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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                                   
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
กีฬากอล์ฟ 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4        

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทบุคคล 
(๑) บุคคลชาย 
(๒) บุคคลหญิง 

๔.๒ ประเภททีม 
(๑) ทีมชาย 
(๒) ทีมหญิง 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
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ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ นักกีฬา 

(๑) ประเภทชาย ส่งนักกีฬาได้ จ านวน ๑ คน และไม่เกิน ๓ คน โดยหากส่ง ๑ คน 
ให้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลหากส่ง ๒ – ๓ คน ให้เป็นการแข่งขันประเภททีม และให้คิดเป็นการแข่งขัน
ประเภทบุคคลด้วย  

(๒) ประเภทหญิง ส่งนักกีฬาได้ จ านวน ๑ คน และไม่เกิน ๓ คน โดยหากส่ง ๑ คน 
ให้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล หากส่ง ๒–๓ คน ให้เป็นการแข่งขันประเภททีม และให้คิดเป็นการแข่งขัน
ประเภทบุคคลด้วย 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม แต่ละวิทยาเขต ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๒ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๒ คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
         การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต

และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๑ จัดการแข่งขันแบบ Stroke play จ านวน ๒ วันๆละ ๑๘ หลุมรวม ๓๖ หลุม 
๗.๒ ให้คิดคะแนนแบบ Gross Score  
๗ .๓ ประเภททีม หากวิทยาเขตใดส่งนักกีฬา ๓ คน ให้คิดคะแนนรวมจากนักกีฬา            

ที่มีคะแนนดีที่สุด ๒ คน ในแต่ละวันและให้ถือว่า การแข่งขันประเภททีมเป็นการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย 
๗.๔ กรณีผลการแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน 

(๑) ประเภทบุคคล ให้ท าการแข่งขันแบบ Sudden death จนกว่าจะมีผลแพ้ – 
ชนะ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะก าหนดหลุมที่ใช้แข่งขันล่วงหน้าก่อนเริ่มท าการแข่งขัน 

(๒) ประเภททีม ให้นับคะแนนรวมย้อนหลังของทีมทีละ ๓ หลุม 
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ นักกีฬาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการแข่งขัน และยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  

๘ .๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันพล การศึกษา  
โดยประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณา
บทลงโทษเป็นไปตามหมวด ๙ ข้อ ๓o แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน 
การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
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ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องแต่งกายให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบและไม่

อนุญาตให้นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสั้น 
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาต้องน าอุปกรณ์การแข่งขันมาเองและเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ขัด

ต่อกติกาการแข่งขัน 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔

4 รักษาการตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้          

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 

                          (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                         ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                         กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 


