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ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                                         
ว่าด้วย  การจดัการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ คร้ังที่ 8 พ.ศ. 2556 

************************************* 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าดว้ยการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่น  ในการจดัการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์  ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั  อาชีวศึกษาภาค และ
ระดับชาติ  ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวตัถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันมวยไทยสมคัรเล่น  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังท่ี 8               
พ.ศ. 2556  ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อที่  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันมวยไทยสมคัรเล่น  กฬีาอาชีวะเกมส์  คร้ังที่ 8  พ.ศ. 2556 ” 
 ข้อที่  2.  บรรดาระเบียบหรือข้อบังคบัที่ขัด หรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน  
 ข้อที่  3.  ในระเบยีบนี ้ก าหนดแนวทางการจดัการแข่งขันตั้งแต่ ข้อ 4 เป็นต้นไป 
 ข้อที่  4.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดบัชาติ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มอบหมายให้มีหน้าท่ีควบคุมการแข่งขันมวยไทยสมคัรเล่น อาชีวะเกมส์ คร้ังท่ี 8 ท่ีปรึกษาและควบคุม            
การแข่งขนั 
    4.2  ประธานฝ่ายกีฬามวยไทยสมคัรเล่นของอาชีวศกึษาจงัหวดั      ประธานกรรมการ 
            เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์    
              4.3  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั เจา้ภาพอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง            รองประธานกรรมการ 
              4.4  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง     กรรมการ 
              4.5  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง     กรรมการและเลขานุการ 
              4.6  บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง     กรรมการและผูช่้วย 
                                                                                                                       เลขานุการ             

  ข้อที่  5.  คณะกรรมการพจิารณาประท้วงเทคนิค 
          5.1  ประธานฝ่ายกีฬามวยไทยสมคัรเล่นของอาชีวศกึษาจงัหวดั     ประธานกรรมการ 
            เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์     
              5.2  ผูค้วบคุมการแข่งขนัท่ีอาชีวศกึษาจงัหวดั                                 กรรมการ 
                     เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       
             5.3  ผูค้วบคุมการตดัสินท่ีอาชีวศกึษาจงัหวดั                                    กรรมการ 
                     เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง               
              5.4 บุคคลท่ีอาชีวศึกษาจงัหวดั เจา้ภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       กรรมการและเลขานุการ 
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 ข้อที่  6.  ข้อบงัคบัและกตกิาการแข่งขัน 
     6.1 ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา            
อาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2554  
     6.2  กติกาการแข่งขนั ใชก้ติกาการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นของสมาคมมวยไทยสมคัรเล่น
แห่งประเทศไทยท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

  ข้อที่  7.  คุณสมบตัขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขนั 
      7.1  เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.  ปวส.  ปทส.  และ
ปริญญาตรี  ในสถานศึกษาส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและไดล้งทะเบียนเรียน มีผลการเรียนไม่
นอ้ยกว่า  1  ภาคเรียน  

  7.2  ตอ้งมีอายตุั้งแต่  15  ปีข้ึนไป  และไม่เกิน  25  ปี  (ใช ้พ.ศ. ปัจจุบนัลบดว้ย พ.ศ. เกิด) 

 ข้อที่  8.  ประเภทการแข่งขัน 
      การแข่งขนัประเภทน้ี เรียกว่า “ การแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ คร้ังท่ี 8 
พ.ศ. 2556 ”  จะท าการแข่งขนั ระหว่างวนัท่ี  20-26  สิงหาคม  2556  ณ  จงัหวดัชลบุรี 
                        ประเภทบุคคลชาย  ก  าหนดใหม้ีการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นชายแบ่งออกเป็น  9  รุ่น ดงัน้ี 
                            รุ่น             กตกิาใหม่ 

8.1.1 รุ่นเปเปอร์เวท               น ้ าหนกัตอ้งเกิน  39  กก.  แต่ไม่เกิน  42  กก. 

8.1.2 รุ่นพินเวท                น ้ าหนกัตอ้งเกิน  42  กก.  แต่ไม่เกิน  45  กก. 

8.1.3 รุ่นไลทฟ์ลายเวท                            น ้ าหนกัตอ้งเกิน  45  กก.  แต่ไม่เกิน  48   กก. 

8.1.4 รุ่นฟลายเวท               น ้ าหนกัตอ้งเกิน  48  กก.  แต่ไม่เกิน  51    กก. 

8.1.5 รุ่นแบนตั้มเวท               น ้ าหนกัตอ้งเกิน  51  กก.  แต่ไม่เกิน  54    กก. 

8.1.6 รุ่นเฟเธอร์เวท               น ้ าหนกัตอ้งเกิน  54  กก.  แต่ไม่เกิน  57    กก. 

8.1.7 รุ่นไลทเ์วท                             น ้ าหนกั ตอ้งเกิน  57  กก.  แต่ไม่เกิน  60   กก.

 8.1.8 รุ่นไลทเ์วลเตอรเวท                            น ้ าหนกัตอ้งเกิน  60  กก.  แต่ไม่เกิน   63.5  กก. 

8.1.9 รุ่นเวลเตอร์เวท               น ้ าหนกัตอ้งเกิน  63.5 กก.  แต่ไม่เกิน  67  กก. 

                       ประเภทบุคคลหญิง  ก  าหนดใหม้ีการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นหญิงแบ่งออกเป็น  8  รุ่น ดงัน้ี 

                                     รุ่น                                                                    กติกา 

                          8.2.1 รุ่นเปเปอร์เวท                               น ้ าหนกัตอ้งเกิน  39 กก.    แต่ไม่เกิน  42  กก. 

                          8.2.2 รุ่นพินเวท                                    น ้ าหนกัตอ้งเกิน  42 กก.    แต่ไม่เกิน  45  กก. 

                          8.2.3 รุ่นไลทฟ์ลายเวท                            น ้ าหนกัตอ้งเกิน  45 กก.   แต่ไม่เกิน  48  กก. 

                          8.2.4 รุ่นฟลายเวท                                  น ้ าหนกัตอ้งเกิน  48 กก.    แต่ไม่เกิน  51  กก. 
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                          8.2.5 รุ่นแบนตั้มเวท                               น ้ าหนกัตอ้งเกิน  51 กก.    แต่ไม่เกิน 54  กก. 

                          8.2.6 รุ่นเฟเธอร์เวท                                น ้ าหนกัตอ้งเกิน  54 กก.    แต่ไม่เกิน  57  กก. 

                          8.2.7 รุ่นไลทเ์วท                                     น ้ าหนกัตอ้งเกิน  57 กก.   แต่ไม่เกิน  60  กก. 

                          8.2.8 รุ่นไลทเ์วลเตอร์เวท                            น ้ าหนกัตอ้งเกิน  60 กก.      แต่ไม่เกิน  63.5  กก. 

   ข้อที่  9.  จ านวนยกและเวลาของยกที่แข่งขัน 
           -   การแข่งขนัมกี  าหนดใหม้ีการแข่งขนั 4 ยก ๆ ละ 2 นาที พกัระหว่างยก 1 นาที 

        หมายเหตุ ก  าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้ งน้ีอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการการจดัการแข่งขนั 

   ข้อที่  10.  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกนักมวย 
      10.1 ระดบัจงัหวดั 
         ให้แต่ละสถานศึกษา คัดเลือกตัวแทนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจงัหวดั             
โดยสถานศึกษาส่งแข่งขนัไดรุ่้นละ 1 คน 
      10.2  ระดบัภาค 
              ใหแ้ต่ละอาชีวศึกษาจงัหวดั ส่งนกักีฬาท่ีผา่นการคดัเลือกในระดบัจงัหวดั เขา้ร่วม
การแข่งขนัในระดบัภาคไดรุ่้นละ 1 คน จดัการแข่งขนัแบบแพค้ร้ังเดียวคดัออก (Knock out) นกัมวยท่ีเขา้สู่
รอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นในระดบัภาค  ไดสิ้ทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติในนามอาชีวศึกษาจงัหวดัของตน
ในรุ่นท่ีไดสิ้ทธิเขา้แข่งขนัเท่านั้น 

 อนึ่ง แม้ว่านักมวยคู่ชิงชนะเลิศของการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ที่ได้สิทธิเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับชาติแล้วก็ตาม นักมวยคู่ชิงชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศแต่ละภาคดังกล่าวจะต้องเข้า
แข่งขันในวันชิงชนะเลศิ ตามโปรแกรมที่จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกภาคนั้น ๆ  ก าหนดไว้ก่อน
แล้วด้วย  (ไม่น้อยกว่า  45  วนั) 
      10.3  ระดบัชาติ 
            การแข่งขนัระดบัชาติเป็นการแข่งขนัระหว่างนักกีฬาตวัแทนภาคจ านวน 5 ภาค
ภาคละ ไม่เกิน  2  คน / รุ่น 

  ข้อที่  11.  วธิกีารจดัการแข่งขัน 
       จดัการแข่งขนัแบบแพค้ร้ังเดียวคดัออก (Knock out) 

 ข้อที่  12.  ข้อปฏบิัตใินการแข่งขนั 
       12.1  การตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั 
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          - นักมวยท่ีเข้าแข่งขันทุกคนจะต้องมีสมุดประจ าตัวนักมวย (BOXER’S BOOK)  
ตามแบบท่ีก  าหนดและตอ้งน าไปแสดงทุกคร้ังท่ีมีการตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกั เพ่ือเป็นการยนืยนัว่าเป็น 
ผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์และมีน ้ าหนกัตวัอยูใ่นพิกดัรุ่นท่ีไดสิ้ทธิเขา้แข่งขนัเท่านั้น 
        - นักมวยทุกคนต้องไปรับการตรวจร่างกายและชั่งน ้ าหนัก เพ่ือเข้ารุ่นอย่างเป็น
ทางการในตอนเชา้ก่อนการแข่งขนัวนัแรก 1 วนั ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น. ณ สถานท่ีท่ีคณะกรรมการ
การจดัการแข่งขนัก  าหนด และนกัมวยจะตอ้งไปรับการตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกัอีกในวนัท่ีตนเองจะตอ้ง
ท าการแข่งขนัระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. 
        - นกัมวยท่ีไม่ไดต้รวจร่างกายและชัง่น ้ าหนักเขา้รุ่นในวนัแรกตามเวลา และสถานท่ี    
ท่ีก  าหนดจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้การแข่งขนัอยา่งเด็ดขาด 
        - นกัมวยท่ีไม่ไดช้กเลยตลอดการแข่งขนั จะไม่ไดรั้บเหรียญรางวลัและคะแนนสะสม
ของการแข่งขนัของนกัมวยคนนั้น 
       12.2 การเปล่ียนรุ่น 
        นักมวยท่ีไดสิ้ทธิเขา้แข่งขนัระดบัชาติในรุ่นใด จะตอ้งเขา้ท าการแข่งขนัในรุ่นนั้น
เท่านั้นจะเปล่ียนแปลงรุ่นแข่งขนัใหม่ไม่ได ้
      12.3  การจบัสลากประกบคู่แข่งขนั 
            คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะท าการจบัสลากประกบคู่แข่งขันภายหลงัจาก        
การตรวจร่างกายและชัง่น ้ าหนักตวัอย่างเป็นทางการในวนัแรกของการแข่งขนัเสร็จเรียบร้อย โดยจะตอ้ง
กระท าต่อเจา้หน้าท่ีประจ าทีม (ผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอน) และจะก าหนดโปรแกรมการแข่งขนัประจ าวนั  
ภายหลงัจากการจบัสลากประกบคู่เสร็จส้ินลง ในการจบัสลาก เจา้หนา้ท่ีประจ าทีมจะตอ้งอยู่ในท่ีประชุมจบั
สลากนั้นเพ่ือเป็นสกัขีพยานยนืยนัความถูกตอ้งของนกัมวยของตนเอง 
      12.4  ผา้พนัมือ นวม กระจบั เคร่ืองป้องกนัศีรษะ 
           12.4.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัด เตรียมนวม ผ ้าพันมือ กระจับ           
เคร่ืองป้องกนัศีรษะท่ีถูกตอ้งตามกติกาการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย ไวใ้หส้ าหรับนกัมวย
ท่ีเขา้แข่งขนัทุกคน 
           12.4.2 นกัมวยสามารถใชก้ระจบั สนับฟัน และเคร่ืองป้องกนัศีรษะของตนเองได ้
ซ่ึงสนบัฟันจะตอ้งเป็นชนิดกระชบักบัฟัน (Gum shields) และเคร่ืองป้องกนัศีรษะจะตอ้งเป็นไปตามกติกา
การแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย 
           12.4.3  การรายงานตวัของนกัมวย 
                  นกัมวยท่ีเขา้แข่งขนัในแต่ละวนั ตอ้งไปรายการตวัต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอุปกรณ์
การแข่งขนัเพื่อขอรับอุปกรณ์การแข่งขนั ณ จุดท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนดและตอ้งแต่งกายให้
เรียบร้อยก่อนท่ีตนเองจะข้ึนเวทีแข่งขนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ 
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            12.4.4  การปฏิบติัของนกัมวยหลงัจากเสร็จส้ินการแข่งขนัแลว้ 
          นักมวยท่ีแข่งขนัเสร็จเรียบร้อยแลว้ ทันทีท่ีลงจากสังเวียน นักมวยหรือ            
พ่ีเล้ียงจะตอ้งรีบติดต่อขอรับสมุดประจ าตวันักมวยคืนจากคณะกรรมการลูกขุน หรือเจา้หน้าท่ีเทคนิคของ
ฝ่ายจดัการแข่งขนัทนัทีและจะตอ้งน าอุปกรณ์การแข่งขนัท่ียืมมาจากเจา้หน้า ท่ีฝ่ายอุปกรณ์การแข่งขนัคืน
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอุปกรณ์การแข่งขนัโดยเร็วดว้ยกิริยาท่ีสุภาพ 
      12.5  การแต่งกายของนกักีฬา 
            12.5.1 นกัมวยจะตอ้งสวมกางเกงขาสั้น ความยาวไม่เกินหวัเข่า 
            12.5.2 นักมวยตอ้งสวมเส้ือกลา้ม สีตามมุมของตนเอง (สีแดงหรือสีน ้ าเงินเท่านั้น) 
ในกรณีท่ีเส้ือกบักางเกงเป็นสีเดียวกนั ท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัจดัเตรียมให ้
            12.5.3 นักมวยท่ีเขา้แข่งขนัจะตอ้งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย จะตอ้งสวมกระจบั 
สนบัฟันและเคร่ืองป้องกนัศีรษะตามกติกาและขอ้ก าหนดของสมาคมฯ หากมีเคร่ืองหมายการคา้ ค  าโฆษณา/
สญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่ช่ือสถานศึกษาหรือจงัหวดัจะตอ้งมีขนาดไม่เกิน  2x3  ตารางน้ิว 
      12.6  มารยาทนกักีฬา 
           ตลอดเวลาของการแข่งขัน นักมวยจะต้องประพฤติตนให้ เหมาะสมกบัการเป็น
นักกีฬาท่ีดีและจะตอ้งปฏิบัติตามกติกาการแข่งขนัทุกประการ หากประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิด         
ต่อกฎ  กติกาการแข่งขนัคณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี 
      12.7 หนา้ท่ีของผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน 
            จดัการทีมและผูฝึ้กสอนจะตอ้งรับผดิชอบต่อการประชุม หรือการใหค้วามร่วมมือ
ในการปรึกษาหารือในส่วนท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งพยายามติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
แก่นกัมวยของตนเอง ในขณะท่ีนักมวยของตนเองก าลงัแข่งขนัอยู ่ผูจ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอนควรจะตอ้งไป
นัง่ชมในท่ีท่ีก  าหนดใหแ้ละจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามท่ีกติการะบุไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 ข้อ  13.  การประท้วง 
13.1 ให้เป็นไปตามข้อบงัคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการแข่งขัน         

กีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ. 2556 
13.2 การประทว้งคุณสมบติัของนักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาจงัหวดัเป็นผูย้ื่นประทว้งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบติันักกีฬา ก่อนการแข่งขนัแต่ละ
คร้ังพร้อมทั้งวางเงินประกนัการประทว้งตามท่ีก  าหนด 

13.3 การประทว้งเทคนิคกีฬา ตามค าประทว้งให้ผูจ้ดัการทีมท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืน่ต่อ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคกีฬาภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที หลงัจากการแข่งขัน
ในช่วงนั้นส้ินสุดลง พร้อมทั้งวางเงินประกนัการประทว้งตามท่ีก  าหนด 

 
 



51 

13.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง แลว้เห็นว่าค  าประท้วงเป็นผลและ              
ไดว้ินิจฉัยให้เป็นไปตามค าประทว้งดังกล่าวขา้งตน้แลว้ ให้ผูย้ื่นค  าประท้วงดงักล่าว และมอบให้เป็นทุน
ส าหรับส่งเสริมกีฬาของจงัหวดัเจา้ภาพต่อไป ทั้งน้ี การพิจารณาการตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั              
ถือเป็นท่ีสุด 

  ข้อ  14.  รางวลัของการแข่งขนั 
       ให้จงัหวดัเจา้ภาพจดัท ารางวลัในการแข่งขนักีฬา ประกอบดว้ยถว้ยรางวลั เหรียญรางวลั
และประกาศนียบตัร เพ่ือมอบใหแ้ก่นกักีฬาท่ีชนะการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสิน ดงัน้ี คือ 
      14.1  รางวลันกักีฬา 
         - รางวลัท่ี 1   เหรียญชุบทองและประกาศนียบตัร 
         - รางวลัท่ี 2   เหรียญชุบเงินและประกาศนียบตัร 
         - รางวลัท่ี 3   เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบตัร 
         - ถว้ยรางวลันกัมวยยอดเยีย่ม   ชาย (BEST BOXER’S)  1  รางวลั 
      14.2  รางวลัทีม 
         การหาต าแหน่งของทีม จะตอ้งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ดงัต่อไปน้ี 
         1. ผูช้นะแต่ละคร้ังในรอบแรก ๆ หรือรอบก่อนรองชนะเลิศ  จะได ้ 1  คะแนน 
         2. ผูช้นะในรอบรองชนะเลิศ              จะได ้ 2  คะแนน 
         3. ผูช้นะในรอบชิงชนะเลิศ             จะได ้ 3  คะแนน
              ในกรณีท่ีสองทีมหรือมากกว่าสองทีม ไดค้ะแนนรวมเท่ากนั การจดัล  าดบั
ต าแหน่งพิจารณา คือ 
           ก. จ  านวนของผูช้นะเลิศมากกว่าและถา้ยงัเท่ากนัอยู ่
           ข. จ  านวนของผูไ้ดต้  าแหน่งรองชนะเลิศมากกว่าและถา้ยงัเท่ากนัอยู ่
           ค. จ  านวนของต าแหน่งท่ี 3 มากกว่า 
        14.3 รางวลัผูฝึ้กสอน 
            -  ถว้ยรางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม  1  รางวลัและประกาศนียบตัร  
        14.4 ประกาศนียบตัรผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ทุกคน 
 

  ข้อ  15.  แพทย์ตรวจร่างกายและแพทย์ประจ าเวทีแข่งขัน 
      ให้คณะกรรมการฝ่ายจดัการแข่งขันจัดหาคณะแพทยไ์ปปฏิบัติหน้าท่ีให้เหมาะสมและ
เพียงพอในการแข่งขนัแต่ละวนั 
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  ใหค้ณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดบัชาติ บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

       ประกาศ  ณ วนัท่ี  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 
 
 

 
(นายชยัพฤกษ ์        เสรีรักษ)์ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
ประธานกรรมการอ านวยการการแข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ 

       


