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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกฬีาเพื่อความเป็นเลศิ 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ที ่38  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
ชนิดกีฬาลลีาศ 

............................................................. 
 

 ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 38 
ชนิดกีฬาลีลาศ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้
ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 .  ประกาศนี้ เ รียกว่ า  “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่ อความเป็นเ ลิศ  
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 38 ชนิดกีฬาลีลาศ”  

 ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ 3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

     3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559 
  3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก (WDSF) ร่วมกับระเบียบของสมาคม
กีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ท่ีประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน  แต่ท้ังน้ี  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี 
 ข้อ 4.  ประเภทการแข่งขัน 
      4.1 รุ่นทั่วไป ประเภท Standard  ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับ “Variation” 
    4.1.1. Single Dance Waltz     
    4.1.2 Single Dance Tango          
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    4.1.3 Single Dance Viennese Waltz       
    4.1.4 Single Dance Slow Foxtrot       
    4.1.5 Single Dance Quickstep     
  4.2 รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับ “Variation” 
 4.2.1. Single Dance Samba       
 4.2.2 Single Dance Cha Cha Cha       
 4.2.3 Single Dance Rumba       
 4.2.4 Single Dance Paso Doble        
 4.2.5 Single Dance Jive         
 4.3 รุ่นอายุ 35 ขึ้นไป ประเภทStandard ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับ “Open Basic” 
  4.3.1 Single Dance จังหวะ Waltz   
   4.3.2 Single Dance จังหวะ  Tango 
   4.3.3 Single Dance จังหวะ Quickstep 
 4.4  รุ่นอายุ 35 ป ีขึ้นไป ประเภท Latin American ฟิกเกอร์ทีใ่ชใ้นการแข่งขันระดับ “Open Basic” 
   4.4.1 Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha 
   4.4.2 Single Dance จังหวะ Rumba 
   4.4.3 Single Dance จังหวะ Jive  
 4.5 รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป ประเภท Standard ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับ“Open Basic” 
   4.5.1 Single Dance จังหวะ Waltz   
   4.5.2 Single Dance จังหวะ  Tango 
   4.5.3 Single Dance จังหวะ Quickstep 
 4.6 รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป ประเภท Latin American ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับ “Open Basic” 
   4.6.1 Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha   
   4.6.2 Single Dance จังหวะ Rumba 
   4.6.3 Single Dance จังหวะ Jive 

 หมายเหตุ การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีท าการแข่งขัน (พ.ศ. 2562) เป็นตัวต้ังแล้วลบด้วยปี พ.ศ. เกิด  
ของนักกีฬา (ไม่นับวัน และ เดือน) ยกตัวอย่าง เช่น ปีแข่งขัน พ.ศ. 2562 ปีเกิด พ.ศ. 2524 มีอายุเท่ากับ      
2562 – 2524 = 38 ปี 
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 ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

              ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

 ข้อ 6. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
     6.1 ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่จ ากัดจ านวนคู่ ในแต่ละประเภท 
  6.2 นักกีฬาแต่ละคู่สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ท้ังประเภท Standard และ ประเภท Latin 
America ตามรุ่นอายุท่ีก าหนด โดยอนุญาตให้รุ่นอายุมากกว่าลงมาแข่งขันในรุ่นอายุน้อยกว่าได้ 
  6.3 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นคู่เดิมตลอดการแข่งขัน โดยอนุญาตให้เปล่ียนคู่ 
เม่ือเปล่ียนประเภท หรือ รุ่นการแข่งขัน 
  6.4 นักกีฬาแต่ละคนให้ลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 4  รายการ  
  6.5 นักกีฬาท่ีจะลงท าการแข่งขันในทุกรุ่น ท้ังคู่ท่ีเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการ
แข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคร้ังท่ี ผ่านมาคร้ังล่าสุด ต้องเข้า
แข่งขันในจังหวะอ่ืน ในประเภทน้ัน ๆ   
  6.6 ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน  
(ผู้ฝึกสอนประเภท Standard 1 คน และผู้ฝึกสอนประเภท Latin American 1 คน) 
  ข้อ 7. วิธีจัดการแข่งขัน 

      7.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความ
เหมาะสม 

  7.2 Figure ให้ใช้ระดับ Open Basic หรือ Variation ส าหรับการแข่งขันท้ังประเภท Standard และ   
Latin American ในทุกรุ่นและทุกจังหวะ ให้เป็นไปตามหลักสูตรของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก (WDSF)  

  7.3 เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน และความเร็วของดนตรี 
           7.3.1 ในการแข่งขันทุกรอบ ดนตรีท่ีใช้ในการแข่งขันท้ังประเภท Standard และ Latin American 
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1.30 นาที และไม่เกิน 2 นาที 
  7.3.2 ประธานเทคนิคท่ีได้รับการแต่งต้ัง มีสิทธิในการตัดสินใจท่ีจะยืดระยะเวลาของแต่ละ
จังหวะให้นานข้ึนหรือจังหวะใดท่ีประธานพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มระยะเวลาของดนตรีเป็นส่ิงจ าเป็น ส าหรับการ
วินิจฉัยของผู้ตัดสิน เพื่อให้เกิดความเท่ียงธรรมของจังหวะน้ันหรือจังหวะในรายการเหล่าน้ัน 
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  7.3.3 ความเร็วของดนตรีในแต่ละจังหวะโดยประมาณ ดังน้ี 
     ประเภท  Standard                  ประเภท  Latin  American 

Waltz 28 – 30     บาร์ต่อนาที  Samba  50 – 52    บาร์ต่อนาที 
Tango 31 – 33     บาร์ต่อนาที  Cha Cha Cha 30 – 32    บาร์ต่อนาที 
Viennese Waltz 58 – 60     บาร์ต่อนาที  Rumba  25 – 27    บาร์ต่อนาท 
Slow Foxtrol 28 – 30     บาร์ต่อนาที  Paso Doble 60 – 62    บาร์ต่อนาที             
Quickstep 50 – 52     บาร์ต่อนาที  Jive  42 – 44     บาร์ต่อนาที 
 
 ข้อ 8. ก าหนดการแข่งขัน 
         ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ        
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ี ในการแข่งขัน 
และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 ข้อ 9. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  9.1 การแต่งกายให้เป็นไปตามกฎของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก (WDSF) ร่วมกับระเบียบของสมาคม
กีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ฉบับท่ีประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

  9.2 การแต่งกายให้ดูระเบียบการแต่งกายตามคลาสท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
  9.3 ประธานเทคนิคท่ีได้รับการแต่งต้ังมีสิทธิว่ากล่าว ตักเตือน ให้นักกีฬาท่ีแต่งกายผิดระเบียบ
หรือไม่เหมาะสม ปรับเปล่ียนให้ถูกต้อง หากนักกีฬาไม่ปรับเปล่ียนและละเมิดซ้ าอาจถูกลงโทษหรือตัดสิทธิไม่ให้      
เข้าร่วมการแข่งขัน 

  9.4 กติกาโดยท่ัวไป 
 9.4.1 ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้มีรูปแบบ-ลักษณะท่ีเหมาะสมตามแต่ละประเภทของการ
แข่งขัน (สแตนดาร์ด - ลาตินอเมริกัน) 
 9.4.2 ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้ปกปิดส่วนของร่างกายท่ีเป็นส่วนสงวนของนักกีฬาลีลาศ 
 9.4.3 การแต่งกายและการเมคอัพ ต้องให้มีความเหมาะสมกับวัยและระดับของนักกีฬาลีลาศ 
 9.4.4 ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนามาเป็นเคร่ืองประดับ หรือตกแต่งด้วยเคร่ืองประดับ
ท่ีเป็นเพชร - พลอย (ไม่นับรวมถึงเคร่ืองประดับท่ีเป็นของส่วนตัว) 
 9.4.5 ประธานเทคนิคของการแข่งขัน มีสิทธ์ิท่ีจะให้ผู้แข่งขันถอดชุดแข่งขันหรือเคร่ืองตกแต่ง
ท่ีเป็นเพชร-พลอย ช้ินท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักกีฬาหรือบุคคลอ่ืน 
 9.4.6 อนุญาตให้ใช้ชุดแข่งขันในระดับหรือเกณฑ์อายุท่ีรองลงมาได้ 
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  9.5 กฎเกณฑ์ในรสนิยม 
          ในกรณีท่ีมีการใช้วัสดุ หรือสีหรือการออกแบบประดิษฐ์ท่ีค้านกับกติกาการแต่งกายน้ี ถึงแม้ว่า 
จะไม่มีในความหมายของค าตามตัวอักษรของระเบียบการแต่งกายน้ี,  ช่องว่างของกติกาเหล่าน้ีจะถูกช้ีขาด 
โดยประธานเทคนิคท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 9.6 บทลงโทษ 

        ในกรณีท่ีคู่แข่งขันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายน้ี และได้รับ
การเตือนจากประธานผู้ตัดสิน คู่แข่งขันต้องยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืออาจถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขันโดย
ทันทีจากประธานฯ, คณะกรรมการบริหารฯ มีสิทธ์ิท่ีจะลงโทษเพิ่มเติม รวมไปถึงการให้พักจากการแข่งขันในกรณีท่ีมี
การละเมิดซ้ า  
 9.7 การแต่งกายของนักกีฬา 
          9.7.1 การแต่งกายของนักกีฬาชาย ประเภท Standard รุ่นทั่วไป 

 

    

 
 

 ตัวอย่าง : การแต่งกายของนักกีฬาลีลาศชายประเภท Standard รุ่นทั่วไป 
-  ชุดหางยาว (Tail Suit) สีด าหรือสีกรมท่าพร้อมชุดประดับ(เส้ือเช้ิต โบว์ไทน์ กระดุม ฯลฯ) 
 

   9.7.2 การแต่งกายของนักกีฬาชาย ประเภท Latin American รุ่นทั่วไป 

  

                                         ความหมายของค าย่อ 

      IA – บริเวณส่วนท่ีเป็นท่ีลับ 
      SA – ส่วนท่ีเป็นส่วนเว้า – ส่วนโค้ง (SHAPE) 

 ตัวอย่าง:การแต่งกายของนักกีฬาลีลาศชายประเภท Latin American รุ่นทั่วไป  กางเกง 
ขายาวสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามใช้ผ้าซีทรู “See Through”) 
   -  เส้ือเช๊ิตหรือชุดท่อนบน ใช้สีอะไรก็ได้รวมไปถึงผ้าหลากสี ยกเว้นสีผิวเน้ือหรือสีผิวหนัง      
สีท่ีดูออกเป็นสีเดียวกันกับสีผิวของผู้แข่งขันระหว่างท าการแข่งขัน (ร่วมกับการ ย้อมสีผิว)  
   -  ผ้าซีทรู  สามารถใช้ร่วมในการตกแต่งได้ แต่ไม่ใช่ใช้เป็นหลัก 
   -  ผ้าซีทรูท่ีใช้ต้องมีไม่เกิน 25 % 
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   -  เส้ือเช๊ิตหรือชุดท่อนบนต้องสอดเข้าข้างใน ไม่อนุญาตให้ใส่เส้ือหรือชุดท่อนบนท่ีมีแขนกุด 
   -  เส้ือเช๊ิตเปิดได้ไม่เกินกระดูกหน้าอก 
   -  จะใส่เส้ือก๊ักเเจ๊กเก็ต หรือเเจ๊กเก็ตเอวลอย (Bolero Jacket) ด้วยก็ได้แต่ต้องเป็นสีเดียวกับ
กางเกงท่ีใส่ จะผูกโบว์ไทน์ หูกระต่าย (Bowtie) หรือผ้าพันคอ (Scarf) ด้วยก็ได้ 
   -  ถ้าจะผูกผ้าพันคอจะต้องผูกให้กระชับและจะต้องสอดเข้าในเส้ือ 
   -  การตกแต่งชุด  อนุญาตให้ตกแต่งชุดได้ 
   -  รองเท้า   ไม่บังคับแต่ต้องสวมถุงเท้าสีด า 
   -  ทรงผม  ควรเป็นทรงผมส้ัน ถ้าเป็นผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
   -  เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้ผู้เข้าแข่งขัน ถอดเคร่ืองประดับออก หากเห็นว่า
เคร่ืองประดับช้ินน้ันอาจเป็นอันตรายต่อคู่ของตนเองหรือต่อคู่แข่งขันอ่ืน 
   9.7.3 การแต่งกายของนักกีฬาหญิง ประเภท Standard รุ่นทั่วไป 

       ความหมายของค าย่อ 

       IA – บริเวณส่วนทีเ่ปน็ทีล่ับ 

       PL – ส่วนทีเ่ป็นกางเกงใน 

SA – ส่วนทีเ่ป็นส่วนเว้า – ส่วนโคง้ (SHAPE) 

HL – ส่วนทีเ่ป็นสะโพก (HIP) 
             ตัวอย่าง:การแต่งกายของนักกีฬาลีลาศหญิงประเภท Standard รุ่นทั่วไป 

-  ไม่อนุญาตให้ใช้ กางเกงช้ันในท่ีเว้าลึกไม่คลุมสะโพก (tangas) 
-  ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงช้ันในสีเน้ือ 
-  ห้ามคอเส้ือเว้าลึก บริเวณหน้าอกต้องปกปิดให้มิดชิด 
-  ช่วงห่างของฝาครอบทรงต้องห่างไม่เกิน 5 ซม. 
-  ไม่อนุญาตให้ชุดมี 2 ท่อน ห้ามตัดเว้าต่ ากว่าเอว   

  -  ห้ามใช้ผ้า ซีทรู บนบริเวณหน้าอก บริเวณเอวและสะโพก ถ้ากระโปรงเป็นแบบผ่า  
จะผ่าได้ จากช่วงเข่า ห้ามสูงเกินเข่า 
   -  สีชุด สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีผิวเน้ือหรือสีผิวหนัง 
   -  ทรงผมและการเมคอัพ (Make up) ไม่ควรท่ีจะเมคอัพเกินความจ าเป็น และตกแต่งทรงผม
อย่างพิถีพิถันเกินไป 
   -  รองเทา้ ไม่บังคับ 
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   -  เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธิ์ขอให้ ผู้เข้าแข่งขันถอดเครื่องประดับชิ้นใด 
ชิ้นหนึ่งออก หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างคู่ของตัวเองหรือกับคู่แข่งขันอื่น 
   9.7.4 การแต่งกายของนักกีฬาหญิง ประเภท Latin American รุ่นทั่วไป 

 

    

 
       ตัวอย่าง:การแต่งกายของนักกีฬาลีลาศหญิงประเภท Latin American รุ่นทั่วไป 
 -  แถบบริเวณแนวสะโพก (Hip Line) และบริเวณสะโพก รวมถึงบริเวณหน้าอกต้องปกปิดให้มิดชิด 
(แนวของสะโพกหมายถึงกระดูกสะโพกบน) ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าซีทรู (See Through) บริเวณน้ี ห้ามใช้ชุดช้ันใน 
ผ่าสูงข้ึน ห้ามผ่าเว้าลึกแนวสะโพกด้านบน แล้วใช้ผ้าซีทรูเสริมทับในชุดช้ันในขณะยืนข้ึนกระโปรงควรคุมชุดช้ันใน 
ได้มิดชิด ขณะท่ีก าลังเต้นร า ชุดช้ันในควรสามารถมองเห็นได้เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ถ้าเป็นชุด 2 ท่อน (Two Piece) 
ท่อนบนต้องไม่เป็นเหมือนเส้ือยกทรงตัวเดียว และขอบกระโปรงด้านหน้าต่ ากว่าสะดือได้ไม่เกิน 2 น้ิว 
   - การใช้สี  ใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีผิวเน้ือหรือสีผิวหนัง  ชุดช้ันใน ควรเป็นสีด าหรือสีเดียวกับ
ชุดท่ีสวมใส่ 
   - รองเท้า  ไม่บังคับ 
   - ทรงผมและการเมคอัพ (Make up) ไม่ควรท่ีจะเมคอัพเกินความจ าเป็นและตกแต่งทรงผม
พิถีพิถันเกินไป 
   - เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธ์ิขอให้ ผู้เข้าแข่งขันถอดเคร่ืองประดับช้ินใดช้ินหน่ึงออก  
หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างคู่ของตัวเองหรือกับคู่แข่งขันอ่ืน 

9.7.5 การแต่งกายของนักกีฬาชาย ประเภท Standard รุ่นอายุ 35 ปีข้ึนไป และรุ่นอายุ 
45 ปี ขึ้นไป 

     

  

 ตัวอย่าง : การแต่งกายของนักกีฬาลีลาศชายประเภท Standard อายุ 35 ปีขึ้นไป และ รุ่นอายุ 
45 ป ีขึ้นไป 

   -  เส้ือเช๊ิตแขนยาวสีขาว เส้ือก๊ักสีด า กางเกงขายาวสีด า ผูกเนคไทน์ประจ าสถาบัน หรือ
ไทด์-โบว์ไทน์ สีด า หรือสีขาว อนุญาตให้ใส่ท่ีหนีบไทน์ หรือกระดุมข้อมือได้ 
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   -  การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งชุด 

   -  รองเท้า รองเท้าสีด า สวมถุงเท้าสีด า 

   -  ทรงผม ควรเป็นทรงผมสั้น ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 

   -  การเมคอัพ (Make up) ไม่อนุญาตให้มีการเมคอัพ 

   -  เคร่ืองประดับ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับ  

  9.7.6  การแต่งกายของนักกีฬาชาย ประเภท Latin American รุ่นอายุ 35 ปีข้ึนไป และ 
รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป 
 

 

 

 

  ตัวอย่าง: การแต่งกายของนักกีฬาลีลาศชายประเภท Latin American อายุ 35 ปีข้ึนไป และ 
รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป 
   - เส้ือเช๊ิต หรือเส้ือแขนยาวสีขาว หรือสีด า เท่าน้ัน (ห้ามพับแขนเส้ือข้ึน) ใส่กับเส้ือก๊ัก สีด า
ก็ได้ ผูกเนคไทน์ประจ าสถาบันหรือไทด์ - โบว์ไทน์ สีด าหรือสีขาวด้วยก็ได้ ใส่กางเกงขายาวสีด า เข็มขัดสีด า มีหัวเข็มขัด
เป็นโลหะด้วยก็ได้ เส้ือต้องสอดเข้าในกางเกง อนุญาตให้ใส่ท่ีหนีบไทน์เป็นโลหะได้ 
   -  การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ  

-  รองเท้า รองเท้าสีด า สวมถุงเท้าสีด า 
   -  ทรงผม ควรเป็นทรงผมสั้น ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
   -  การเม๊คอัพ ( Make up)   ไม่อนุญาตให้มีการเม๊คอัพ 
   -  เครื่องประดับ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เคร่ืองประดับ 
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  9.7.7 การแต่งกายของนักกีฬาหญิงประเภท Standard และ Latin American รุ่นอายุ 35 ปี 
ขึ้นไป และ รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

ตัวอย่าง : การแต่งกายของนักกีฬาลีลาศหญิงประเภท Standard และ Latin American  

  -  อนุญาตให้เป็นกระโปรงเรียบหรือจับจีบตัดเย็บไม่น้อยกว่า 1 คร่ึงวงกลมและไม่เกิน 3 คร่ึง
วงกลมเท่าน้ัน อนุญาตให้มีซับในธรรมดา 1 วงกลม ไม่อนุญาตให้มีซับในท่ีใหญ่กว่าน้ัน 

  -  ความยาวของชายกระโปรงยาวได้ถึงคร่ึงหน้าแข้งและส้ันได้ไม่เกินคลุมเข่า 

  -  ชุดช้ันในควรเนาติดกับตัวกระโปรง เวลาขณะท่ีก าลังเต้นชุดช้ันในควรมองเห็นได้เพียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน 

  -  ชุดแข่งขันท่ีไม่มีการตกแต่งใดๆ เช่น (พลอยเทียมท่ีคล้ายเพชร,ลูกปัด,มุก และขนนก) ห้ามใช้
วัสดุท่ีท าจากโลหะ ผ้าท่ีส่องแสงสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับ และผ้าเล่ือม ตัดเย็บชุด ใช้ผ้าหลากสีได้ยกเว้นสี
เน้ือหรือสีผิวหนัง ชุดช้ันในต้องเป็นสีเดียวกับชุด 

  -  รองเท้า  ไม่บังคับ 
  -  ทรงผมและการเม๊คอัพ(Make up) ไม่ควรที่จะเม๊คอัพเกินความจ าเป็นและตกแต่งทรงผมพิถีพิถัน
เกินไป 
  - เคร่ืองประดับ  ห้ามใส่เคร่ืองประดับ เช่น สร้อยข้อมือ แหวน สร้อยคอ ฯลฯ  
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 ข้อ 10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
 10.1 ผู ้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

    10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

    10.3 นักกีฬาต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ชั ่วโมง ก่อนการแข่งขัน 
เพื่อลงทะเบียนและตรวจเคร่ืองแต่งกาย พร้อมรับหมายเลขประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน 

    10.4 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน จะต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานท่ี   
ท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก าหนด  

 10.5 ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ประจ าทีม ห้ามเข้า ไปในบริเวณสนามแข่งขัน  
หรือส่งเสียงตะโกนเพื่อช้ีแนะนักกีฬาของตนเองในระหว่างท่ีการแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ 

 10.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุดจะประท้วงหรืออุทธรณ์มิได้ 
    10.7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความ    
เป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบ้ืองต้นตามสมควรแก่กรณี
และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาลงโทษ
เพิ่มเติมต่อไป 

 ข้อ 11.  กรรมการตัดสินและเจา้หนา้ที ่ 
       ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ          

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 ข้อ 12.  การประทว้ง 

                         ให้เป็นไปตามหมวด 7 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2559  
 ข้อ 13.  รางวัลการแข่งขัน 

        ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีลงท าการแข่งขันจริง ดังน้ี 
        รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง   
        รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน   
        รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง 

ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ประกาศน้ี ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นท่ีสุด 
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       ข้อ 15.  ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

 ประกาศ  ณ   วันท่ี    5     มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

 (รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม) 
                     ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
            คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


