
 

 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วย  การจัดการแข่งขันเปตอง  กีฬาอาชีวะเกมส์  ครั้งที่ 9  พ.ศ. 2557 

************************** 
 

 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันเปตอง  ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  อาชีวศึกษาภาคและ
ระดับชาติ  ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  ของส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา  จึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันเปตอง  กีฬาอาชีวะเกมส์  คร้ังที่ 9  พ.ศ. 2557                
ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการจัดการ
แข่งขันเปตอง  กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งท่ี 9  พ.ศ. 2557” 
 ข้อ  2.  บรรดาระเบียบ  หรือข้อบังคับท่ีขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ  3.  ในระเบียบนี้  ก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขันตั้งแต่  ข้อ 4  เป็นต้นไป 

 ข้อ  4.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

  4.1  คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มอบหมายหน้าที่ควบคุมการแข่งขันเปตอง  อาชีวะเกมส์  คร้ังที่ 9 ที่ปรึกษาและควบคุมการแข่งขัน 

 4.2   ประธานฝ่ายกีฬาเปตองของอาชีวศึกษาจังหวัด  เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์             ประธานกรรมการ 
 4.3   บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง        รองประธานกรรมการ 
 4.4   บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง        กรรมการ 
 4.5   บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง        กรรมการและเลขานุการ 
 4.6   บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ข้อ  5.  คณะกรรมการพิจารณาประท้วงเทคนิค 

 5.1   ประธานฝ่ายกีฬาเปตองของอาชีวศึกษาจังหวัด  เจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์             ประธานกรรมการ 
 5.2   ผู้ควบคุมการแข่งขันที่อาชีวศึกษาจังหวัด  เจ้าภาพอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       รองประธานกรรมการ 
 5.3   ผู้ควบคุมการตัดสินที่อาชีวศึกษาจังหวัด  เจ้าภาพอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง       กรรมการ 
 5.4   บุคคลที่อาชีวศึกษาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาอาชีวะเกมส์แต่งตั้ง        กรรมการและเลขานุการ 
 

 ข้อ  6.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

 6.1  ให้ใช้ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน  กีฬาอาชีวะเกมส์             
พ.ศ.  2556 

 6.2  ให้ใช้กติกาสากลการเล่นเปตองของสหพันธ์เปตองนานาชาติ  (F.I.P.J.P.)  ที่ได้รับ          
การรับรองเมื่อวันที่  20  กันยายน  2547  ณ  เมืองโรตเตอร์ดัม  ประเทศเนเธอร์แลนด์ 



 

 

 

ข้อ  7.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 7.1  เป็นนักเรียน  นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี   ระดับ  ปวช.  ปวส.  ปทส.              
และปริญญาตรี  สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และได้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า            
1 ภาคเรียน ยกเว้นการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและภาค 

 7.2  ต้องมีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  และไม่เกิน  25  ปี  (ใช้ พ.ศ. ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. เกิด) 
 

ข้อ  8.  ประเภทการแข่งขัน 

โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น  9  ประเภท 
 8.1  ประเภท  SHOOTING  ชาย 
 8.2  ประเภท  SHOOTING  หญิง 
 8.3  ประเภทชายเด่ียว  (ใช้ลูกเปตองคนละ  3  ลูก)  

 8.4  ประเภทหญิงเด่ียว  (ใช้ลูกเปตองคนละ  3  ลูก) 
 8.5  ประเภทชายคู่   (ใช้ลูกเปตองคนละ  3  ลูก) 
 8.6  ประเภทหญิงคู่  (ใช้ลูกเปตองคนละ  3  ลูก) 
 8.7  ประเภททีมชาย  (ใช้ลูกเปตองคนละ  2  ลูก) 
 8.8  ประเภททีมหญิง  (ใช้ลูกเปตองคนละ  2  ลูก) 
 

ข้อ  9.  จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ  ของทีมตวัแทนจังหวัดทุกจังหวัด  ในแต่ละภาค (5 ภาค) ทั่วประเทศ  
ประกอบด้วย 

 9.1  นักกีฬาชาย  จ านวน  9  คน   ผู้ฝึกสอน  จ านวน  2  คน  รวม  11  คน 

 9.2  นักกีฬาหญิง  จ านวน  9  คน  ผู้ฝึกสอน  จ านวน  2  คน  รวม  11  คน 

 9.3  การส่งรายชื่อนักกีฬาชาย - หญิง  (รายชื่อรวม)  ตามข้อ 9.1  และข้อ 9.2  ให้ทุกจังหวัด
ส่งรายชื่อนักกีฬาลงท าการแข่งขันตามประเภทที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น  โดยไม่อนุญาตให้
ปรับเปลี่ยนประเภทการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

 9.4  การเปลี่ยนตัวกีฬา  (นักกีฬาส ารอง)  ลงท าการแข่งขันรอบคัดเลือก  ระดับภาค (เฉพาะ
ประเภทชายคู่ - หญิงคู่  ทีมชาย - ทีมหญิง)  ให้ทุกจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬา  ดังนี ้

  -  ประเภทชายคู่  จ านวน 3 คน  (ส ารอง 1 คน) -  หญิงคู่  จ านวน 3 คน (ส ารอง 1 คน) 
  -  ประเภททีมชาย  จ านวน 4 คน  (ส ารอง 1 คน) -  ทีมหญิง จ านวน 4 คน (ส ารอง 1 คน) 

 หมายเหตุ  ประเภท  SHOOTING  ชาย/หญิง สามารถลงแข่งขันได้ท้ังประเภทคู่และประเภททีม 
3 คน โดยลงแข่งขันได้ประเภทละ 1 คน 



 

 

 9.5  ให้ท าการเปลี่ยนตัวนักกีฬาส ารอง  ลงท าการแข่งขัน  (ตามข้อ 9.4)  ได้โดย  นักกีฬาชาย - 
หญิง  ลงท าการแข่งขันในประเภทชายคู่ - หญิงคู่,  ทีมชายและทีมหญิงระหว่างเกมส์การแข่งขัน  (เปลี่ยน
นักกีฬาส ารองได้ 1 เกมส์ / 1  คร้ังเท่านั้นเมื่อขึ้นเกมส์ใหม่สามารถลงได้ตามปกติ) 

 

ข้อ  10.  วิธีการจัดการแข่งขัน 

   10.1  ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่,ทีมชายและทีมหญิง  จะใช้วิธีการ
ด าเนินการดังนี ้ ในระดับภาคใช้การแบ่งสาย ๆ ละ 4 ทีม ชนะ2 ครั้งเข้ารอบแพ้2คร้ังตกรอบและจับสลากทุก
คร้ัง จนถึงในรอบ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ส่วนในระดับภาคแข่งขันแบบพบกันหมด และคัดทีมที่คะแนน 
อันดับ1-4ไปแข่งในรอบรองชนะเลิศผู้แพ้ได้ล าดับ3ร่วมกัน 

   10.2  ทีมใดมีคะแนนการแข่งขันเท่ากัน ให้ด าเนินการดังนี้ 
  10.2.1  ดูคู่กรณีก่อน(ต้ังแต่ 2 ทีม ไม่เกิน 3 ทีม) 

   10.2.2  ใช้วธิีน าแต้มได้ แต้มเสีย มาบวกลบแต้ม ลบแต้มเสียแล้วจัดล าดับทีมใดทีมได้
แต้มมากกว่าเป็นผู้ชนะได้เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป 

                                            10.3  ประเภท  SHOOTING  ชาย - หญิง 
      10.3.1  นักกีฬาชาย อศจ.ละ 1 คน แข่งขันระดับภาค ภาคละ 2 คน แข่งขันระดับชาติ 
เลือกจากนักกีฬา ประเภทคู่หรือทีม  นักกีฬาหญิง อศจ.ละ 1 คน แข่งขันระดับภาค ภาคละ 2 คน เข้าแข่งขัน
ระดับชาต ิ(นักกีฬา  210  คน จังหวัดละ2คน  ทีมคู่ และ 3คน) 

   รอบแรก  นักกีฬา  10 คน  จะใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบเก็บคะแนนทุกคน  โดยจะคัด
นักกีฬา  คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  และอันดับที่ 2  (กลุ่ม 1)  จ านวน  2  คน  เพื่อไปเข้าแข่งขันในรอบรอง
ชนะเลิศ  (อันดับ 9  และอันดับ 10  ตกรอบ) 
   รอบสอง  นักกีฬา  6  คน  (อันดับที่ 3 - อันดับที่ 8) จะใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบ         
เก็บคะแนนทุกคน  โดยจะคัดนักกีฬาคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  และอันดับที่ 2  (กลุ่ม 2)  จ านวน  2  คน            
เพื่อไปเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  (อันดับ 3 - อันดับ 6  ตกรอบ) 
   รอบรองชนะเลิศ  (คู่ที่ 1)  นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 1  (กลุ่ม 1)  แข่งขันกับนักกีฬา
คะแนนอันดับที่ 2  (กลุ่มที่ 2)  (คู่ที่ 2)  นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 2  (กลุ่ม 1) แข่งขันกับนักกีฬาคะแนน        
อันดับที่ 1  (กลุ่ม 2)  ผู้ชนะเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ  (FINAL)  ผู้แพ้ได้ครองเหรียญทองแดง            
ทั้ง  2  คน 

        หลักเกณฑ์การจัดอันดับการแข่งขันเปตอง ประเภท SHOOTING  ของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP)  
การแข่งขันเปตองประเภท  SHOOTING  ในกรณีมีคะแนนเท่ากัน  ไม่สามารถจัดอันดับได้ให้

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1.  กรณีคะแนนเท่ากันในรอบเก็บคะแนน  โดยมีนักกีฬาครบตามจ านวนที่ต้องการในรอบต่อไป  

ให้ถือปฏิบัติดังน้ี 



 

 

 1.1  ให้ดูคะแนนที่ท าได้แต่ละคร้ัง โดยเร่ิมจากที่ท าได้ 5 คะแนน  นักกีฬาคนใดท าได้ 5 คะแนน
มากคร้ังกว่าได้จัดอันดับที่ดีกว่า  ถ้ายังเท่ากัน 

 1.2  ให้ดูคะแนนที่ท าได้แต่ละคร้ัง  โดยเร่ิมจากที่ได้ 3 คะแนน  นักกีฬาคนใดท าได้ 3 คะแนน 
มากคร้ังกว่าได้จัดอันดับที่ดีกว่า  ถ้ายังเท่ากัน 

 1.3  ให้ดูคะแนนรวมของแต่ละสถานี โดยเลือกคะแนนรวมที่มากที่สุดมา 1 สถานี จาก 5  สถานี 
นักกีฬาคนใดมีคะแนนมากกว่าได้อันดับที่ดีกว่า 

   10.4  รอบรองชนะเลิศ  ประเภท SHOOTING ชาย – หญิง  ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, 
ชายคู่,ทีมชายและทีมหญิง 

  10.4.1  คูท่ี่ 1  ทมีที่มีคะแนน อันดบัที่ 1  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน อันดบัที่ 4 
  10.4.2  คูท่ี่ 2  ทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 2  แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 5 
  10.4.3  ทีมชนะในคู่ที่1  และคู่ที่ 2  เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (Final) 
  10.4.4  ทีมแพ้  ในคูท่ี่ 1  และคู่ที ่3  ไดรั้บเหรียญทองแดงทั้ง 2  ทีม 
   10.5  รอบชิงชนะเลิศ 
           ประเภท  SHOOTING  ชาย – หญิง  ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว,  ชายคู่, หญิงคู่,      

ทีมชายและทีมหญิงทีมที่ชนะได้รับเหรียญทอง ทีมแพ้ได้รับเหรียญเงิน 
 

ข้อ  11.  คะแนนการแข่งขัน 
   การแข่งขันรอบที่ 1  จนถึงรอบชิงชนะเลิศใช้  13  คะแนน 
 

ข้อ  12.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   ทีมหรือนักกีฬาจังหวัดใดไม่สามารถลงท าการแข่งขันได้  ภายใน 15 นาที  นับตั้งแต่
สัญญาณเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ให้สัญญาณเร่ิมการแข่งขัน  ทีมหรือนักกีฬาจังหวัดนั้นจะเสีย
คะแนนให้จังหวัดคู่แข่งขัน 1 คะแนน  และทุกๆ 5 นาที  อีก 1 คะแนน  ถ้าครบ 1 ชั่วโมง  ยังลงสนามไม่ได้
ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมส์นั้น  (เกมส์ต่อไปถ้าพร้อมลงท าการแข่งขันก็ให้ลงท าการแข่งขันได้) 

 

ข้อ 13.  การแต่งกายของนักกีฬาแต่ละจังหวัด 
   13.1  นักกีฬาตัวแทนภาคที่ผ่านการคัดเลือกต้องแต่งกายชุดนักกีฬาลงท าการแข่งขันให้

สุภาพเรียบร้อยเป็นทีมเดียวกัน  โดยสวมกางเกงขายาว  (ห้ามสวมกางเกงยีนส์และหรือทรงยีนส์ลงท าการ
แข่งขัน)  รองเท้ากีฬาหุ้มส้นและถุงเท้า  สวมเสื้อแขนสั้น  หรือเสื้อแขนยาว  ทับในกางเกง  (ห้ามสวมรองเท้า
แตะหรือรองเท้ารัดส้นลงท าการแข่งขัน) 

   13.2  เสื้อแข่งขันของนักกีฬาทีมจังหวัดทุกจังหวัดที่ลงท าการแข่งขันในรอบคัดเลือก           
ระดับภาคและรอบสุดท้ายระดับแห่งชาติ  จะต้องพิมพ์ชื่อจังหวัดเป็นภาษาไทยอยู่ด้านหลังเสื้อ 



 

 

   13.3  ชุดแต่งกายของนักกีฬาจะมีเคร่ืองหมายการค้าค าโฆษณาหรือสัญลักษณ์อันเป็น            
การโฆษณาที่มิใช่  ชื่อจังหวัดเป็นที่ประจักษ์ไม่เกิน  2 x 3  นิ้ว  นักกีฬาที่แต่งกายผิดระเบียบผู้ตัดสินหรือ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนให้ถูกต้อง 

 
ข้อ  14.  อุปกรณ์การแข่งขัน 

   ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตองลูกเป้าและเทปวัดระยะมาเอง  ลูกเปตองจะต้องเป็น          
ลูกเปตองซึ่งถูกผลิต จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว (จากสหพันธ์เปตองนานาชาติ F.I.P.J.P. จากสมาคม 
เปตองแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย) ให้การรับรองส าหรับใช้ในการแข่งขันในประเทศได้
และต้องมีลักษณะ ดังนี ้

    14.1  เป็นโลหะ 
    14.2  มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ระหว่าง  7.05 - 8.00 ซม. 

    14.3  มีน้ าหนักระหว่าง  650 – 800  กรัม  และต้องมีเคร่ืองหมายของโรงงานผู้ผลิตตัวเลข 
แสดงน้ าหนักปรากฏอยู่บนลูกอย่างชัดเจน 
    14.4  เป็นลูกที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ  (F.I.P.J.P.)               
จากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย หรือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม                  
ไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรี  หรือน าเอาดินทรายมาติดเพิ่มหรือใส่ไปในลูกเปตองในลักษณะที่มีเจตนาส่อไป
ในทางทุจริต  แต่อย่างไรก็ตามชื่อของผู้เล่น  (เจ้าของลูกเปตอง)  ชื่อย่อ,  หรือคุณสมบัติของผู้ผลิต  สามารถ
สลักบนลูกเปตองได้ 

 

ข้อ  15.  มารยาทของนักกีฬา 
   15.1  ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี                   
และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ 

   15.2  ห้ามกระท าการใด ๆ  อันเป็นการยั่วยุ  หรือท าลายสมาธิของคู่แข่งขัน  ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   15.3  การตัดสิน - ชี้ขาด  ของคณะกรรมการจากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย  ถือเป็น              
ที่สิ้นสุด 

 

ข้อ  16.  การประท้วง 
   16.1  กรณีที่มีการประท้วง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ว่าด้วย  การแข่งขันอาชีวะเกมส์  พ.ศ.  2556  ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการผู้ตัดสิน - ชี้ขาด                  
จากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในระหว่างการแข่งขันที่มี เหตุเกิดขึ้น  ข้อวินิจฉัยสั่งการของ
คณะกรรมการ  ถือเป็นที่สิ้นสุด 



 

 

 อนึ่ง  เร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬาหากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  มีข้อสงสัยในเร่ือง
คุณสมบัติของนักกีฬา  สามารถด าเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่กรณี                    
ในการยื่นประท้วงและผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 

ข้อ  17.  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย            
ชี้ขาด 

 

ข้อ 18.  รางวัลการแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ
แขง่ขันกีฬาอาชีวะเกมส์  พ.ศ.  2556  อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ  ดังนี้ 

   รางวัลที่ 1  เหรียญชุบทอง  และเกียรติบัตร 
   รางวัลที่ 2  เหรียญชุบเงิน    และเกียรตบิัตร 
   รางวัลที่ 3  เหรียญชุบทองแดง  และเกียรติบัตร มี 2 รางวัล 
   เกียรติบัตรนักกีฬาดีเด่น  ชาย – หญิง จ านวน  2  รางวัล 
   เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนดีเด่น  ชาย – หญิง จ านวน  2  รางวัล 
             ดูคะแนนรวมจากผลการแข่งขันแต่ละประเภท 
 

ให้คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่                               พ.ศ. 2557 
 
 
 

 




