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ระเบียบว่าด้วย การแข่งขันกีฬาเปตองบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปี งบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 25กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาเปตอง
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
**************************************************************

เพือ่ ให้การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ 2560 เป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ 2560
จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเปตองบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี
งบประมาณ 2560 ไว้ดงั นี้
1.คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง จักต้องเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
เท่านัน้ นักศึกษาและนักศึกษาฝึกงานไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในครัง้ นี้
2.บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันจักต้องปฏิ บตั ิ ดงั นี้
2.1 จะต้องได้รบั การลงทะเบียนผ่านต้นสังกัดแบบลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนเริม่ วันแข่งขัน
2.2 ถ่ายสําเนา/แสดงบัตรบัตรประจําตัว (บัตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย)
มอบให้คณะกรรมการจัด การแข่งขันก่อนหรืออย่างช้าวันทีท่ าํ การแข่งขัน
2.3 ก่อนการแข่งขันนักกีฬาต้องกรอกแบบฟอร์มหรือใบสมัคร โดยระบุช่อื นามสกุล สังกัด
และรายละเอียดให้ชดั เจน
3.อุปกรณ์การแข่งขันและชุดนักกีฬา
3.1นักกีฬาต้องเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง คือลูกเปตอง และแก่น กรณีไม่มอี ุปกรณ์
การแข่งขันต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ เพือ่ คณะกรรมการจะได้
จัดหาให้ทนั
3.2 การแต่งกายจะต้องแต่งกายให้เหมาะสม สวมรองเท้าผ้าใบ เสือ้ ยืด กางเกงขายาว
ห้ามสวมรองเท้าแตะ ใส่กางเกงขาสัน้ และห้ามถอดเสือ้ ระหว่างการแข่งขัน
4.ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท คือ
4.1 ประเภทบุคคลชาย
4.1 ประเภทบุคคลหญิง
(ประเภทบุคคลถ้าแต่ละคณะ/สถาบันส่งไม่เกิน 4คน/ทีม กรรมการจะจับฉลากแบ่งสายให้
ตามสิทธิแต่ถา้ มากกว่า 4 คน/ทีมจะจับฉลากคละกัน)
4.2 ประเภทคูผ่ สม ไม่มีสาํ รอง และจะต้องมาจากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์เดียวกัน
4.3 ประเภททีมชาย 2คน ไม่มีสาํ รอง และต้องมาจากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์เดียวกัน
4.4 ประเภททีมหญิง2คน ไม่มีสาํ รอง และต้องมาจากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์เดียวกัน
4.5ประเภททีมชาย 3 คน มีสาํ รองได้ 1 คนและต้องลงชื่อสํารองไว้ก่อนทําการแข่งขัน
4.6ประเภททีมหญิง 3 คน มีสาํ รองได้ 1 คนและต้องลงชื่อสํารองไว้ก่อนทําการแข่งขัน
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อนึ่ ง ในกรณีทม่ี กี ารตรวจพบว่ามาต่างคณะฯ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ไม่สามารถลงทําการ
แข่งขันได้ หรือ หากมีการร้องเรียนในภายหลังเมือ่ ตรวจสอบแล้วว่าจริงถือว่าแพ้ฟาวล์จะไม่นบั
คะแนนและไม่มอบเหรียญใดๆให้ แล้วจะเลื่อนอันดับรองขึน้ มาแทนทีต่ ามลําดับ
***ผูท
้ ี่ได้รบั เหรียญทองประเภทบุคคล ชาย/หญิ งจะได้สิทธิ ไปร่วมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 36 ณ มหาวิ ทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา
5.ระบบจัดการแข่งขัน
ในทุกประเภทให้จดั การแข่งขันดังนี้
5.1 ตัง้ แต่รอบแรกจนถึงรอบ 16 ทีมสุดท้ายให้แบ่งออกเป็ นสาย สายละ 4 ทีม โดยวิธจี บั
ฉลาก และให้ในแต่ละสายดําเนินการแข่งขันดังนี้
5.1.1 การแข่งขันครัง้ ที่ 1
-หมายเลข 1 พบ หมายเลข 2 ในสนามแรกของสาย
-หมายเลข 3 พบ หมายเลข 4 ในสนามที่ 2 ของสาย
5.1.2 การแข่งขันครัง้ ที่ 2
-ทีมชนะพบกับทีมชนะในสนามแรกของสายทีมทีช่ นะผ่านเข้ารอบเป็ น
ที่ 1 ของสาย ทีมแพ้รอการแข่งขันครัง้ ที่ 3
5.1.3 การแข่งขันครัง้ ที่ 3
เป็ นการแข่งขันระหว่างทีมทีม่ คี ะแนนเท่ากัน(ชนะ1 แพ้ 1 )แข่งขันใน
สนามแรกของสาย ทีมทีช่ นะผ่านเข้ารอบเป็ นที่ 2 ของสาย
5.2 รอบก่อนรองชนะเลิศ(รอบ8 ทีมสุดท้าย)แพ้คดั ออก
5.3 รอบรองชนะเลิศ จับสลากประกบคูแ่ ข่งขัน
5.4 ในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ให้ดาํ เนินการดังนี้
5.4.1 รอบแรกของการแข่งขันทีมทีม่ าจากสถาบันเดียวกันให้จบั แยกอยูค่ นละ
สาย(ยกเว้นแต่ละสถาบันฯ/คณะ/ศูนย์/สํานัก ส่ง ทีมเกินกว่า 2 ทีมให้จบั ฉลากคละกัน)
5.4.2 ในการจับฉลากตัง้ แต่รอบทีส่ องจนถึงรอบ 16 ทีม ทีมทีม่ าจากสถาบัน
เดียวกันให้แยกตําแหน่งในสายไม่ให้พบกันในการแข่งขันครัง้ ที่ 1 (แยกคูแ่ ต่ไม่แยกสาย)
5.4.3 รอบก่อนรองชนะเลิศ(แปดทีมสุดท้าย)ไม่แยกคู่
5.5 คะแนนการแข่งขันกําหนดดังนี้
1. การแข่งขันรอบแรก ถึง รอบ16 ทีม ใช้ คะแนน 11 แต้ม
2.รอบก่อนรองชนะเลิ ศ(แปดทีมสุดท้าย)ถึงรอบชิ งชนะเลิ ศ ใช้ คะแนน 13 แต้ม
6.ข้อปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน
6.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องยอมรับการตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผูต้ ดั สินและเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการแข่งขันโดย
เคร่งครัด คําตัดสิ นชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
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6.2 ให้ตวั แทนทีมส่งรายชือ่ ผูเ้ ข้าแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนกําหนดเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 นาทีในทุกประเภทในแต่ละวัน
6.3 ในประเภททีมทีม่ นี กั กีฬาสํารอง อนุ ญาตให้เปลีย่ นผูเ้ ล่นได้ตลอดการแข่งขัน แต่ทงั ้ นี้
ให้เปลีย่ นได้ต่อเมือ่ จบเกมส์เท่านัน้ โดยการเปลีย่ นตัวในแต่ละครัง้ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันทุกครัง้
7.การประท้วงและอุทธรณ์
การประท้วงและอุทธรณ์ใดๆให้ทาํ การประท้วงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรงใน
วันทีท่ าํ การแข่งขันเพือ่ ตรวจสอบหลักฐานและข้อมูล ก่อนตัดสินชี้ขาดต่อไป
8. รางวัล แบ่งออกเป็ น
-ชนะเลิศ
ได้รบั เหรียญทอง
พร้อมกับคะแนน 5 แต้ม
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รบั เหรียญเงิน
พร้อมกับคะแนน 3 แต้ม
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รบั เหรียญทองแดง
พร้อมกับคะแนน 1 แต้ม
อนึ่งไม่มกี ารแข่งขันชิงที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มี 2ทีม
อนึ่งคะแนนทีไ่ ด้จะนําไปรวมกับกีฬาประเภทอื่นๆของคณะ/สถาบัน/ศูนย์/สํานัก นัน้ ๆเพือ่
ถ้วยคะแนนรวมของทุกประเภท
***กรณีทค่ี ะแนนรวมเปตองเท่ากันให้ดทู จ่ี าํ นวนเหรียญทองเป็ นหลัก ถ้าเหรียญทอง
เท่ากันอีกให้ดจู าํ นวนเหรียญเงินและทองแดงตามลําดับ
9.คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิ นชี้ขาด
คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินชีข้ าด ประกอบด้วย
1.นายสมชาย วิรภิ ริ มย์กลู
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
2.นายไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์/นายสมชาย เชือ้ น้อย
3.นายปรีชา แตงสอาด
กรรมการ
4.นายคณาธิป มีทวี
กรรมการ
5.นายอดุลย์ พึง่ โต
กรรมการและเลขานุ การ
6.นางจรรยา พึง่ โต
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

…สมชาย วิรภิ ิรมย์กุล…………….
(นายสมชาย วิรภิ ริ มย์กลู )
คณะกรรมการกีฬาด้านเปตอง
ประธานจัดการแข่งขัน
วันที่ มกราคม 2560
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หมายเหตุ

: กรณีนายไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์ ติดภาระกิจให้ นายสมชาย เชื ้อน้ อย ทําหน้ าที่แทน

