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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 

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

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                  
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                   
ครั้งที่ ๔4 กีฬาวู้ดบอล 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  

๔.๑  การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี (Stroke Competition) 
(๑) ประเภททีมชาย  และทีมหญิง 
(๒) บุคคลชาย และหญิง 
หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี (Stroke Competition) ประเภทบุคคล

น้ันเป็นนักกีฬาที่ลงท าการแข่งขันประเภททีมจ านวน ๔ – ๖ คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้เล่นที่ท าคะแนนบุคคลที่
ดีที่สุด ๑๒ คน ทั้งชายและหญิง โดยคิดจากคะแนนในรอบการแข่งขันประเภททีม ( จาก ๔๘ เกทที่มาจากคะแนน
ทีม) เข้าท าการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ( Top twelve) ท าการแข่งขันอีกจ านวน ๒๔ เกท และคิดคะแนนรวม
ของผู้ที่ท าคะแนนที่ดีที่สุดจ านวน ๗๒ เกท)  
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๔.๒ การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท (Fairway Competition) 
(๑)  ประเภททีมชายและทีมหญิงประกอบด้วย 
   เดี่ยว มือ ๑      
   เดี่ยว มือ ๒   
   คู่  ๑ คู ่
(๒)  ประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงประกอบด้วย   
หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท (Fairway Competition) ประเภทบุคคล

น้ันเป็นนักกีฬาทั้ง ๔ (โดยผู้จัดการทีมส่งรายช่ือนักกีฬาในการประชุมผู้จัดการทีมจาก ๕ คน เหลือ ๔ คน) ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันในประเภททีมแบบนับจ านวนเกท โดยการจับสลากแบ่งสายออกเป็น ๔ สาย แยกนักกีฬาแต่ละ
วิทยาเขตออกแต่ละสายท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก จ านวน ๑๒ เกท ทุกรอบการแข่งขันจนถึงรอบชิงชนะเลิศ) 

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

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (๑) (๒) 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา 
ให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวนไม่เกิน ๒๒ คน ชาย                   

๘ – ๑๑ คน หญิง ๘ - ๑๑ คน โดยแบ่งออกแต่ละประเภท ดังน้ี 
นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนทีมชาติ เข้าแข่งขันด้วยประเภทละ ไม่เกิน 1 คน 
(๑) การแข่งขันแบบนับจ านวนการต ี 

ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละสถาบันจะส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันได้ 
ประเภทละ ๑ ทีม คือ ประเภททีมชาย ๑ ทีม ประเภททีมหญิง ๑ ทีม จ านวนนักกีฬา ไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน  
๖ คน หากวิทยาเขตใดส่งนักกีฬาไม่ครบ ๔ คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทบุคคลเท่าน้ัน และจะต้อง
เข้าแข่งขันตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขัน 

(๒) การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท  
ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละสถาบันจะส่ง นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันได้ 

ประเภทละ ๑ ทีม คือ ประเภททีมชาย ๑ ทีม ประเภททีมหญิง ๑ ทีม จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 
หากวิทยาเขตใดส่งนักกีฬาไม่ครบ ๔ คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลเท่าน้ัน และจะถูกจับสลากใน
การแข่งขันประเภทบุคคล 

หมายเหตุ นักกีฬา ๑ คนสามารถลงท าการแข่งขันประเภทใดประเภทหน่ึงเท่าน้ัน 
ทั้งทีมและบุคคล ในประเภทน้ัน ส าหรับนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถลงท าการแข่งขันได้ประเภทละ 1 คน ทั้งทีม
และบุคคล 
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๖.๒  เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน  
(๒)  ผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน  
(๓)  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๑  คน  

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี - ประเภททีม 

การตัดสินประเภททีม จะนับคะแนนนักกีฬาที่ดีที่สุด ๔ คนของทีมในแต่ละรอบการ
แข่งขันทั้งหมด ๔ รอบๆ ละ ๑๒ เกท รวม ๔๘ เกท ทีมที่คะแนนรวมน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะ กรณีคะแนนรวม
เท่ากัน ทีมที่มีผู้เล่นตีน้อยครั้งที่สุด เป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสิน
เพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย 

๗.๒ การแข่งขันแบบนับจ านวนการตี - ประเภทบุคคล 
ในการแข่งขันแบบนับจ านวนการตีผู้เล่นทุกคนจะถูกตัดสินจากจ านวนครั้งที่ตี โดยผู้

เล่นที่ตีน้อยครั้งที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (จ านวน ๗๒ เกท) ในกรณีที่มีจ านวนครั้งการตีที่เท่ากัน ให้นับว่าผู้ใด   ตีได้
จ านวนครั้งที่ตีน้อยที่สุดในแต่ละเกทของ ๑๒ เกท สุดท้ายเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

๗.๓ การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท - ประเภททีม 
ในการแข่งขันแบบนับจ านวนเกท แต่ละทีมสามารถส่งนักกีฬาได้ ๔ - ๕ คน  และ

ผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนต้องส่งรายช่ือนักกีฬา และมือวางให้ฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนการแข่งขันในรอบน้ันๆ จะ
เริ่มขึ้น ๓๐ นาที จาก ๕ คนในทีม ส่งนักกีฬาจ านวน ๔ คน คือ มือวางอันดับ ๑ มือวางอันดับ ๒ และคู่ ๑ คู่ ทุก
รอบการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีจ านวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็น ผู้ชนะ (โดยการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงชิงชนะเลิศ 
จะใช้จ านวนเกท ๑๒ เกท) กรณีที่ได้จ านวนเกทที่ชนะเท่ากันจะจัดให้มีการแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งน้ี ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย จะใช้ผลแพ้ชนะ ๒ ใน ๓ คู่ โดยจะน านักกีฬาที่ถูก
จัดเป็นมือวางของแต่ละทีม มาจับสลากประกบคู่ โดยเริ่มจากเดี่ยวมือ ๑ พบเดี่ยวมือ ๑ ของแต่ละทีม และเดี่ยว
มือ  ๒ พบกับเดี่ยวมือ ๒ ของแต่ละทีม และคู่ ๑ คู่ พบกับคู่ ๑ คู่ ของแต่ละทีม เพื่อหาทีมที่ชนะในรอบน้ันๆ ใน
รอบรองชนะเลิศ ทีมที่ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนทีมที่แพ้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ร่วมกัน  

๗.๔ การแข่งขันแบบนับจ านวนเกท - ประเภทบุคคล 
การแข่งขันในประเภทบุคคล วิธีการวางมือ และการจัดสายการแข่งขันให้เป็นไปตาม

ระเบียบการจัดสายการแข่งขัน และการวางอันดับมือ ของสถาบันการพลศึกษา 
ส าหรับทุกการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีจ านวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (โดยการ

แข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใช้จ านวนเกท ๑๒ เกท) กรณีที่ได้จ านวนเกทที่ชนะเท่ากัน จะจัดให้มี
การแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย ในรอบ
รองชนะเลิศ ผู้เล่นที่ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วน ผู้เล่นที่แพ้ในการแข่งขันจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ร่วมกัน  
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๗.๕ การเปล่ียนรายชื่อนักกีฬา และการถอนตัว 
การส่งรายช่ือและการเปล่ียนแปลงรายช่ือนักกีฬา ไม่อนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง

รายช่ือหรือรายการแข่งขันใด ๆ ทั้งส้ิน ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ รายช่ือตกหล่น หรือพิมพ์ผิด  ไม่ให้มี
การถอนตัวภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น การบาดเจ็บ หรือป่วยด้วยเหตุผลอื่น ๆ 
โดยแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ แต่งตั้งไว้ได้ตรวจ และออกใบรับรองว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้ การขอ
ถอนตัวด้วยเหตุผลอ่ืนอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลังการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ในการ
พิจารณาของประธานอ านวยการแข่งขันฯ ประธานจัดการแข่งขันฯ และหรือผู้ตัดสินช้ีขาด เท่าน้ัน และผลการ
พิจารณาให้ถือเป็นส้ินสุด  

๗.๖ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต 
และแต่ละประเภทจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการแข่งขันชิง
เหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
เป็นหน้าที่ของสถาบันแต่ละแห่ง ที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน

ของตนให้ถูกต้อง และการกรอกรายช่ือตามแบบฟอร์มก่อนยื่นต่อเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อด าเนินการจัดกลุ่ม
การแข่งขันเสร็จส้ิน และประกาศแล้วจะขอเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือสับเปล่ียนบุคคลอย่างใดไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ที่เกิดจาการเขียนผิดหรือพิมพ์ผิดเท่าน้ัน เป็นหน้าที่ของผู้เข้าแข่งขันจะต้อง
ตรวจดูรายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด โดยไปถึงสนามก่อนเวลาแข่งขัน
ของตนเองอย่างน้อย ๓๐ นาที นักกีฬามีสิทธ์ิอุทธรณ์ผลการตัดสินต่อกรรมการผู้ช้ีขาด และค าวินิจฉัยถือว่าส้ินสุด
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธ์ิเปล่ียนแปลงแก้ไขกลุ่มการแข่งขันได้ในกรณีที่มีการพิมพ์ผิดหรือรายช่ือตก
หล่น ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด 

ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติ
ตามกติกาการแข่งขัน ทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน 
คณะกรรมการอ านวยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
ชุดแต่งกาย นักกีฬาต้องแต่งกายชุดสุภาพ เส้ือคอปกแขนส้ันหรือแขนยาว กางเกง ขาส้ัน

หรือขายาวมีหูพร้อมคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย รองเท้ากีฬา ส าหรับการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาต้องสวมชุด
เหมือนกันทั้งทีม อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาต้องใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ วู้ดบอล
นานาชาติและสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา           

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
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การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

 

ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วม การแข่งขัน ดังน้ี 
(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 และสถานที่ในการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด  

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬากีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

รักษาการตามระเบียบน้ีและเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

                     ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

         
                   (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 

                 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
                 ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 

                  กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
 
 


