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ระเบยีบการแข่งขันกอลฟ์ 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ จังหวดัลาํปาง 
********************** 

 
1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
      ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายสุเมธ  มุกดาพิทักษ์ 
      สถานที่ติดต่อ    154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

        โทร.   02 – 2140120 ต่อ 3030 ,02-2142256  โทรสาร  02-2141807-8   
        www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
     ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
 ประธานกองเทคนิคกีฬา    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง  
    ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง   
    รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา                    
    กรรมการ                       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง   
    กรรมการและเลขานุการ       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
3. ระเบียบการแข่งขัน 

-ให้ใช้ข้อบังคับกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎ
ข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ซึ่งรับรองโดย R&A Rules Limited และกฎสนาม (ตามกฎกอล์ฟข้อ 33-8) 
   -ใช้ระบบนับคะแนน 18 หลุม  โดยใช้ข้อบังคับของ THE ROYAL&ANCIENT GOLF CLUB OF 
ST.ANDREWS  ของกฎ U.S.(P.G.A) และ LOCAL RULE ของสนามและระเบียบการแข่งขัน  
    -การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ  ไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
4.  ประเภทการแข่งขัน 

          เป็นการแข่งขันในระดับนักเรียนชายและหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน  18 ปี 
   4.1  ประเภททีมชาย 5 คน คิดคะแนนดีทีสุ่ด 4 คน 
   4.2  ประเภททีมหญิง 4 คน คิดคะแนนดีทีสุ่ด 3 คน 

5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
5.1  ประเภททีม  เขตจะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันประเภททีม  ได้  1 ทีมชาย  1 ทีมหญิง 
 5.2  ประเภทบุคคล  (กรณีส่งไม่ครบทีมชายทีมหญิง) 
 5.3  ไม่มีการส่งรายช่ือนักกีฬาสํารอง 
 5.4  เจ้าหน้าที่ทีม 3  คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม  1  คน , ผู้ฝึกสอนทีมชาย  1  คนและผู้ฝึกสอนทีมหญิง  1  คน 
หมายเหตุ    เขตใดส่งเข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะประเภททีม  ฝ่ายจัดการแข่งขันจะคิดคะแนนอยู่ในประเภท

บุคคลด้วย 
6.  คุณสมบัตินักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
            ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
   6.1  เป็นนักกอล์ฟนักเรียนชายและหญิง  อายุไม่เกิน  18 ปี(พ.ศ.2537) 
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6.2  ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น  ในวันแข่งขันนักกีฬาต้องออกค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าแคตด้ี และอ่ืน ๆ  ฝ่าย
จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม 
7.  การจัดการแข่งขันและระเบียบปฏิบัติสําหรับการแข่งขัน 
   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ 
   -  ห้ามใช้รถกอล์ฟระหว่างการแข่งขัน 
   -  ห้ามสูบบุหรี่  ห้ามใช้ยาเสพติดให้โทษ  ห้ามด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์  และห้ามพกพาอาวุธ  หรือวัตถุ
ระเบิด  หากละเมิดจะถูกตัดสิทธ์ิการแข่งขัน 
   7.1  ต้องแต่งกายสุภาพ 
  -  เสื้อมีแขนและมีปกเสื้ออย่างเรียบร้อยและต้องเอาชายเสื้อไว้ในกางเกง 
  -  กางเกงขายาว  หรือหากเป็นขาสั้นต้องเลยเข่า หรือ 5 ส่วน  
  -  ห้ามใส่กางเกงวอร์ม กางเกงหูรูด กางเกงยีน กางเกงที่ไม่มีหูร้อยเข็มขัด 

  -  สวมรองเท้าหุ้มส้น (ไม่สวมรองเท้าแตะ รองเท้ามีตะปู  หรือรองเท้าเปิดส้น ทั้งในสนามและใน 
คลับเฮ้าส์) 

  -  หากละเมิดครั้งแรกจะถูกตักเตือน ครั้งที่ 2 ถูกปรับ  2 สโตรก 
    7.2  ต้องทําตัวเป็นนักกีฬาที่ดี  โดยไม่กระทําตัว  ดังนี้ 
  -  แสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม  เช่น  ขว้างไม้กอล์ฟ 
   -  กล่าววาจาไม่สุภาพ  คําหยาบ  หรือโกหก 
  -  โกงคะแนน  หรือสกอร์การแข่งขันไม่ตรงตามความเป็นจริง 
  -  ไม่มีนํ้าใจนักกีฬา 
  -  หากละเมิด  คณะกรรมการการแข่งขันจะเป็นผู้ไต่สวนและพิจารณาลงโทษ 
   7.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องเล่นโดยไม่ชักช้า 
   -  ไม่ทิ้งระยะจากกลุ่มหน้าเกินกว่า  1 หลุม 
  -  หากละเมิดครั้งแรกตักเตือน  ครั้งที่สองปรับ 1 สโตรกทั้งกลุ่ม  ครั้งที่สามจะถูก 
     ตัดสิทธ์ิการแข่งขันเฉพาะผู้ที่กรรมการตัดสินว่าเล่นช้า 
   7.4  ข้อกําหนดของการใช้แคตด้ีและการแบกถุง 
   -  ใช้แคตด้ีได้ตามปกติ 
   7.5  ในระหว่างการแข่งขัน  หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดระเบียบปฏิบัติสําหรับการแข่งขัน (ตามข้อถัดไป)ผู้จด
คะแนน มีสิทธ์ิเสนอแนะให้กรรมการแข่งขันตัดสิทธ์ิการแข่งขัน (DISQUALIFIED) เริ่มที่หลุมใด กรรมการจะกําหนด
ภายหลัง 
   7.6  กรณีแต้มรวมเท่ากันในตําแหน่งรองชนะเลิศของแต่ละระดับ จะเปรียบเทียบแต้มที่ได้ในแต่ละหลุม 
โดยนับย้อนหลังจากหลุมที่ 18 ของรอบสุดท้ายเป็นต้น  จนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2553  
9.  วันประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ 
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10.  รางวัลและอ่ืน ๆ 
 ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ข้อที่ 32 

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  วันแข่งขันและสนามแข่งขัน (18 หลุม) 
   วันที่  29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2556   สนามกอล์ฟแม่เมาะ  จังหวัดลําปาง 
12.  การใช้แท่นที-ออฟ 
   ชาย   ระยะ     6,800 – 7,100  หลา 
   หญิง  ระยะ     6,000 – 6,200  หลา 
13.  การนับคะแนน 
   จัดการแข่งขันแบบนับคะแนนรวม (GROSS SCORE, STROKE PLAY) ไม่มีแต้มต่อ 
14.  การส่งสกอร์ 
   ผู้เข้าแข่งขันนักเรียนทุกคน  จะต้องลงช่ือกํากับทั้งผู้แข่งขัน  (PLAY)  และผู้จดสกอร์ร่วม  (MARKER)  
ในสกอร์การ์ดของตนเองให้เรียบร้อย  และส่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน     
15.  ระเบียบการแข่งขันอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้   
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นที่สิ้นสุดไม่มีการประท้วงและคําอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

*************************** 
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