
๑ 

 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 

วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3๔ 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม 

****************************** 
 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
 อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๕ ขอ ๑๖  แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง  กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี ๓๔” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

         ๔.๑ ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
วาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๔.๒ ใหใชกติกาการแขงขันของสมาคมเปตอง แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีกําหนดใชโดยอนุโลมแกไขเปนบางสวนเพ่ือความเหมาะสมหรือใหใชกติกาตามมติตางๆ  
ในการประชุมผูจัดการทีม  แตท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 ขอ ๕  ประเภทการแขงขัน 
  ๕.๑ ทีม ๓ คน  ชาย  
  ๕.๒ ทีม ๓ คน  หญิง  
  ๕.๓ ทีม ๒ คน  ชาย  
  ๕.๔ ทีม ๒ คน  หญิง  
  ๕.๕ ทีมคูผสม  
  ๕.๖ บุคคลเดี่ยว  ชาย  
  ๕.๗ บุคคลเดี่ยว  หญิง  
  ๕.๘ บุคคลเดี่ยวมือยิง ชาย  
  ๕.๙ บุคคลเดี่ยวมือยิง หญิง  
 ขอ ๖   คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
  ใหเปนไปตามหมวด ๖ ขอ ๑๗ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๑   
 

 ขอ ๗  จํานวนผูเขาแขงขัน 

 



๒ 

  ๗.๑ ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาเขาแขงขันไดไมเกิน ๑๖ คน โดยแบงเปนนักกีฬาชาย
ไมเกิน  ๘ คน นักกีฬาหญิง ๘ คน   
  ๗.๒ ประเภทบุคคลเดี่ยว ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาไดประเภทละไมเกิน ๒ ทีม  
ในแตละทีมมีนักกีฬาได ๑ คน โดยไมมีนักกีฬาสํารอง 
  ๗.๓ ประเภททีม ๒ คน และประเภทคูผสม  ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาไดประเภทละ
ไมเกิน ๒ ทีม ในแตละทีมมีนักกีฬาได ๒ คน โดยไมมีนักกีฬาสํารอง 
  ๗.๔ ประเภททีม ๓ คน ใหแตละมหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักกีฬาไดประเภทละ ๑ ทีม ในแตละทีม  
มีนักกีฬาได ๓ คน และมีนักกีฬาสํารองไดอีก ๑ คน 
  ๗.๕ ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง สงรายชื่อนักกีฬาได ๑ คน 
  ๗.๖ ใหแตละมหาวิทยาลัยสามารถสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดประเภทละ ๒ ทีม ทุกประเภท 
ยกเวนประเภททีม ๓ คน และประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง 
  ๗.๗ นักกีฬา ๑ คน สามารถสงเขารวมแขงขันไดเพียง ๒ ประเภท (ยกเวนนักกีฬาท่ีจะเขารวม  
การแขงขันบุคคลเดี่ยวมือยิง สามารถเขารวมแขงไดเปน ๓ ประเภท) 
  ๗.๘ ในแตละทีมใหมีเจาหนาท่ีทีมไดไมเกิน ๓ คน ประกอบดวย ผูจัดการทีม ๑ คน และผูฝกสอน 
๒ คน  
 ขอ ๘  วิธีการจัดการแขงขันและหลักเกณฑ 
  ๘.๑ กําหนดการแขงขัน ใหจัดประเภทการแขงขัน ดังนี้  
   ๘.๑.๑ ในวันท่ี ๑ ของการแขงขัน ใหแขงขันประเภทบุคคลเดี่ยวชาย และประเภทบุคคลเดี่ยวหญิง 
   ๘.๑.๒ ในวันท่ี ๒ ของการแขงขัน ใหแขงขันประเภททีม ๒ คนชาย และประเภททีม ๒ คนหญิง 
   ๘.๑.๓ ในวันท่ี ๓ ของการแขงขัน ใหแขงขันประเภทคูผสม 
   ๘.๑.๔ ในวันท่ี ๔ ของการแขงขัน ใหแขงขันประเภททีม ๓ คนชาย และประเภททีม ๓ คนหญิง 
   ๘.๑.๕ ในวันท่ี ๕ ของการแขงขัน ใหแขงขันประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง  ชาย และ หญิง 
  ๘.๒ การจับฉลากแบงสายในรอบแรก ใหทีมท่ีมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน  จับแยกกันอยูคนละสาย 
  ๘.๓ ใหทุกประเภทจัดการแขงขันโดยแบงสายการแขงขันเปนสายๆละ ๔ ทีม โดยวิธีการจับฉลาก  
แขงขันแบบแพ ๒ ครั้งคัดออก ( Double Elimination) จนได ๘ ทีม หรือ ๔ ทีม ใหจัดการแขงขันแบบคัด ออก 
(Knock out) โดยการจับฉลากรอบ ๔ ทีมสุดทาย ทีมท่ีแพไดท่ี ๓ ท้ัง ๒ ทีมชนะเขาชิงชนะเลิศ 
  ๘.๔ รอบกอนรองชนะเลิศ (รอบ ๘ ทีมสุดทาย) ใหใชวิธีจับฉลากประกบคูแขงขันแบบแพคัดออก 
(Knock out) ทีมชนะเขารอบ  ทีมแพตกรอบ 
  ๘.๕ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ  ใหใชวิธีจับฉลากประกบคูแขงขันแบบแพคัดออก 
(Knock out) ทีมท่ีแพไดอันดับท่ี ๓ รวม และผูชนะเขาแขงขันชิงชนะเลิศ 
  ๘ .๖ ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดยความ
เห็นชอบของคณะอนกุรรมการจัดการแขงขันพิจารณากําหนดวิธีจัดการแขงขันตามความเหมาะสม 
 ๘.๗ ในทุกประเภทของการแขงขัน ถาทีมแขงขันมี ๑ – ๓ ทีม (มหาวิทยาลัย) ในการรายงานตัว  
ลงสนามนั้น จะไมจัดการแขงขันในประเภทนั้น 
 ๘.๘ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับวิธีการจัดการแขงขัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ จัดการ
แขงขันเปนผูพิจารณาเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน 
 ขอ ๙  กําหนดการแขงขัน 
 คณะกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการแขงขัน
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการแขงขัน  และอาจเปลี่ยนแปลงไดถามีเหตุจําเปนแตตองไมขัดหรือแยงตอ



๓ 

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ขอ ๑๐   ชุดแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
 ๑๐.๑ ชุดแขงขัน 
 ๑๐.๑.๑ใหผูเขาแขงขันทุกคนตองแตงกายเหมือนกันท้ังทีม  โดยเปนชุดกีฬาหรือชุดสุภาพและ
ตองไมขัดตอระเบียบหรือกติกาของสมาคมเปตองแหงประเทศไทยฯ 
 ๑๐ .๑.๒ หามผูเขาแขงขันทุกคนสวมกางเกงยีนส หรือกางเกงท่ีมีลักษณะคลายกางเกงยีนส 
(กางเกงทรงยีนส) หรือกางเกงขาสั้น  และหามสวมรองเทาแตะหรือรองเทาท่ีมีลักษณะคลายรองเทาแตะ (รองเทา
รัดสน) ลงทําการแขงขันโดยเด็ดขาด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา
เปนกรณีพิเศษ 
 ๑๐ .๑.๓ เสื้อท่ีผูเขาแขงขันทุกคนสวมลงทําการแขงขันตองพิมพ หรือปกชื่อ มหาวิทยาลัย 
ตนสังกัดท่ีดานหลัง โดยใหมีขนาดมองเห็นไดอยางเดนชัด และตองสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 
 ๑๐.๑.๔ ใหเจาหนาท่ีทีมทุกคนท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขัน ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย 
 ๑๐.๒ อุปกรณการแขงขัน เปนไปตามท่ีคณะอนุกรรมการฝายเทคนิคกีฬาเปนผูพิจารณา 
         ขอ ๑๑  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
 ๑ ๑.๑ ผูเขาแขงขันตองยอมรับคําตัดสิน  และใหความรวมมือในการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  กรรมการผูตัดสิน และเจาหนาท่ี  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑ ๑.๒ ใหทีมท่ีเขาแขงขันสงรายชื่อและลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะ อนุกรรมการ
จัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬากอนกําหนดการแขงขันไมนอยกวา ๓๐ นาทีในทุกประเภท   
 ๑ ๑.๓ ในประเภททีม ๓ คน การเปลี่ยนตัวผูเลน ใหปฏิบัติตามกติกาสากลการเลนเปตอง สหพันธ 
เปตองนานาชาติ และสมาคมเปตองแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
ขอท่ี ๓๔ การเปลี่ยนตัวผูเลน “อนุญาตใหกระทําไดจนกระท่ังถึงการประกาศเริ่มทําการแขงขันอยางเปนทางการ 
ไมวาจะเปนการประกาศ การเปานกหวีด การยิงปน  เปนตน”  
 ๑ ๑.๔ ตลอดเวลาการแขงขัน  ผูเขาแขงขันตองประพฤติตนใหสมกับความเปนนักกีฬาท่ีดี และตอง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
 ๑ ๑.๕ ผูเขาแขงขันประเภทหรือทีมใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดโดยไมมีเหตุ
อันสมควร หรือผละจากการแขงขันท่ีกําลังดําเนินอยู  หรือไมลงทําการแขงขันตามคําสั่งคณะอนุกรรมการจัดการ
แขงขันฝายเทคนิคกีฬา หรือคําสั่งของผูตัดสิน  ใหปรับเปนแพและตัดออกจากการแขงขัน  ในกรณีดังกลาวให
คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา รายงานคณะกรรมการจัดการแขงขัน และพิจารณาโทษตาม
หมวด ๑๑ ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหงประเทศไทยวาดวยการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ขอ ๑๒  รางวัลการแขงขัน 
   ใหมหาวิทยาลัยเจาภาพจัดรางวัลการแขงขันใหกับนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีลงทําการแขงขันจริง 
ดังนี้ 
  รางวัลท่ี ๑ เหรียญชุบทอง  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๒ เหรียญชุบเงิน  พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลท่ี ๓ เหรียญชุบทองแดง พรอมเกียรติบัตร  
         ขอ ๑๓  กรรมการตัดสินและเจาหนาท่ี 
    ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันฝายเทคนิคกีฬา  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดการแขงขัน 



๔ 

         ขอ ๑๔  การประทวง อุทธรณ และบทลงโทษ 
    ใหเปนไปตามหมวด ๑๐ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘  หมวด ๑๑  ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑  
แหงขอบังคับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยวาดวยการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ขอ ๑ ๕ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย     
ครั้งท่ี ๓๔ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ใน กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการใชระเบียบนี้   ใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน ฝายเทคนิคกีฬา    
โดยความเห็นชอบของคณะ อนุ กรรมการจัดการแขงขันเปนผู มีอํานาจ วินิจฉัยชี้ขาดและ คําวินิจฉัยชี้ขาด  
ใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน    พ.ศ.๒๕๖๐ 
  
 

             
 (ผูชวยศาสตราจารยประพัฒน เชื้อไทย) 

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทยครั้งท่ี ๓๔ 
 


