-ร่างระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP”
1. ระเบียบการแข่งขัน
ระเบียบนี้เรียกว่า “การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP””
2. กติกาการแข่งขัน
ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กาหนดให้ใช้ในปัจจุบัน
3. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
3.1 เป็นนักเรียน (ชาย) ที่เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอเทพา อาเภอจะนะ และอาเภอสะเดา)
3.2 อายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2542)
3.3 เป็นผู้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่สมัครเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ ๑ ใน
ปีการศึกษา 2560 โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
3.4 นักกีฬาต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามทีมสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่เท่านั้นและสามารถเล่นได้เพียง
ทีมเดียวจนจบการแข่งขัน
4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครส่วนบุคคลติดรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
4.2 แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาทั้งทีมพร้อมผู้จัดการทีมและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคน
4.3 ใบรับรองจากสถานศึกษาติดรูปถ่ายพร้อมประทับตราสถานศึกษาและผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
รับรอง
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
5.1 การสมัครเข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
อายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร “MOE CUP”ระดั บ จั ง หวั ด โดยส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐาน
ประกอบการสมั ค ร และเงิ น ค่ า สมั ค รที ม ละ 1,000 บาท (หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น) ระหว่ า งวั น ที่ ๒๐ - ๒๕
พฤศจิกายน 2560 ณ สถานที่ต่อไปนี้
สถานศึก ษาในจัง หวัด ยะลา ณ ส านัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด ยะลา ถนนอาคารสงเคราะห์
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073 -299462
สถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ถนนสฤษดิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073 -330736
สถานศึก ษาในจั งหวัดนราธิว าส ณ ส านัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด นราธิว าส ถนนพิชิตบารุ ง
อาเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส โทร 073- 511104
สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา (เฉพาะอาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอเทพา อาเภอจะนะ
และอาเภอสะเดา) ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ถนนนาทวี – สะเดา อาเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา โทร 074-337341-2
สถานศึก ษาในจั งหวัดสตูล ณ ส านัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด สตูล อาเภอเมือ ง จัง หวัด สตูล
โทร 074-711670
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๕.๒ จานวนทีมที่รับสมัครในแต่ละจังหวัด
- จังหวัดยะลา รับสมัครจานวน 50 ทีม
- จังหวัดปัตตานี รับสมัครจานวน 55 ทีม
- จังหวัดนราธิวาส รับสมัครจานวน 55 ทีม
- จังหวัดสงขลา รับสมัครจานวน 20 ทีม
- จังหวัดสตูล
รับสมัครจานวน 20 ทีม
รวมทั้งสิ้น 200 ทีม
๕.๓ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีม จะต้องเป็นบุคลากรในสถานศึกษาที่ส่ง
ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
๕.๔ ให้สถานศึกษาที่มีจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จานวนไม่เกิน
๑๒๐ คน สามารถรวมทีม จานวน ๒ โรงเรียน และจัดส่งเป็น ๑ ทีม
5.๕ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาจะได้รับการสนับสนุนชุดแข่งขันจานวน 18 ชุด (เสื้อ/กางเกง/
ถุงเท้า)
5.๖ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดจะได้รับเงินค่าสนับสนุนการเข้าร่วม
แข่งขัน จานวนทีมละ 5,000 บาท และรอบชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวนทีมละ 10,000
บาท (เฉพาะทีมทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันครบตามโปรแกรมเท่านั้นจึงจะได้รับเงินค่าสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน)
๕.๗ ในกรณี ที ม สมั ค รไม่ ค รบตามจ านวนที่ ร ะบุ ไ ว้ คณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น มี สิ ท ธิ์ เ ชิ ญ บาง
สถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๑ ทีม
6. การแถลงข่าวและประชุมเพื่อจับสลากประกบคู่การแข่งขัน
6.1 รอบคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนคณะราษฎรบารุงจังหวัดยะลา
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
6.2 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้
(จะแจ้งให้ทราบภายหลังการแข่งขันในรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเสร็จสิ้น)
7. กาหนดการแข่งขัน
7.1 การแข่ ง ขั น รอบคั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนระดั บ จั ง หวั ด ระหว่ า งวั น ที่ 16 ธั น วาคม 2560 15 มกราคม 2561
7.2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2561
8. วิธีการแข่งขัน
8.1 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
วิธีจัดการแข่งขัน ใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบแบ่งสาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย (รายละเอียดต่างๆ
จะแจ้งในวันจับสลากการแข่งขัน)
8.2 รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดตามลาดับในการแข่งขันระดับจังหวัด จานวน
16 ทีม
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8.2.1 จานวนทีมดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

จังหวัด

จานวนทีม
4
4
4
2
2

จังหวัดยะลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล

8.2.2 รอบแรก แบ่งเป็น 4 สายๆ ละ 4 ทีม พบกันหมดในสาย คัดทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1
และ 2 ของแต่ละสาย เข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศ กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ใช้วิธีจับสลากหาทีมเข้ารอบ
ต่อไป
8.2.3 รอบก่อนรองชนะเลิศ
ทีม
ที่ 1 สายเอ
ที่ 2 สายเอ
ที่ 1 สายซี
ที่ 2 สายซี

พบ
พบ
พบ
พบ

ทีม
ที่ 2 สายบี
ที่ 1 สายบี
ที่ 2 สายดี
ที่ 1 สายดี

8.2.4 รอบรองชนะเลิศ
ทีม
ทีมชนะ (ที่ 1 สายเอ พบ ที่ 2 สายบี)
ทีมชนะ (ที่ 2 สายเอ พบ ที่ 1 สายบี)

พบ
พบ

ทีม
ทีมชนะ (ที่ 1 สายซี พบ ที่ 2 สายดี)
ทีมชนะ (ที่ 2 สายซี พบ ที 1 สายดี)

8.2.5 รอบชิงชนะเลิศ
ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ชิงอันดับ 3
ทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ
หมายเหตุ 1. ในการแข่งขันรอบแรก กรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ใช้วิธีจับสลากหาทีมเข้าไปเล่นในรอบก่อนรอง
ชนะเลิศเท่านั้น
2. ทีมที่ชนะเลิศรอบคัดเลือกระดับจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น (นักกีฬาทั้งทีมต้องเป็นผู้เล่นในทีม แข่งระดับจังหวัด เท่านั้น)
9. จานวนผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ทีม
ในแต่ละทีมส่งรายชื่อผู้เล่นไม่เกิน 18 คน และเจ้าหน้าที่ประจาทีม 4 คน รวมไม่เกิน 22 คน
10. หลักเกณฑ์การให้คะแนน (ในกรณีจัดแบบแบ่งสาย ในทุกรอบการแข่งขัน)
ชนะ ได้
3
คะแนน
เสมอ ได้
1 คะแนน
แพ้ ได้
0
คะแนน
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11. กาหนดเวลาในการแข่งขัน
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ครึ่ง
ครึ่งละ
40 นาที
พักระหว่างครึ่ง
15 นาที
12. สนามแข่งขัน
12.1 รอบคัด เลือกระดั บจั งหวัด อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ระดับ จั งหวัด
ที่จัดการแข่งขัน
12.2 รอบชิ ง ชนะเลิ ศ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใช้ ส นามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด ยะลา สนาม
วิทยาลัยเทคนิคยะลา สนามโรงเรียนสตรียะลา และสนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์
ยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอยู่ในดุล พินิจของคณะกรรมการจัด การ
แข่งขันระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้
13. ฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขัน
ฟุตบอลชนิดหนังเย็บ เบอร์ 5
14. การแข่งขัน
14.1 ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องจัดผู้เล่นเข้าแข่งขันภายในวันเวลาและสนามแข่งขันที่กาหนดทีมใด ลง
สนามโดยมีผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน (รวมผู้รักษาประตู) ให้ปรับทีมนั้นแพ้ให้คู่แข่งขันชนะผ่าน ทีมใดถึงสนาม
แข่งขันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลงแข่งขันตามวัน เวลาที่กาหนดช้ากว่ากาหนดการแข่งขัน 15 นาที ให้ปรับ
ทีมนั้นเป็นแพ้และให้คู่แข่งขันเป็นผู้ชนะผ่าน หากไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขันทั้ง 2 ทีมให้ปรับเป็นแพ้ทั้งคู่
การปรับแพ้ให้ดาเนินการตามระเบียบฯ การพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วง
14.2 ผู้เล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายเหมือนกันให้เรียบร้อย (ยกเว้นผู้รักษาประตู) เป็นชุดแข่งขัน
ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กาหนด ห้ามใส่ชุดนอกเหนือจากที่กาหนด กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ไม่ให้ลงทาการแข่งขันและปรับเป็นแพ้ได้ ผู้เล่นที่ไม่ติดหมายเลขหรือ
ติดหมายเลขไม่ตรงกับ ใบสมัครหากลงไปแข่งขันและคู่แข่งขันประท้วงให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันปรับ
ทีมนั้นแพ้ อนึ่งชุดที่ใช้ทาการแข่งขันห้ามนาตราหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขายหรือ
เกี่ยวข้องกับการให้สูบ บุห รี่ ดื่ม สุร าใส่ล งทาการแข่งขัน สาหรับ ผู้จัดการทีม ผู้ค วบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนให้แต่งกายสุภาพ
14.3 ในกรณีที่มีเ ครื่อ งแต่ง กายสีค ล้า ยคลึง กัน ให้ค ณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน หรือ ผู ้ตัด สิน
ดาเนินการให้ทีมที่เป็นทีมเยือนเปลี่ยนสีหรือใช้ชุดสารองเพื่อความเหมาะสมในการตัดสิน
14.4 ผู้จัดการทีมชุดที่จะเข้าแข่งขันต้องส่งบัญชีรายชื่อโดยกาหนดหมายเลขให้ตรงกับหมายเลข
ที่สมัครไว้ตามแบบฟอร์ มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ โดยการส่งรายชื่อต้องส่งก่อนการแข่ง ขันต่ อ
กรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที
14.5 การลงโทษ นั กกีฬาที่ถูกตัดสิ นลงโทษในการแข่ งขันจะถู กคณะกรรมการจัด การแข่ ง ขั น
พิจารณาลงโทษดังนี้
- ใบเหลือง 2 ใบห้ามลงทาการแข่งขัน 1 ครั้งในการแข่งขันครั้งต่อไป
- ใบแดง 1 ใบห้ามลงทาการแข่งขัน 1 ครั้งหรือมากกว่า (กรณีที่มีความผิดจากการเล่ นที่
รุนแรงเกินปกติ) แล้วแต่กรณีที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณา
การลงโทษดั งกล่า วอาจจะมีร ายงานจากฝ่า ยจัดการแข่งขัน หรื อไม่มีก็ไ ด้จึงให้ทุกทีม
ตรวจสอบจากนักกีฬาทีมตนเองหากมีผู้ฝ่าฝืน และทีมที่แข่งขันในรอบนั้นยื่น ประท้วงโดยมีพยานหรื อ
หลักฐานยืนยันถูกต้องก็จะปรับทีมที่ฝ่าฝืนนั้นเป็นทีมแพ้และให้คู่แข่งขันเป็นทีมชนะได้เล่นในรอบต่อไป
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14.6 ถ้าปรากฏว่าทีมใดส่งรายชื่อหรือนามสกุลปลอม ส่งทะเบียนรูปปลอมหรือจัดผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์
ตามระเบียบนี้ลงแข่งขันให้ปรับทีมนั้นแพ้ในรอบนั้นไม่ว่าจะมีการประท้วงหรือไม่ก็ตามโดยให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันประกาศระบุความผิดทั้งถอนสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันทันทีและให้คณะกรรมการพิจารณา
มารยาทพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป
14.7 ทีมใดเจตนาไม่ลงสนามแข่งขันซึ่ งกาลั งดาเนินอยู่ หรื อแสดงเจตนาที่ จะไม่ร่ วมท าการ
แข่งขันต่อไปเกิน 15 นาทีให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และตัดสิทธิ์ในการแข่งขันในครั้งต่อไป
14.8 ผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ทีม มีสิทธิ์จะขอตรวจสอบบัญชีรายชื่อหรือทะเบียนรูปถ่ายของผู้ร่วมแข่งขัน
จากกรรมการจัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ได้
14.9 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน (รวมผู้รักษาประตู) ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกไป
แล้วจะกลับเข้ามาแข่งขันอีกไม่ได้
14.10 นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมใดกระทาการใดๆ โดยมีเจตนาเพื่อขัดขวางการทางานของ
ผู้ตั ด สิน เป็น เหตุ ใ ห้ผู้ตั ด สิน ต้ องยุติ การแข่งขัน ไม่สามารถดาเนิน การแข่งขัน ต่อไปได้ตามรายงานของ
ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัย
และข้อประท้วงต่อไป
14.11 ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยในสนามหรือแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม ไม่มีน้าใจ
นักกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมนั้นๆ ที่ก่อเหตุ จะถูกตัดสิทธิ์ตลอดการแข่งขันและจะพิจารณาโทษ กรณี
เป็นนักกีฬาจะแจ้งให้สถานศึกษาได้ทราบเพื่อลงโทษตามระเบียบต่อไปกรณีเป็นผู้ฝีกสอนหรือทีมงาน ที่
เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการจะต้องลงโทษทางวินัยต่อไป
14.12 ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจนทาการแข่งขันต่อไม่ได้ เช่น ไฟฟ้าดับ ฝนตกหนัก น้าท่วมสนามฯลฯ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันได้ โดยคงผลคะแนนเดิม และใบเหลือง
ใบแดง ที่ต้องยังคงอยู่
หมายเหตุ คณะกรรมการจะจัดการแข่งขันใหม่ตามเวลาที่เหลือจากการแข่งขันครั้งก่อนและคงผลคะแนน
เดิมไว้
14.13 หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน ทุกทีมจะต้อง
เตรียมพร้อมมาเอง
15. การประท้วง
15.1 ที ม ที่ เ ข้ า แข่ ง ขั น มี ค วามประสงค์ ที่จะประท้วง ได้เฉพาะเรื่ องคุ ณสมบั ติ ของผู้ เข้ าแข่ งขั น
โดยให้ผู้จัดการทีมเท่านั้น ยื่นหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดแข่งขัน ภายในเวลา
12.00 น. ของวันถัดไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ นับตั้งแต่สิ้นสุดการแข่งขันของวันนั้นๆ พร้อมทั้งเงินประกัน 500
บาท ถ้าการประท้วงมีผล คณะกรรมการจะคืนเงินให้
15.2 เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสือแล้วต้องแจ้งให้ทีมที่ถูกประท้วงมารับทราบ
และให้ทีมที่ถูกประท้วงทาหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในเวลา
12.00 น. ของวันถัดไป หากทีมที่ถูกประท้วงไม่มาชี้แจงตามเวลาที่กาหนดให้คณะกรรมการพิจารณามารยาท
และข้อประท้วงทาการตัดสินคาประท้วงนั้น เมื่อได้ผลประการใดให้ชี้แจงคณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป และผลการตัดสินนั้นถือเป็นอันสิ้นสุดจะไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ อนึ่ง หากผลการประท้วง
ยังไม่ปรากฏผลการพิจารณาให้ทีมที่ถูกประท้วงลงทาการแข่งขันไปตามโปรแกรมการแข่งขัน
หมายเหตุ หากการประท้วงเป็นผล ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
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16. รางวัลการแข่งขัน
16.1 ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
16.2 ระดับชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
17.บทเฉพาะกาล
หากมีปัญหานอกเหนือจากที่ร ะบุไ ว้ในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัด การ
แข่งขันเป็นผู้พิจารณาเมื่อได้ผลการพิจารณาอย่างไรถือเป็นสิ้นสุด
--------------------------------------

