๑ แข่งขันกับนักกีฬาที่ได้ 

คะแนนอันดับที ่๘ 
คู่ที๒่ นักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที ่๔ แข่งขันกับนักกีฬาที่ได้ 

คะแนนอันดับที ่๕ 
คู่ที๓่ นักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที ่๓ แข่งขันกับนักกีฬาที่ได้ 

คะแนนอันดับที ่๖ 
คู่ที๔่ นักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที ่๒ แข่งขันกับนักกีฬาที่ได้ 

คะแนนอันดับที ่๗ 
รอบรองชนะเลิศจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกโดยให้นักกีฬาสลับกันยิง 

ประกบคู่แข่งขันดังนี ้
นักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ที่ ๑ พบนักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ที่ ๒ ที่แข่งขันชนะคู่

ที่ ๓ พบนักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ที่ ๔ นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผู้แพ้ได้รับครอง
ต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน 
   ๗.๘ หลักเกณฑ์ในการจัดล าดับการแข่งขันเปตอง ประเภท shooting  
    การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท shooting ในกรณีมีคะแนนเท่ากัน ไม่สามารถจัด
อันดับได้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑).กรณีคะแนนเท่ากันในรอบคัดเลือก โดยมีจ านวนนักกีฬาครบตามจ านวน 
ต้องการในรอบต่อไปให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑.๑) ให้ดูคะแนนที่ท าได้ในแต่ละครั้ง โดยเริ่มจากที่ท าได้ ๕ คะแนน 
นักกีฬาคนใดท าได้ ๕ คะแนน มากครั้งกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน 

(๑.๒) ให้ดูคะแนนที่ท าได้ในแต่ละครั้ง โดยดูจากคะแนน ๓ คะแนน 
นักกีฬาคนใดท าได้ ๓ คะแนน มากครั้งกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน 

(๑.๓) ให้ดูคะแนนรวมของแต่ละสถานี โดยเลือกคะแนนรวมที่มากที่สุด  
๑ สถานี จาก ๕ สถานี นักกีฬาคนใดมีคะแนนมากกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน      

                                (๑.๔)  น านักกีฬาที่มีคะแนนเท่ากัน มาท าการแข่งขันใหม่ทุกสถานี (แบบ
สลับกันยิง) ที่ระยะ ๗ เมตร (ระยะเดียว) นักกีฬาคนใดท าคะแนนรวมได้มากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า  
ถ้ายังเท่ากันให้แข่งขันที่ระยะ ๗ เมตร (แบบสลับกันยิง) ทุกสถานีอีกครั้ง จนกว่าจะได้ผู้ที่มีคะแนนมากกว่า 
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   (๒) กรณีคะแนนเท่ากันในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ โดยมีจ านวนนักกีฬาเกินกว่าที่
ต้องการในรอบต่อไป ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๒.๑) กรณีจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒การจัดอันดับให้ถือปฏิบัติ 
ตามข้อ (๑.๑) – (๑.๔)  เพราะผู้ตกรอบยังมีโอกาสแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง 
    (๒.๒) กรณีที่ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ หรือกรณีคะแนนเท่ากัน
ในรอบคัดเลือกให้น านักกีฬาที่มีคะแนนเท่ากัน มาท าการแข่งขันใหม่ทุกสถานี (แบบสลับกันยิง) ที่ระยะ ๗ 
เมตร (ระยะเดียว) นักกีฬาคนใดท าคะแนนรวมได้มากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากันให้แข่งขันที่ระยะ 
๗ เมตร (แบบสลับกันยิง) ทุกสถานีอีกครั้ง จนกว่าจะได้ผู้ที่มีคะแนน มากกว่า 
                               (๓) กรณีคะแนนเท่ากันในรอบแพ้คัดออก ให้ถือปฏิบัติตามข้อ (๒.๒) 
                               (๔) กรณีจะท าการแข่งขันในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ โดยก าหนดจ านวนนักกีฬาใน
ล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันหลายคน ให้น ามาแข่งขันด้วยทุกคน 
   (๕) การคิดคะแนนในรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ ให้น าคะแนนที่ท าได้ในรอบคัดเลือกครั้ง
ที่ ๑ มารวมกับคะแนนที่ท าได้ในรอบคัดเลือกครั้งที่  ๒  กรณีที่รวมคะแนนแล้วเท่ากัน นักกีฬาที่ได้คะแนนใน
รอบคัดเลือกครั้งที่ ๑  มากกว่าจะได้ล าดับที่ดีกว่า 
                               (๖) กรณีจัดล าดับส าหรับนักกีฬาที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ (๑.๑) – (๑.๔) 

(7) การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า๓ 
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต 
จึงจะท าการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า๓วิทยาเขตให้ถือเป็นการประลอง 

หมายเหตุ การส่งรายชื่อนักกีฬาให้ส่งรายชื่อนักกีฬาลงท าการแข่งขันในวันที่ท าการ 
แข่งขันแต่ละประเภท ยกเว้นประเภท shooting ให้ส่งก่อนวันท าการแข่งขันอย่างน้อย ๑ วันโดยนักกีฬาที่ลง
ท าการแข่งขันต้องมีชื่ออยู่ในแบบแสดงรายชื่อและรูปถ่ายนักกีฬา (F๓) ข 

ข้อ 8 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
8.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
8.๒ ให้ผู้ฝึกสอนส่งรายชื่อนักกีฬาต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 

๓๐ นาทีในทุกประเภท 
8.๓ ในประเภททีม ๓ คนอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาคนที่๔ได้ตลอดการแข่งขันแต่

ทั้งนี้ให้เปลี่ยนได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมโดยการเปลี่ยนตัวต้องแจ้งต่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนทุกครั้ง 
8.๔ ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี

และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
8.๕ นักกีฬาประเภทหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดโดยไม่

มีเหตุอันสมควรหรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือค าสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้
ปรับเป็นแพ้ในเกมนั้น 

8.๖ กรณีที่ทีมใดเจ้าหน้าที่และ/หรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงามรวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไป
ตามหมวด๙ว่าด้วยการลงโทษข้อ๓๐แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน 
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ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
9.๑ ชุดแข่งขัน 
(๑) นักกีฬาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมือนกันทั้งทีมโดยเป็นชุดกีฬาหรือ 

ชุดสุภาพและต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ 
(๒ ) ห้ามนักกีฬาสวมกางเกงยีนส์หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์  

(กางเกงทรงยีนส์) หรือกางเกงขาสั้นและห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ 
(รองเท้ารัดส้น) ลงท าการการแข่งขันโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็น
กรณีพิเศษ 

(๓) เสื้อที่นักกีฬาใส่ลงท าการแข่งขันต้องพิมพ์หรือปักชื่อสถาบันต้นสังกัดไว้
ด้านหลังให้เห็นอย่างชัดเจน 

(๔) เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงท าหน้าที่ในการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยใน
ลักษณะเดียวกับข้อ(๑) และ(๒) โดยอนุโลมและห้ามใช้เสื้อสังกัดหน่วยงานอื่น 

9.๒ อุปกรณ์การแข่งขันนักกีฬาต้องเตรียมลูกเป้าลูกเปตองและเทปวัดระยะมาเอง
ลูกเปตองจะต้องเป็นลูกที่สหพันธ์เปตองนานาชาติหรือสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯให้การรับรองและ
ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรีหรือน าเอาดินทรายมาติดเพ่ิมหรือใส่ไปในลูกเปตองใน
ลักษณะที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริตแต่อนุญาตให้เจ้าของสลักชื่อหรือท าเครื่องหมายที่ลูกเปตองได้ 

ข้อ ๑0 รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด๗ข้อ๒๖และข้อ๒๗แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 
(๑) รางวัลชนะเลิศนักกีฬาได้รับเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑นักกีฬาได้รับเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒นักกีฬาได้รับเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑1 ก าหนดการแข่งขันวันเวลาและสถานที่ในการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑2 กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาโดยผ่านความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑3 การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด๘และหมวด๑๐แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย 
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑4 การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด๙แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา 

สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข้อ ๑5 ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 

ครั้งที ่๔๔ รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

                     ประกาศ ณ วันที่    25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 
                    

                    (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                   รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                                            กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 

 
 
 

 
 
 
 


