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ระเบียบการแข่งขัน 
CGA-CHANG PAR3 CHALLENGE 2021 

• วัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขัน 
1. เพ่ือให้นักเรียนกอล์ฟ CGA ได้เรียนการออกรอบในสนามจริง  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกอล์ฟเบื้องต้น 
3. เน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะในการเล่นกอล์ฟ โดยจำลองรูปแบบการแข่งขัน ส่วนในด้านของผลการ

แข่งขันทางโรงเรียนจะเก็บเป็นสถิติเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป 
4. เพ่ือเป็นการคัดเลือกนักกีฬาในระบบเบื้องตน้เพ่ือให้แต่ละสาขานำไปพัฒนาในรูปแบบโค้ชต่อไป 

 

• รูปแบบการแข่งขัน 
 แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ นับคะแนนท่ีตีได้จริง ( Gross Score )แบ่งผู้ออกเป็น 3 ไฟล์ท ดังนี้ 

  First Tee ออกรอบ  9 หลุม ( 1 รอบ ) เป็นการเรียนออกรอบในบรรยากาศ
ของการแข่งขัน สำหรับนักเรียน CGA มือใหม่ ที่เพ่ิงจบคอร์สแรกโดยมีโปรผู้สอน
แนะนำ สกอร์ผู้เล่นไม่ต่ำกว่า 50  ตีหมุดหน้าสุด  
Division 2 แข่งขัน  9 หลุม ( 1 รอบ ) เป็นนักกอล์ฟมอืใหม่ ผ่านการเล่นใน
สนามพาร์ 3 มาแล้ว  สกอร์ไม่ต่ำกว่า 40 นักกอล์ฟสามารถขอรับคำปรึกษาจากโปร
ผู้สอนได ้แข่งขันในหมุดตามรุ่นอายุ 
Division 1 แข่งขัน 18 หลุม ( 2 รอบ ) เป็นนักกอล์ฟที่ผ่านการเล่นในสนาม
พาร์ 3 มาแล้ว  สกอร์ต่ำกว่า 40  หรือเคยได้รับรางวัลในรุ่น Division 2  หรือคนที่
กรรมการเห็นสมควร   แข่งขันในหมุดตามรุ่นอายุ 
 

➢ สำหรับไฟล์ Division 1  เปิดใหน้กักอล์ฟภายนอก เข้าร่วมการแข่งขัน 
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• ประเภทการแข่งขัน 
First Tee  เป็น นักเรียนกอล์ฟ CGA มือใหม่ สกอร์ไม่ต่ำกว่า 50  แบ่งเป็น 3 รุ่นอายุดังนี้ 

    รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี  /   รุ่นอายุ 7-9 ปี /   รุ่นอายุ 10-12 ปี       
 

     Division  2 เป็นนักกอล์ฟ CGA ที่ผ่านการเล่นในสนามพาร์ 3 มาแล้ว   สกอร์ไม่ต่ำกว่า 40 
แบ่งเป็น  3  รุ่นอายุ ดังนี้ 

    รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี  /    รุ่นอายุ 7-9 ปี /  รุ่นอายุ 10-12 ปี      
 

Division  1 เป็นนักกอล์ฟ CGA และนักกอล์ฟทั่วไป ที่ผ่านการเล่นในสนามพาร์ 3 มาแล้ว  โดยมี
สกอร์ต่ำกว่า 40  แบ่งเป็น 3 รุ่นอายุดังนี้ 
รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี /   รุ่นอายุ 7-9 ปี  /    รุ่นอายุ 10-18 ปี 
หมายเหตุ :  การนับอายุแข่งขัน ให้นับปี  ( ปี 2564 ลบปีเกิด ) 

 

• สถานที่แข่งขัน 
  สนามกอล์ฟนอร์ธปาร์คพาร์ 3 ถ. วิภาวดี-รังสิต 
 

• การจัดกลุ่มแข่งขัน 
  แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คน ตามไฟล์ทและ รุ่นอายุ 
 

• กติกาในการแข่งขัน 
 First Tee  แข่งขัน 9 หลุม  (1 รอบ) เป็นการเรียนออกรอบ มีผู้โปรผู้สอนแนะนำ 
 Division 2  แข่งขัน 9 หลุม  (1 รอบ) นักกอล์ฟสามารถขอรับคำปรึกษาจากโปรผู้สอนได้ 
 Division 1  แข่งขัน 18 หลุม (2 รอบ) นับคะแนนการแข่งขันตามที่ตีได้จริง(ไม่มีโปรประจำก๊วน ) 

• การบันทึกคะแนนในสกอร์การ์ด 
รุ่น First Tee และ Division 2   โปรประจำก๊วน เป็นผู้จดสกอร์ 
รุ่น Division 1       ให้นักกอลฟ์แลกสกอร์ และ จดสกอร์เอง 
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• วิธีการแข่งขัน 
 First tee   ออกพร้อมกัน ( Shot Gun ) เวลา  08.00 น. 

Division 2 ออกพร้อมกัน ( Shot Gun ) เวลา  10.30 น. 
   สนามแข่งขันเป็น par 4  คิดคะแนนแบบสโตรคเพลย์ 

*** กรณีตีเกิน 5 ครั้งในแฟร์เวย์ ให้เก็บลูกไปพัตต์บนกรีนได้เลยถ้าตีเกิน 8 ให้เก็บลูก
และ ขึ้นที-ออฟ หลุมต่อไป  โดยจดสกอร์แค่ 8  
*** นักกอล์ฟที่ตีเกิน 8 จำนวน 2 หลุม และสกอร์รวมมากกว่า 60 ไม่มีสิทธริับใบ
ประกาศนียบัตร 

Division 1 ออกพร้อมกัน ( Shot Gun ) เวลา  14.30 น. 
  สนามแข่งขันเป็น par 3 คิดคะแนนแบบสโตรคเพลย์ 

 หมายเหตุ 
กรณีแต้มเสมอกัน ให้ผู้ที่มีจำนวนหลุมหลุมที่คะแนนดีเยอะกว่าเป็นผู้ชนะ 
กรณีอื่นๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุดการแข่งขัน 

 

• รางวัลในการแข่งขัน 
นักกอล์ฟท่ีเข้าร่วมแข่งขันมีสิทธิรับรางวัลในการแข่งขัน ดังนี้ 

  ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  13  รางวัล คือ 
   ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  สำหรับ อันดับ 1, 2 และ 3  ในไฟล์ท Division1 ทั้ง 3 รุ่นอายุ 
   ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สำหรับ อันดับ 1 และ 2      ในไฟล์ท Division 2 รวมทุกรุ่นอาย ุ
   ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สำหรับ อันดับ 1 และ 2     ในไฟล์ท First Tee รวมทุกรุ่นอายุ 
 
  เหรียญรางวัล   18 รางวัล  คือ 
   เหรียญทอง สำหรับรางวัล ชนะเลิศ    ในไฟล์ท First Tee และ Division 2 
         เหรียญเงิน สำหรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในไฟล์ท First Tee และ Division 2 
   เหรียญทองแดง สำหรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในไฟล์ท First Tee และ Division 2 
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  ประกาศนียบัตร สำหรับนักกอล์ฟท่ีทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   ประกาศนียบัตรระดับสูง 
   Division 2  สำหรับนักกอล์ฟที่ทำคะแนน ต่ำกว่า 40 
   Division 1   สำหรับนักกอล์ฟที่ทำคะแนน ต่ำกว่า 60 
   ประกาศนียบัตร ระดับกลาง  
   Division 2  สำหรับนักกอล์ฟที่ทำคะแนน  40-50  
   Division 1   สำหรับนักกอล์ฟที่ทำคะแนน  60-70  
  ประกาศนียบัตร ระดับเบื้องต้น  
   Division 2  สำหรับนักกอล์ฟที่ทำคะแนน  51-60 
   Division 1   สำหรับนักกอล์ฟที่ทำคะแนน  71-80 
   First Tee  สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น First Tee 
     

รางวัลพิเศษ  สำหรับนักกอล์ฟในรุ่น Division1   
 นักกอล์ฟที่ทำคะแนนเป็นอันดับ  1 ทุกรุ่นอายุ ( 3 รุ่นอายุ)   
 รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน CGA Thailand Kids Step-up Tour 2021

พร้อมเงินสนับสนุนค่าสมัครแข่งขนัมูลค่า 1900 - 2200 บาท  
 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้  :   
1. ในรุ่นอายุที่แข่งขันจะต้องมีนักกอล์ฟอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป  
2. สิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลกสิทธิเป็นเงินสด 
3. กรณีนักกอล์ฟไม่ใช้สิทธิเกิน 6 เดือน ให้ถือวา่ นักกอล์ฟสละสิทธิ ดังกล่าว 

 
รางวัลพิเศษ Hole in one 

นักกอล์ฟท่ีตี Hole in One รับรางวัล คอร์สเรียนกอล์ฟแบบ Private 5 ชม. กับ CGA ทุก
สาขา มูลค่า 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ 
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ตารางการแข่งขัน 

รายการ วันท่ี เวลา 

CGA-Chang Par 3 Challenge 2021 # 1 วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564   08.00 น., 10.30 น., 14.30 น. 

CGA-Chang Par 3 Challenge 2021 # 2 วนัอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 08.00 น., 10.30 น., 14.30 น. 

CGA-Chang Par 3 Challenge 2021 # 3 วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 08.00 น., 10.30 น., 14.30 น. 

CGA-Chang Par 3 Challenge 2021 # 4 วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 08.00 น., 10.30 น., 14.30 น. 

CGA-Chang Par 3 Challenge 2021 # 5 วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 08.00 น., 10.30 น., 14.30 น. 

 

ค่าสมัครแข่งขัน  
▪ ค่าสมัครแข่งขันไฟล์ท First Tee และ Division 2     1,590 บาท 
▪ ค่าสมัครแข่งขันไฟล์ท Division 1     1,790 บาท 

 
 ราคาดังกล่าวรวมถึง: กรีนฟี, แคดด้ี, ทิปแคดดี,้ สิทธิรับถ้วยรางวัล, ของรางวัล, คูปองอาหาร 2 ใบ 

 

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
 สามารถสมัครแข่งขันและชำระเงิน  ได้ที่ เคาท์เตอร์โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ทุกสาขา 
 โทร.  094-3545536  ไลน์ @cgagolfschool 
 

วันปิดรับสมัคร 
 ก่อนวันแข่งขัน 1 สัปดาห์ หรือเมื่อนักกอล์ฟครบตามจำนวน 
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เรื่องที่ผู้ปกครองนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันควรทราบ 
1.  ขอให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าในการแข่งขันรายการ Par 3 Challenge นี้ โดยเฉพาะไฟล์ท First Tee  (เพิ่มออก

รอบครั้งแรก ) เป็นเหมือนแมทช์เริ่มต้นเข้าแข่งขันของน้องๆ แต่ก็อย่าลืมว่าเป็นแมทช์ FirstTee สำหรับคุณพ่อ 
คุณแม่ด้วยเช่นกันให้นึกถึงความสนุกสนานเป็นหลัก กติกาบางอย่างจึงอนุโลมได้เท่าท่ีจำเป็นให้เน้นเรื่องมารยาท
เป็นหลัก 
2.   เรื่องอาหารและเครื่องด่ืม    มีการจัดเตรียมไว้สำหรับน้องๆท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและผู้ปกครองของผู้เข้าร่วม

การแข่งขัน 1 ท่าน หลังเล่นจบ 1 ม้ือ   
3.  การมาสายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าไปตีได้แต่จะไม่ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตร 
4.  ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง เราจะมีเกม Putting Contest ให้น้องๆ เล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานและเพิ่ม

ทักษะการเล่นลูกส้ันให้กับน้อง โดยมีของรางวัลมอบให้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปเป็นครั้งๆสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มา
พร้อมก่อนเวลาแข่งขัน 

 

 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปกครองที่เริ่มนำบุตรหลานเข้าสู่การแข่งขัน 
1. ควรดูแลอยู่ห่างๆไม่ควรเข้าไปช่วยเหลือมากเกินไป 
2. ไม่ควรตำหนิไม่ว่าจะเป็นคำพูด สายตา หรือการแสดงออกใดๆ 
3. ในการซ้อมหรือการแข่งขัน ควรปรึกษากับโปรผู้สอนว่า ควรจะดูแลเด็กยังไงให้ถูกต้อง 
หมายเหตุ 

   การกระทำดังกล่าวจะเป็นการปิดกั้นจินตนาการและความสนุกสนานของเด็กทางอ้อม 
 

การเตรียมตัวมาแข่งขันสำหรับนักกอล์ฟ 
1. การแต่งกาย   ควรแต่งกายสุภาพ   เส้ือ : ควรเป็นเส้ือโปโลคอปก  , กางเกง : แบบสุภาพ ขายาวหรือขาส้ัน  

ยกเว้น กางเกงยีนส์ 
2. เวลา  ควรเดินทางมาถึงสนามแข่งขันก่อนเวลา  T- OFF ช่ัวโมงครึ่ง เพื่อตรวจสอบรายช่ือ  , เตรียมความพร้อม 

และร่วมกิจกรรมภายในงาน 
3. อุปกรณ์    ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น ลูกกอล์ฟ, ร่ม, ครีมกันแดด, น้ำด่ืม  


