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ระเบียบวาดวย การแขงขันกีฬาเปตองบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปงบประมาณ 2563  

ระหวางวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 27 มีนาคม 2563 

 ณ สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

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

 เพ่ือใหการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป งบประมาณ 2563 เปนไปดวยความ

เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปงบประมาณ 2563 

 จึงกําหนดระเบียบวาดวยการแขงขันกีฬาเปตองบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป

งบประมาณ 2563 ไวดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขันกีฬาเปตอง จักตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

เทานั้น นักศึกษาและนักศึกษาฝกงานไมสามารถเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ 

 

2. บุคลากรท่ีเขารวมการแขงขันจักตองปฏิบัติดังนี้ 

2.1 จะตองไดรับการลงทะเบียนผานตนสังกัดแบบลงทะเบียนออนไลน กอนเริ่มวันแขงขัน 

2.2 ถายสําเนา/แสดงบัตรประจําตัว (บัตรขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย) มอบให

คณะกรรมการจัด การแขงขันกอนหรืออยางชาวันท่ีทําการแขงขัน 

2.3 กอนการแขงขันนักกีฬาตองกรอกแบบฟอรมหรือใบสมัคร โดยระบุชื่อนามสกุล สังกัดและ

รายละเอียดใหชัดเจน 

 

3. อุปกรณการแขงขันและชุดนักกีฬา 

3.1 นักกีฬาตองเตรียมอุปกรณการแขงขันมาเอง คือ ลูกเปตอง ลูกเปา และตลับเมตร กรณีไมมี

อุปกรณการแขงขันตองแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนาอยางนอย 1 อาทิตย เพ่ือ

คณะกรรมการจะไดจัดหาใหทัน 

3.2 การแตงกายจะตองแตงกายใหเหมาะสม สวมรองเทาผาใบ เสื้อยืด กางเกงขายาว หามสวม

รองเทาแตะ หามใสกางเกงขาส้ันเหนือเขา และหามถอดเส้ือ ระหวางการแขงขัน 

 

4. ประเภทการแขงขัน แบงออกเปน 7 ประเภท คือ 

4.1 ประเภทบุคคลชาย  

4.2 ประเภทบุคคลหญิง 

4.3 ประเภทคูผสม (ไมมีสํารอง) และจะตองมาจากคณะ/สถาบัน/สาํนัก/ศูนยเดียวกัน  

4.4 ประเภททีมชาย 2 คน (ไมมีสํารอง) และตองมาจากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนยเดียวกัน 

4.5 ประเภททีมหญิง 2คน (ไมมีสํารอง) และตองมาจากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนยเดียวกัน 
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4.6 ประเภททีมชาย 3 คน ( มีสํารองได 1 คน) ตองลงชื่อสํารองไวกอนทําการแขงขัน และตองมา

จากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนยเดียวกัน 

4.7 ประเภททีมหญิง 3 คน (มีสํารองได 1 คน) ตองลงชื่อสํารองไวกอนทําการแขงขัน และตองมา

จากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนยเดียวกัน 

 

 อนึ่ง  ในกรณีท่ีมีการตรวจพบวานักกีฬามาจากตางคณะฯ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย และมีการ

รองเรียนในภายหลังเม่ือตรวจสอบแลววาจริงถือวาแพฟาวล จะไมนับคะแนนและไมมอบเหรียญใดๆ ให 

แลวจะเลื่อนอันดับรองข้ึนมาแทนท่ีตามลําดับ 

 *** ผูท่ีไดรับเหรียญทองประเภทบุคคลชาย และบุคคลหญิง จะไดสิทธิไปรวมการแขงขันกีฬา

บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 39 ระหวางวันท่ี 19-27 มิถุนายน 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา “ปบทองเกมส” 

 

5. ระบบการจัดการแขงขัน 

 ในทุกประเภทใหจัดการแขงขันดังนี้ 

5.1 ตั้งแตรอบแรกจนถึงรอบ 16 ทีมสุดทายใหแบงออกเปนสาย สายละ 4 ทีม โดยวิธีจับฉลาก 

และใหในแตละสายดําเนินการแขงขันดังนี้ 

5.1.1 การแขงขันครั้งท่ี 1 

- หมายเลข 1 พบ หมายเลข 2 ในสนามแรกของสาย 

- หมายเลข 3 พบ หมายเลข 4 ในสนามท่ีสองของสาย 

5.1.2 การแขงขันครั้งท่ี 2  

- ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามแรกของสายทีมท่ีชนะผานเขารอบเปน ท่ี 1 ของสาย ทีม

แพรอการแขงขันครั้งท่ี 3 

5.1.3 การแขงขันครั้งท่ี 3 

- เปนการแขงขันระหวางทีมท่ีมีคะแนนเทากัน (ชนะ 1 แพ 1) แขงขันในสนามแรกของ

สาย ทีมท่ีชนะผานเขารอบเปนท่ี 2 ของสาย 

5.2 รอบกอนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดทาย) จับสลากประกบคูแขงขันแบบแพคัดออก 

5.3 รอบรองชนะเลิศ จับสลากประกบคูแขงขันแบบแพคัดออก 

5.4 ในการจับฉลากแบงสายการแขงขัน ใหดําเนินการดังนี้ 

5.4.1 รอบแรกของการแขงขันทีมท่ีมาจากคณะฯ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย เดียวกันใหจับแยกอยู

คนละสาย 

5.4.2 ในการจับสลากตั้งแตรอบท่ีสองเปนตนไปของการแขงขันท่ีมาจากคณะฯ/สถาบัน/

สํานัก/ศูนย ใหจับสลากคละกันไมมีการแยกคูแยกสาย 

5.5 คะแนนการแขงขันกําหนดดังนี้ 

5.5.1 การแขงขันรอบแรกถึงรอบ 16 ทีม ใช 11 คะแนน 

5.5.2 รอบกอนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดทาย) ถึงรอบชิงชนะเลิศ ใช 13 คะแนน 
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6. ขอปฏิบัติในการแขงขัน 

6.1 ผูเขาแขงขันตองยอมรับการตัดสิน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแขงขัน กรรมการผูตัดสินและเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันโดยเครงครัด คํา

ตัดสินช้ีขาดของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

6.2 ใหตัวแทนทีมสงรายชื่อผูเขาแขงขันตอคณะกรรมการจัดการแขงขันกอนกําหนดเวลาไมนอย

กวา 30 นาทีในทุกประเภทในแตละวัน 

6.3 ในประเภททีมท่ีมีนักกีฬาสํารอง อนุญาตใหเปลี่ยนผูเลนไดตลอดการแขงขัน แตท้ังนี้ใหเปลี่ยน

ไดตอเม่ือจบเกมสเทานั้น โดยการเปลี่ยนตัวในแตละครั้งตองแจงตอคณะกรรมการจัดการ

แขงขันทุกครั้ง 

7. การประทวงและอุทธรณ 

การประทวงและอุทธรณใดๆ ใหทําการประทวงตอคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยตรงในวันท่ีทํา

การแขงขันเพ่ือตรวจสอบหลักฐานและขอมูล กอนตัดสินชี้ขาดตอไป 

8. รางวัล  แบงออกเปน   

 - ชนะเลิศ       ไดรับเหรียญทอง     

 - รองชนะเลิศอันดับ 1       ไดรับเหรียญเงิน      

 - รองชนะเลิศอันดับ 2          ไดรับเหรียญทองแดง  

 อนึ่ง ไมมีการแขงขันชิงอันดับท่ี 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ทีม 

9. คณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสินช้ีขาด 

คณะกรรมการจัดการแขงขันและตัดสินชี้ขาด ประกอบดวย 

1. นายสมชาย  วิริภิรมยกูล ท่ีปรึกษา 

2. นางอุบลวดี  กลอมวิจิตร กรรมการสมาคมกีฬาเปตองแหงประเทศไทย 

3. นายอดุลย  พ่ึงโต ประธานคณะกรรมการ 

4. นายไพวัลย  ดีเทียนอินทร กรรมการ 

5. นายคณาธิป  มีทว ี กรรมการ 

6. นายพนม  ปุนเจริญสุข กรรมการ 

7. นางจรรยา  พ่ึงโต กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวพัชรชวัล  พ่ึงถนอมจิตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

          (นายอดุลย  พ่ึงโต)  

               คณะกรรมการกีฬาเปตอง 

        ประธานจัดการแขงขัน 

             วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
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