
 
 
 

ระเบียบการแข่งขัน 
“การแขงขันกีฬาเปตอง ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ๑๒๐ ปี สมเด็จย่า”  
วันที่ ๑๙ – ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ   
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------  
        เพ่ือให้การแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ซ่ึง
จัดการแข่งขัน โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้
ออกระเบียบการแข่งขันไว้  ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันเปตอง เทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
         ข้อที่ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อที่ ๓  ประเภทการแข่งขัน 

๓.๑  ประเภททีม ๓ คน  รุ่นอายุไม่เกิน   ๑๒  ปี ชาย/หญิง 
๓.๒  ประเภททีม ๓ คน  รุ่นอายุไม่เกิน    ๑๕  ปี ชาย/หญิง 
๓.๓  ประเภททีม ๓ คน  รุ่นอายุไม่เกิน    ๑๘  ปี ชาย/หญิง 
๓.๔  ประเภททีม ๓ คน  รุ่นประชาชนทั่วไป    ชาย/หญิง 
๓.๕  ประเภททีม ๓ คน  รุ่น VIP                       ชาย/หญิง 

ข้อที่ ๔ ทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
๔.๑ การส่งทีมเข้าแข่งขัน แต่ละหน่วยงานหรือสังกัดทีมต่างๆ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกี่ทีม 
ก็ได้  เป็นการเปิดรับสมัครแข่งขันแบบไม่จ ากัดจ านวนทีม 
๔.๒ การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งเป็นทีมของโรงเรียน สถาบันการศึกษา สังกัด 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือในนามทีมผู้สนับสนุน ได้ทุกกรณี  

 ๔.๓  นักกีฬาต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย  ไม่จ ากัดภูมิล าเนา  
 ๔.๔  ในกรณีมีนักกีฬาเปตองทีมชาติหรืออดีตนักกีฬาเปตองทีมชาติลงร่วมทีมได้ไม่เกินทีมละ  ๑  

คน 
ข้อที่ ๕ คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าแข่งขัน 
 ๕.๑  ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี   ไม่เกิดก่อน  ๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
           ๕.๒  ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ไม่เกิดก่อน  ๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๕.๓  ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่เกิดก่อน  ๑ มกราคม  พ.ศ. ปี ๒๕๔๕ 
 ๕.๔  ประเภทรุ่นประชาชนทั่วไป  ไม่จ ากัดอายุ 
 ๕.๕  ประเภท   VIP ต้องเป็น ฝ่ายผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น 

๕.๖  ผู้สมัครสามารถสมัครแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น 
 

  



ข้อที ่ ๖ การสมัครเข้าแข่งขัน 
๖.๑ นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ต้องสมัครในนามชื่อหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  หรือผู้สนับสนุน  

ได้คนละ ๑  ประเภทเท่านั้น   
-   ใบสมัครติดรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว  ๑ แผ่น  
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ระบุ รูป  วัน/เดือน/ปีเกิด  และเลข
ประจ าตัว  ๑๓  หลัก พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ แนบใบสมัคร  (บัตรตัวจริงให้น าไปแสดงให้
คณะกรรมการ  จัดการแข่งขันตรวจสอบก่อนการแข่งขันทุกครั้งก่อนลงแข่งขัน  ถ้าไม่น าบัตรมาแสดง 
จะไม่อนุญาตลงท าการแข่งขัน หรือปรับแพ้)  
โดยหลังจากท่ีคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ได้รับใบสมัครแล้ว  ไม่สามารถ  เพิ่มหรือเปลี่ยนตัวอีก 

๖.๒ ค่าสมัครเข้าแข่งขัน 
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย/หญิง  ค่าสมัคร ๑๕๐    บาท 
- รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย/หญิง  ค่าสมัคร ๑๕๐    บาท 
- รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๘ ปี ชาย/หญิง  ค่าสมัคร ๒๐๐    บาท 
- รุ่นประชาชนทั่วไป(ชาย)          ค่าสมัคร ๕๐๐    บาท 
- ประเภท  VIP                       ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท 

๖.๓ วัน - เวลารับสมัคร 
              วันที่  ๒๑  กันยายน   ๒๕๖๓  –  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
 ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ 
 เลขที่  ๖๘  หมู่  ๖  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐   
 สมัครทางออนไลน์ ที่  www.swsk.ac.th   

โอนเงินค่าสมัคร ที่หมายเลขบัญชี  ๓๑๑ – ๓ – ๔๒๙๙๙ – ๔  
ชื่อบัญชี  เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 
พร้อมเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันประชุมผู้จัดการทีม  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 
086-2492433 (คุณศักดิ์ชัย)  065-3128962(คุณมานพ) 

ข้อที่ ๗ ก าหนดการแข่งขัน 
๗.๑ แข่งขันระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓ (ตามก าหนดการแนบท้าย) 
๗.๒ สถานที่ท าการแข่งขัน สนามเปตองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 

ข้อที่ ๘ การด าเนินการแข่งขัน  
๘.๑  กติกาการแข่งขันใช้กติกาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
๘.๒  ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน  หลังจากเลยก าหนดเวลาเริ่มการแข่งขันไปแล้ว  ๑๕  นาที  
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้  
๘.๓  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีมและมีชื่อทีม ด้านหลังเสื้อ  ชื่อ
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  ทีมใดแต่งกายไม่เรียบร้อย  ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาห้ามไม่ให้ลง  
สนามแข่งขัน ( ห้ามสวมกางเกงยีนส์,ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 
๘.๔ การจัดการแข่งขัน 
 -  ในรอบคัดเลือกแข่งแบบแพ้  ๒  ครั้งคัดออก 

-  การแข่งขันในรอบที่  ๒  ถึงรอบชิงชนะเลิศ  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาจัดการ
แข่งขันตามจ านวนทีม 

http://www.swsk.ac.th/


   ๘.๕  อุปกรณ์การแข่งขัน  
-  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกบูล มาเอง ซึ่งลูกบูลจะต้องเป็นลูกที่สหพันธ์เปตองนานาชาติ  และสมาคม
กีฬาเปตองแห่งประเทศไทยให้การรับรอง  และต้องมีลักษณะ ดังนี้  

                    -  เป็นโลหะ  
  -  มีเส้นผาศูนย์กลาง  ระหว่าง / ๗.๐๕ – ๘.๐๐   เซนติเมตร  
  -  มีน้ าหนักระหว่าง  ๐.๖๕๐ – ๐.๘๐๐ กิโลกรัม  

-  เป็นลูกบูลที่ผลิตจากใบงานที่ได้รับรองจากสหพันธ์ฯ ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ไม่ว่าจะใช้ตะก่ัว 
บัดกรี  หรือน าเอาดินทรายมาติดเพ่ิม  หรือใส่ในลูกบูล ในลักษณะส่อไปในทางทุจริต  

ข้อที่ ๙ คะแนนการแข่งขัน 
  ๙.๑ การแข่งขัน รอบคัดเลือกถึงรอบรองชนะเลิศให้ใช้คะแนน  ๑๑  คะแนน 
  ๙.๒ รอบชิงชนะเลิศ ใช้ ๑๓ คะแนน  

๙.๓ การแข่งขันรอบแรก – รอบรองชนะเลิศใช้เวลาในการแข่งขัน ๑.๑๕ ชั่วโมง รอบชิงชนะเลิศ ไม่
มีก าหนดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพิจารณากรรมการจัดการแข่งขัน 
๙.๔ การนับคะแนน(รวม) ของแต่ละทีม เพื่อตัดสินเข้ารับรางวัล ชนะเลิศถ้วยรวมเปตอง ซึ่งจะได้รับ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดยก าหนดคุณสมบัติ พิจารณาจาก ข้อบังคับ ดังนี้  
๙.๔.๑ ทีมท่ีส่งทุกรุ่นอายุ หรือทีมใดที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมากทีมแล้ว ท าคะแนนรวมสูงสุด จะ
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรวมเปตอง เป็นถ้วยพระราชทานฯ  

    ๙.๔.๒ วิธีการรวบรวมคะแนน จะพิจารณาการให้คะแนนจากอันดับที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  -รางวัลชนะเลิศ                    ( ๕  คะแนน ) 

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ( ๓  คะแนน ) 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ( ๒  คะแนน ) 

ข้อที่ ๑๐ มารยาทของนักกีฬา 
๑๐.๑ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขันทุกประการ 
๑๐.๒ ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการยั่วยุ หรือท าลายสมาธิของคู่แข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
๑๐.๓ ห้ามแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพต่อกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน หรือผู้ชม ถ้ามีข้อสงสัยหรือ
คัดค้านประการใด ให้ท าหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอที่กรรมการผู้ตัดสิน 
๑๐.๔ การตัดสิน – ชี้ขาด ของคณะกรรมการจากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ข้อที่ ๑๑ การประท้วง 
กรณีท่ีมีการประท้วง ว่าด้วยคุณสมบัติของนักกีฬา และเทคนิคการกีฬา ให้ถือปฏิบัติตาม

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการผู้ตัดสิน ชี้ขาด จาก
สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ในระหว่างการแข่งขันที่มีเหตุเกิดข้ึนข้อวินิจฉัยสั่งการของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดอนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 
มีข้อสงสัยในเรื่อง คุณสมบัติของนักกีฬา สามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันที โดยไม่
จ าเป็นต้องมีคู่กรณี ในการยื่นประท้วง และผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฯ ถือเป็นที่สุด 



ข้อที่ ๑๒ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อตกลง ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และ 

คณะกรรมกรรมการจัดการแข่งขัน แข่งขันเปตอง เทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑๒.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย/หญิง 
รางวัลที่ ๑  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๒  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล    เงินรางวัล    ๗๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล    เงินรางวัล    ๕๐๐  บาท 

๑๒.๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย/หญิง 
รางวัลที่ ๑  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล    เงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๒  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล    เงินรางวัล    ๗๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล    เงินรางวัล    ๕๐๐  บาท 

๑๒.๓ รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๘ ปี ชาย/หญิง 
รางวัลที่ ๑  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๒  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท 

๑๒.๔ รุ่นประชาชนทั่วไป  ชาย/หญิง 
รางวัลที่ ๑  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท 
รางวัลที่ ๒  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท 

๑๒.๔ รุ่น VIP  ชาย/หญิง 
รางวัลที่ ๑  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล   ๓,๐๐๐  บาท  
รางวัลที่ ๒  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓  ประกาศนียบัตรพร้อมถ้วยรางวัล   เงินรางวัล   ๑,๐๐๐  บาท 

ข้อที่  ๑๓  การป้องกันโรคโควิด-๑๙ 
ผู้จัดการทีม  ผู้ควบคุมทีม  ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา  หรือผู้ที่เข้มมามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาเปตองในครั้งนี้  
ต้องผ่านการคัดกรอง  เพ่ือป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยการสวมหน้ากากอนามัย  ผ่านการวัดอุณหภูมิ  เว้น
ระยะห่าง ตลอดช่วงการแข่งขัน  ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ  ถ้ามีทีมสมัครเข้าแข่งขันไม่ได้ตามเป้าที่ผู้จัดการแข่งขันก าหนดไว้   เงินรางวัลแต่ละประเภท จะ
ลดลงตามความเหมาะสม 
                         ทั้งนี้ในการรับรางวัล จะได้เป็นเงินรางวัล เกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัล ส าหรับทีม
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  โดยการสนับสนุนถ้วยรางวัล จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ  และรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ทีมที่ชนะเลิศถ้วยคะแนน
รวม 
  *ถ้วยพระราชทานฯ ส าหรับทีมที่ส่งในชื่อทีมหรือสังกัดเดียวกันและต้องส่งทุกรุ่นอายุ  หรือทีมใด
ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมากทีมแล้ว ท าคะแนนรวมสูงสุด ในทีมเดียวกันหรือสังกัดเดียวกัน 
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