
 

 

 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันเปตอง (รหัส 09) 

กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 พ.ศ.2559 
โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร2 ศูนย2วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 
 โดยท่ีเป
นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วย การแข#งขันเปตอง กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว#าด$วยการแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้  
 
 ข�อ  1  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันเปตอง กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559”  
 

 ข�อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน  
 

 ข�อ  3  ใช�กติกาสากลของสหพันธ3เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.) ท่ีได$รับการรับรอง เม่ือวันท่ี 
7 ตุลาคม พ.ศ.2553 ณ เมือง IZMIR ประเทศตุรกี  
 

 ข�อ  4  ประเภทการแข�งขัน  
  มีการแข#งขัน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ#งออกเป
น 9 ประเภท ดังนี้  
  4.1 ประเภทเด่ียวชาย 
  4.2 ประเภทเด่ียวหญิง  
  4.3 ประเภทคู#ชาย 
  4.4 ประเภทคู#หญิง  
  4.5 ประเภทคู#ผสม  
  4.6 ประเภททีมชาย 3 คน  
  4.7 ประเภททีมหญิง 3 คน 
  4.8 ประเภท Shooting ชาย 1 คน  
  4.9 ประเภท Shooting หญิง 1 คน  
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 ข�อ  5  คุณสมบัติของผู�เข�าแข�งขัน  ให$เป
นไปตามข$อ 9 แห#งข$อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ  6  จํานวนทีม และ จํานวนนักกีฬา  
  6.1 แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งจํานวนทีมเข$าร#วมการแข#งขันได$ในแต#ละระดับ ประเภทละ
ไม#เกิน 2 ทีม ยกเว$นประเภท Shooting ส#งชื่อได$เพียง 1 คน 
  6.2 แต#ละโรงเรียนสาธิตส#งจํานวนนักกีฬาเข$าร#วมการแข#งขัน แต#ละระดับได$ท้ัง
ประเภทชาย และหญิง ได$ประเภทละไม#เกิน 8 คน ดังนี้ 
       6.2.1 นักกีฬา 1 คนลงแข#งขันได$ไม#เกิน 3 ประเภท  
       6.2.2 นักกีฬาทีมชาติ ลงแข#งขันได$เพียง 2 ประเภทเท#านั้น ตามข$อบังคับ 
       6.2.3 นักกีฬาประเภทเด่ียว ไม#สามารถลงแข#งขันในประเภท Shooting ได$ 
  6.3 การส#งจํานวนนักกีฬาสํารอง ในแต#ละประเภท ดังนี้ 
       6.3.1 ประเภทเด่ียว ไม#มีการส#งชื่อนักกีฬาสํารอง 
       6.3.2 ประเภท Shooting ไม#มีการส#งชื่อนักกีฬาสํารอง 
       6.3.3 ประเภทคู# ส#งนักกีฬาสํารองได$ 1 คน ต#อ 1 ทีม 
       6.3.4 ประเภทคู#ผสม ไม#มีการส#งชื่อนักกีฬาสํารอง 
       6.3.5 ประเภททีม 3 คน ส#งนักกีฬาสํารองได$ 1 คน ต#อ 1 ทีม 
 
 ข�อ  7  วิธีจัดการแข�งขัน  
  7.1 ระบบการจัดสายแข�งขัน ให$รอบแรกและรอบสอง ใช$วิธีจับสลากแบบแบ#ง
ออกเป
นสาย สายละไม#เกิน 4 ทีม แต#ต$องไม#น$อยกว#า 3 ทีม โดยใช$ชื่อทีม X แทนให$ครบ 4 ทีมในสายนั้น 
และมีวิธีการแข#งขันในแต#ละสาย ดังนี้  
   7.1.1 การแข#งขันครั้งท่ี 1 ให$หมายเลข 1 พบกับหมายเลข 2 ในสนามแรก
           ของสาย และหมายเลข 3 พบกับหมายเลข 4 ในสนามท่ีสองของสาย 
           (ยกเว$นสายใด พบกับทีม X ให$ชนะผ#าน) 
   7.1.2 การแข#งขันครั้งท่ี 2 ให$ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามแรกของสาย 
           ทีมชนะผ#านเข$ารอบเป
น ท่ี 1 ของสาย ทีมแพ$ต$องไปแข#งขันครั้งท่ี 3 
           ส#วนทีมแพ$พบกับทีมแพ$ ในสนามท่ีสองของสาย ทีมชนะต$องไปแข#งขัน
           ครั้งท่ี 3 ทีมแพ$ตกรอบ (ยกเว$นสายใด พบกับทีม X ให$ชนะผ#าน) 
   7.1.3 การแข#งขันครั้งท่ี 3 เป
นการแข#งขันระหว#างทีมท่ีมีคะแนนเท#ากัน 
           (ชนะ 1 ครั้ง แพ$ 1 ครั้ง) แข#งขันในสนามแรกของสาย ทีมชนะผ#าน
           เข$ารอบเป
น ท่ี 2 ของสาย ทีมแพ$ตกรอบ  
   7.1.4 รอบก#อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีม) ให$ใช$วิธีจับสลากประกบคู#แข#งขัน
           แบบแพ$คัดออก ทีมชนะเข$ารอบ ทีมแพ$ตกรอบ  
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   7.1.5 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ใช$วิธีจับสลากประกบคู#แข#งขัน 
           แบบแพ$คัดออก ทีมชนะเข$าแข#งขันชิงชนะเลิศ ส#วนทีมแพ$ครอง 
           อันดับท่ี 3 ร#วมกัน  
  7.2 การจัดสายแข�งขัน ในรอบแรก รอบสองและรอบก#อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีม) 
จัดให$โรงเรียนสาธิตเดียวกัน อยู#คนละสายการแข#งขัน  ส#วนในรอบรองชนะเลิศ เมื่อจับสลากแล$ว
พบกันเอง ต$องแข#งขันกัน 
  7.3 การแข�งขันใช�ระบบ Time limit ดังนี้ 
   7.3.1 รอบแรกและรอบสอง ใช$เวลาแข#งขัน 1 ชั่วโมงกับ 1 เท่ียว 
   7.3.2 รอบก#อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 ทีม) และรอบรองชนะเลิศ ใช$เวลาแข#งขัน 
           1.30 ชั่วโมง กับ 1 เท่ียว 
   7.3.3 รอบชิงชนะเลิศ ไม#มีการจับเวลาการแข#งขัน 
  7.4 แต�มการแข�งขัน ให$ทุกประเภทใช$แต$มการแข#งขัน ดังนี้  
   7.4.1 รอบท่ีมีการแข#งขันในระบบแบ#งสาย การแข#งขัน 1 เกม ให$ใช$ 11 แต$ม 
   7.4.2 รอบท่ีมีการแข#งขันในระบบแพ$คัดออก การแข#งขัน 1 เกม ให$ใช$ 13 แต$ม  
  7.5 ระยะทางการโยนลูกเปDาในการแข�งขัน  
   7.5.1 ประเภทเด่ียว ประเภทคู# ประเภทคู#ผสม และประเภททีม 3 คน  
           ระดับประถมศึกษา ใช$ระยะ 4 - 8 เมตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต$น 
           ใช$ระยะ 5 - 9 เมตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช$ระยะ 6 - 10 เมตร  
   7.5.2 ประเภท Shooting ระดับประถมศึกษา ใช$ระยะ 4 - 7 เมตร ระดับ
           มัธยมศึกษาตอนต$น ใช$ระยะ 5 - 8 เมตร ระดับมัธยมศึกษา 
           ตอนปลาย ใช$ระยะ 6 - 9 เมตร  
  7.6 วิธีการจัดการแข�งขัน ประเภท SHOOTING  
   7.6.1 รอบแรก ใช$วิธีจัดการแข#งขันแบบเก็บคะแนนทุกคน โดยคัดนักกีฬา 
           คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 – 8 จํานวน 8 คน เพ่ือเข$าแข#งขันในรอบ
           ก#อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 คน)  
   7.6.2 รอบก#อนรองชนะเลิศ (คู#ท่ี 1) นักกีฬาคะแนนอันดับท่ี 1 แข#งขันกับ
           นักกีฬาคะแนนอันดับท่ี 8 / (คู#ท่ี 2) นักกีฬาคะแนนอันดับท่ี 2 แข#งขัน
           กับนักกีฬาคะแนนอันดับท่ี 7 / (คู#ท่ี 3) นักกีฬาคะแนนอันดับท่ี 3 
           แข#งขันกับนักกีฬาคะแนนอันดับท่ี 6 / (คู#ท่ี 4) นักกีฬาคะแนนอันดับท่ี 4 
           แข#งขันกับนักกีฬาคะแนนอันดับท่ี 5  ส#วนนักกีฬาท่ีชนะเข$าไป 
           แข#งขันในรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 คนสุดท$าย)  
   7.6.3 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ นักกีฬาท่ีชนะ(คู#ท่ี 1) แข#งขัน
           กับนักกีฬาท่ีชนะ(คู#ท่ี 4) / นักกีฬาท่ีชนะ(คู#ท่ี 2) แข#งขันกับนักกีฬา 
           ท่ีชนะ (คู#ท่ี3)  ส#วนนักกีฬาท่ีชนะเข$าไปแข#งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
           (FINAL) และนักกีฬาท่ีแพ$ ได$ครองเหรียญทองแดง ท้ัง 2 คน  
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  7.7 หลักเกณฑ2การจัดอันดับการแข�งขันเปตอง ประเภท Shooting ของ
สหพันธ3เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P) การแข#งขันเปตองประเภท Shooting ในกรณีมีคะแนนเท#ากัน  
ไม#สามารถจัดอันดับได$ ให$ดําเนินการ ดังนี้  
   7.7.1 กรณีคะแนนเท#ากันในรอบเก็บคะแนน โดยมีจํานวนนักกีฬาครบตาม
           จํานวนท่ีต$องการในรอบต#อไปให$ถือปฏิบัติดังนี้  
    ก. ให$คะแนนท่ีทําได$แต#ละครั้ง โดยเริ่มจากท่ีทําได$ 5 คะแนน  
        นักกีฬาคนใดทําได$ 5 คะแนนมากครั้งกว#า ได$อันดับท่ีดีกว#า  
        ถ$ายังเท#ากัน  
    ข. ให$ดูคะแนนท่ีทําได$แต#ละครั้ง โดยดูจากคะแนน 3 คะแนน  
        นักกีฬาคนใดทําได$ 3 คะแนนมากครั้งกว#าได$ อันดับท่ีดีกว#า  
        ถ$ายังเท#ากันอีก  
    ค. ให$ดูคะแนนรวมของแต#ละสถานี โดยเลือกคะแนนรวมท่ี 
        มากท่ีสุดมา 1 สถานี จาก 5 สถานี นักกีฬาคนใดมีคะแนน 
        มากกว#า ได$อันดับท่ีดีกว#า  
  7.8 ในกรณี ท่ี มีปQญหาเก่ียวกับวิธีจัดการแข�งขัน  ให$อยู# ใน ดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเปตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงได$ตามความจําเป
น 
 
 ข�อ  8  กําหนดการแข�งขัน ให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเปตองเป
นผู$กําหนด วัน เวลา 
และสถานท่ีแข#งขัน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได$เม่ือมีเหตุจําเป
น  
  8.1 การแข#งขันประเภทเด่ียวชาย เด่ียวหญิง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต$น และมัธยมศึกษาตอนปลาย แข#งขันจํานวน 2 วัน และแข#งขันพร$อมประเภท Shooting  
  8.2 การแข#งขันประเภทคู#ชาย คู#หญิง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต$น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แข#งขันจํานวน 2 วัน  
  8.3 การแข#งขันประเภทคู#ผสมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต$น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แข#งขันจํานวน 1 วันครึ่ง  
  8.4 ประเภททีมชาย ทีมหญิง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต$น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แข#งขันจํานวน 2 วัน  
  8.5 รวมจัดการแข#งขันท้ังหมด 7 วัน  
 
 ข�อ  9  ชุดแข�งขันและอุปกรณ2การแข�งขัน  
  9.1 ชุดแข�งขัน 
   9.1.1 ให$ผู$เข$าแข#งขันทุกคนต$องแต#งกายเหมือนกันท้ังทีม โดยเป
นชุดกีฬา
           หรือชุดสุภาพ และต$องไม#ขัดต#อระเบียบหรือกติกาการแข#งขันของ
           สหพันธ3เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.) ท่ีได$รับการรับรองเม่ือวันท่ี  
           7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ เมือง IZMIR ประเทศตุรกี และคล$องบัตร
           ประจําตัวนักกีฬาท่ีเจ$าภาพออกให$ 
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   9.1.2 ห$ามผู$เข$าแข#งขันทุกคนสวมกางเกงยีนส3หรือกางเกงท่ีมีลักษณะคล$าย
           กางเกงยีนส3 (กางเกงทรงยีนส3) และห$ามสวมรองเท$าแตะ หรือ 
           รองเท$าท่ีมีลักษณะคล$ายรองเท$าแตะ (รองเท$ารัดส$น) ลงแข#งขันโดย
           เด็ดขาด เว$นแต#จะได$รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการ 
           แข#งขันเปตองเป
นกรณีพิเศษ 
   9.1.3 ตลอดเวลาการแข#งขันนักกีฬาต$องสอดชายเสื้อไว$ในกางเกงให$เรียบร$อย  
   9.1.4 ผู$ควบคุมทีมนักกีฬาต$องแต#งกายให$สุภาพเรียบร$อย เม่ืออยู#ในพ้ืนท่ี
           การแข#งขัน  
  9.2 อุปกรณ2การแข�งขัน ผู$เข$าแข#งขันต$องจัดเตรียมอุปกรณ3การแข#งขันมาเอง และ
เป
นอุปกรณ3การแข#งขันตามมาตรฐานของสหพันธ3เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.)  
 
 ข�อ  10  ข�อปฏิบัติการส�งรายช่ือและขณะการแข�งขัน  
  10.1 ในวันแรกของการแข#งขันแต#ละระดับ และแต#ละประเภท ก#อนเริ่มการแข#งขัน 
30 นาที ให$ผู$จัดการทีมหรือผู$ฝ^กสอนส#งรายชื่อนักกีฬาตามประเภทท่ีแข#งขันในแต#ละทีมให$ถูกต$อง
ตามแบบส#งตัวนักกีฬาท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเปตองกําหนด และจะเปลี่ยนแปลงแก$ไขอีกไม#ได$  
  10.2 การส#งรายชื่อนักกีฬาตามประเภทท่ีแข#งขันในแต#ละทีม ให$มีนักกีฬาตัวสํารองได$ 
1 คน ในประเภททีมและประเภทคู# โดยให$ผู$จัดการทีมหรือผู$ฝ^กสอนระบุคําว#า (ตัวสํารอง) ไว$ให$
ชัดเจนด$วย และคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเปตอง อนุญาตให$เปลี่ยนตัวลงแข#งขันได$เฉพาะผู$เล#น
ท่ีส#งรายชื่อตามใบส#งตัวเท#านั้น 
  10.3 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาสํารองลงแข#งขัน สามารถเปลี่ยนได$ในระหว#างการ
แข#งขันในแต#ละเท่ียว โดยไม#ต$องรอให$จบเท่ียวนั้นๆ และผู$จัดการทีมหรือผู$ฝ^กสอนจะต$องแจ$งให$
กรรมการผู$ตัดสินทราบ ซ่ึงในแต#ละเท่ียวอนุญาตให$เปลี่ยนตัวนักกีฬาสํารองได$เพียง 1 ครั้งเท#านั้น  
  10.4 ให$นักกีฬาลงแข#งขันตามเวลาท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเปตองกําหนด 
หากนักกีฬาไม#ลงแข#งขันโดยไม#มีเหตุผลอันควร คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเปตองจะดําเนินการ
ตามกติกาการแข#งขันของสหพันธ3เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.) ท่ีได$รับการรับรอง เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 
2553 ณ เมือง IZMIR ประเทศตุรกี และให$ “ปรับเป
นแพ$” ไปในเกมนั้นทันที ในกรณีดังกล#าวให$
คณะอนุกรรมการ จัดการแข#งขันเปตอง รายงานคณะกรรมการฝaายเทคนิคกีฬา เพ่ือนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือให$ พิจารณาลงโทษตามข$อ 26 แห# งข$อบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วย การแข#งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
  10.5 ขณะท่ีนักกีฬาลงแข#งขันให$ผู$จัดการทีมหรือผู$ฝ^กสอน (หรือผู$แทนท่ีได$รับ
มอบหมายจากผู$จัดการทีม) ต$องนั่งอยู#ในบริเวณนอกพ้ืนท่ีสนามแข#งขัน ในพ้ืนท่ีท่ีจัดให$ และต$อง
คล$องบัตรประจําตัวท่ีออกให$จากเจ$าภาพ แสดงสถานะท่ีเก่ียวข$องกับทีม แต#งกายให$เรียบร$อย และ
ห$ามสวมรองเท$าแตะ มิเช#นนั้นคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันเปตอง ขอใช$สิทธิ์เชิญผู$นั้นออกจาก
สนามแข#งขัน  
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 ข�อ  11  การตัดสินของคณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันเปตอง ถือเปUนส้ินสุด 
 
 ข�อ  12  การประท�วง ให�เปUนไปตามข�อ 22 ข�อ 23 และข�อ 24 แห�งข�อบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข�อ  13  รางวัลการแข�งขัน 
  13.1 รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร  
  13.2 รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร  
  13.3 รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
  13.4 เกียรติบัตรและโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#น 3 ระดับ ชายและหญิง  
รวม 6 รางวัล 
 
 ข�อ  14  ในกรณีท่ีมีปQญหาเก่ียวกับการใช�ระเบียบนี้ ให�คณะอนุกรรมการจัดการ
แข�งขันเปตอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝYายเทคนิคกีฬา เปUนผู�วินิจฉัยช้ีขาด 
 
 ข�อ  15  ให�ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี         กันยายน  พ.ศ. 2559 
  
  

(ผู$ช#วยศาสตราจารย3 ดร.ศศิธร  จ#างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 


