
 

 

 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันกอล#ฟ (รหัส 02) 

กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 พ.ศ. 2559 
โรงเรียนสาธิตแห�งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร# ศูนย#วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

 
 โดยท่ีเป
นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว#าด$วย การแข#งขันกอล(ฟ กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีว#าด$วย การแข#งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงวางระเบียบไว$ดังต#อไปนี้ 
 
 ข�อ  1  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันกอล(ฟ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559” 
 
 ข�อ  2  บรรดาระเบียบท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
 ข�อ  3  ข�อบังคับและระเบียบการแข�งขัน ให�ใช�ข�อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด�วยการแข�งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 และระเบียบการแข�งขันตามท่ีระบุ
ในข�อ 4 หมวดท่ี 4 กฎข�อบังคับ และระเบียบการแข�งขันกีฬากอล#ฟ 
 
 ข�อ  4  กฎข�อบังคับ และระเบียบการแข�งขันกีฬากอล#ฟ 
 

หมวดท่ี 1 
คํานิยาม 

 1.1 R & A หมายถึง รอยัล แอนด( แอนเชี่ยน กอล(ฟคลับ ออฟ เซ$นท( แอนดรูว( (Royal & 
Ancient Golf Club of St. Andrews) หรือองค(กรท่ีเป
นต$นแบบ และผู$กําหนดกฎเกณฑ(ต#าง ๆ ใน
การเล#นกอล(ฟซ่ึงต้ังอยู#ในประเทศสก็อตแลนด( 
 1.2 U.S.G.A. หมายถึง สมาคมกอล(ฟแห#งสหรัฐอเมริกา (United States Golf 
Association) ซ่ึงเป
นผู$กําหนดกฎเกณฑ(ต#าง ๆ ในการเล#นกอล(ฟอีกองค(กรหนึ่ง ท่ีต้ังอยู#ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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 1.3 สมาคมฯ (TGA) หมายถึง สมาคมกอล(ฟแห#งประเทศไทย (Thailand Golf 
Association) ซ่ึงก#อต้ังและรับรองโดยการกีฬาแห#งประเทศไทย และเป
นองค(กรท่ีควบคุมการแข#งขัน
กอล(ฟในประเทศ 
 1.4 นักกอล(ฟ (Golfer) หมายถึง นักกีฬาท่ีมีสถานภาพถูกต$องตามข$อบังคับของ
คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี และต$องมีสถานภาพเป
นนักกอล(ฟสมัครเล#นอย#างถูกต$องตาม
ข$อบังคับของ R & A และ U.S.G.A. หากนักกอล(ฟเคยเป
นเด็กแบกถุงกอล(ฟ (Caddie) มาก#อน  
นักกอล(ฟผู$นั้นจะต$องพ$นสภาพการเป
นเด็กแบกถุงกอล(ฟมาแล$วไม#น$อยกว#า 1 ป̀ นับถึงวันรับสมัคร 
 1.5 การแข#งขัน หมายถึง การแข#งขันกอล(ฟ ในการจัดการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 1.6 คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟ หมายถึง ผู$ทรงคุณวุฒิต#าง ๆ ตามคําสั่งการ
แต#งต้ังโดยคณะกรรมการอํานวยการ ให$เป
นคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟ ในการแข#งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 

หมวดท่ี 2 
ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการแข�งขัน 

 2.1 กําหนดการแข�งขัน 
      กําหนดให$มีการแข#งขัน วันท่ี 9 - 12 มกราคม พ.ศ. 2560 นักกอล(ฟคลาส A, B, C, D, 
E, F แข#งขัน 2 วัน  
 2.2 ประเภทการแข�งขัน 
      คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟ  กําหนดให$มีการแข#งขัน  6  ระดับ  ตามอายุของ
ผู$เข$าร#วมแข#งขัน ท้ังนี้เพ่ือเป
นการพัฒนานักกอล(ฟเยาวชนให$ถูกต$องตามหลักการแบ#งรุ#นการแข#งขัน 
จึงเห็นชอบให$มีการจัดแบ#งตามระดับอายุ  โดยสอดคล$องและเป
นไปตามระเบียบปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลของการแข#งขันกอล(ฟเยาวชน  ซ่ึงสมาคมกอล(ฟแห#งประเทศไทยได$ใช$การแบ#งระดับ
ตามอายุมาโดยตลอด  รวมท้ังการแข#งขันเยาวชนในเอเชีย และสหรัฐอเมริกา เช#น Junior World 
Golf Championship ท่ีมลรัฐซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกาดังนี้ 
 1. คลาส A (อายุระหว#าง 16 - 18 ป̀) 
    1.1 ประเภททีมชาย 
    1.2 ประเภททีมหญิง 
    1.3 ประเภทบุคคลชาย 
    1.4 ประเภทบุคคลหญิง 
 2. คลาส B (อายุระหว#าง 14 - 15 ป̀) 
    2.1 ประเภททีมชาย 
    2.2 ประเภททีมหญิง 
    2.3 ประเภทบุคคลชาย 
    2.4 ประเภทบุคคลหญิง  
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 3. คลาส C (อายุระหว#าง 12 - 13 ป̀) 
    3.1 ประเภททีมชาย 
    3.2 ประเภททีมหญิง 
    3.3 ประเภทบุคคลชาย 
    3.4 ประเภทบุคคลหญิง 
 4. คลาส D (อายุระหว#าง 10 - 11 ป̀) 
    4.1 ประเภททีมชาย 
    4.2 ประเภททีมหญิง 
    4.3 ประเภทบุคคลชาย 
    4.4 ประเภทบุคคลหญิง 
 5. คลาส E (อายุระหว#าง 8 - 9 ป̀) 
    5.1 ประเภททีมชาย 
    5.2 ประเภททีมหญิง 
    5.3 ประเภทบุคคลชาย 
    5.4 ประเภทบุคคลหญิง 
 6. คลาส F (อายุไม#เกิน 7 ป̀) 
    6.1 ประเภททีมชาย 
    6.2 ประเภททีมหญิง 
    6.3 ประเภทบุคคลชาย 
    6.4 ประเภทบุคคลหญิง 
 หมายเหตุ 
  1) แต#ละคลาสไม#มีตัวสํารอง  
  2) ไม#อนุญาตให$มีการส#งทีมรวมกันระหว#างชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ต$อง
ส#งแยกนับเหรียญรางวัลการแข#งขันเพียงเหรียญเดียว  
 2.3 คุณสมบัติผู�เข�าแข�งขัน 
  2.3.1 นักกอล(ฟชาย หญิง ในระดับคลาส A จะต$องมีอายุระหว#าง 16 - 18 ป̀ เกิด 
          พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543 (อนุโลมให$ นักกอล(ฟชาย หญิง ท่ีกําลังศึกษาอยู#ใน
          ระดับมัธยมศึกษาป̀ท่ี 4 - 6 ท่ีมีอายุเกิน 18 ป̀ เข$าร#วมการแข#งขันได$) 
  2.3.2 นักกอล(ฟชาย หญิง ในระดับคลาส B จะต$องมีอายุระหว#าง 14 - 15 ป̀ ไม#เกิน 
          15 ป̀ เกิด พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545 
  2.3.3 นักกอล(ฟชาย หญิง ในระดับคลาส C จะต$องมีอายุระหว#าง 12 - 13 ป̀ ไม#เกิน 
          13 ป̀ เกิด พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 
  2.3.4 นักกอล(ฟชาย หญิง ในระดับคลาส D จะต$องมีอายุระหว#าง 10 - 11 ป̀ ไม#เกิน 
          11 ป̀ เกิด พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 
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  2.3.5 นักกอล(ฟชาย หญิง ในระดับคลาส E จะต$องมีอายุระหว#าง 8 - 9 ป̀ ไม#เกิน 9 ป̀ 
          เกิด พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 
  2.3.6 นักกอล(ฟชาย หญิง ในระดับคลาส F จะต$องมีอายุไม#เกิน 7 ป̀ เกิด พ.ศ. 2552 
          เป
นต$นไป 
 หมายเหตุ: การนับรุ#นใช$วิธีระบุป` พ.ศ. เกิดเท#านั้น  
 2.4 กฎข�อบังคับท่ีใช�ในการแข�งขัน 
      ใช$กฎข$อบังคับในการแข#งขันของ R & A ร#วมกับกฎข$อบังคับกีฬากอล(ฟและเง่ือนไขการ
แข#งขันของสมาคมกอล(ฟแห#งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ(ฉบับปsจจุบัน 
 2.5 สนามท่ีใช�แข�งขัน 
      สนามกอล(ฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.6 ระยะท่ีใช�ในการแข�งขัน 
      คลาส A ชาย และ คลาส B ชาย  ระยะ 6,700 - 7,200 หลา 
      คลาส A หญิง คลาย B หญิง และคลาส C ชาย ระยะ 5,400 - 6,300 หลา 
      คลาส C หญิง และคลาส D ชาย  ระยะ 5,100 - 5,850 หลา 
      คลาส D หญิง    ระยะ 4,000 - 5,050 หลา 
      คลาส E ชาย และหญิง   ระยะ 3,000 - 3,700 หลา 
      คลาส F ชาย และหญิง   ระยะ 2,500 - 2,900 หลา 
 2.7 ตารางกําหนดการฝCกซ�อมและกําหนดการแข�งขัน 
Class วันฝCกซ�อมอย�างเปIนทางการ วันแข�งขัน เวลาแข�งขัน พิธีมอบรางวัล 
D, E, F 

6 ม.ค. 60 
เริ่มต้ังแต#เวลา 11.00 น. 

จ. 9 ม.ค. 60 10.30 น. อ. 10 ม.ค. 60 
เวลา 14.00 น. อ. 10 ม.ค. 60 06.30 น. 

A, B, C พ. 11 ม.ค. 60 10.30 น. พฤ. 12 ม.ค. 60 
เวลา 14.00 น. พฤ 12 ม.ค. 60 06.30 น. 

หมายเหตุ  วันศุกร(ท่ี  6 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ประชุมผู$จัดการทีม ณ สนามกอล(ฟ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

หมวดท่ี 3 
ผู�เข�าร�วมการแข�งขัน 

 3.1 ผู�เข�าร�วมแข�งขัน 
  3.1.1 ผู$เข$าร#วมการแข#งขันท้ัง ชาย และหญิง ต$องเป
นนักกอล(ฟท่ีมีคุณสมบัติ 
          ครบถ$วนตามคํานิยามเบ้ืองต$น โดยไม#มีแต$มต#อ (Handicap) และเป
นไปตาม 
          ข$อ 9 แห#งข$อบังคับคณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดคณะกรรมการการ
          อุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
          การอุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
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  3.1.2 จํานวนผู$เข$าร#วมแข#งขัน 
   1) คลาส A (อายุระหว#าง 16 - 18 ป̀) 
      1.1) ประเภททีมชาย  4 คน 
      1.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
   2) คลาส B (อายุระหว#าง 14 - 15 ป̀) 
      2.1) ประเภททีมชาย 4 คน 
      2.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
   3) คลาส C (อายุระหว#าง 12 - 13 ป̀) 
      3.1) ประเภททีมชาย  4 คน 
      3.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
   4) คลาส D (อายุระหว#าง 10 - 11 ป̀) 
      4.1) ประเภททีมชาย 4 คน 
      4.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
   5) คลาส E (อายุระหว#าง 8 - 9 ป̀) 
      5.1) ประเภททีมชาย 4 คน 
      5.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
   6) คลาส F (อายุไม#เกิน 7 ป̀) 
      6.1) ประเภททีมชาย  4 คน 
      6.2) ประเภททีมหญิง 3 คน 
  3.1.3 ประเภทบุคลชายท้ัง 6 ระดับ ให$แต#ละโรงเรียนใช$นักกอล(ฟจากผู$เข$าแข#งขัน
          ประเภททีม 

ยกเว�น โรงเรียนท่ีไม#ส#งนักกอล(ฟประเภททีม ให$ส#งนักกอล(ฟได$ระดับละไม#เกิน 2 คน 
  3.1.4 ประเภทบุคคลหญิงท้ัง 6 ระดับ ให$แต#ละโรงเรียนใช$นักกอล(ฟจากผู$เข$าแข#งขัน
          ประเภททีม 
 ยกเว�น โรงเรียนท่ีไม#ส#งนักกอล(ฟประเภททีม ให$ส#งนักกอล(ฟได$ระดับละไม#เกิน 1 คน 
  3.1.5 คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟ อนุญาตให$มีผู$ควบคุมทีม (Team   
          Captain) ประจําทีมชาย 1 คน ทีมหญิง 1 คน ในแต#ละคลาสทุกคลาส 
 3.2 การส�งรายช่ือผู�เข�าแข�งขัน 
  3.2.1 การส#งจํานวนผู$เข$าแข#งขันทุกระดับแต#ละโรงเรียนต$องระบุจํานวนผู$เข$าร#วม
          แข#งขันทุกประเภท ให$ถูกต$องตามรุ#นอายุของแต#ละรุ#นรวมท้ังผู$ควบคุมทีม 
          ตามแบบฟอร(มท่ีกําหนดและจัดส#งให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟ 
          วันท่ี  21 พฤศจิกายน 2559  เม่ือรายชื่อดังกล#าวจัดส#งถึงคณะอนุกรรมการ
          จัดการแข#งขันกอล(ฟแล$วจะไม#อนุญาตให$เปลี่ยนตัวนักกอล(ฟ และผู$ควบคุมทีม
          ได$อีก หากคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขัน ตรวจสอบพบว#าอายุของผู$เข$า
          แข#งขันเกินกําหนดอายุในรุ#นนั้น ๆ ผู$เข$าแข#งขันท่ีมีอายุเกินกําหนดจะถูกตัด
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          สิทธิ์ในการแข#งขันทันที หากตรวจพบภายหลังว#าอายุของผู$เข$าร#วมแข#งขันเกิน
          ระดับคลาสท่ีเข$าร#วมแข#งขัน  ถ$าผู$เข$าแข#งขันได$รับรางวัลใด ๆ ก็จะถือเป
นโมฆะ 
          และรางวัลนั้นจะมอบให$แก#ผู$ท่ีได$อันดับรองลงมาตามลําดับ 
  3.2.2 ผู$ควบคุมทีมต$องเข$าร#วมประชุมในวันประชุมผู$ควบคุมทีม หากไม#สามารถเข$าร#วม
          ประชุมต$องแจ$งคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟ และ/หรือต$องแต#งต้ัง
          ตัวแทนเข$าร#วมประชุมแทน หากไม#ปฏิบัติตาม ดังกล#าว ผู$ควบคุมทีมนั้นไม#มี
          สิทธิ์ประท$วง อ$างสิทธิ์ ลงมติในการประชุมใดๆ และไม#ได$สิทธิ์ในการให$ 
          คําปรึกษา ยกเว$นมีเหตุอันควร โดยให$อยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
          จัดการแข#งขันกอล(ฟ 
 

หมวดท่ี 4 
กฎข�อบังคับ และระเบียบการแข�งขัน 

 4.1 กฎข�อบังคับ 
      กฎข$อบังคับ และระเบียบท่ีใช$ในการแข#งขันนี้ จะใช$ร#วมกับกฎการแข#งขันของ R & A กฎ
การแข#งขัน ของสมาคมกอล(ฟและกฎสนาม (Local Rules) ของสนามแข#งขัน คณะอนุกรรมการ
จัดการแข#งขันกอล(ฟสงวน สิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนี้ตามท่ีเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบในแต#ละครั้งจะจัดทําเป
น ประกาศ และปzดประกาศให$ผู$เข$าแข#งขันทุกคนทราบล#วงหน$า 
  4.1.1 ลูกออกนอกเขตสนาม (Out of Bounds) กฎข�อ 27 
   1) แสดงด$วยรั้วกําแพงหรือหลักกําหนดเขตท่ีดิน ท่ีเป
นตัวกําหนดเขตสนาม 
       (กรณีใช$รั้วกําแพง หรือหลักเขตท่ีดินเป
นตัวแสดง ให$ใช$ขอบด$านในติดกับ
       สนามเป
นตัวกําหนด ตามนิยามศัพท(เขตนอกสนาม และคําตัดสินข$อ 27/19) 
   2) แสดงด$วยหลัก หรือเส$นสีขาว ให$ถือว#าลูกออกนอกเขตสนามเม่ือทุกส#วน
       ของลูกหลุดพ$นจากเส$นขอบในด$านติดกับสนาม  (กรณีเป
นหลักใช$แนว
       ขอบหลักด$านในติดกับสนามเป
นแนวเขตสนาม) 
  4.1.2 เขตอุปสรรคน้ํา (รวมท้ังอุปสรรคน�าข�าง) กฎข�อ 26 
   1) อุปสรรคน้ํา แสดงโดยเครื่องหมายสีเหลือง ในกรณีท่ีมีเส$นสีเหลืองให$ใช$
       เส$นสีเหลืองกําหนดขอบเขตของอุปสรรคน้ํา 
   2) อุปสรรคน้ําข$างแสดงโดยเครื่องหมายสีแดง  ในกรณีท่ีมีเส$นสีแดงให$เส$น
       สีแดงกําหนดขอบเขตของอุปสรรคน้ําข$าง 
  ดรอปโซนสําหรับอุปสรรคน้ํา 
       เม่ือมีการกําหนดดรอปโซนสําหรับอุปสรรคน้ํา ผู$เล#นสามารถปฏิบัติตามกฎข$อ 
26 หรือ ดรอปลูกในดรอปโซนท่ีอยู#ใกล$ท่ีสุด กับจุดท่ีลูกผ#านขอบเขตอุปสรรคน้ํา โดยเสียโทษปรับ 1 
สโตรค การดรอปลูกในดรอปโซนจะไม#มีการดรอปใหม#อีก ถ$าลูกท่ีดรอปหยุดอยู#ห#างจากจุดกระทบ
ส#วนของสนามครั้งแรกไม#เกินกว#า 2 ช#วงไม$กอล(ฟ  ถึงแม$ว#าลูกท่ีดรอปจะกลิ้งออกนอกพ้ืนท่ีดรอปโซน
หรือใกล$หลุมเข$าไป 
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  4.1.3 สภาพพ้ืนท่ีผิดปกติ (Abnormal Ground Conditions) กฎข�อ 25 - 1  
หมายเหตุ 
   1) ผู$เล#นสามารถขอผ#อนปรนกรณีลูกหยุดอยู#บนหรือพ้ืนท่ีท่ีตั้งใจสวิงติดขัด
จากจุดสีบอกระยะหรือ ตัวเลขบอกระยะ ในบริเวณหญ$าตัดเรียบท่ัวพ้ืนสนาม 
   2) รังมด (Ant Mounds Nests or Beds) รังมดถือว#าเป
นพ้ืนท่ีผิดปกติ
ตามกฎข$อ 25 - 1 (กรณีลูกหยุดอยู#ในสถานการณ(อันตรายให$ปฏิบัติตามคําตัดสินท่ี 1 - 4/10 รวมถึง
ในอุปสรรค) 
   3) พ้ืนท่ีซ#อม (Ground Under Repair)  
       • พ้ืนท่ีท่ีล$อมรอบด$วยเส$นสีขาว 
       • ร#องระหว#างแผ#นหญ$าในบริเวณพ้ืนท่ีปลูกหญ$าใหม#ท่ัวพ้ืนสนาม  
การติดขัดให$  หมายถึง  เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีลูกอยู#หรือพ้ืนท่ีท่ีตั้งใจสวิงของผู$เล#น และกําหนดให$ร#องระหว#าง
แผ#นหญ$าท้ังหมดมีสถานะเสมือนเป
นร#องเดียวกัน เพ่ือจุดประสงค(ในการปฏิบัติตามกฎ 20 - 2ค (การ
ดรอปใหม#) 
  4.1.4 ลูกจม (Embedded Ball) 
   ท่ัวพ้ืนสนาม (Through the green) ลูกจมในรอยตกของมันเองบนพ้ืน  
ผู$เล#นอาจหยิบลูกข้ึนทําความสะอาด และดรอปลูกใกล$เท#าท่ีเป
นไปได$กับจุดท่ีลูกอยู#และไม#ใกล$หลุม
เข$าไป โดยไม#มีโทษปรับ เม่ือดรอปลูกลงไป ลูกต$องกระทบส#วนของสนามในบริเวณท่ัวพ้ืนสนามก#อน 
  ข�อยกเว�น 
   1. ผู$เล#นไม#อาจได$รับการผ#อนปรนตามกฎสนามนี้ ถ$าลูกจมในทรายในพ้ืนท่ี
ท่ีไม#ใช#บริเวณหญ$าตัดสั้น (closely mown area) 
   2. ผู$เล#นไม#อาจได$รับการผ#อนปรนตามกฎสนามนี้ ถ$าไม#สมเหตุผลอย#าง
ชัดเจนท่ีจะทําการสโตรคได$เพราะติดขัดกับสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากสภาพท่ีครอบคลุมในกฎสนามนี้ 
  4.1.5 ส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนย�ายไม�ได� (Immovable Obstruction) กฎข�อ 24 
   1) พ้ืนท่ีล$อมด$วยเส$นสีขาวและอยู#ติดแนบกับสิ่งกีดขวางท่ีเคลื่อนย$ายไม#ได$
ให$ถือว#าพ้ืนท่ีดังกล#าวเป
นส#วนหนึ่งของสิ่งกีดขวางท่ีเคลื่อนย$ายไม#ได$และไม#ใช#พ้ืนท่ีซ#อม (Ground 
Under Repair) 
   2) ร#องระบายน้ําท่ีอยู#ชิดและขนานไปกับถนนให$ถือเสมือนเป
นสิ่งกีดขวาง
เดียวกัน 
  4.1.6 ก�อนหินในบังเกอร# (Stone in Bunkers) กฎข�อ 24 - 1 ก$อนหินใน
บังเกอร(กําหนดให$เป
นสิ่งกีดขวางท่ีเคลื่อนย$ายได$ 
  4.1.7 ส่ิงท่ีรวมเปIนส�วนเดียวกับสนาม (Integral Parts of the course) วัสดุ 
หรืออุปกรณ(ใดๆ ท่ีใช$ห#อรอบต$นไม$ (รวมถึงวัสดุอุปกรณ(ท่ีใช$เพาะปลูกต$นไม$เล็ก ท่ีแขวนหรือพันไว$
รอบต$นไม$) 
   ละเมิดกฎสนาม มีโทษปรับ 2 สโตรค 
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 4.2 ระเบียบท่ีใช�ในการแข�งขัน 
  4.2.1 รูปแบบการแข�งขัน 
   การแข#งขันทุกประเภท  เป
นการแข#งขันแบบสโตรคเพลย(  (Stroke  Play)  
นับคะแนนท่ีตีได$จริง (Gross - Score) ไม#นับแต$มต#อ (Handicap) ผู$เข$าแข#งขันคลาส A, B, C, D, E 
และ F ทําการแข#งขัน 2 วัน  วันละ 18 หลุม รวม 36 หลุม ผู$เข$าแข#งขันในทุกระดับคลาส ต$องจด
คะแนน (Score) ท่ีตีได$จริงรวมแต$มปรับกรณีทําผิดกฎและระเบียบแข#งขัน 
  4.2.2 การจัดกลุ�มออกรอบ (Pairing) 
   กําหนดให$มีนักกอล(ฟในแต#ละกลุ#มไม#เกิน 5 คน โดยเริ่มทําการออกรอบ
ทางหลุม 1 และทางหลุม 10 พร$อมกัน โดยเว$นระยะเวลาระหว#างกลุ#ม 8 - 10 นาที การจัดกลุ#มออก
รอบให$ใช$แนวปฏิบัติดังต#อไปนี้ 
   1) การจัดกลุ#มออกรอบในการแข#งขันวันแรก ให$ทําโดยวิธีการจับสลาก โดย
ให$มีนักกอล(ฟจากแต#ละโรงเรียนเพียง 1 คน ในแต#ละกลุ#มเท#านั้น 
   2) การจัดกลุ#มออกรอบในวันแข#งขันต#อไปให$ออกรอบโดยเรียงตามลําดับ
คะแนนรวม (Total Score) ของทีมของวันท่ีแข#งขันเสร็จสิ้นก#อนแล$ว ทีมท่ีคะแนนรวมสูงกว#า จะออก
รอบก#อน โดยให$มีนักกอล(ฟจากแต#ละโรงเรียนเดียวกันเพียง 1 คน ในแต#ละกลุ#มเช#นเดียวกัน 
   3)  นักกอล(ฟทุกคน ต$องที-ออฟ ตามหมุดสีต#าง ๆ ท่ีกรรมการกําหนด 
 หมายเหตุ: นักกอล(ฟท่ีไม#ประสงค(จะเล#นต#อในวันถัดไปต$องแจ$งความจํานงภายใน  
1 ชั่วโมง หลังจากคณะกรรมการจัดการแข#งขันได$บันทึกผลแข#งขันของกลุ#มสุดท$ายเรียบร$อยแล$ว 
  4.2.3 การคิดคะแนน 
   1) ประเภททีมชาย ทุกคลาส ให$นับคะแนนรวมตํ่าสุดจากผู$แข#งขัน 3 คนใน 
4 คนท่ีดีท่ีสุด ในแต#ละวัน (18 หลุม) เป
นคะแนนทีมรวม ทีมท่ีทําคะแนนรวมตํ่าสุดเป
นทีมชนะเลิศ 
   2) ประเภททีมหญิง ทุกระดับคลาส ให$นับคะแนนรวมตํ่าสุดจากผู$แข#งขัน 2 คน 
ใน 3 คนท่ีดีท่ีสุดของแต#ละวัน (18 หลุม) เป
นคะแนนทีมรวม ทีมท่ีทําคะแนนรวมตํ่าสุดเป
นทีมชนะเลิศ 
   3) ประเภทบุคคลชาย ให$แข#งขันพร$อมประเภททีม และคะแนนของผู$เข$า
แข#งขันแต#ละคนในประเภททีม ให$ถือเป
นคะแนนบุคคลโดยอัตโนมัติ นักกอล(ฟท่ีทําคะแนนรวมตํ่าสุด
เป
นผู$ชนะ 
   4) ประเภทบุคคลหญิง ให$แข#งขันพร$อมประเภททีม และคะแนนของผู$เข$า
แข#งขันแต#ละคนในประเภททีม ให$ถือเป
นคะแนนบุคคลโดยอัตโนมัติ นักกอล(ฟท่ีทําคะแนนรวมตํ่าสุด
เป
นผู$ชนะ 
  4.2.4 การตัดสินหาผู�ชนะในกรณีผลแข�งขันเสมอกัน (Tie) 
   การแข#งขันประเภททีมหรือประเภทบุคคลหากมีทีมหรือบุคคลท่ีทําคะแนน
อันดับ 1  เท#ากันมากกว#า 1 ทีม หรือ 1 คน ให$ทําการแข#งขันใหม# แบบแพ$คัดออก (Elimination or 
Hole by hole play-off)  ในหลุมท่ีคณะกรรมการจัดการแข#งขันกําหนด โดยประเภททีมให�ใช�ผู�เล�น
ท้ัง 4 คน ของทีมหรือการเล#นแบบแพ$คัดออกจะได$ตําแหน#งชนะเลิศ ทีมหรือบุคคลท่ีแพ$จะได$ตําแหน#ง
รองชนะเลิศ ตามลําดับ 
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   อนึ่ง สําหรับประเภททีมหรือประเภทบุคคลท่ีทําคะแนนเสมอกันในลําดับ
อ่ืน ๆ ให$เปรียบเทียบคะแนนรวมของทีมหรือบุคคลท่ีทําเสมอกันในลําดับต#าง ๆ ดังต#อไปนี้ 
   1) แต$มรวมของทีมหรือบุคคล จากการเล#นวันสุดท$าย 18 หลุม หากยัง
เสมอกันให$นับ 
   2) แต$มรวมของทีมหรือบุคคล จากการเล#น 9 หลุมหลังวันสุดท$าย (10-18) 
หากยังเสมอกันให$นับ 
   3) แต$มรวมของทีมหรือบุคคล จากการเล#น 6 หลุมหลังวันสุดท$าย (13-18) 
หากยังเสมอกันให$นับ 
   4)  แต$มรวมของทีมหรือบุคคล จากการเล#น 3 หลุมหลังวันสุดท$าย (16-18) 
หากยังเสมอกันให$นับ 
   5)  แต$มรวมของทีมหรือบุคคล ย$อนจากหลุม 18 วันสุดท$าย เป
นต$นไป 
หลุมต#อหลุมจนกว#าจะปรากฏผลแพ$ชนะ 
  4.2.5 การลดรอบท่ีกําหนดหรือการยกเลิกรอบท่ีกําหนด 
   หากไม#สามารถทาการแข#งขันให$จบรอบท่ีกําหนดได$ในแต#ละวันท่ีทําการ
แข#งขัน เนื่องจากฝนตกหนัก หรือจากสาเหตุอ่ืน ๆ ให$คณะกรรมการจัดการแข#งขันปฏิบัติตามกฎ
ข$อบังคับกีฬากอล(ฟ ตามคําตัดสินข$อ 33 - 1/2  และ 33 - 2d/1  คณะกรรมการต$องประกาศให$ผู$
เข$าแข#งขันทราบโดยเร็ว  และถือว#าอยู#ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข#งขันเป
นผู$พิจารณา 
  4.2.6 เวลาท่ีใช�ควบคุมการแข�งขัน (Pace of Play) หมายเหตุ 2 ของกฎข�อ 6 - 7 
   หากพบว#ากลุ#มหนึ่งกลุ#มใดใช$เวลาเกินกว#าเวลาท่ีกําหนดและอยู#นอก
ตําแหน#งกรรมการจะจับเวลากลุ#มนั้น ในการจับเวลาถ$าผู$เล#นคนใดเล#นเป
นคนแรกใช$เวลาเกิน 50 วินาที 
หรือผู$เล#นคนต#อไปใช$เวลาเกิน 40 วินาที จะถือว#าผู$เล#นเล#นช$า (Bad Time) 
   ผู$อํานวยการจัดการแข#งขันจะกําหนดเวลาท่ีใช$ในการเล#นและติดประกาศท่ี
บอร(ดประกาศอย#างเป
นทางการของคณะกรรมการจัดการแข#งขัน  
   กลุ#มออกนอกตําแหน#งเม่ือมีช#วงระหว#างกลุ#มมากกว#าตอนเริ่มต$น 
   ผู$เล#นท่ีมีโทษเล#นช$า (Bad Time) โทษนั้นจะสะสมไปตลอดรอบการแข#งขัน 
การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไขนี้ 
    ครั้งท่ี 1  เตือน 
    ครั้งท่ี 2  ปรับ 1 สโตรค 
    ครั้งท่ี 3  ปรับ 2 สโตรค 
    ครั้งท่ี 4  ตัดสิทธิ์จากการแข#งขัน 
 หมายเหตุ 1) กรรมการจะแสดงตัวให$เห็นอย#างชัดเจนว#ามีการจับเวลา 
   2) กรรมการจะเริ่มจับเวลาทันทีท่ีพิจารณาว#าถึงลาดับการเล#นของผู$เล#น 
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  4.2.7 การหยุดแข�งขันช่ัวคราวเนื่องจากสถานการณ#อันตราย (Suspension of 
Play due to a Dangerous Situation) หมายเหตุของกฎ 6 - 8 
   1) เสียงสัญญาณให$หยุดเล#นชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ(อันตราย (เสียง
สัญญาณยาว) ถ$าผู$เล#นไม#หยุดเล#นทันที ผู$เล#นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข#งขัน นอกจากมีสถานการณ(ท่ี
เห็นควรให$ละเว$นการปรับโทษนั้นตามท่ีกําหนดไว$ในกฎข$อ 33 - 7 
   2) เสียงสัญญาณให$หยุดเล#นชั่วคราว (เสียงสัญญาณสั้นติดต#อกัน 3 ครั้ง) 
   3) เสียงสัญญาณให$กลับเข$าไปเล#นต#อ (เสียงสัญญาณสั้นติดต#อกัน 2 ครั้ง) 
 หมายเหตุ กรณีหยุดการแข#งขันชั่วคราว ให$นักกีฬารอตามจุดท่ีกําหนดไว$ให$ โดย
กรรมการจะประกาศและแจ$งให$ทราบถึงข$อมูลต#าง ๆ  และเวลาท่ีต$องกลับไปเล#น 
  4.2.8 การซ�อมระหว�างหลุม (Practice between holes) หมายเหตุ 2 ของกฎข�อ 7 
   ผู$เล#นต$องไม#ซ$อมสโตรคบนกรีน หรือใกล$กับกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงเล#นจบ  (ข$อ
ห$ามนี้ให$รวมถึงการใช$ลูกกอล(ฟกลิ้งบนกรีนของหลุมท่ีเพ่ิงเล#นจบด$วย) 
   การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไข 
        ในกรณีมีการละเมิดเง่ือนไขท่ีใช$ในการแข#งขันระหว#างการเล#นต#อเนื่อง
ของสองหลุมมีโทษปรับสองสโตรคในหลุมต#อไป ยกเว$นในกรณีหลุมสุดท$ายของรอบ ผู$เล#นมีโทษปรับ
ในหลุมนั้น 
  4.2.9 การใช�ยานพาหนะ (Transportation) 
   ห$ามไม#ให$ผู$เล#นใช$ยานพาหนะทุกประเภทในระหว#างการแข#งขัน ยกเว$น
ได$รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข#งขัน 
   การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไข 
        สโตรคเพลย( - ปรับสองสโตรคในแต#ละหลุมท่ีมีการละเมิดเง่ือนไข การ
ปรับโทษสูงสุดต#อรอบ - สี่สโตรค  
        ในกรณีมีการละเมิดเง่ือนไขระหว#างการเล#นต#อเนื่องของสองหลุม  
ให$ปรับโทษในหลุมต#อไป 
 ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบว#าละเมิด 
   การใช$ยานพาหนะท่ีไม#ได$รับอนุญาตให$ใช$ต$องระงับใช$ทันทีหลังจากพบว#า
เกิดการละเมิดเง่ือนไขไม#เช#นนั้น ผู$เล#นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข#งขัน 
 หมายเหตุ คลาส E, F อนุญาตให$ใช$รถกอล(ฟจากกรีนหลุมท่ีเล#นจบไปยังแท#นท่ีหลุม
ถัดไป  โดยคณะกรรมการจัดการแข#งขันเป
นผู$จัดให$แต#ในระหว#างการเล#นของแต#ละหลุมห$ามใช$รถกอล(ฟ 
  4.2.10 การใช�แคดดี้ (Caddie) 
   ให$ใช$แคดด้ีของสนามท่ีคณะกรรมการจัดให$ หรือท่ีคณะกรรมการอนุญาต
ให$ใช$เท#านั้น 
   การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไข 
        ปรับสองแต$มในแต#ละหลุมท่ีมีการละเมิด การปรับโทษสูงสุดต#อรอบท่ี
กําหนดเท#ากับสี่แต$ม 
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  4.2.11 การให�คําปรึกษาในการแข�งขันประเภททีม (Advice in Team 
Competitions) ตามหมายเหตุในหนังสือกฎข�อบังคับกีฬากอล#ฟข�อ 8 
   แต#ละทีมอาจแต#งต้ังบุคคลหนึ่งคน เป
นผู$ให$คําปรึกษาแก#สมาชิกในทีมนั้น  
และให$คําปรึกษาได$เฉพาะตอนจบหลุมแล$วและก#อนเล#นหลุมต#อไปเท#านั้น โดยไม#ทําให$การเล#นล#าช$า 
และถือว#าบุคคลนั้นเป
นส#วนหนึ่งของทีมตลอดเวลาท่ีอยู#ในการแข#งขัน ผู$ให$คําปรึกษาต$องลงทะเบียน
ต#อคณะกรรมการด$วยตัวเองก#อนให$ คําปรึกษาในแต#ละรอบแข#งขัน เพ่ือรับปลอกแขนหรือสัญลักษณ(
การเป
นผู$ให$คําปรึกษา 
 หมายเหตุ 
   1) ไม#อนุญาตให$ใช$รถกอล(ฟ หรือยานพาหนะ ยกเว$นคณะกรรมการอนุญาต 
   2) ไม#อนุญาตให$มีการเปลี่ยนตัวผู$ให$คําปรึกษาในรอบท่ีกําหนด 
   3) ไม#อนุญาตให$แต#ละทีม มีผู$ให$คําปรึกษามากกว#า 1 คน ในรอบท่ีกําหนด 
   การปรับโทษสําหรับการละเมิดเง่ือนไข 
        ยกเลิกสิทธิ์การให$คําปรึกษาบุคคลนั้น 
 

หมวดท่ี 5 
ระเบียบการแข�งขันอ่ืน ๆ 

 5.1 การแต�งกายในการแข�งขัน 
       - วันแข�งขัน และวันฝCกซ�อมอย�างเปIนทางการ 
  ผู$ให$คําปรึกษาทีมชายและทีมหญิง แต#งกายในชุดสุภาพ ไม#อนุญาตให$ใส#กางเกงยีนส( 
กางเกงวอร(ม เสื้อไม#มีปก  ไม#มีแขน  
       - พิธีเปlด และพิธีปlดการแข�งขัน 
  ผู$เข$าแข#งขัน ผู$ควบคุมทีม และเจ$าหน$าท่ีประจําทีมทุกท#าน แต#งกายชุดประจําทีม 
 5.2 การรายงานตัวเข�าร�วมการแข�งขัน 
       นักกอล(ฟทุกคนต$องรายงานตัวกับกรรมการปล#อยตัว (Starter) ก#อนเวลาออกรอบของ
ตนไม#น$อยกว#า 15 นาที และต$องเริ่มเล#นตามเวลาท่ีกําหนด ถ$านักกอล(ฟมาช$ากว#าเวลาท่ีกําหนดของ
ตน แต#ยังอยู#ภายในเวลา 5 นาที และอยู#ในสภาพพร$อมเล#น ให$ปรับโทษ 2 แต$ม ถ$าเลยเวลา 5 นาที 
จะถูกตัดสิทธิ์การแข#งขัน ยกเว$นเวลาต$องเลื่อนออกไปตามสถานการณ(ท่ีเกิดข้ึนในสนาม 
 5.3 การรายงานคะแนน (Score) 
       นักกอล(ฟทุกคนจะต$องให$ความร#วมมือกับเจ$าหน$าท่ีรายงานผลการแข#งขัน เม่ือถูกถาม
คะแนน (Score) ท่ีทําได$ เพ่ือรายงานกลับเข$าศูนย(ประสานงานการแข#งขัน 
 5.4 การใช�เครื่องมือส่ือสาร (Pager, Mobile Phone, Transceiver) 
       ไม#อนุญาตให$นักกอล(ฟและผู$ควบคุมทีมทุกสถาบันใช$เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว#าง
การแข#งขัน 
       บทลงโทษ: ครั้งท่ี 1 เตือน ครั้งท่ี 2 ตัดสิทธิ์จากการแข#งขันทันที 
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 5.5 การส�งสกอร# 
       นักกอล(ฟท่ีเล#นจบครบ 18 หลุมแล$ว ต$องตรวจสอบความถูกต$องสกอร(ของแต#ละหลุม
กับมาร(คเกอร( ของตน แล$วลงชื่อในสกอร(การ(ดท้ังมาร(คเกอร(และนักกอล(ฟ และส#งมอบใบลงคะแนน 
(Score Card) ด$วยตนเองให$แก#คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟโดยเร็วเท#าท่ีเป
นไปได$ ณ  
บริเวณจุดรับมอบใบลงคะแนนท่ีกําหนด 
 5.6 การตัดสิทธิ์จากการแข�งขัน (Disqualification) 
       การแข#งขันประเภททีมโทษท่ีกําหนดให$ตัดสิทธิ์จากการแข#งขันมีผลเฉพาะในรอบท่ีถูก
ตัดสิทธิ์จากการแข#งขัน การแข#งขันประเภทบุคคล โทษท่ีกําหนดให$ตัดสิทธิ์จากการแข#งขัน เป
นการ
ตัดสิทธิ์ตลอดการแข#งขัน 
 5.7 ผู�ส่ือข�าว และการประชาสัมพันธ# 
       นักกอล(ฟทุกคนจะต$องปฏิบัติตามการร$องขอของผู$อํานวยการแข#งขัน หากมีผู$สื่อข#าว
ประสงค(จะสัมภาษณ(  การสัมภาษณ(จะมีข้ึนในทันที หลังจากส#งสกอร(การ(ด (Score Card) ให$
คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟแล$ว ท้ังนี้เพ่ือให$ความสะดวกแก#ผู$สื่อข#าวในการประชาสัมพันธ(
การแข#งขัน 
 5.8 การปฏิบัติตนของผู�เข�าแข�งขัน 
       วัตถุประสงค(ของการแข#งขัน คือ การสะท$อนภาพของนักกอล(ฟสมัครเล#น ท่ีมีความ
ซ่ือสัตย(  มีระเบียบวินัยเป
นผู$ท่ีมีกิริยามารยาทอันเป
นท่ียอมรับในสังคมท่ัวไป และมีน้ําใจเป
นนักกีฬา  
ท้ังนี้ไม#ว#าจะอยู#ระหว#างการแข#งขัน หรือนอกการแข#งขันก็ตาม  เพ่ือให$สอดคล$องกับวัตถุประสงค(
ดังกล#าว การกระทําใด ๆ ดังต#อไปนี้แสดงว#า ละเลย และจะถูกพิจารณาโทษตามท่ีคณะอนุกรรมการ
จัดการแข#งขันกอล(ฟเห็นสมควร 
       1) กระทําการหรือประพฤติปฏิบัติตน ผิดต#อธรรมเนียมปฏิบัติ (Etiquette) 
ท่ัวไปไม#ว#าจะเป
นของสังคมหรือวงการกอล(ฟ 
       2) มีความประพฤติส#วนตัวบางประการ ซ่ึงไม#เป
นท่ียอมรับของสังคมส#วนรวม 
       3) กระทําการหรือประพฤติตนก#อให$เกิดความเสื่อมเสียแก#การแข#งขัน หรือ
วงการกอล(ฟ 
       4) เม่ือพบว#านักกอล(ฟคนอ่ืนฝ�าฝ�นกฎและระเบียบการแข#งขัน และไม#รายงาน
ให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟทราบ  หรือช#วยปกปzดความผิดดังกล#าว 
       5) ไม#ปฏิบัติตามกฎข$อบังคับของกีฬากอล(ฟท่ีทางคณะอนุกรรมการจัดการ
แข#งขันกอล(ฟประกาศใช$ในการแข#งขัน เช#น กฎสนาม (Local Rules) เป
นต$น หรือจงใจท่ีจะฝ�าฝ�น
กฎระเบียบของการแข#งขันเพ่ือให$ตนเองได$เปรียบ 
       6) เล#นการพนัน และด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล( ระหว#างการแข#งขัน 
 5.9 การตรวจสอบร�างกาย 
       การตรวจสอบร#างกายเก่ียวกับการใช$สารกระตุ$นหรือการตรวจสอบเพศ จะกระทําเม่ือมี
การร$องเรียน หรือเกิดข$อสงสัย โดยอยู#ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟ 
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 5.10 การประท�วง และการอุทธรณ# 
         ให$เป
นไปตามข$อบังคับของ R & A และสมาคมกอล(ฟแห#งประเทศไทย และให$เป
นไป 
ตามข$อ 22 ข$อ 23 และข$อ 24 แห#งข$อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว#าด$วยการแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 
 5.11 ผลการตัดสิน 
         ในกรณีท่ีมีปsญหาเก่ียวกับการใช$ระเบียบนี้ ให$คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟ
เป
นผู$ใช$ดุลยพินิจชี้ขาด ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟให$ถือเป
นท่ีสิ้นสุด 
 5.12 รางวัลการแข�งขัน 
        1) รางวัลท่ี 1 เหรียญชบุทอง และเกียรติบัตร 
        2) รางวัลท่ี 2 เหรียญชบุเงิน และเกียรติบัตร 
        3) รางวัลท่ี 3 เหรียญชบุทองแดง และเกียรติบัตร 
        4) เกียรติบัตร และโล#รางวัลสําหรับนักกีฬาดีเด#น 6 ระดับ ชายและหญิง รวม 12 รางวัล 
 5.13 เกณฑ#การให�คะแนนเพ่ือการการคัดเลือกนักกีฬาดีเด�นและมอบโล�รางวัล 
  5.13.1 เกณฑ#การให�คะแนนประเภททีม 
            1) อันดับท่ี 1 ได$ 9 คะแนน 
            2) อันดับท่ี 2 ได$ 7 คะแนน 
            3) อันดับท่ี 3 ได$ 5 คะแนน 
  5.13.2 เกณฑ#การให�คะแนนประเภทบุคคล 
            1) อันดับท่ี 1 ได$ 5 คะแนน 
            2) อันดับท่ี 2 ได$ 3 คะแนน 
            3) อันดับท่ี 3 ได$ 1 คะแนน 
  5.13.3 กรณีคะแนนรวมเท#ากัน ให$ดูท่ีคะแนน ประเภท บุคคล เป
นหลัก 
  5.13.4  มีความประพฤติและมารยาทในการเป
นนักกีฬากอล(ฟท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา
และต$องไม#ทําผิดกติกาการเล#น 
 5.14 พิธีมอบรางวัล 
         คณะอนุกรรมการจัดการแข#งขันกอล(ฟจะทําพิธีมอบรางวัล เม่ือเสร็จสิ้นการแข#งขัน
ของคลาสในบริเวณสโมสรของสนามแข#งขัน นักกอล(ฟท่ีได$รับรางวัลทุกคน ต$องแต#งกายชุดประจําทีม 
 
 ข�อ  5  ในกรณีท่ีมีปsญหาเก่ียวกับการใช�ระเบียบนี้ ให�คณะอนุกรรมการจัดการแข�งขัน
กอล#ฟ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝvายเทคนิคกีฬา เปIนผู�วินิจฉัยช้ีขาด 
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 ข�อ  6  ให�ประธานกรรมการอํานวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  17  กันยายน  พ.ศ. 2559 
  
  

(ผู$ช#วยศาสตราจารย( ดร.ศศิธร  จ#างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข#งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2559 

 


