
 

 

 

ระเบียบการแข่งขันเปตอง 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 

“กาสะลองค าเกมส์” 
ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562 

 
ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันเปตอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันเปตอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือ ครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์” 
ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562  

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์เปตองนานาชาติ ซึ่งสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
 4.1 ประเภททีมชาย  
 4.2 ประเภททีมหญิง 
 4.3 ประเภทชายเดี่ยว 
 4.4 ประเภทหญิงเดี่ยว 
 4.5 ประเภทชายคู ่
 4.6 ประเภทหญิงคู ่
 4.7 ประเภทคู่ผสม 
 4.8 ประเภท Shooting ชาย 
 4.9 ประเภท Shooting หญิง 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 10 และ ข้อ 11 
 5.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ก าหนด 

 ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
6.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ ประเภทชาย ไม่เกิน 6 คน และ 

ประเภทหญิง ไม่เกิน 6 คน และนักกีฬาแต่ละคนสามารถลงท าการแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ประเภท 
6.2 ประเภทเดี่ยวชาย ประเภทเดี่ยวหญิง ให้ส่งมหาวิทยาลัยละ 2 คน  
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6.3 ประเภท ชายคู่,หญิงคู ่และคู่ผสม ให้ส่งมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม (ส ารองได้ทีมละ 1 คน) 
6.4 ประเภททีมชาย 3 คน และประเภททีมหญิง 3 คน ให้ส่งมหาวิทยาลัยละ 1 ทีม  

(ส ารองได้ทีมละ 1 คน) 
6.5 ประเภท Shooting ชายและประเภท Shooting หญิง ให้ส่งมหาวิทยาลัยละ 1 คน 
6.6 นักกีฬา 1 คนสามารถลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 รายการ (ยงเว้นประเภททีม 3 คน) 

ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 
7.1 ประเภทเดี่ยวชาย, ประเภทเดี่ยวหญิง, ประเภทคู่ชาย, ประเภทคู่หญิงและประเภท 

คู่ผสม 
     7.1.1 รอบแรก (จ านวน 16 ทีม)  

 ให้ใช้วิธีจับสลากแบ่งออกเป็น 4 สาย (นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันจะ
จัดแยกสายกัน) โดยด าเนินการแข่งขันตามล าดับ ดังนี้ 
    การแข่งขันครั้งที่ 1 
       หมายเลข 1  พบ  หมายเลข 2 ในสนามที่ 1 ของสาย 
       หมายเลข 3  พบ  หมายเลข 4 ในสนามที่ 2 ของสาย        
           การแข่งขันครั้งที่ 2 
       ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามท่ี 1 ของสาย ทีมที่ชนะได้ผ่านเข้ารอบเป็นที่ 1 
ของสาย ทีมแพ้รอการแข่งขันครั้งที่ 3 
       ทีมแพ้พบกับทีมแพ้ในสนามที่ 2 ของสาย ทีมชนะรอการแข่งขันครั้งที่ 3 ทีม
ที่แพ้ตกรอบ        
           การแข่งขันครั้งที่ 3 
       เป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ให้แข่งขันในสนามที่ 1 ของสาย 
ทีมชนะ ได้ผ่านเข้ารอบเป็นที่ 2 ของสาย ทีมแพ้ตกรอบ 

7.1.2 รอบสอง (จ านวน 8 ทีม) 
 ให้ใช้วิธีการจับสลากแบ่งสายออกเป็น 2 สาย ๆ โดยให้ด าเนินการแข่งขัน ดังนี้ 

    การแข่งขันครั้งที่ 1 
       หมายเลข 1 พบ หมายเลข 2  ในสนามท่ี 1 ของสาย 
       หมายเลข 3 พบ หมายเลข 4  ในสนามท่ี 2 ของสาย  
         การแข่งขันครั้งที่ 2 
                                    ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามที่ 1 ของสาย ทีมที่ชนะได้ผ่านเข้ารอบเป็นที่  
1 ของสาย ทีมแพ้รอการแข่งขันครั้งที่ 3 
                                    ทีมแพ้ พบ กับทีมแพ้  ในสนามที่ 2 ของสาย ทีมชนะรอการแข่งขันครั้งที่ 3 
ทีมท่ีแพ้ ตกรอบ 
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  การแข่งขันครั้งที่ 3 
เป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ให้แข่งขันในสนามที่ 1 ของสาย   

ทีมชนะได้ผ่านเข้ารอบเป็นที่ 2 ของสาย ทีมแพ้ตกรอบ 
7.1.3 รอบรองชนะเลิศ 

       ให้ใช้วิธีจับสลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก 
7.1.4 รอบชิงชนะเลิศ 

       ให้ทีมท่ีชนะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมท่ีแพ้ได้ต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 
7.2 ประเภททีมชาย  3 คน  และประเภททีมหญิง  3 คน 

 7.2.1 รอบแรก (จ านวน 8 ทีม) 
ให้ใช้วิธีการจับสลากแบ่งสายออกเป็น 2 สาย ๆ โดยให้ด าเนินการแข่งขัน ดังนี้ 
การแข่งขันครั้งที่ 1 

       หมายเลข 1 พบ หมายเลข 2  ในสนามท่ี 1 ของสาย 
       หมายเลข 3 พบ หมายเลข 4  ในสนามท่ี 2 ของสาย 
   การแข่งขันครั้งที่ 2 
       ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามที่ 1 ของสาย  ทีมที่ชนะได้ผ่านเข้ารอบเป็น    
ที่ 1 ของสาย ทีมแพ้รอการแข่งขันครั้งที่ 3 
       ทีมแพ้ พบ กับทีมแพ้  ในสนามที่ 2 ของสาย ทีมชนะรอการแข่งขันครั้งที่ 3 
ทีมท่ีแพ้  ตกรอบ 
   การแข่งขันครั้งที่ 3 
       เป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่มีคะแนนเท่ากัน ให้แข่งขันในสนามที่ 1 ของสาย 
ทีมชนะได้ผ่านเข้ารอบเป็นที่ 2 ของสาย ทีมแพ้ตกรอบ 

7.2.2 รอบรองชนะเลิศ 
ให้ใช้วิธีจับสลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก 

7.2.3 รอบชิงชนะเลิศ 
ให้ทีมท่ีชนะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ได้ต าแหน่ง 

ที่ 3 ร่วมกัน 
7.3 คะแนนการแข่งขัน ให้ทุกประเภทยกเว้นประเภท Shooting ชาย และ Shooting หญิง  

ใช้คะแนนการแข่งขัน ดังนี้ 
 7.3.1 ในรอบการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศให้ใช้คะแนนการ 

แข่งขัน 11 คะแนน 
   7.3.2 ในรอบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศให้ใช้คะแนนการแข่งขัน  

13 คะแนน 
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7.4 การแข่งขันประเภท Shooting ชาย และ Shooting หญิง 
 7.4.1 รอบแรก ใช้วิธีการแข่งขันแบบเก็บคะแนนทุกคน โดยจะคัดนักกีฬาที่ได้คะแนน 

สูงสุดอันดับที่ 1 ถึง ที่ 4 เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
 7.4.2 รอบรองชนะเลิศ แข่งขันแบบแพ้คัดออก 

- คู่ท่ี 1 นักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 แข่งขันกับนักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที่ 4 
- คู่ท่ี 2 นักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที่ 2 แข่งขันกับนักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับที่ 3 

   7.4.3 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมท่ีชนะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ได้ 
ต าแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 

 7.4.4 หลักเกณฑ์การจัดอันดับการแข่งขันเปตอง ประเภท  Shooting ของ สหพันธ์  
เปตองนานาชาติ (FIPJP) 

การแข่งขันเปตอง ประเภท Shooting ในกรณีมีคะแนนเท่ากัน ไม่สามารถจัดอันดับได้ 
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ให้ดูคะแนนที่ท าได้แต่ละครั้ง โดยเริ่มจากที่ท าได้ 5 คะแนน นักกีฬาคนใดท าได้ 5 
คะแนนมากครั้งกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า 

2. ให้ดูคะแนนที่ท าได้แต่ละครั้ง โดยดูจากคะแนน 3 คะแนน นักกีฬาคนใดท าได้ 3 
คะแนนมากครั้งกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท้ากัน 

3. ให้ดูคะแนนรวมของแต่ละสถานี โดยเลือกคะแนนรวมที่มากที่สุดมา 1 สถานี จาก 5 
สถานี นักกีฬาคนใดมีคะแนนมากกว่าได้อันดับที่ดีกว่า 

7.5 ทีมหรือนักกีฬามหาวิทยาลัยใดไม่สามารถท าการแข่งขันได้ภายใน 15 นาที นับตั้งแ ต่
คณะกรรมการให้สัญญาณการแข่งขันทีมนั้นๆ จะเสียคะแนนให้คู่แข่ง 1 คะแนน ทุกๆ 5 นาที ถ้าเกิน 1 
ชั่วโมง  ยังลงท าการแข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมนั้น 

ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอาจ 

เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

 9.1 ชุดแข่งขัน 
9.1.1 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันทุกมหาวิทยาลัย จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเป็นทีม สวม 

กางเกงขายาว รองเท้ากีฬาหุ้มส้น และถุงเท้า (ห้ามสวมรองเท้าแตะลงท าการแข่งขันเป็นอันขาด) สวมเสื้อ
แขนสั้นหรือแขนยาว โดยเฉพาะประเภททีม 3 คน, ทีม 2 คน และประเภททีมผสม 2 คน (ชาย, หญิง)  
นักกีฬาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันเป็นทีม 

9.1.2 นักกีฬาที่แต่งกายผิดระเบียบ กรรมการผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ฯ มีสิทธิ์สั่งเปลี่ยนให้ถูกต้อง 
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9.2  อุปกรณ์การแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตองมาเอง โดยลูกเปตองต้องเป็นลูก  
เปตองที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ และสมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับเป็น 

นักกีฬาเปตองที่ดี และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประเภท 
10.2  ห้ามท าการใดๆ อันเป็นการยั่วยุ หรือท าลายสมาธิคู่แข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
10.3  ห้ามแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน หรือผู้ชม ถ้ามีข้อ 

สงสัยหรือคัดค้านประการใด ให้ผู้ควบคุมทีมท าหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อกรรมการผู้
ตัดสินชี้ขาด 

ข้อ 11 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

 ฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  
“กาสะลองค าเกมส์”  

 ข้อ 12 การประท้วง 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562 ข้อ 16 
  ข้อ 13 รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32  พ.ศ. 2562  ข้อ 18 
  ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความ
เห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ 15 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
ครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์”  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                                           กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 


