
ระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 

ณ สนามกีฬาเปตองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

1. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพราะเป็นกีฬาที่ทรงโปรด 
 2. เพ่ือสร้างเสริมทักษะทางด้านกีฬาเปตอง 
 3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4. เพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง 
2. ก าหนดการแข่งขัน 
 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เริ่มจับสลากแบ่งสายการแข่งขันตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 
3. กติกาการแข่งขัน 

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย หรือระเบียบที่ฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดเพ่ิมเติม 
2. รอบแรกถึงรอบ 8 ทีม จะใช้วิธีจับฉลากเข้าสายการแข่งขันฯ โดยจัดแบ่งเป็นสายๆ ละ ไม่เกิน 4 ทีม แต่ไม่

น้อยกว่า 3 ทีม และให้ท าการแข่งขันระหว่างทีมในสายนั้น ทีมที่ชนะ 2 ครั้ง เข้ารอบต่อไปทีมที่แพ้ 2 ครั้ง  ตกรอบ    
(ใช้ 11 คะแนน) 

3. รอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีมสุดท้าย) ใช้วิธีจับสลากประกบคู่แข่งขัน โดยหมายเลข 1 แข่งกับ หมายเลข 2                           
และหมายเลข 3 แข่งกับ หมายเลข 4 (ใช้ 11 คะแนน) ทีมชนะเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (คู่ชิงชนะเลิศใช้ 13 คะแนน)           
ทีมแพ้ชิงที่ 3  

4. คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปครองเป็นกรรมสิทธิ์พร้อมเงินบ ารุงทีม 10,000 บาท คะแนนรวมรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง จะได้รับเงินบ ารุงทีม 3,000 บาท คะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินบ ารุงทีม 2,000 บาท           
(ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง ในแต่ละรุ่นจะได้ถ้วยรางวัลพร้อมวุฒิบัตร) วิธีการรวม
คะแนน ที่ 1 ได้ 9 คะแนน ที่ 2 ได้ 7 คะแนน ที่ 3 ได้ 5 คะแนน ที่ 4 ได้ 3 คะแนน  

5. การแต่งกายของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาแต่งกายสุภาพตามมาตรฐานการแข่งขันกีฬาสากล 
6. กรณีเหตุสุดวิสัย มีการโต้แย้งหรือมีการประท้วงอันจะเป็นผลกระทบต่อการแข่งขัน คณะกรรมการจะเป็น

ผู้พิจารณาแก้ไขวิธีการแข่งขันตามความเหมาะสม และแจ้งให้นักกีฬาทราบล่วงหน้า โดยให้ถือค าตัดสินของ
คณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด 

7. เนื่องจากในสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 19 ให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง           
โรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การตรวจอุณหภูมิวัดไข้ เป็นต้น 
4. สถานที่จัดการแข่งขัน 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
5. การรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563  
การสมัครให้ใช้การสแกนผ่านไลน์โดยส่งรายช่ือทีมและประเภทท่ีส่งเข้าแข่งขัน 
(ฝ่ายจัดการแข่งขันจะให้สิทธิ์ทีมท่ีสมัครก่อนได้เข้าร่วมการแข่งขันจนกว่าจะครบ 16 ทีม ในแต่ละประเภท) 
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ อ.คมสันต์  จงแจ่มใส เบอร์โทร 081-9422293 อ.วาสนา สกุลนิติโรจน์ เบอร์โทร 

081-2561281 อ.บัณฑิต  องค์อภิชาติ เบอร์โทร 064-4515414 และอ.ธาราพรศ์  ศรีบุญญารักษ์ เบอร์โทร 087-
6692899  
 



6. คุณสมบัต ิ 
 6.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน  
 6.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุไม่เกินรุ่นที่ท าการแข่งขัน (นับปีพ.ศ.เกิด) 
 6.3 นักกีฬาทุกคนต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถานศึกษาที่สังกัด ผู้บริหารลงนามรับรอง และประทับตรา
โรงเรียน 
7. อุปกรณ์การแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมลูกบูล ลูกเป้า และสายวัดมาเอง 
8. ประเภทการแข่งขัน 

8.1 ประเภททีมชาย 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (รับสมัครจ านวน 16 ทีม) 
8.2 ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (รับสมัครจ านวน 16 ทีม) 
8.3 ประเภททีมชาย 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รับสมัครจ านวน 16 ทีม) 
8.4 ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (รับสมัครจ านวน 16 ทีม) 
หมายเหตุ แต่ละโรงเรียนส่งได้รุ่นละ 1 ทีม (ชาย–หญิง) เท่านั้น และในวันแข่งขันขอให้น าบัตรประชาชนตัวจริง

มาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563   
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 

เวลา 06.00 น. . - นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมรายงานตัว ณ กองอ านวยการ 
 
เวลา 07.00 น.  - ประชุมชี้แจงกฎระเบียบการแข่งขัน และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน    
 
เวลา 07.30 น.  - นักกีฬาพร้อมกันที่สนามแข่งขันกีฬาเปตอง และเริ่มการแข่งขัน  

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10   

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 
ณ สนามกีฬาเปตอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  

 

ชื่อโรงเรียน 
รุ่นอายุ 

หมายเหตุ ไม่เกิน 16 ปี 
ชาย 

ไม่เกิน 16 ปี 
หญิง 

ไม่เกิน 18 ปี 
ชาย 

ไม่เกิน 18 ปี 
หญิง 

      
 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
       (..........................................................) 

           ต าแหน่ง .......................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ใบสมัคร 
การแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน  

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่10  ประจ าปี 2563 

ณ สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์สมุทรสาคร 
วันที่ ...........เดือน...............................................พ.ศ. 2563 
 

 ข้าพเจ้า..................................................... ......................เกิดวันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ...... ........ 

เลขหมายประตัวของผู้ถือบัตร   อายุ...................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี .............ซอย .......................................ถนน............ .....................ต าบล..................................................... 
อ าเภอ .............................................จังหวัด ................................................โทรศัพท์ ......... ............................................ 
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ....................... โรงเรียน ......................................................................... ............................... 
ขอสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563  

ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ าปี 2563 ทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ .............................................................ผู้สมัคร 
(..........................................................) 

 
ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 

 
 ข้าพเจ้า ..............................................................ต าแหน่ง .............................................. ................................... 
ขอรับรองว่า ...........................................................................มีอายุ ........ ปี ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ในชั้น .................... 
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานทานฯ ประจ าปี 2563 ทุกประการ  

 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
       (..........................................................) 

     ต าแหน่ง .......................................................... 
 

หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้รักษาการแทนตามระเบียบของทางราชการเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผังรูปนักกีฬาเปตองโรงเรียน........................................................................... 
ในการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรยีนชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
 

ลงชื่อ ................................................................................  
       (.............................................................................) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ขอรับรองการตรวจถูกต้อง  
 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 
  

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ชื่อ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 

 

ช่ือ................. 
สกุล ............. 
เกิด .............. 


