ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้ งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจั ดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
อาศัยอานาจตามความในข้ อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบั น การพลศึก ษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๑๔ เดือน มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ ให้ ใช้บังคับในการแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ กีฬาวู้ดบอล
ข้อ ๓ ระเบีย บและกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
๓.๒ ให้ ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ ใช้ระเบียบการแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้ งที่ ๔๒ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๔.๑ การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition)
(๑) ประเภททีมชาย และทีมหญิง
(๒) บุคคลชาย และหญิง
หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจานวนการตี (Stroke Competition) ประเภท
บุคคลนั้นเป็นนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันประเภททีมจานวน ๔ – ๖ คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้เล่นที่ทา
คะแนนบุคคลที่ดีที่สุด ๑๒ คน ทั้งชายและหญิง โดยคิดจากคะแนนในรอบการแข่งขันประเภททีม ( จาก ๔๘
เกทที่มาจากคะแนนทีม) เข้าทาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ( Top twelve) ทาการแข่งขันอีกจานวน ๒๔
เกท และคิดคะแนนรวมของผู้ที่ทาคะแนนที่ดีที่สุดจานวน ๗๒ เกท)
๔.๒ การแข่งขันแบบนับจานวนเกท (Fairway Competition)
(๑) ประเภททีมชายและทีมหญิง
(๒) ประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงประกอบด้วย
เดี่ยว มือ ๑

๒
เดี่ยว มือ ๒
คู่ ๑ คู่
หมายเหตุ การแข่งขันแบบนับจานวนเกท (Fairway Competition) ประเภท
บุคคลนั้นเป็นนักกีฬาทั้ง ๔ (โดยผู้จัดการทีมส่งรายชื่อ นักกีฬาในการประชุมผู้จัดการทีมจาก ๕ คน เหลือ ๔
คน) ที่เข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมแบบนับจานวนเกท โดยการจับฉลากแบ่งสายออกเป็น ๔ สาย แยก
นักกีฬาแต่ละวิทยาเขตออกแต่ละสายทาการแข่งขันแบบแพ้คัดออก จานวน ๑๒ เกท ทุกรอบการแข่งขันจนถึง
รอบชิงชนะเลิศ)
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม
๖.๑ จานวนนักกีฬา
ให้แต่ละสถาบันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จานวนไม่เกิน ๒๒ คน ชาย
๘ – ๑๑ คน หญิง ๘ - ๑๑ คน โดยแบ่งออกแต่ละประเภท ดังนี้
(๑) การแข่งขันแบบนับจานวนการตี
ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละสถาบันจะส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน
ได้ ประเภทละ ๑ ทีม คือ ประเภททีมชาย ๑ ทีม ประเภททีมหญิง ๑ ทีม จานวนนักกีฬา ไม่น้อยกว่า ๔ คน
แต่ไม่เกิน ๖ คน หากวิทยาเขตใดส่งนักกีฬาไม่ครบ ๔ คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทบุคคลเท่านั้น
และจะต้องเข้าแข่งขันตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขัน
(๒) การแข่งขันแบบนับจานวนเกท
ประเภททีม และประเภทบุคคล แต่ละสถาบันจะส่ง นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน
ได้ ประเภทละ ๑ ทีม คือ ประเภททีมชาย ๑ ทีม ประเภททีมหญิง ๑ ทีม จานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน
๕ คน หากวิทยาเขตใดส่งนักกีฬาไม่ครบ ๔ คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลเท่านั้น และจะถูกจับ
ฉลากในการแข่งขันประเภทบุคคล
หมายเหตุ นักกีฬา ๑ คนสามารถลงทาการแข่งขันประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
ทั้งทีมและบุคคล ในประเภทนั้น
๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการทีม
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ฝึกสอน
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จานวน ๑ คน
ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน
๗.๑ การแข่งขันแบบนับจานวนการตี - ประเภททีม
การตัดสินประเภททีม จะนับคะแนนนักกีฬาที่ดีที่สุด ๔ คนของทีมในแต่ละรอบ
การแข่งขันทั้งหมด ๔ รอบๆ ละ ๑๒ เกท รวม ๔๘ เกท ทีมที่คะแนนรวมน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะ กรณีคะแนน
รวมเท่ากัน ทีมที่มีผู้เล่นตีน้อยครั้งที่สุด เป็นทีมชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานผู้
ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย

๓
๗.๒ การแข่งขันแบบนับจานวนการตี - ประเภทบุคคล
ในการแข่งขันแบบนับจานวนการตีผู้เล่นทุกคนจะถูกตัดสินจากจานวนครั้งที่ตี
โดยผู้เล่นที่ตีน้อยครั้งที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (จานวน ๗๒ เกท) ในกรณีที่มีจานวนครั้งการตีที่เท่ากัน ให้นับว่าผู้ใด
ตีได้จานวนครั้งที่ตีน้อยที่สุดในแต่ละเกทของ ๑๒ เกท สุดท้ายเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกันอีกให้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
๗.๓ การแข่งขันแบบนับจานวนเกท - ประเภททีม
ในการแข่งขันแบบนับ จานวนเกท แต่ล ะที มสามารถส่ งนักกีฬาได้ ๔ - ๕ คน
และผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนต้องส่งรายชื่อนักกีฬา และมือวางให้ฝ่ายจัด การแข่งขันก่อนการแข่งขันในรอบ
นั้นๆ จะเริ่มขึ้น ๓๐ นาที จาก ๕ คนในทีม ส่งนักกีฬาจานวน ๔ คน คือ มือวางอันดับ ๑ มือวางอันดับ ๒ และ
คู่ ๑ คู่ ทุกรอบการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีจานวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็น ผู้ชนะ (โดยการแข่งขันตั้งแต่รอบแรก
จนถึงชิงชนะเลิศ จะใช้จานวนเกท ๑๒ เกท) กรณีที่ได้จานวนเกทที่ชนะเท่ากันจะจัดให้มีการแข่งขันพิเศษเพื่อ
ตัดสิน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตัดสินสุดท้าย จะใช้ผลแพ้ชนะ ๒ ใน ๓ คู่
โดยจะนานักกีฬาที่ถูกจัดเป็นมือวางของแต่ละทีม มาจับฉลากประกบคู่ โดยเริ่มจากเดี่ยวมือ ๑ พบเดี่ยวมือ ๑ ของ
แต่ละทีม และเดี่ยวมือ ๒ พบกับเดี่ยวมือ ๒ ของแต่ละทีม และคู่ ๑ คู่ พบกับคู่ ๑ คู่ ของแต่ละทีม เพื่อหาทีมที่
ชนะในรอบนั้นๆ ในรอบรองชนะเลิศ ทีมที่ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนทีมที่แพ้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ร่วมกัน
๗.๔ การแข่งขันแบบนับจานวนเกท - ประเภทบุคคล
การแข่งขันในประเภทบุคคล วิธีการวางมือ และการจัดสายการแข่งขันให้เป็นไป
ตามระเบียบการจัดสายการแข่งขัน และการวางอันดับมือ ของสถาบันการพลศึกษา
สาหรับทุกการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีจานวนเกทที่ชนะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (โดยการ
แข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใช้จานวนเกท ๑๒ เกท) กรณีที่ได้จานวนเกทที่ชนะเท่ากัน จะจัดให้
มีการแข่งขันพิเศษเพื่อตัดสิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานผู้ตัดสินเพื่อให้ได้ซึ่งผลการตั ดสินสุดท้าย ใน
รอบรองชนะเลิศ ผู้เล่นที่ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วน ผู้เล่นที่แพ้ในการแข่งขันจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ร่วมกัน
๗.๕ การเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬา และการถอนตัว
การส่ ง รายชื่ อ และการเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ นั ก กี ฬ า ไม่ อ นุ ญ าตให้ มี การ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือรายการแข่งขันใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การถอนตัวอย่างเป็นทางการ รายชื่อตกหล่น หรือ
พิมพ์ผิด ไม่ให้มีการถอนตัวภายหลังการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น การบาดเจ็บ หรือป่วย
ด้วยเหตุผลอื่น ๆ โดยแพทย์ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ แต่งตั้งไว้ได้ตรวจ และออกใบรับรองว่าไม่สามารถ
ลงแข่งขันได้ การขอถอนตัวด้วยเหตุผลอื่นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายหลังการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
เรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ในการพิจารณาของประธานอานวยการแข่งขันฯ ประธานจัดการแข่งขันฯ และหรือผู้ตัดสินชี้
ขาด เท่านั้น และผลการพิจารณาให้ถือเป็นสิ้นสุด
๗.๖ การจั ดการแข่งขั นจะต้องมี วิทยาเขตสมัครเข้าร่ ว มการแข่ง ขันไม่ น้อยกว่า ๔
วิทยาเขต และแต่ละประเภทจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงลงทาการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะทา
การแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง

๔
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
เป็ นหน้าที่ของสถาบันแต่ล ะแห่ง ที่จะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบรายชื่อผู้ เข้า
แข่งขันของตนให้ถูกต้อง และการกรอกรายชื่อตามแบบฟอร์มก่อนยื่นต่อเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อดาเนินการ
จัดกลุ่มการแข่งขันเสร็จสิ้น และประกาศแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนบุคคลอย่างใดไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะขอแก้ไขตัวสะกดการันต์ที่เกิดจาการเขียนผิดหรือพิมพ์ผิดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้เข้า
แข่งขันจะต้องตรวจดูรายการแข่งขันของตนเองและไปแข่งขันตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด โดยไปถึง
สนามก่อนเวลาแข่งขันของตนเองอย่างน้อย ๓๐ นาที นักกีฬามีสิทธิ์อุทธรณ์ผลการตัดสินต่อกรรมการผู้ชี้ขาด
และคาวินิจฉัยถือว่าสิ้นสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขกลุ่มการแข่งขันได้ในกรณีที่มี
การพิมพ์ผิดหรือรายชื่อตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขสายการแข่งขันทั้งหมด
ตลอดเวลาการแข่งขันนักกีฬาทุกคน ต้องประพฤติตนให้สมกับนักกีฬาที่ดีและต้อง
ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน ทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขัน
คณะกรรมการอานวยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน
ชุดแต่งกาย นักกีฬาต้องแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อคอปกแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกง
ขาสั้นหรือขายาวมีหูพร้อมคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย รองเท้ากีฬา สาหรับการแข่งขันประเภททีม นักกีฬาต้องสวม
ชุดเหมือนกัน ทั้งทีม อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาต้องใช้อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์
วู้ดบอลนานาชาติและสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทยเท่านั้น
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ ส ถาบั น เจ้ าภาพจัดรางวัล ให้ กับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายชื่อ เข้าร่ว มการ
แข่งขัน ดังนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร
ข้อ ๑๑ กาหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ให้อยู่ในดุล ยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค กีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจั ดการแข่งขัน
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์
ให้เป็น ไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้ว ย
การแข่งขันกีฬากีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

๕
หมายเหตุ การประท้ว งทางเทคนิค กีฬ า ให้ป ระท้ว งภายในเวลา ๓๐ นาที
หลังจากประกาศผลอย่างเป็น ทางการ พร้อ มกับยื่นใบบันทึกการประท้ว งและเงิน ตามประกาศสถาบัน
การพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๔ การลงโทษ
ให้เป็น ไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้ว ยการแข่งขันกีฬา
สถาบัน การพลศึกษาแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘
ข้ อ ๑๕ ให้ ป ระธานกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ รักษาการตามระเบีย บนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิ ดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ประเสริฐ ศรี)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบัน การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒

