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ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

“ศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เกมส์”   
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันเสาร์ที่ 17  ตุลาคม 2563 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสมีพระชนมายุครบ 120 ปี  
 1.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเปตองให้กับนักเรียนทั่วไป 
2. วันทำการแข่งขัน 
 - วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
3. สนามแข่งขัน 
 - สนามเปตองชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ตำบลโพธิ์สัย                
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. กติกาการแข่งขันและวิธีจัดการแข่งขัน 
 4.1 ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ฉบับปัจจุบัน 
 4.2 รอบแรกถึงรอบ 8 ทีม สุดท้าย จะใช้วิธีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยจัดแบ่งเป็นสายๆ ละ 
4 ทีม  
 4.3 ทำการแข่งขันระหว่างทีมในสายนั้นๆ ทีมที่ชนะ 2 ครั้ง เข้ารอบ แพ้ 2 ครั้ง ตกรอบ  
 4.4 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้ใช้วิธีการจับสลากประกบคู่แข่งขัน แข่งขันแบบแพ้คัดออก หรือน็อคเอาค์ 
   คู่ท่ี 1 หมายเลข 1 พบ หมายเลข 2 
  คู่ท่ี 2 หมายเลข 3 พบ หมายเลข 4 
  คู่ท่ี 3 หมายเลข 5 พบ หมายเลข 6 
  คู่ท่ี 4 หมายเลข 7 พบ หมายเลข 8 
 4.5 รอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะจากรอบ 8 ทีมสุดท้าย  

ผู้ชนะคู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 2  
ผู้ชนะคู่ที่ 3 พบ ผู้ชนะคู่ท่ี 4   

 4.6 รอบชิงชนะเลิศ ผู้ชนะจากรอบรองชนะเลิศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ได้ ครองตำแหน่งรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ทั้ง 2 ทีม  
5. คะแนนการแข่งขัน 
 5.1 รอบแรกจนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้ใช้คะแนนในการแข่งขัน 11 คะแนน เกมส์เดียว 
 5.2 รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้คะแนนในการแข่งขัน 13 คะแนน เกมส์เดียว 
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6. การแต่งกายของนักกีฬา 
 6.1 นักกีฬาทีมเดียวกันต้องแต่งกายให้เหมือนกัน ห้ามใส่รองเท้าแตะลงทำการแข่งขัน  
ห้ามใส่กางเกงยีนส์ลงทำการแข่งขัน  
 6.2 นักกีฬาต้องนำชายเสื้อใส่ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (รองเท้ากีฬา) 
7. การประท้วงกรณีเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ 
 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย มีการโต้แย้งหรือมีการประท้วงอันเป็นผลกระทบต่อการแข่งขัน คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณาแก้ไขวิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม และแจ้งให้นักกีฬาทราบล่วงหน้า 
โดยให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นทีส่ิ้นสุด 
8. คุณสมบัติของนักกีฬา 
 8.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
 8.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุไม่เกินรุ่นที่ลงทำการแข่งขัน 
 8.3 นักกีฬาทุกคนต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถานศึกษาที่สังกัด ผู้บริหารลงนามรับรอง  
และประทับตราโรงเรียน 
           8.4 นักกีฬาในแต่ละทีมจะมีนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ/ทีมชาติ ทั้งปัจจุบันและอดีตทีมชาติให้ลงทำการ
แข่งขันได้ไม่เกินทีมละ 1 คนและให้ต่อแต้มทีมผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้าม 1 คะแนนจนถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ      
(8 ทีม) รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศไม่มีการต่อแต้ม 
           8.5 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น 
9. ประเภทการแข่งขันและรุ่นอายุการแข่งขัน 
 9.1 ประเภททีมชาย  3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2550) รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม 
 9.2 ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2550) รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม 

9.3 ประเภททีมชาย  3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2547) รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม 
 9.4 ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2547) รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม 
 9.5 แต่ละโรงเรียน สามารถส่งนักกีฬาลงทำการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม เท่านั้น 
10. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าแข่งขัน 

10.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มและแผงรูปนักกีฬา 
 10.2 สำเนาบัตรประชาชน 
 10.3 ให้นักกีฬานำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่แข่งขัน 

10.4 ใบแยกประเภทการแข่งขัน 
          10.5 แบบแจ้งจำนวนนักกีฬาและใบส่งรายชื่อ 
11. ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 - ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกประเภทการแข่งขัน ทีมละ 400 บาท 
12. รางวัลการแข่งขัน 
 12.1 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี มอบให้กับสถานศึกษา ที่ได้คะแนนรวมในการแข่งขันมากท่ีสุด ได้สิทธิ์ในการครอบครอง
ถ้วยพระราชทาน 
 12.2 ประเภททีมชาย 3 คน ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  
จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
 (1) ชนะเลิศ  เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล 
 (2) รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
 (3) รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
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13. การคิดคะแนนสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน 
 13.1 ชนะเลิศ   ได้  5  คะแนน 
 13.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้  3  คะแนน 
 13.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้  1  คะแนน 
 13.4 ในกรณีที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับสลาก เพ่ือหาทีมท่ีได้รับถ้วยพระราชทาน  
ถือเป็นอันสิ้นสุดผลการแข่งขัน 
14. การรับสมัครและกำหนดการจับสลากแบ่งสาย 
 14.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)  
                 - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
           14.2 กำหนดการจับสลากแบ่งสาย 
           14.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันดำเนินการจับสลากแบ่งสายในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563              
เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอนงคาราม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
15. วิธีการสมัคร 
           - สมัครตัวตนเอง ณ ห้องการเงินและพัสดุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
           - สมัครทางไปรษณีย์  
             โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 
            109 หมู่ที7่ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45280 
           - รับสมัครทาง www.sw101.ac.th. 
16. การชำระเงินค่าสมัคร 
           16.1 ชำระเงินด้วยตนเองได้ที่ เจ้าหน้าที่การเงิน ห้องการเงินและพัสดุโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในวันสมัคร 
            16.2 ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด หมายเลขบัญชี 411-0-71209-2  
 ชื่อบัญชี รายได้สถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และส่งหลักฐานการชำระเงินไปยัง Line ID : 0872257624 
 (นางอภิญญา  จันทร์ร่องคำ) 
 
ผู้ประสานงาน   นายสนิท   อ่อนพฤกษ์ภูมิ   หมายเลขโทรศัพท์  080-012-6837,081-183-3482 
                    นายพรรคพงศ์   โสมาเกตุ   หมายเลขโทรศัพท์  081-661-6981 
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