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ระเบียบการแข่งขันกีฬาโบว์ล่ิง 
กีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 46 (พ.ศ.2561) 

ณ บลูล่ี โบว์ล จังหวัดเชียงใหม่ 
********************************* 

1. สมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย 
   นายกสมาคม  นายสมพันธ์ จารุมิลินท 
   เลขาธิการฯ  นางสุวลัย ศัตรูลี้ 
   สถานท่ีติดต่อ  210/95 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทร. 02 – 321 – 2310, 02 - 321 - 4591 
   โทรสาร 02 – 321 – 9624 
 
2. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน 
   ประธานฝ่ายกีฬาโบว์ลิ่งของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ 
   ผู้แทนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย    รองประธานกรรมการ 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละจังหวัดท่ีส่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ 1 คน กรรมการ 
   บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง      กรรมการ 
   บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง      กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และกติกา
การแข่งขันของสหพันธ์โบว์ลิ่งโลก (World Bowling) 

 
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4.1 ให้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาโบว์ลิ่งโลก (World Bowling) 
 
5. คุณสมบัติของนักกีฬา 

5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550      
หมวด 6 ข้อ 22 

5.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียน
สมาชิกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ประจําปีท่ีมีการแข่งขันน้ัน โดยไม่กําหนดคะแนนเฉลี่ย
ของผู้เข้าแข่งขันท่ี 

5.3 แต่ละจังหวัดสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาและตัวสํารองได้ จนกว่าจะมีการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค  
จะถือว่าสิ้นสุดการเปลี่ยนตัวนักกีฬา 
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6. ประเภทการแข่งขัน (Event) 
 ประเภทบุคคลและประเภททีมรวม 11 ประเภท โดยแบ่งเป็นประเภทชาย จํานวน 5 ประเภท           
ประเภทหญิง 5 ประเภท และคู่ผสม 1 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทชาย ประเภทหญิง ประเภทคู่ผสม 
1. ประเภทชายเด่ียว 1. ประเภทหญิงเด่ียว 1. คู่ผสม ชาย/หญิง 
2. ประเภทชายคู่ 2. ประเภทหญิงคู่  
3. ประเภททีมชาย 4 คน 3. ประเภททีมหญิง 4 คน  
4. ประเภทคะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์) 4. ประเภทคะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์)  
5. ประเภทมาสเตอร์บุคคลชาย 
   ชิงแชมป์เป้ียนกีฬาแห่งชาติ 

5. ประเภทมาสเตอร์บุคคลหญิง 
   ชิงแชมป์เป้ียนกีฬาแห่งชาติ 

 

7. จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุมทีม 
 7.1 แต่ละจังหวัดมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ 2 ทีม คือทีมชายและทีมหญิงทีมละไม่เกิน 4 คน โดยแต่
ละทีมอนุญาตให้มีนักกีฬาทีมชาติปัจจุบันหรืออดีตทีมชาติได้ไม่เกิน 2 คน อดีตทีมชาติท่ีไม่ได้เป็นทีมชาติครบ 5 ปี 
นับ พ.ศ. ครั้งสุดท้ายท่ีติดทีมชาติและวันกรอกใบสมัคร ให้ยกเว้นเข้าร่วมแข่งขันได้และนักกีฬาประเภทบุคคล
จะต้องเป็นนักกีฬามาจากประเภททีมเท่าน้ัน 
 7.2 จํานวนเจ้าหน้าท่ีทีมให้แต่ละจังหวัดมีผู้ควบคุมทีมได้ 4 คน คือ 
  - ผู้ควบคุมทีมชาย 2 คน 
  - ผู้ควบคุมทีมหญิง 2 คน 
ข้อยกเว้น นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไม่นับเป็นนักกีฬาทีมชาติ 
หมายเหตุ นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ให้มีผลดังต่อไปน้ี 

1. นักกีฬาเยาวชนทีมชาติชุด Asian School ไม่ถือเป็นทีมชาติ 
2. นักกีฬาเยาวชนทีมชาติชุด Asian Youth ไม่ถือเป็นทีมชาติ 
3. นักกีฬาเยาวชนทีมชาติชุด World Youth ให้นับเป็นทีมชาติ ( ยกเว้นนักกีฬาท่ีเดินทางไป

แข่งขันเอง ) 
4. นักกีฬาชุด World Championship ท่ีติดตามไปแข่งขัน ไม่ถือเป็นทีมชาติ 

 
8.หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    8.1 ระดับภาค 

8.1.1 แต่ละจังหวัดมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ 2 ทีม คือ ทีมชาย และ ทีมหญิง 
8.1.2 กําหนดให้จํานวนทีมของแต่ละภาคท่ีผ่านการคัดเลือกมีดังน้ี 

ภาค นักกีฬาชาย นักกีฬาหญิง ผู้ควบคุมทีม 
1 4 ทีม 3 ทีม 4 คน/จังหวัด 
2 4 ทีม 2 ทีม 4 คน/จังหวัด 
3 3 ทีม 3 ทีม 4 คน/จังหวัด 
4 2 ทีม 2 ทีม 4 คน/จังหวัด 
5 2 ทีม 1 ทีม 4 คน/จังหวัด 

เจ้าภาพ 1 ทีม 1 ทีม 4 คน/จังหวัด 
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หมายเหตุ    ในกรณีการคัดเลือกระดับภาคภาคใดมีจํานวนทีมเข้าร่วมการคัดเลือกไม่ครบตามกําหนด
สมาคมฯ จะพิจารณาคัดเลือกเอาทีมท่ีมีอันดับดีท่ีสุดเรียงตามลําดับของภาคอ่ืนมาเสริมแทน
จนครบจํานวนตามจํานวนทีมท่ีกําหนดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติระดับชาติ      

8.2 วิธีการจัดการแข่งขันระดับภาค 
1. แข่งขันประเภททีม 4 คน จํานวน 3 เกมส์ นักกีฬาจังหวัดละ 4 คน  
2. แข่งขันประเภทคู่ จํานวน 6 เกมส์ นักกีฬาแต่ละจังหวัดส่งทีมได้จังหวัดละ 2 ทีม  
3. ในกรณีมีนักกีฬาไม่ครบ 4 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน   

 
9. รูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน 

9.1.1 ประเภทเด่ียว แข่งขันรวม 6 เกมติดต่อกัน ให้นักกีฬาแต่ละภาคลงแข่งขันท้ังหมดโดยกําหนดให้
มีนักกีฬาภาคเดียวกัน 2 คน ต่อหน่ึงเลนแต่ละเกมใช้คู่เลนไม่ซํ้ากันการย้ายเลนแต่ละเกมให้
นักกีฬาท่ีอยู่เลนเดียวกันเลขคู่ย้ายไปท่ีเลนทางขวามือถัดไปท้ังหมดและเลขค่ีย้ายไปทางซ้าย    
ในกรณีท่ีเลนแข่งขันมีไม่พอกับจํานวนนักกีฬาให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบ นักกีฬาจากภาค
หน่ึงกําหนดให้แบ่งออกเป็นอย่างน้อย 2 รอบ 

9.1.2 ประเภทคู่ แข่งขันรวม 6 เกมติดต่อกัน ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาแข่งขันไม่เกิน 4 ทีม กําหนดให้
แข่งขันทีมละเลนแต่ละเกมใช้คู่เลนไม่ซํ้ากันการย้ายเลนแต่ละเกมให้ย้ายครั้งละ 2 เลนนักกีฬา
อยู่เลนเลขคู่ย้ายไปท่ีเลนทางขวามือถัดไปและเลขค่ีให้ย้ายไปทางซ้าย ในกรณีท่ีเลนแข่งขันไม่พอ
กับจํานวนนักกีฬาให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบนักกีฬาจากภาคหน่ึงกําหนดให้แบ่งการแข่งขัน
ออกเป็นอย่างน้อย 2 รอบ ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติ/อดีตทีมชาติลงเล่นคู่กัน 

9.1.3 ประเภทคู่ผสม แข่งขันรวม 6 เกมส์ติดต่อกัน ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 
4 ทีม กําหนดให้แข่งขันทีมละเลนแต่ละเกมใช้คู่เลนไม่ซํ้ากันการย้ายเลนแต่ละเกมให้ย้ายครั้งละ 
2 เลน นักกีฬาอยู่เลนเลขคู่ย้ายไปท่ีเลนทางขวามือถัดไปและเลขค่ีให้ย้ายไปทางซ้ายในกรณีท่ี
เลนแข่งขันไม่พอกับจํานวนนักกีฬาให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบนักกีฬาจากภาคหน่ึง
กําหนดให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นอย่างน้อย 2 รอบ ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติ/อดีตทีมชาติ
ลงเล่นคู่กัน 
หมายเหตุ 1. จํานวนทีมคู่ผสมข้ึนอยู่กับจังหวัดท่ีนักกีฬาสามารถผ่านรอบคัดเลือกได้เท่าน้ัน 
             2. ประเภทคู่ผสม เป็นการแข่งขันนับเหรียญรางวัล แต่ไม่นับคะแนนรวม All-Event 

9.1.4 ประเภททีม 4 คนแข่งขันรวม 6 เกม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 วันๆ ละ 3 เกม ให้แต่ละจังหวัด
ส่งนักกีฬาแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม กําหนดให้แข่งขันทีมละเลน แต่ละเกมใช้คู่เลนไม่ซํ้ากัน       
การย้ายเลนแต่ละเกมให้นักกีฬาท่ีอยู่เลนเลขคู่ย้ายไปท่ีเลนขวามือถัดไปท้ังหมด และเลขค่ีย้ายไป
ทางซ้ายมือ  

9.1.5 ประเภทคะแนนรวม (ออล-อีเว้นท์) คือคะแนนรวม 18 เกม จากการแข่งขันประเภทเด่ียว
ประเภทคู่ และประเภททีม 4 คน ผู้แข่งขันท่ีทําคะแนนรวมได้สูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับ
รางวัล และผู้ท่ีทําคะแนนรวมสูงสุด 12 คน ชาย/หญิง จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในประเภท
มาสเตอร์บุคคลชาย/บุคคลหญิงเพ่ือชิงแชมป์เป้ียนกีฬาแห่งชาติ 

9.1.6 ในประเภทมาสเตอร์จะกําหนดให้ผู้เข้าแข่งขันท่ีทําคะแนนสูงสุด จังหวัดละไม่เกิน 2 คน 
 

 ข้ันตอนการแข่งขันประเภทมาสเตอร์ 
 ข้ันตอนท่ี 1 นักกีฬาชาย / หญิง 12 คน (คะแนนจาก All event) แข่งขันคนละ 4 เกมส์ นํานักกีฬา
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10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   10.1 คะแนนเสมอกัน 

10.1.1 ประเภทเด่ียว หากมีคะแนนเสมอกัน ให้ทําการแข่งขันในรูปแบบ Shot One เพ่ือหาอันดับต่อไป 
 ประเภทคู่ และประเภทคู่ผสม หากคะแนนเสมอกัน ให้นักกีฬาแต่ละคนในคู่ของตน ทําการแข่งขันใน

รูปแบบ Shot One จนกว่าจะมีผู้ชนะ 
 ประเภททีม 4 คน ให้นักกีฬาในทีมร่วมกันแข่งขัน 1 เกมส์ โดยแยกแข่งขันคนละเฟรมจนจบเกมส์ 

หากยังเสมอกันอีกให้ส่งตัวแทนโยน Sudden Death คนละ 1 ลูกจนกว่าจะมีผู้ชนะ 
10.1.2 คะแนนเสมอกันในอันดับท่ี 12 ของการแข่งขันประเภทคะแนนรวมบุคคล (ออลอีเว้นท์)      

ให้ผู้ท่ีมีคะแนนเสมอกันน้ันแข่งขันโดยใช้โยนลูกเดียวตัดสินจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
10.1.3 การแข่งขันประเภทมาสเตอร์รอบรองชนะเลิศหากคะแนนพินล้มรวมโบนัสเท่ากันในตําแหน่ง  

ท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 ให้ผู้ท่ีมีคะแนนเสมอกันน้ันแข่งขันโดยใช้โยนลูกเดียวตัดสินจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
   10.2 การซ้อมโยนก่อนลงมือแข่งขัน 

10.2.1 ประเภทเด่ียว ให้ฝึกซ้อม 5 นาที 
10.2.2 ประเภทคู่ และประเภทคู่ผสม ให้ฝึกซ้อม 5 นาที 
10.2.3 ประเภททีม 4 คนให้ฝึกซ้อม 10 นาที 
10.2.4 ประเภทมาสเตอร์ ให้ฝึกซ้อม 5 นาที    

   10.3 การข้ึนโยนผิดเลน ในกรณีท่ีนักกีฬาข้ึนโยนผิดเลน ในเฟรมใดเฟรมหน่ึง ให้ยกเลิกผลคะแนนเฟรมน้ัน 
แล้วข้ึนโยนใหม่ในเลนท่ีถูกต้องแต่ถ้านักกีฬาท้ังคู่โยนผิดเลนเกินกว่า 1 เฟรม (นักกีฬาคนแรกข้ึนไปโยนใน
เฟรมต่อไป) แล้วให้ดําเนินการแข่งขันไปจนจบเกม 

 

 
 
 
 
 

 อันดับ 1 – 6 ชาย/หญิง จะเข้าไปแข่งขันในข้ันตอนท่ี 2 คะแนนในข้ันตอนท่ี 1 ยกเลิก  
 ข้ันตอนท่ี 2 

 
นักกีฬาชาย / หญิง อันดับ 1 – 6 จากข้ันตอนท่ี 1 จะแข่งขันระบบพบกันหมด 
Round Robin 6 เกม ในแต่ละเกม ผู้ชนะจะได้โบนัส 10 คะแนน ถ้าเสมอกัน
จะได้รับคะแนนโบนัสคนละ 5 คะแนน เช่นเดียวกันในกรณีนักกีฬาถอนตัว 
นักกีฬาท่ีโยนกับ Pacer จะได้รับโบนัส 5 คะแนน เม่ือนักกีฬาโยนครบ 5 เกม
แล้ว จะนําคะแนนมาจัดอันดับและแข่งขันต่อ 1 เกม ในรอบ Position Round 
ผู้ ช น ะ ทํ าค ะแ น น ร ว ม สู งสุ ด ใน  5 เก ม  + 1 เก ม  (Position Round)          
อันดับ 1, 2, 3, จะได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลําดับ 

9.1.7 ผู้แข่งขันพิเศษกรณีจังหวัดใดจังหวัดหน่ึงส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ 4 คน ให้มีผู้ท่ีมิได้ถูกจัดให้
แข่งขันในประเภทคู่หรือประเภทคู่ผสม หรือประเภททีม 4 คน ลงแข่งขันในรูปของการแข่งขัน
ประเภทน้ันตามตารางแข่งขันประจําวันท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้ผู้แข่งขันพิเศษน้ีทําคะแนนรวมบุคคล     
(ออล-อีเว้นท์)  

9.1.8 จังหวัดหน่ึงจังหวัดใดจะมีผู้ชนะเลิศในประเภทน้ันๆ ได้เพียง 2 รางวัลส่วนอันดับ 3 จะมอบ
ให้กับผู้ได้อันดับ 4 ต่อไป 
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10.4 นักกีฬาท่ีข้ึนโยนช้า เม่ือการแข่งขันเริ่มต้นแล้วนักกีฬาจะต้องข้ึนโยนสลับเลนติดต่อกันไปจนจบเกมห้าม

หน่วงเหน่ียวเวลาให้ช้าลงเช่นใช้เวลาเช็ดลูกโบว์ลิ่งนานเกินควรหรือแต่งรูน้ิวลูกโบว์ลิ่งขณะเม่ือถึงเวลา
ต้องข้ึนโยนหรือไม่โยนเพ่ือรอคู่ต่อสู้เก็บสแปร์หรือสปลิ๊ทก่อน ฯลฯ จะทําให้เกิดการล่าช้า ในกรณีเช่นน้ี
นักกีฬาผู้น้ันจะได้รับการตักเตือนครั้งแรกจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยบัตรสีขาว เตือนครั้งท่ี 2 
ด้วยบัตรสีเหลือง และหากยังฝ่าฝืนเป็น ครั้งท่ี 3 จะได้รับบัตรสีแดง โดยลงโทษให้คะแนนท่ีโยนในเฟรมท่ี
มีการได้รับบัตรสีแดงน้ัน เป็น 0 (ศูนย์) คะแนน และจะลงโทษเช่นน้ีไปทุกครั้งหากยังฝ่าฝืนเป็นครั้งท่ี     
4, 5, 6 ฯลฯ ของการแข่งขันประเภทน้ัน 

 หมายเหตุ   การลงโทษมีผลต่อเนื่องในการแข่งขันแต่ละประเภทนั้น 
 

    10.5 ลูกโบว์ล่ิง 
10.5.1 ไม่จํากัดจํานวนลูกโบว์ลิ่งที่จะใช้ในการแข่งขันแต่นําออกมาวางใช้ในขณะแข่งขันได้ครั้งละ

ไม่เกิน 3 ลูก 
10.5.2 ในการขัดผิวบอลล์ในระหว่างการฝึกซ้อมทางการสามารถทําได้แต่ในระหว่างการแข่งขันห้าม   

มิให้นักกีฬาขัดผิวบอลล์ใด ๆ ท้ังสิ้นยกเว้นเม่ือจบแต่ละเกมส์สามารถขัดผิวบอลล์ได้แต่ยกเว้น
ห้ามใช้เครื่องขัดผิวบอลล์ให้ใช้มือขัดได้เท่าน้ัน 

10.5.3 นักกีฬาจะต้องนําลูกโบว์ลิ่งมารับการตรวจสอบและชั่งนํ้าหนักจากเจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันหมดทุกลูกกรณีท่ีนักกีฬาใช้ลูกโบว์ลิ่งท่ีมิได้รับการตรวจสอบลงแข่งขัน คะแนน
ของผู้แข่งขันในประเภทน้ันจะเป็นโมฆะทันที 

10.5.4 กรณีผู้แข่งขันประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือแต่งรูลูกโบว์ลิ่ง หลังจากท่ีรับการตรวจสอบ
แล้ว จะต้องนํามาให้กรรมการจัดการแข่งขันชั่งนํ้าหนักใหม่ว่าถูกต้องแล้วจึงนําไปใช้แข่งขันได้ 

   10.6 ลูกท่ีนับได้คะแนน/ไม่นับได้คะแนน 
10.6.1 พินท่ีถูกปะทะตกจากเลนแล้วกระดอนกลับมาชนพินบนเลนล้มลงนับได้คะแนน 
10.6.2 พินท่ีล้มลงเพราะโดนเครื่องจับพินชนไม่นับคะแนน 
10.6.3 เม่ือปล่อยลูกโบว์ลิ่งหลุดจากมือไปแล้วผู้โยนพบว่าพินต้ังไม่ครบจํานวนหรือมีพินล้มโดยไม่มี

ผู้อ่ืนทักท้วงเห็นเป็นพยานนับได้คะแนน 
10.6.4 ขณะท่ีกําลังก้าวเดินไปโยนแล้วมีผู้อ่ืนเห็นว่าพินต้ังไม่ครบหรือมีพินล้มแต่ไม่ทักท้วงหรือเรียกไม่

ทัน และผู้ท่ีเห็นการน้ันได้แจ้งให้อีกบุคคลเห็นเป็นพยานด้วยไม่นับคะแนน 
10.6.5 ขณะท่ีกําลังปล่อยลูกโบว์ลิ่งและมีเหตุบังเอิญลูกโบว์ลิ่งหลุดจากมือตกลงบนแอ๊ปโฟร์ชแต่เก็บ

ได้ทันก่อนถึงเส้นฟาล์วไม่นับได้คะแนนแต่ลูกโบว์ลิ่งเลยเส้นฟาว์ลเข้าไปในเลนนับได้คะแนน 
   10.7 พินเล่ือนจากท่ีตั้งเดิม 

10.7.1 พินท่ีเลื่อนจากท่ีต้ังเดิม เน่ืองจากแรงปะทะของลูกโบว์ลิ่ง หรือโดนพินอ่ืนชนหลังโยนลูกแรก
ไปแล้ว แต่เครื่องจับพินได้ให้คงไว้เหมือนเดิม 

10.7.2 พินท่ีเลื่อนจากท่ีต้ังเดิม แต่เครื่องจับพินไม่ได้ ให้คงพินน้ันใหม่ บนท่ีต้ังเดิมของพินน้ันก่อนท่ี
จะถูกเลื่อนออกไป 

10.7.3 พินท่ีเลื่อนจากท่ีต้ังเดิม เพราะความบกพร่องของเครื่องต้ังพิน นักกีฬาจะขอให้รีเซ็ทเพ่ือต้ัง
ใหม่ได้ 1 ครั้งยกเว้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนหากพิสูจน์ได้ว่าไม่
สามารถแก้ไขเครื่องจับพินท่ีบกพร่องน้ันได้ 

   10.8 ข้อห้ามระหว่างแข่งขัน 
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10.8.1 ห้ามผู้แข่งขันสูบบุหรี่หรือกินอาหารหรือเสพเครื่องด่ืมมึนเมาหรือเครื่องด่ืมท่ีเสริมพลังงานทุก
ชนิดอนุญาตให้ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์เจือปนและไม่ใช่เป็นอาหารด้วยและห้ามนําเข้า
ในบริเวณการแข่งขัน 

10.8.2 ห้ามใช้วัสดุเช่นแป้งผงยางไม้หินขัดฯลฯทาท่ีร้องเท้าหรือท่ีแอ๊ฟโฟร์ชอย่างเด็ดขาดผู้ท่ีใช้แป้งผง
หรือแป้งฝืดทาน้ิวมือให้วางไว้ด้านหลังบริเวณการแข่งขันและห้ามใช้รองเท้าท่ีมิใช่รองเท้า
เฉพาะของนักกีฬาโบว์ลิ่งซ่ึงอาจครูดและเปลี่ยนสภาพปกติของแอ๊ฟโฟร์ชได้ 

10.8.3 ห้ามผู้แข่งขันกล่าวคําหยาบคายหรือสบถสาบานหรือส่งเสียงดังหรือแสดงกริยาไม่สุภาพขณะ
ทําการแข่งขันหากได้รับการตักเตือนจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว 2 ครั้งและยังฝ่าฝืน
อีกจะถูกลงโทษให้คะแนนในเฟรมน้ันเป็น 0 (ศูนย์)คะแนนทันที 

10.8.4 ในกรณีนักกีฬาไม่ปฏิ บั ติตามกฎข้อง 10.9.1, 10.9.2และ 10.9.3 จะถูกตักเตือนจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 2 ครั้งหากยังฝ่าฝืนจะถูกให้ออกจากการแข่งขันทันที 

 
11. การแต่งกายของนักกีฬา 

ผู้เข้าแข่งขันของแต่ละจังหวัด จะต้องแต่งกายตามฟอร์มท่ีกําหนดข้ึนเหมือนกันท้ังทีม เสื้อแข่งขันสามารถ
ใช้เสื้อคอปกหรือเสื้อคอกลมก็ได้ และมีแขนเสื้อ (ห้ามใช้เสื้อแขนกุด) บริเวณอกเสื้อปักชื่อ - นามสกุล บริเวณ
ด้านหลังเสื้อปักหรือสกีนชื่อจังหวัดท่ีสังกัดเป็นภาษาไทยเท่าน้ัน ท่ีไหล่เสื้อด้านหลังจะปักชื่อ - นามสกุลอีกก็ได้ 
นักกีฬาชายไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์หรือกางเกงขาสั้น นักกีฬาหญิงจะใช้กางเกงขายาว กางเกงขาสั้นหรือ
กระโปรงก็ได้แต่ต้องเหมือนกันท้ังทีม ไม่อนุญาตให้ใช้กางเกงยีนต์ อนุโลมให้ใช้กางเกงสามส่วนได้ ชุดแข่งขันของ
นักกีฬาห้ามมีเครื่องหมายการค้า คําโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขันหรือชื่อจังหวัด อน่ึง ชุดท่ีใช้ในการแข่งขัน “ห้าม” นําตราหรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์
การขาย หรือเก่ียวกับบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงทําการแข่งขันโดยเด็ดขาด ส่วนเครื่องหมายอ่ืนๆ 
สามารถติดได้ขนาด 2 x 3 น้ิว จํานวน 1 จุดเท่าน้ัน (กฎของการกีฬาแห่งประเทศไทย) 

หมายเหตุ เน่ืองจากการแข่งขันดําเนินการภายใต้กฎของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
12. มารยาทในการแข่งขัน 
   12.1 เม่ือเริ่มต้นแข่งขันในเฟรมแรกให้ผู้แข่งขันท่ีอยู่เลนขวามือเป็นผู้โยนก่อนเสมอไปและเดินสลับต้องไม่

เดินอ้อมเลนทุกครั้งไป 
   12.2 การแข่งขันประเภทคู่หรือประเภททีมผู้แข่งขันคนแรกจะข้ึนโยนเฟรมต่อไปได้ก็ต่อเม่ือผู้แข่งขันคน

สุดท้ายของทีมตนเองได้โยนลูกแรกแล้ว 
 
13. การประชุมผู้จัดการทีม 
 การประชุมผู้จัดการทีมจะต้องมีผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน 
หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติท่ีประชุมทุกประการ และผู้แทนสมาคมฯ 
จะต้องทํารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
 
14. การประท้วง 
   14.1 การประท้วงเก่ียวกับคุณสมบัตินักกีฬาโบว์ลิ่งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย          

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 10 ข้อ 33 และ 34, 35 
   14.2 การประท้วงทางเทคนิคให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสหพันธ์กีฬาโบว์ลิ่งโลก (World Bowling) และ 
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กกท. ข้อบังคับว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 10 ข้อ 33และ 34, 35 ทุกทีมใน
ชนิดกีฬาท่ีมีการประท้วงยกเว้นคู่กรณี 

   14.3 การประท้วงใดๆ จะกระทําโดยผู้จัดการทีมหรือหัวหน้าคณะหรือรองหัวหน้าคณะนักกีฬาเท่าน้ัน 
  
   14.4 การประท้วงเก่ียวกับการนับคะแนนผิดระหว่างทําการแข่งขันให้แจ้งด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

ในการแข่งขันการประท้วงเก่ียวกับการนับคะแนนรวมผิดหลังจากประกาศผลการแข่งขันเป็นทางการ
ให้ทําลายลักษณ์อักษรภายใน 30 นาทีและต้องก่อนพิธีมอบรางวัลการแข่งขันประเภทท่ีต้องการ
ประท้วง 
 
หมายเหตุ 1. ฝ่ายจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในการประท้วง หรือตอบปัญหาใดๆ แก่ผู้ไม่มี

สิทธิในการประท้วง และขอให้ผู้จัดการทีมได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎกติกา
ว่าด้วยการประท้วง 

 2. ในการประชุมผู้จัดการทีมในกรณีส่งผู้เข้าร่วมประชุมแทน จะต้องได้รับมอบหมาย
จากผู้จัดการทีม 

 
15. คุณสมบัติของผู้ตัดสิน 
      ใช้ผู้ตัดสินท่ีผ่านการจัดการอบรมจากสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยท่ี
ได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อใช้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังให้ไป
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสิน ประกอบด้วย  
 1. ผู้แทนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จํานวน 1 คน 
 2. วิทยากร จํานวน 2 คน 
 3. ผู้ตัดสิน จํานวน 12 คน     
 

16. รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลท่ี 1    เหรียญชุบทองและใบประกาศนียบัตร 
รางวัลท่ี 2    เหรียญชุบเงินและใบประกาศนียบัตร    
รางวัลท่ี 3    เหรียญชุบทองแดงและใบประกาศนียบัตร 
รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล    จะได้รับโล่รางวัล  
รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง 1 รางวัล   จะได้รับโล่รางวัล  
รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล   จะได้รับโล่รางวัล  
รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่นหญิง 1 รางวัล   จะได้รับโล่รางวัล  

 

17. จํานวนเหรียญรางวัลการแข่งขันและจํานวนเหรียญรางวัลรวมท้ังหมด ดังนี้ 
รายการท่ีแข่งขัน   จํานวน 11 รายการ 
 เหรียญชุปทอง   จํานวน 20 เหรียญ ประกาศนียบัตร 20 ใบ 
 เหรียญชุปเงิน   จํานวน 20 เหรียญ ประกาศนียบัตร 20 ใบ 
 เหรียญชุปทองแดง  จํานวน 20 เหรียญ ประกาศนียบัตร 20 ใบ 

 

18. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น 
  18.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 
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  18.1.1 เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
  18.1.2 เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นสูง 
  18.1.3 เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ําใจเป็นนักกีฬา 
  18.1.4 เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และ กกท. 
  18.1.5 อ่ืนๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  

18.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
  18.2.1 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมแข่งขันและปฏิบัติ        

  หน้าท่ีในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬาน้ันๆ เท่าน้ัน 
  18.2.1 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกีฬาได้เหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก

  ท่ีสุด ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ 
  18.2.3 เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้องบังคับสมาคมฯ และ กกท. 
  18.2.4 อ่ืนๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
 
19. พิธีมอบเหรียญรางวัล 

19.1 ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือแต่ง
กายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัดและการแต่งกายของ
นักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

 19.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 
 
20. กําหนดการแข่งขัน ระหว่างวันท่ี 13 – 20 พฤศจิกายน 2561 
 
21. สถานท่ีแข่งขัน ณ บลูลี่ โบว์ล จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


