
 

 

ระเบยีบการแข่งขนักีฬาเปตอง 

1. ข้อบงัคบัและกติกาการแข่งขนั 

 1.1 ให้ใช้ขอ้บงัคบัตามระเบยีบการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายจงัหวดัเชียงราย สหวทิยาเขตองิโขง ว่าด้วย การแข่งขนักีฬานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศึกษา

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา  

 1.2 กตกิาการแข่งขนัเปตองทุกประเภท ให้ใช้กตกิาการแข่งขนัเปตอง ของสหพนัธ์เป

ตองนานาชาต ิ(F.I.P.J.P) ซงึสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ 

2. คณุสมบติันักกีฬา 

 2.1 ตอ้งเป็นนกัเรยีนทเีรยีนอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มโรงเรยีน

มธัยมศึกษาตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตอิงโขง สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามธัยมศึกษา

เชยีงราย ตามโรงเรยีนทสีงักดัเท่านนั 

3. จาํนวนผู้เขา้ร่วมการแข่งขนั 

 สง่รายชอืเขา้ร่วมการแขง่ขนั โดยนกักฬีาคนหนึงจะลงแข่งขนัไดไ้ม่เกนิ 2 ประเภทเท่านัน 

4. ประเภทการแข่งขนั 

 4.1 ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  

 4.2 ประเภทบุคคลหญงิ รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  

 4.3 ประเภทบุคคลชาย รุ่นไม่จาํกดัอายุ  

 4.4 ประเภทบุคคลหญงิ รุ่นไม่จาํกดัอายุ  

 4.5 ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  

 4.6 ประเภทคู่หญงิ รุ่นอายุไมเ่กนิ 15 ปี  

 4.7 ประเภทคู่ชาย รุ่นไม่จาํกดัอายุ  

 4.8 ประเภทคู่หญงิ รุ่นไม่จาํกดัอายุ  

 4.9 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  

 4.10 ประเภทคู่ผสม รุ่นไม่จาํกดัอายุ  

 4.11 ประเภททมีชาย 3 คน รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  

 4.12 ประเภททมีหญงิ 3 คน รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี  

 4.13 ประเภททมีชาย 3 คน รุ่นไม่จาํกดัอายุ  

 4.14 ประเภททมีหญงิ 3 คน รุ่นไม่จาํกดัอายุ  

5. การจดัการแข่งขนั 

 5.1 รอบแรกใหแ้ขง่ขนัตามคู่แข่งขนัและสายการแขง่ขนัทไีดจ้บัสลากไว ้

 5.2 รอบท ี2 ใหจ้บัสลากคู่แขง่ขนั 

 5.3 รอบรองชนะเลศิ  ใหท้มีทมีลีําดบัท ี1 สาย A แขง่ขนักบัท ี2 สาย B 

      ใหท้มีทมีลีําดบัท ี2 สาย A แขง่ขนักบัท ี1 สาย B 

5.4  รอบชงิชนะเลศิ ใหท้มีทชีนะในรอบรองชนะเลศิทําการแข่งขนัเพอืหาผู้ชนะเลศิ และผู้แพ้

ในรอบรองชนะเลศิไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ร่วม 



 

 

5.5 คะแนนในการแขง่ขนั ใหทุ้กประเภทใชค้ะแนนการแขง่ขนั ดงันี 

  5.5.1 ในรอบคดัเลอืก ใหใ้ชค้ะแนนการแขง่ขนั  คะแนน 

  5.5.2 ในรอบรองชนะเลศิ และรอบชงิชนะเลศิ ใหใ้ชค้ะแนนการแขง่ขนั  คะแนน 

6. ข้อปฏิบติัในการแข่งขนั 

 6.1 ห้ามครูผู้ฝึกสอนหรือครูผู้ควบคุมทีมเข้าไปในสนามแข่งขัน เพอืแนะนํานักกีฬา

ในขณะ        ทําการแข่งขนั 

 6.2 ก่อนการแขง่ขนั ใหผู้จ้ดัการทมีสง่บญัชรีายชอืนักกฬีาทจีะลงสนามและกําหนดตวัผู้

เล่นทเีป็นตวัจรงิและตวัสํารอง 

7. การเปลียนตวัผู้เล่นระหว่างการแข่งขนั 

 7.1 ให้แต่ละประเภทการแข่งขนัส่งนักกฬีาสํารองได้ประเภทละ 1 คน ยกเว้นประเภท

คู่ผสมไม่มสีาํรอง 

 7.2 สามารถเปลยีนตวัได ้1 คน ต่อ 1 เกมการแขง่ขนั 

8. อปุกรณ์การแข่งขนัและการแต่งกาย 

 8.1 นกักฬีาตอ้งเตรยีมอุปกรณ์การแข่งขนัมาเอง คอืลูกเปตอง และลูกเป้า  

 8.2 การแต่งกายจะต้องสวมชุดแข่งขนัใหถู้กต้องและเหมาะสม โดยเป็นกางเกงวอรม์ขา

ยาว กางเกงสแลค็ขายาว หรอืกางเกงผา้ร่มขายาวและตอ้งสวมรองเทา้ผา้ใบเท่านัน 

 8.3  ในการแขง่ขนัประเภททมีต้องสวมเสอืทมีเหมอืนกนั 

9. มารยาทของนักกีฬา 

 ตลอดเวลาการแข่งขนัทุกคนต้องประพฤตตินให้เหมาะสมกบัการเป็นนักกีฬาทีด ีและต้อง

ปฏบิตัติามกตกิาการแขง่ขนัเปตอง ของสหพนัธเ์ปตองนานาชาต ิ(F.I.P.J.P) ซงึสมาคมเปตองแห่งประเทศ

ไทยฯ การละเมดิกตกิาการแข่งขนัจนถงึกบัผูต้ดัสนิสงัยุตกิารแขง่ขนัใหถ้อืว่าเป็นความผดิรา้ยแรง ให้มกีาร

พจิารณาโทษตามระเบยีบ 

10. รางวลัการแข่งขนั 

 ให้เป็นไปตามข้อกําหนด เรอืง ระเบียบการแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา          

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง ว่าดว้ย การแข่งขนักฬีานักเรยีนกลุ่มโรงเรยีนมธัยมศกึษา         

ตอนปลายจงัหวดัเชยีงราย สหวทิยาเขตองิโขง “ดอกซ้อเกมส ์ ” ประจาํปีการศกึษา   

 รางวลัท ี1 ถว้ยรางวลั และเกยีรตบิตัร 

 รางวลัท ี2 ถว้ยรางวลั และเกยีรตบิตัร 

 รางวลัท ี3 (ร่วม) เกยีรตบิตัร 

11. การประท้วง 

 11.1 การประทว้งคุณสมบตัิของนักกฬีา ใหย้นืประทว้งพรอ้มแนบเอกสารเป็นลายลักษณ์

อักษรในเวลา 3 ชัวโมงหลังจากจบการแข่งขันต่อประธานการจัดการแข่งขัน และคําตัดสินของ

คณะกรรมการชขีาดถอืเป็นทสีนิสุด 



 

 

 11.2 ผู้ทสีามารถยนืประท้วงได้ คอืผู้บรหิารโรงเรยีน พร้อมเงนิประกนัค่าประท้วงครงัละ 

1,  บาท ถา้ผลการประทว้งเป็นความจรงิใหค้นืเงนิประกนัค่าประทว้ง แต่ถา้ไม่เป็นจรงิใหร้บิเงนิประกนั

ค่าประทว้งนัน และใหต้กเป็นกรรมสทิธขิองคณะกรรมการดําเนินงานจดัการแขง่ขนั 

 11.3 หา้มประทว้งคาํตดัสนิของกรรมการผูต้ดัสนิโดยเดด็ขาด 

12. หลกัฐานทีต้องแสดงก่อนการแข่งขนั 

 12.1 ใบรายชอืนักกฬีา 

 12.2 บตัรประจําตวัประชาชน กรณีนักกฬีาไม่มบีตัรประจําตวัประชาชนให้แสดงหนังสือ

ความเป็นนักเรยีนจากทางโรงเรยีนฉบบัจรงิ 

13. ปัญหาอนืใด 

 ปัญหาอืนใดนอกจากนีให้อยู่ในอํานาจดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัและคํา

ตดัสนิ  ถอืเป็นทสีนิสุด 

บญัญติั  ประการ 

              การให้ใบเหลืองนักกีฬา ทีถือว่าได้กระทําผิดแล้ว ถ้ากระทําผิดซําอีก กรรมการผู้ตดัสิน

สามารถพิจารณาให้ใบส้มและใบแดงได้ ( ตามกฎข้อที  ) หรือให้ออกจากการแข่งขนัได้ (ตาม

กติกาข้อที ) 

               การให ้ใบเหลอืง นักกฬีาระหว่างการแขง่ขนั 

1. หา้มเหยยีบบวง (กตกิาขอ้ท ี ) 

2. ยกเทา้ขนึจากพนืก่อนทลีูกเปตองทโียนตกสมัผสัพนื  (กตกิาขอ้ท ี ) 

3. หา้มออกนอกวงก่อนทลีูกเปตองทโียนตกสมัผสัพนื  (ตพีรบึ) (กตกิาขอ้ท ี ) 

4. วางเป้าไม่ได้ระยะการเล่น (กรณีทวีางเป้าไม่ได้ระยะอกีในเกมเดยีวกนัจะถูกลงโทษ ทงั

ทมี) (กตกิาขอ้ท ี ) 

5. เล่นเกนิ  นาท ีไดใ้บเหลอืง  คน (จะถูกลงโทษทงัทมี)  (กตกิาขอ้ท ี ) 

6. เอาลูกคู่แขง่ขนัมาเล่น (กตกิาขอ้ท ี ) 

7. ปรบัสนาม (เทา้ปรบั/แตะพนืหน้าลูกก่อนทจีะต/ีโยน และปรบัจดุตกเกนิ  จุดหรอืเกนิ  

คน) (กตกิาขอ้ท ี ) 

8. แอบซ้อมขา้งสนาม ระหว่างการแข่งขนั (กตกิาขอ้ท ี ) 

9. ออกสนามก่อนไดร้บัอนุญาต (เช่น ไปเขา้หอ้งนํา, หรอืทาํธุระอนืใด)  (กตกิาขอ้ท ี ) 

10. ไม่มนํีาใจนักกีฬา ใช้เสยีงเชียร์ตัวเอง ดูถูกคู่แข่งขนั ทําให้คู่แข่งขนัเสยีสมาธิ แสดง

กริยิาพอใจขณะทคีู่แข่งขนัทําไม่ได ้ (กตกิาท ี ) 

11. แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อ เจ้าหน้าท ีผู้ตดัสนิ ผู้เล่น ผู้ชม แต่งกายไม่เหมาะสม 

สูบบุหร ีใช้โทรศพัท์มอืถอื เคาะลูก เตะวง ขวา้งทาง โต้เถยีงกรรมการ ด่าทอคู่แข่งขนั

หรอืผูช้ม  (กตกิาขอ้ท ี ) 

หมายเหตุ : การกระทาํความผิดในขอ้  และ  (อาจถกูลงโทษตามกติกาข้อที ) 

 


