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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาเปตอง 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
    เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนกรมพลศึกษา   นางอําไพพร  ฉายศิริ 
     สถานที่ติดต่อ     154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

        โทร. 02 – 2140120 ต่อ 3030 ,02-2142256 โทรสาร 02-2141807-8   
        www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง     
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง     
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     ผู้แทนกรมพลศึกษา                    
กรรมการ                    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง     
กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง     

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
      3.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับกรมพลศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
   3.2  ให้ใช้กติกาสากลของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
4.  ประเภทการแข่งขัน   มี  7 ประเภท  ชิง 7 เหรียญทอง ดังน้ี 

4.1  ประเภทบุคคลชาย  (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
4.2  ประเภทบุคคลหญิง (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
4.3  ประเภทคู่ชาย (นักกีฬา 2 คน สํารอง 1 คน รวมเป็น 3 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 3 ลูก) 
4.4  ประเภทคู่หญิง (นักกีฬา 2 คน สํารอง 1 คน รวมเป็น 3 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 3 ลูก) 
4.5  ประเภทคู่ผสม (นักกีฬาชาย 1 คน หญิง 1 คน รวมเป็น 2 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 3 ลูก) 
4.6  ประเภททีมชาย 3 คน (นักกีฬา 3 คน สํารอง 1 คน รวมเป็น 4 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 2 ลูก) 
4.7  ประเภททีมหญิง 3 คน (นักกีฬา 3 คน สํารอง 1 คน รวมเป็น 4 คน ใช้ลูกเปตอง คนละ 2 ลูก) 

5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
  5.1 ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 18 คน ชาย 9 คน หญิง 9 คน และเจ้าหน้าที่ทีม 5 

คน นักกีฬาคนหน่ึงจะลงแข่งขันได้ประเภทเดียวเท่าน้ัน 
  5.2 นักกีฬาประเภทคู่ชาย,คู่หญิง,ทีมชาย,ทีมหญิงและคู่ผสม จะต้องเป็นนักกีฬาที่มาจากจังหวัดเดียวกัน

เท่าน้ัน(ยกตัวอย่างประเภทคู่หญิง นักกีฬาทั้งสองต้องเป็นนักกีฬาที่มาจากจังหวัดเดียวกัน) 
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 
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7.  วิธีจัดการแข่งขัน 
7.1  รอบแรก ทุกประเภทการแข่งขัน (บุคคลชาย, บุคคลหญิง,คู่ชาย,คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย 3 คน,      

ทีมหญิง 3 คน) จะใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีม  จะคัดทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 – 4 เข้าไปแข่งขัน 
ในรอบรองชนะเลิศ  (4 ทีมสุดท้าย) 

    หมายเหตุ  การแข่งขันเปตองในรูปแบบพบกันหมด ทีมใดชนะในแต่ละคร้ัง จะได้คะแนนรวม (Points)     
1 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันครบทุกครั้ง ทีมใดมีคะแนนรวมมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า 
ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน แต่ถ้ากรณีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ดําเนินการตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 
    1. ให้ดูผลการแข่งขันของคู่กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน (Internal points) โดยทีมใดที่ชนะทีมคู่กรณี 
ในแต่ละครั้งได้ 1 คะแนน ทีมใดแพ้ทีมคู่กรณีในแต่ละครั้งได้ 0 คะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า
ลดหลั่น   ลงไปตามลําดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน 
    2.  ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันที่พบกันของคู่กรณี (Internal points) โดยนําคะแนนการแข่งขันที่พบกัน   
ของคู่กรณี คะแนนได้ทั้งหมดต้ัง ลบด้วยคะแนนเสีย ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ ดีกว่า ลดหลั่น 
ลงไปตามลําดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน 
    3.  ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันที่พบกับทุกทีม โดยนําคะแนนได้ทั้งหมดต้ัง ลบด้วยคะแนนเสียทั้งหมด      
ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่าลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน 
    4.  ให้ดูเฉพาะคะแนนบวกทั้งหมดที่ได้จากการแข่งขัน (Positive score) โดยนําคะแนนเฉพาะเกมส์ที่
ชนะทีมต่างๆ (เกมส์ที่แพ้ไม่นํามาคิด) นําคะแนนได้ทั้งหมดต้ัง ลบด้วยคะแนนเสียทั้งหมด ทีมใดมีคะแนนบวกมากกว่า    
จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามลําดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน 
    5.  ให้แข่งขันกัน 1 เที่ยว (One end decider) ทีมใดได้คะแนน จะได้อันดับที่ดีกว่า 

7.2  รอบรองชนะเลิศ ทุกประเภทการแข่งขัน  (บุคคลชาย , บุคคลหญิง , คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม ทีมชาย       
3 คน ทีมหญิง 3 คน)  

7.2.1  คู่ที่ 1 ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 4  
7.2.2  คู่ที่ 2 ทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 2  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 3 
7.2.3  ทีมชนะในคู่ที่ 1  และคู่ที่ 2  เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
6.2.4  ทีมแพ้ในคู่ที่ 1  และคู่ที่ 2  ได้รับเหรียญทองแดงทั้ง 2 ทีม 

7.3  รอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภทการแข่งขัน (บุคคลชาย, บุคคลหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย  
3 คน,ทีมหญิง 3 คน)  

– ทีมที่ชนะ  ในข้อ 7.2.3  ได้รับเหรียญทอง, ทีมแพ้  ได้รับเหรียญเงิน 
8.  การประท้วง 
   8.1  กรณีที่มีการประท้วงว่าด้วยคุณสมบัติของนักกีฬา และเทคนิคการกีฬา  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
หมวดที่ 10 ของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ปี 2553 
   8.2  ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการผู้ตัดสิน – ช้ีขาด จากกรมพลศึกษา ในระหว่างการแข่งขัน     
ที่มีเหตุเกิดขึ้น 
   8.3  ข้อวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  และกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ    
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10.  รางวัลการแข่งขัน 
          ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ. 2554  ข้อที่ 32 
         ตําแหน่งที่ 3 ของทุกประเภทการแข่งขันมี 2 รางวัล  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  คะแนนการแข่งขัน 
    11.1  การแข่งขันคร้ังที่ 1  จนถึงครั้งที่ 9       ใช้ระบบ 11 คะแนน 
  11.2  รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ    ใช้ระบบ 13 คะแนน 
12.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   ทีมไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้ภายใน 15 นาที  นับต้ังแต่สัญญาณเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ได้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน  ทีมหรือนักกีฬาน้ันจะเสียคะแนนให้คู่แข่งขัน 1 คะแนนและทุก ๆ 5 นาที              
อีก 1 คะแนน ถ้าครบ  1 ช่ัวโมง ยังลงทําการแข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมส์น้ัน  (เกมส์คร้ังต่อไปถ้าพร้อมลง 
ทําการแข่งขันก็ให้ลงทําการแข่งขันได้) 
13.  อุปกรณ์การแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตอง, ลูกเป้าและเทปวัดระยะมาเอง ลูกเปตองต้องเป็นลูกที่ผลิตจากโรงงาน
ที่ได้รับการรับรองแล้วเท่าน้ัน และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม ช่ือผู้เล่น 
สัญลักษณ์ หรือคุณสมบัติผู้ผลิต สามารถสลักลงบนลูกเปตองได้ 
14.  การแต่งกาย 

ผู้เข้าแข่งขันประเภทคู่, ประเภททีม  ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยชุดที่เหมือนกัน  และติดช่ือทีม
ด้านหลังเสื้อแข่งขันเป็นภาษาไทย  (ห้ามใส่กางเกงยีนส์, รองเท้าแตะ, และรองเท้ารัดส้น) ผู้ฝึกสอนต้องแต่งกายในชุด
สุภาพเรียบร้อยเช่นกัน 

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

 
หมายเหตุ  หากการแข่งขันในแต่ละวันยืดเย้ือ  ให้ยกการแข่งขันในแต่ละวันไปชิงชนะเลิศในวันต่อไป  หรืออยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
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กําหนดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2556 “เมืองแพร่เกมส”์  

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 3 กุมภาพนัธ์ 2556 
ณ สนามเปตอง สนามกีฬา อบจ.แพร่  จังหวัดแพร่ 

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

วันที่ 28 มกราคม 2556 
   10.00 น.   ประชุมผู้จัดการทีม  

       ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนดสถานที่ประชุม และเป็นประธานในการประชุม 

วันที่ 29 มกราคม 2556 
   08.00 น.   รายงานตัวนักกีฬาประเภทบุคคลชาย,ประเภทบุคคลหญิง และประเภทคู่ผสม 
    09.00 น.    แข่งขันประเภทบุคคลชาย ,แข่งขันประเภทบุคคลหญิง และการแข่งขันประเภท   
        คู่ผสม ครั้งที่1 - 6 
วันที ่30 มกราคม 2556 
      08.00 น.     รายงานตัวนักกีฬาที่เข้ารอบประเภทบุคคลชาย,ประเภทบุคคลหญิง และประเภทคู่ผสม  
            09.00 น.     แข่งขันประเภทบุคคลชาย,ประเภทบุคคลหญิง และประเภทคู่ผสม ครั้งที่ 7 – 9  

และแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ 
         พิธีมอบเหรียญรางวัล 
วันที ่31 มกราคม 2556 

08.00 น.   รายงานตัวนักกีฬาประเภทคู่ชาย,ประเภทคู่หญิง 
    09.00 น.       แข่งขันประเภทคู่ชาย, ประเภทคู่หญิง ครั้งที่ 1 - 6 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556      

08.00 น.      รายงานตัวนักกีฬาที่เข้ารอบประเภทคู่ชาย,ประเภทคู่หญิง  
            09.00 น.      แข่งขันประเภทคู่ชาย,ประเภทคู่หญิง ครั้งที่ 7 – 9 และแข่งขันรอบรองชนะเลิศ,  

ชิงชนะเลิศ 
         พิธีมอบเหรียญรางวัล 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 

08.00 น.   รายงานตัวนักกีฬาประเภททีมชาย 3 คน,ประเภททีมหญิง 3 คน 
    09.00 น.      แข่งขันประเภททีมชาย 3 คน ประเภททีมหญิง 3 คน ครั้งที่ 1 – 6  

จนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556      

08.00 น.     รายงานตัวนักกีฬาที่เข้ารอบประเภททีมชาย 3 คน,ประเภททีมหญิง 3 คน 
           09.00 น.    แข่งขันประเภททีมชาย 3 คน,ประเภททีมหญิง 3 คน ครั้งที่ 7 -9 และแข่งขัน  

รอบรองชนะเลิศ, ชิงชนะเลิศ 
         พิธมีอบเหรียญรางวัล 

หมายเหตุ  กําหนดการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
************* 
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