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ระเบียบการแข่งขันเปตอง 
กีฬานักเรียนคนพิการแหง่ชาต ิครั้งที ่14 พ.ศ.  2556 

ณ จังหวัดแพร ่
********************** 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556   
 ประธานกรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 เลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนสํานักการกีฬา นางอําไพพร  ฉายศิริ 
 สถานที่ติดต่อ  154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทร.02-214-0120 ต่อ 3403, โทรสาร.02-214-1808 
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา 
 ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้แทนกรมพลศึกษา 
 กรรมการ บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

3. ระเบียบและกติกาแข่งขัน 
 3.1 ให้ใช้ระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 
 3.2 ให้ใช้กติกาสากลการเล่นเปตองของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ (โดยอนุโลมเป็นบางข้อ) 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ให้ใช้ระเบียบ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2556 

5. ประเภทความพิการ 
 3.1  กลุ่มความพิการทางหู 
 3.2  กลุ่มความพิการทางปัญญา 
 3.3  กลุ่มความพิการทางกาย (แขน, ขา, โปลิโอและวีลแชร์) แข่งขันประเภทบุคคลและประเภทคู่เท่าน้ัน  
   3.3 ยืนแข่งขัน 
  3.4 น่ังวีลแชร์แข่งขัน 
6. ประเภทการแข่งขัน 
 6.1  ประเภทบุคคลชาย (ชายเด่ียว)    (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
 6.2 ประเภทบุคคลหญิง (หญิงเด่ียว)    (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
 6.3 ประเภท คู่ชาย      (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
 6.4 ประเภท คู่หญิง      (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก) 
 6.5 ประเภททีมชาย  3  คน     (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก) 
 6.6 ประเภททีมหญิง  3  คน     (ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก) 
 

/7. จํานวน... 
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7. จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 7.1 ประเภทบุคคลชาย (ชายเด่ียว) ประเภทบุคคลหญิง (หญิงเด่ียว) ให้แต่ละสังกัดมีสิทธ์ิส่งนักกีฬาเปตองเข้าร่วม 
  การแข่งขันได้สังกัดละ 1 คน  ในแต่ละกลุ่มความพิการ 

7.2 ประเภทคู่ชาย  และประเภทคู่หญิง  ให้แต่ละสังกัดมีสิทธ์ิส่งนักกีฬาเปตองเข้าร่วมการแข่งขันได้สังกัดละ 
 1 คู่  ในแต่ละกลุ่มความพิการ 

 7.3 ประเภททีมชาย 3 คน  และประเภททีมหญิง 3 คน  ให้แต่ละสังกัดมีสิทธ์ิส่งนักกีฬาเปตองเข้าร่วมการ 
  แข่งขันได้สังกัดละ 1 ทีม  ในแต่ละกลุ่มความพิการ (กลุ่มหู และกลุ่มปัญญา) 

7.3 ให้แต่ละสังกัดที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมีผู้ควบคุมทีมได้ 2 คน ผู้ฝึกสอน 3 คนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 3 คน 
 7.4 นักกีฬาหน่ึงคนสามารถส่งช่ือเข้าร่วมแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวและกลุ่มความพิการเดียวเท่าน้ัน ยกเว้น 
  นักกีฬาประเภทบุคคลชาย, บุคคลหญิง สามารถลงช่ือแข่งในประเภททีมชาย 3 คน ทีมหญิง 3 คน ได้อีก 

8. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 8.1  ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน นํานักกีฬาไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ณ สนามแข่งขันก่อน 
   กําหนดการแข่งขัน 30 นาที เมื่อถึงกําหนดการแข่งขันทีมใดไม่พร้อมลงทําการแข่งขันภายในเวลา 15 นาที 
    ให้ปรับนักกีฬาทีมน้ันเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งน้ัน 
 8.2 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยด้วยชุดที่เหมือนกัน ติดช่ือทีมด้านหลังเสื้อเป็น 
  ภาษาไทย โดยสวมกางเกงขายาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงขาสั้น) รองเท้ากีฬาหุ้มส้น และถุงเท้า 
    และสวมเสื้อแขนสั้น  หรือเสื้อแขนยาวทับในกางเกง  (ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้ารัดส้น  ลงทําการ 
  แข่งขัน) ผู้ฝึกสอนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

8.3 ตลอดระยะเวลาการแข่งขันผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นโค้ชและนักกีฬาที่ดี 
และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการแข่งขันทุกประการ 

8.4 ห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการย่ัวยุ  หรือทําลายสมาธิของคู่แข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ 
8.5 ห้ามแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน , ผู้ตัดสินหรือผู้ชมโดยเด็ดขาด 

 8.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตอง  ลูกเป้า  และเทปวัดระยะมาเอง (ไม่มีอุปกรณ์ยืมแข่งขัน) 
 8.7 การแข่งขันทุกประเภทของทุกกลุ่มความพิการในรอบแรก จนถึงรอบรองชนะเลิศให้ผลแพ้ – ชนะกันใน 
   1 เกมส์  ด้วยคะแนน 11  คะแนน  ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศให้ใช้  13 คะแนน 
 8.8 กรณีที่มีการประท้วงว่าด้วยคุณสมบัติของนักกีฬาให้ถือปฎิบัติตามข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการ 
   แข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจําปี 2556 
 8.9 ไม่มีการประท้วงทางด้านเทคนิคกีฬา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 8.10 ข้อวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

9. วิธีจัดการแข่งขัน 
  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยจะดูจากจํานวนทีมเป็นสําคัญ  
    เวลา 08.00 น. นักกีฬารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ 
    เวลา 08.30 น.  จับสลากประกบคู่แข่งขัน 
    เวลา 09.00 น. เริ่มทําการแข่งขัน 

10. กําหนดการแข่งขัน 
  วันแรกแข่งขันประเภท  บุคคลชาย บุคคลหญิง ทุกรุ่น ทุกประเภทความพิการเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
       เป็นพิธีมอบเหรียญรางวัล  
 
                                                                                                                     /วันที่... 
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วันที่สองแข่งขันประเภท  คู่ชาย, คู่หญิง, ทุกรุ่น ทุกประเภทความพิการ จนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ 
วันที่สามแข่งขันประเภท  คู่ชาย, คู่หญิง, ในรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ  
    เสร็จสิ้นการแข่งขันเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัล 

 วันที่สี่แข่งขันประเภท  ทีมชาย 3 คน ทีม ทีมหญิง 3 คน ประเภทความพิการทางหู 
     และพิการทางปัญญา จนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ 
 วันที่ห้าแข่งขนัประเภท  ทีมชาย 3 คน ทีม ทีมหญิง 3 คน ในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ 

เสร็จสิ้นการแข่งขันเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัล 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


