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ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรจะวางระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจึง 
วางระเบียบไว้ ดังนี้ 
      ข้อ  ๑  ระเบียบข้อนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ” 
 

      ข้อ  ๒  ระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

      ข้อ  ๓  ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
               แข่งขันแบบ Storke play จ านวน ๑๘ หลุม และใช้ Handicap ตามระบบ ๓๖ Syatem มา
ใช้ในการแบ่งไฟลท์ และคิดคะแนนประเภททีม Net Score 
 

      ข้อ  ๔  ประเภทการแข่งขัน 
  ๔.๑ ทีมท่ัวไป ๕ คน ไม่จ ากัดเพศ จ านวน ๑ รางวัล 
  ๔.๒ บุคคล 
  ๔.๒.๑ Over all low gross          จ านวน ๑ รางวัล 
 ๔.๒.๒ ไฟลท์ A แต้มต่อ ๐ – ๑๒ จ านวน ๑ รางวัล 
 ๔.๒.๓ ไฟลท์ B แต้มต่อ ๑๓ – ๑๘ จ านวน ๑ รางวัล 
  ๔.๒.๔ ไฟลท์ C แต้มต่อ ๑๙ – ๒๔  จ านวน ๑ รางวัล 
 

      ข้อ  ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
๕.๑ ต้องเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นสังกัดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง อันประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ       
๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ อาจารย์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและมีสัญญา
จ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕.๒ นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีบัตรประจ าตัว ส าหรับอาจารย์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน  ๆ หรือเอกสารหลักฐานแสดงต่อ
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คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนลงท าการแข่งขัน เพ่ือสามารถยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันได้ และต้องมี
ชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
  

      ข้อ  ๖  ค่าสมัครการแข่งขัน 
           ๖.๑ ค่ากรีนฟีและแคดดี ้๔๕๐ บาท/คน/วัน ค่ารถกอล์ฟ ๖๐๐ บาท/คัน/วัน 
           ๖.๒ ผู้เข้าแข่งขันประเภททีม จะถือว่าเป็นผู้แข่งขันประเภทบุคคลด้วย จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม
ในการสมัคร เข้าแข่งขันประเภททีม 
 

      ข้อ  ๗  วิธีจัดการแข่งขัน 
                    ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬาใน
คณะกรรมการบริหารกีฬาก าหนดวิธีจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดในส่วนของการวางมือ 
และวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ในการแข่งขันตามความจ าเป็นโดยยึดหลักธรรมเนียมปฏิบัติในครั้งท่ีผ่านมา 

๗.๑ ประเภททีม 
        ๗.๑.๑ ทีมละ ๕ คน ให้คิดคะแนนสุทธิ (Net Score) ของผู้เล่น ๔ คนที่ดีที่สุดในทีม  
แต่ละรอบรวมกัน โดยทีมท่ีมีคะแนนสุทธิ (Net Score) น้อยที่สุดเป็นทีมชนะ 
        ๗.๑.๒ แต้มต่อ (Handicap) แต่ละคนในประเภททีมคือแต้มต่อ (Handicap) เดียวกัน
กับประเภทบุคคล และคะแนนสุทธิ (Net Score) ไม่เกิน ๓ Under Par ต่อคน 
        ๗.๑.๓ กรณีที่มีคะแนนสุทธิ (Net Score) รวมเท่ากัน ทีมที่มีแต้มต่อ (Handicap)  
รวมของ ผู้เล่น ๔ คน ที่ดีที่สุดในทีม จาก ๑๘ หลุมน้อยกว่าเป็นทีมชนะหากแต้มต่อ (Handicap) รวมเท่ากัน  
ทีมที่มีคะแนนสุทธิ (Net Score) น้อยกว่าเป็นทีมชนะ หากคะแนนสุทธิ (Net Score) เท่ากันให้ดูคะแนนรวม 
(Gross Score) ของผู้เล่นทั้ง ๔ คนนั้น ที่มีคะแนนรวม (Gross Score)  น้อยกว่าเป็น ทีมชนะ หากเท่ากันให้ดู
คะแนนรวมทั้ง ๙ หลุม (หลุม ๑๐ ถึงหลุม ๑๘) ๖ หลุม (หลุม ๑๓ ถึงหลุม ๑๘) ๓ หลุม (หลุม ๑๖ ถึงหลุม 
๑๘) ตามล าดับ ทีมที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าเป็นทีมชนะ หากยังเท่ากันให้ดูคะแนนรวม หลุม ๑๘ ย้อนกลับไป 
ทีละหลุม ทีมท่ีมีคะแนนรวมน้อยกว่าเป็นทีมชนะ 
      ๗.๑.๔ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน ในประเภททีม จะถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลตาม
แต้มต่อ (Handicap) ในไฟล์ทต่างๆด้วย 
         ๗.๒ ประเภทบุคคล  
      ๗.๒.๑ ใช้คะแนนสุทธิ (Net Score) ทั้ง ๑๘ หลุม ที่ดีที่สุด ๑ อันดับของแต่ละไฟล์ท 
การแข่งขันโดยก าหนดคะแนนสุทธิ (Net Score) ไม่เกิน ๓ Under Par ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนสุทธิ  
(Net Score) เท่ากันให้ผู้ที่มีแต้มต่อ (Handicap) น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ 
      ๗.๒.๒ กรณีที่มีผู้เล่นมีคะแนนสุทธิ (Net Score) เท่ากันและมีแต้มต่อ (Handicap) 
เท่ากัน ให้ดูคะแนนรวม ๙ หลุม (หลุม ๑๐ ถึงหลุม ๑๘) ๖ หลุม (หลุม ๑๓ ถึงหลุม ๑๘) ๓ หลุม (หลุม ๑๖ ถึง
หลุม ๑๘) ตามล าดับ ผู้ที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ หากยังเท่ากันให้ดูคะแนนหลุม ๑๘ ย้อนกลับไป 
ทีละหลุมจนกว่าจะมีผู้ชนะ 
 

ข้อ  ๘  ก าหนดการแข่งขัน 
           ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
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      ข้อ  ๙  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
                    ๙.๑ ชุดแข่งขัน 
                          ๙.๑.๑ นักกีฬาชาย ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีปก  
เสื้อไม่มีแขน ลงท าการแข่งขัน ทั้งในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและในวันแข่งขัน ส าหรับกางเกงขาสั้น 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจดการแข่งขัน 
                          ๙.๑.๒ นักกีฬาหญิง ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ หรือเสื้อ 
ไม่มีปก ลงท าการแข่งขัน ทั้งในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและในวันแข่งขัน ส าหรับกางเกงขาสั้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจดการแข่งขัน 
                          ๙.๑.๓ เจ้าหน้าที่ทีม ต้องแต่งกายในชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น กางเกง
ยีนส์ เสื้อไม่มีปก เสื้อไม่มีแขน เข้าร่วมการแข่งขัน 
                    ๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง โดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
      ข้อ  ๑๐  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
                      ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าติดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
                      ๑๐.๒ ให้นักกีฬาทุกประเภทเข้าแข่งขันตามล าดับ กลุ่ม เวลาและหลุม ตามที่คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันก าหนด โดยให้ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันของตนไม่น้อย
กว่า ๓๐ นาที และรายงานตัวต่อกรรมการปล่อยตัว ณ หลุมที่ก าหนดก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันของตนไม่น้อย
กว่า ๑๕ นาที  
                      ๑๐.๓ ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งมอบใบจดสกอร์ (Score Card) ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ด้วยตนเอง พร้อมผู้เล่นในกลุ่ม ทันทีที่กลุ่มของตนเสร็จสิ้นการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันใดไม่ปฏิบัติตาม 
ให้ถือว่าไมไ่ด้เข้าร่วมการแข่งขัน 
                      ๑๐.๔ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตน ให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด  
                      ๑๐.๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการกีฬา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณี และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
กีฬาเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 

ข้อ  ๑๑  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

ข้อ  ๑๒  การประท้วง 
๑๒.๑ ให้ด าเนินการประท้วงได้เฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น ภายในเวลา ๑  

ชั่วโมง นับจากการแข่งขันคู่นั้นเสร็จสิ้น โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา หรือคณะกรรมการ
ตัดสิน 

๑๒.๒ การประท้วงให้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้จัดการทีมมีรายชื่อในบัญชีรายชื่ อ
การแข่งขันเท่านั้น 

๑๒.๓ การพิจารณาข้อประท้วงจะกระท าโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาร่วมกับ
คณะกรรมการตัดสิน และผลการพิจารณาถือเป็นสิ้นสุด 
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ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย     
ชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  


