ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
โดยที่เป็ น การสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบการแข่ งขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาเปตอง
ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
๓.๒ ให้ ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย
ในพระราชูป ถัมภ์สมเด็จ พระศรีน คริ นทราบรมราชชนนี
๓.๓ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ใช้ระเบียบสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน แบ่งออกเป็ น ๙ ประเภท
๔.๑ ประเภทเดี่ยวชาย
๔.๒ ประเภทเดี่ยวหญิง
๔.๓ ประเภทคู่ชาย
๔.๔ ประเภทคู่หญิง
๔.๕ ประเภทคู่ผสม
๔.๖ ประเภททีมชาย ๓ คน
๔.๗ ประเภททีมหญิง ๓ คน
๔.๘ ประเภทสุดยอดความแม่นยาชาย (Shooting) นักกีฬาต้องเป็นนักกีฬาที่เล่น
ในประเภททีมชาย ๓ คน
๔.๙ ประเภทสุด ยอดความแม่น ยาหญิง (Shooting) นัก กีฬ าต้อ งเป็น นัก กีฬ าที่
เล่นในประเภททีมหญิง ๓ คน
หมายเหตุ ประเภททีม ๓ คน ชาย – หญิง ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ ๓ - ๔ คน

๒
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนั กกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘, ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขัน กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ นักกีฬา
ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาเขตละไม่เกิน ๑๒ คน
ประกอบด้วยนักกีฬาชายไม่เกิน ๖ คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน ๖ คน
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๒ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ ให้ทุกประเภท (ยกเว้นประเภทสุดยอดความแม่นยาชาย-หญิง) ใช้การแข่งขันวิธี
เดียวกัน คือ รอบแรกและรอบสองใช้การแข่งขันแบบแบ่งสาย สายละ ๔ ทีม สายที่มี ๓ ทีม ให้ใช้ทีมสมมติ (X)
ทีมที่พบกับทีมสมมติ(X) ให้ถือว่าชนะผ่าน ๑ ครั้ง โดยเอาทีมที่มีคะแนนเป็นที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายไป
แข่งขันในรอบต่อไป โดยให้ดาเนินการตามลาดับดังนี้
(๑) การแข่งขันครั้งที่ ๑
หมายเลข ๑ พบ หมายเลข ๒ ในสนามแรกของสาย
หมายเลข ๓ พบ หมายเลข ๔ ในสนามที่สองของสาย
(๒) การแข่งขันครั้งที่ ๒
ทีมชนะ พบ ทีมชนะ ในสนามแรกของสาย ทีมใดชนะจะเข้ารอบ เป็นที่ ๑
ของสาย
ทีมแพ้ พบ ทีมแพ้ ในสนามที่สองของสาย ทีมใดชนะรอการแข่งขัน ครั้งที่ ๓
ทีมแพ้ตกรอบ
(๓) การแข่ ง ขั น ครั้ ง ที่ ๓ เป็ น การแข่ ง ขั น ระหว่ า งที ม ที่ มี ค ะแนนเท่ า กั น
(ชนะ ๑ ครั้ง แพ้ ๑ ครั้ง) แข่งขันในสนามแรกของสาย ทีมชนะผ่านเข้ารอบเป็นที่ ๒ ของสาย ทีมแพ้ตกรอบ
๗.๒ รอบแรกและรอบสอง ใช้การแข่งขันแบบจากัดเวลา (Time limit) ๑ ชั่วโมง ๑๕
นาที กับอีก ๑ เที่ยว
๗.๓ รอบก่อนรองชนะเลิ ศ (๘ ทีม) ให้ ใช้ วิธีการจับฉลากประกบคู่แข่งขัน ทาการ
แข่งขันแบบแพ้คัดออก(ไม่จากัดเวลา)ทีมชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ทีมแพ้ตกรอบ
๗.๔ รอบรองชนะเลิศ ให้ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่แข่งขัน ทาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(ไม่จากัดเวลา) ทีมชนะเข้าชิงชนะเลิศ ทีมแพ้ได้ครองตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๕ คะแนนที่ใช้ในการแข่งขัน
การแข่งขันรอบแรกและรอบสอง ใช้การแข่งขันเกมเดียว ๑๑ คะแนน (กรณีหมด
เวลาการแข่งขันทีมใดที่มีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ทาการแข่งขัน ต่ออีก ๑ เที่ยว)
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศและรอบชิ งชนะเลิศ ใช้การ
แข่งขันเกมเดียว ๑๓ คะแนน
๗.๖ วิธีการจัดการแข่งขันประเภทสุดยอดความแม่นยาชาย – หญิง (Shooting)

๓
(๑) รอบแรก จะใช้วิธีจับฉลากจัดลาดับการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันแบบเก็บ
คะแนนทุกคน โดยจะคัดเลือกนักกีฬาคะแนนสูงสุด อันดับที่ ๑ ถึงอันดับที่ ๘ ผ่านเข้าแข่งขันในรอบต่อไป
ในกรณีที่นักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที่ ๘ มีคะแนนเท่ากัน ให้นักกีฬาที่มีคะแนนเท่ากันมาทาการแข่งขันในระยะ
๗ เมตร ทุกสถานี นักกีฬาที่มีคะแนนดีที่สุดจะผ่านเข้ารอบในอันดับที่ดีกว่า
(๒) รอบที่สอง แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยประกบคู่แข่งขันดังนี้
คู่ ที่ ๑ นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ ค ะแนนอั น ดั บ ที่ ๑ แข่ ง ขั น กั บ นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้
คะแนนอันดับที่ ๘
คู่ ที่ ๒ นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ ค ะแนนอั น ดั บ ที่ ๒ แข่ ง ขั น กั บ นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้
คะแนนอันดับที่ ๗
คู่ ที่ ๓ นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ ค ะแนนอั น ดั บ ที่ ๓ แข่ ง ขั น กั บ นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้
คะแนนอันดับที่ ๖
คู่ ที่ ๔ นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ ค ะแนนอั น ดั บ ที่ ๔ แข่ ง ขั น กั บ นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้
คะแนนอันดับที่ ๕
(๓) รอบรองชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยประกบคู่แข่งขันดังนี้
นักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ที่ ๑ พบนักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ที่ ๔
นักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ที่ ๒ พบนักกีฬาที่แข่งขันชนะคู่ที่ ๓
ผู้ช นะการแข่ง ขัน เข้า ไปแข่ง ขัน ในรอบชิง ชนะเลิศ ผู้แ พ้ไ ด้รับ
ครองตาแหน่งรองชนะเลิ ศอันดับ ๒ ร่วมกัน
๗.๗ การจั ดการแข่งขั นจะต้ องมี วิทยาเขตสมัครเข้าร่ว มการแข่ง ขันไม่ น้อยกว่า ๔
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต
จึงจะทาการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง
หมายเหตุ การส่งรายชื่อนักกีฬา ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาลงทาการแข่งขันให้ส่งใน
วันที่ทาการแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันต้องมีชื่ออยู่ในแบบแสดงรายชื่อและรูปถ่ายนักกีฬา (F๓)ข
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
๘.๑ นัก กีฬ าต้อ งยอมรับ ค าตัด สิน และให้ค วามร่ว มมือ ในการปฏิบ ัติง านของ
คณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน กรรมการผู ้ต ัด สิน และเจ้า หน้า ที ่ ซึ ่ง ปฏิบ ั ต ิห น้า ที ่ใ นการแข่ง ขัน โดย
เคร่งครัด
๘.๒ ให้ผู้ฝ ึก สอนส่ง รายชื่อ นัก กีฬ าต่อ คณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน ไม่น้อ ยกว่า
๓๐ นาที ในทุกประเภท
๘.๓ทในประเภททีม ๓ คน อนุญ าตให้เ ปลี่ย นตัว นัก กีฬ าคนที่ ๔ ได้ต ลอดการ
แข่ง ขัน แต่ทั้ง นี้ใ ห้เ ปลี ่ย นได้ห นึ ่ง ครั้ง ต่อ หนึ่ง เกม โดยการเปลี่ย นตั ว ต้อ งแจ้ง ต่อ คณะกรรมการจัด การ
แข่งขันทุกครั้ ง
๘.๔ ตลอดเวลาการแข่งขัน นัก กีฬาต้อ งประพฤติตนให้ส มกับความเป็นนักกีฬาที่
ดีและต้องปฏิบัติตามระเบีย บและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
๘.๕ นักกีฬาประเภทหรือทีมใด ไม่ล งแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
โดยไม่ม ีเ หตุอ ั น สมควร หรือ ไม่ล งท าการแข่ง ขัน ตามค าสั ่ง คณะกรรมการจัด การแข่ง ขัน หรือ ค าสั ่ง
กรรมการผู้ตัดสิน ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมนั้น
๘.๖ กรณีทีม ใด เจ้า หน้า ที่แ ละ/หรือนักกีฬาละเมิด ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา
ประพฤติต นไม่เหมาะสมต่อ หน้า ที่ และมารยาทอัน ดีง าม รวมถึง ละเมิด ระเบีย บการแข่ง ขั นให้พิจ ารณา

๔
เป็น ไปตามหมวด ๙ ว่า ด้ว ยการลงโทษ ข้อ ๓๐ แห่ง ระเบีย บสถาบัน การพลศึก ษา ว่า ด้ว ยการแข่ง ขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
๙.๑ ชุดแข่งขัน
(๑) นัก กีฬ าต้อ งแต่ง กายสุภ าพเรีย บร้อ ยเหมือ นกัน ทั้ง ทีม โดยเป็น ชุ ด กีฬ า
หรือชุดสุภาพและต้องไม่ขัดต่อระเบีย บหรือกติกาของสมาคมกีฬาเปตองแห่ งประเทศไทยฯ
(๒) ห้า มนัก กีฬ าสวมกางเกงยีน ส์ห รือ กางเกงที่มีลัก ษณะคล้า ยกางเกงยีน ส์
(กางเกงทรงยีนส์) หรือกางเกงขาสั้น และห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ
(รองเท้า รัด ส้น ) ลงทาการการแข่ง ขัน โดยเด็ด ขาด เว้น แต่จ ะได้รับ อนุญ าตจากคณะกรรมการจัด การ
แข่งขันเป็นกรณีพิเศษ
(๓) เสื้อที่นักกีฬ าใส่ล งทาการแข่งขันต้องพิม พ์ห รือ ปักชื่อ สถาบันต้นสังกัดไว้
ด้านหลังให้เห็นอย่ างชัดเจน
(๔) เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงทาหน้าที่ในการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ในลั กษณะเดียวกับข้อ(๑) และ(๒) โดยอนุโลม และห้ามใช้เสื้ อสั งกัดหน่วยงานอื่น
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาต้องเตรียม ลูกเป้า ลูกเปตอง และเทปวัดระยะมาเอง
ลูกเปตองจะต้องเป็นลูกที่สหพันธ์เปตองนานาชาติ หรือสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรอง
และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรี หรือนาเอาดิน ทราย มาติดเพิ่ม หรือใส่ไปในลูกเปตอง
ในลักษณะที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริต แต่อนุญาตให้เจ้าของสลักชื่อหรือทาเครื่องหมายที่ลูกเปตองได้
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้ เป็ นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึ กษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

๕
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่งระเบีย บสถาบันการพลศึก ษา ว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬ า
สถาบันการพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ดการแข่ง ขั นกี ฬาสถาบั นการพลศึ กษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

