
 
 
 
 
1. หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
 1.1 การปรับคะแนนเฉลี่ย จะทำการปรับปรุงทุกครั้งท่ีมีการแข่งขัน 
 1.2 การปรับคะแนนเฉลี่ย กำหนดให้มีการปรับข้ึน โดยจะพิจารณาจากการแข่งขันทัวร์นาเมนท์             
(ทุกประเภท) ตามท่ีได้ต้ังกฎและกติกาไว้ เพ่ือความเหมาะสม 
 1.3 การปรับคะแนนเฉลี่ยข้ามเกรด ปรับเม่ือมีการแข่งขันทัวร์นาเมนท์ระดับนานาชาติ ซ่ึงจัดโดย
สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย หรือการแข่งขันท่ี Sanction โดยสหพันธ์ 
 
 

 
1. หลักเกณฑ์ในการปรับคะแนนเฉลี่ยให้สูงข้ึน 
            การปรับคะแนนเฉลี่ยให้สูงข้ึน จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามหัวข้อท่ีสำคัญฯ และรองมาตามลำดับ
ความสำคัญดังน้ี 
  พิจารณาจากการแข่งขันทัวร์นาเมนท์ท่ีมีการแข่งขันแบบ Qualified และแยกเกรด รวมท้ังการแข่งขัน

ต่างประเทศ  และการแข่งขันระดับนานาชาติ ภายในประเทศ หลักเกณฑ์การปรับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกรดโอ  ชาย-หญิง ชนะเลิศ ปรับคะแนนเฉลี่ยข้ึน 1  พิน 
   รองชนะเลิศ  อันดับ 1  0.5  พิน 
      
      

  เกรดเอ ชาย-หญิง ชนะเลิศ ปรับคะแนนเฉลี่ยข้ึน 1  พิน  
   รองชนะเลิศ  อันดับ 1  0.5  พิน  
      
      

  เกรดบี ชาย ชนะเลิศ ปรับคะแนนเฉลี่ยข้ึน 1  พิน  
   รองชนะเลิศ  อันดับ 1  0.5  พิน  
      
      

  เยาวชน ชาย/หญิง ชนะเลิศ ไม่มีการปรับคะแนนเฉลี่ยข้ึน 
      

   
2. การแข่งขันใดๆ ท่ีเป็นการแข่งขันในระบบมีแต้มต่อ ซ่ึงอาจรวมถึงการแข่งขันระบบ การแข่งขันประจำเดือน 

(รวมสะสมคะแนน) และการแข่งขันใดๆ ท่ีอยู่ในระบบการใช้แต้มต่อ หลักเกณฑ์การปรับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
       การแข่งขันใดๆ ทุกประเภท ท่ีมีเงินรางวัล ต้ังแต่ 1 – 100,000 บาท (รวมถึงการแข่งขัน 9 พิน) ให้มีการ

ปรับแต้มเฉลี่ย ดังต่อไปน้ี 
  อันดับ 1 ปรับคะแนนข้ึน 1 พิน 
  อันดับ 2 ปรับคะแนนข้ึน 0.5 พิน 
  (ยกเว้นการจัดการแข่งขันภายในกลุ่ม / ชมรม ท่ีไม่มีนักกีฬาจากภายนอกเข้าร่วม) 
      
   

3. นักกีฬาท่ีได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ให้ใช้หลักเกณฑ์การปรับคะแนนเฉลี่ย โดยใช้
มาตรฐานการปรับดังน้ี 

  

  ปรับเฉพาะผู้ได้รับรางวัล ประเภทเด่ียว / ออลอีเว้นท์ / มาสเตอร์ เท่าน้ัน 
                    เหรียญทอง ปรับคะแนนข้ึน 1 พิน 

  

กฎและระเบียบในการปรับคะแนนเฉล่ีย 
สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย 

กฎและระเบียบในการปรับคะแนนเฉล่ีย 



4. นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ (อายุไม่เกิน 21 ปี) ปรับคะแนนเฉลี่ย 
 - นักกีฬาชาย ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 181 คะแนน ให้ปรับเป็น 181 คะแนน 
 - นักกีฬาหญิง ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 175 คะแนน ให้ปรับเป็น 175 คะแนน 
  
5. นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ (อายุไม่เกิน 18 ปี หรือ ชุด Asian School) ยกเลิกการปรับคะแนนเฉลี่ย 
    
6. นักกีฬาทีมชาติใหใ้ช้หลักเกณฑ์การปรับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  

 - นักกีฬาชาย ให้ปรับคะแนนเฉลี่ยข้ึนเป็น 198 คะแนน 
 - นักกีฬาหญิง ให้ปรับคะแนนเฉลี่ยข้ึนเป็น 188 คะแนน 
   

7. หลักเกณฑ์ในการปรับคะแนนเฉลี่ยให้ต่ำลง 
                ในการปรับคะแนนเฉลี่ยให้ต่ำลง สำหรับนักกีฬาท่ัวไป เกรดโอ ( O ), เกรดเอ ( A ), เกรดบี ( B )     
จะได้รับการพิจารณาต่อเม่ือนักกีฬาทำเรื่องขอปรับคะแนนเฉลี่ยให้ต่ำลง โดยผ่านชมรมโบว์ลิ่งต้นสังกัดและ
ประธานชมรมฯ โบว์ลิ่งต้นสังกัดของผู้ทำเรื่องร้องขอต่อคณะกรรมการคะแนนเฉลี่ย สมาคมฯ พิจารณาตามความ
เหมาะสม ว่าสมควรหรือไม่ (หลังจากไม่มีผลงาน 2 ปี) 
                สำหรับนักกีฬาทีมชาติ หรืออดีตทีมชาติ ท่ีใช้คะแนนเฉลี่ย 198 สำหรับชาย และ 188 สำหรับหญิง 
เป็นเวลาเม่ือครบ 2 ปี และไม่มีผลงานปรากฏ คะแนนเฉลี่ยจะถูกปรับลดลง 2 พิน เหลือ 196 คะแนนสำหรับชาย 
และ 186 คะแนนสำหรับหญิง และทุก 2 ปี หากยังไม่มีผลงานปรากฏอีกจะได้รับการปรับคะแนนเฉลี่ยลดลงอีก     
2 พิน โดยนักกีฬาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการคะแนนเฉล่ียของสมาคมฯ ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
                 กรณีนักกีฬาได้รับการปรับลด ครั้งท่ี 1 และชนะการแข่งขันกลับไปสู่เกรดท่ีก่อนปรับลด หากจะขอ
เพ่ือปรับลดลงเป็นครั้งท่ี 2 ต้องมีระยะห่างจากการปรับลดครั้งแรกเป็นเวลา 2 ปี    
  

8. คะแนนเฉลี่ยแต่ละเกรด / แต้มต่อ 
 ชาย เกรดโอ 196 คะแนนข้ึนไป แต้มต่อ 0 คะแนน 
        เกรดเอ + 188 คะแนน ถึง 195.5 คะแนน แต้มต่อ 3 คะแนน 
        เกรดเอ 181 คะแนน ถึง 187 คะแนน แต้มต่อ 5 คะแนน 
        เกรดบี 174 คะแนน ถึง 180.5 คะแนน แต้มต่อ 10 คะแนน 
 หญิง เกรดโอ 186 คะแนนข้ึนไป แต้มต่อ 14 คะแนน 
         เกรดเอ 171 คะแนน ถึง 185 คะแนน แต้มต่อ 20 คะแนน 
    

หมายเหตุ ก. การปรับคะแนนเฉลี่ยข้ึน ผลงานการแข่งขันต่างๆ จะถูกรวบรวมถึงวันท่ี 25 ของทุกเดือน      
แล้วให้มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป  จากการแข่งขันรายการต่างๆ 

 ข. สำหรับนักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขันข้ามเกรดในการแข่งขันทัวร์นาเมนท์ ท้ังในและต่างประเทศ     
ถ้าสามารถทำคะแนนผ่านรอบคัดเลือกของเกรดน้ัน นักกีฬาผู้น้ันจะไม่ถูกปรับคะแนนเฉลี่ย    
แต่ถ้าติดอันดับ 1 ในรอบชิงชนะเลิศ จะต้องถูกปรับคะแนนเฉลี่ยข้ึนอีกตามหลักเกณฑ์ท่ีต้ังไว้
ยกเว้นผู้ชนะเลิศในเกรดโอ ( O ) จะต้องถูกปรับเป็น เกรดโอ ( O ) ตามกฎกติกาสากล 

 ค. เพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับสภาพการณ์ของวงการโบว์ลิ่งในปัจจุบัน กฎและระเบียบท่ีใช้ในการ
ปรับคะแนนเฉลี่ยน้ีอาจแก้ไขเพ่ิมเติมข้ึนมาอีกได้ในการปรับคะแนนเฉลี่ยครั้งต่อไป โดยสมาคม
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ง. ผลงานท่ีอ้างถึง เพ่ือการปรับลดแต้มเฉลี่ย ผลงานในท่ีน้ีหมายถึงอันดับ 1-2 ของการแข่งขัน
เท่าน้ัน และภายใน 2 ปี หากแต้มเฉลี่ยไม่เพ่ิม ให้ถือว่าไม่มีผลงาน 

 



9.  คะแนนเฉลี่ยแต่ละเกรด / แต้มต่อ 
    

นักกีฬาชาย เกรดโอ 196  คะแนนข้ึนไป แต้มต่อ  0  คะแนน 
 เกรดเอ+ 188 คะแนนข้ึนไป ถึง 195.5 คะแนน แต้มต่อ  3  คะแนน 
 เกรดเอ 181 คะแนนข้ึนไป ถึง 187 คะแนน แต้มต่อ  5  คะแนน 
 เกรดบี 174 คะแนน ถึง 180.5 คะแนน แต้มต่อ  10  คะแนน 
 คะแนนแต้มต่อให้ใช้คะแนนเฉลี่ยเป็นหลัก 
    
    

นักกีฬาหญิง เกรดโอ 186  คะแนนข้ึนไป แต้มต่อ  14  คะแนน 
 เกรดเอ 171 คะแนน ถึง 185 คะแนน แต้มต่อ  20  คะแนน 
    

 
 

   

 

 
 

การรับรองคะแนนเฉล่ียเพ่ือจัดการแข่งขัน 
  การจัดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะต้องขอการรับรองฯ จากสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย            

ก่อนการแข่งขันล่วงหน้า 1 อาทิตย์  ส่วนรายการการแข่งขันนานาชาติ หรือการคัดเลือกตัวนักกีฬา   
เพ่ือการแข่งขันต่างประเทศ จะต้องขอการรับรองก่อนการแข่งขันล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน 

  ผู้จัดฯ ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม “ใบขอการรับรองคะแนนเฉลี่ยเพ่ือจัดการแข่งขัน”  
พร้อมค่ารับรองฯ แล้วส่งมายังเลขาสมาคมฯ หรือฝ่ายคะแนนเฉลี่ยสมาคมฯ 

  แจ้ง  ชื่อ  ท่ีอยู่ / สถานท่ีติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการแจ้งผลการ
รับรองฯ 

  หากมีการแจ้งขอรับรองซ้ำซ้อนจะถือเอาวันท่ีประทับตราไปรษณีย์ หรือ Fax  เป็นสำคัญ 
  การจะส่งใบประชาสัมพันธ์การแข่งขันออกประชาสัมพันธ์  ให้ใบประชาสัมพันธ์น้ันได้รับการประทับตรา

การรับรองการแข่งขันให้เรียบร้อยก่อน 
 

รายการแข่งขันท่ีได้รับการรับรองแล้ว 
  รายการแข่งขันท่ีได้รับการรับรองแล้ว จะบันทึกอยู่ในตารางการแข่งขันในครั้งต่อไปน้ี ซ่ึงการแข่งขันต่างๆ 

จะแจ้งให้ทราบทุกต้นเดือน 
 

การรายงานผลการแข่งขัน 
  เม่ือสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม“ใบรายงานผลการ

แข่งขัน” และเซ็นรับรองผลการแข่งขัน แล้วส่งมายังฝ่ายคะแนนเฉลี่ยสมาคมฯ โดยเร็วท่ีสุด 
  ใบรายงานผลการแข่งขัน ผู้จัดฯ ต้องให้นักกีฬาท่ีมีผลงานติดอันดับ 1 ถึง 2 มีผลงานถูกปรับคะแนนเฉลี่ย 

เซ็นชื่อรับรองผลการแข่งขันทุกคน 
 
 
 
 

การปรับคะแนนเฉล่ีย 
  การปรับคะแนนเฉลี่ย จะปรับทันทีท่ีจบการแข่งขัน   
  นักกีฬาท่ีมีผลงานจะต้องถูกปรับคะแนนเฉลี่ยตาม “กฎและระเบียบในการปรับคะแนนเฉลี่ย”          

ของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ค้นหาได้ท่ี  www.thaiba.org 

ข้ันตอนการจัดการแข่งขัน 

การปรับคะแนนเฉล่ีย - แจ้งผลการปรับคะแนนเฉล่ีย  



แจ้งผลการปรับคะแนนเฉล่ีย 
  การแจ้งผลการปรับคะแนนเฉลี่ย จะแจ้งให้ทราบทุกวันท่ี 1 ของทุกเดือน www. thaiba.org 

 
การทักท้วงผลการปรับคะแนนเฉล่ีย 
  การทักท้วงผลการปรับคะแนนเฉลี่ย ผู้ทักท้วงจะต้องให้ชมรมนักกีฬาโบว์ลิ่งต้นสังกัดแจ้งหรือทำเรื่อง  

ต่อฝ่ายคะแนนเฉลี่ยสมาคมฯ ถ้าเป็นสมาชิกตลอดชีพให้แจ้งหรือทำเรื่องด้วยตนเอง 
  การทักท้วงจะต้องไม่เกิน 15 วัน ของเดือนท่ีแจ้งผลการปรับคะแนนเฉลี่ยในเดือนน้ัน 

 
การแจ้งรายการแข่งขัน 
  รายการแข่งขันต่างๆ ท่ีได้รับการรับรองแล้ว จะแจ้งให้ทราบในตารางแข่งขันประจำเดือน 

 
 
 

  
 

 รางวัลท่ี 1  ต้ังแต่ 1  บาท � 100,000  บาท จ่าย 500 บาท 

 รางวัลท่ี 1  ต้ังแต่ 100,001 บาทข้ึนไป � 200,000  บาท จ่าย 2,000 บาท 

 รางวัลท่ี 1 (ระดับ Qualified) 

(รางวัลรวมทุกเกรด) 

100,000 บาทข้ึนไป � 200,000  บาท จ่าย 10,000 บาท 

 ระดับนานาชาติ (รางวัลรวมทุกเกรด) �   รางวัลต้ังแต่ 200,000 บาท ข้ึนไป จ่าย 20,000 บาท 

 
 
 
  
 1. สมาคมฯ จะจัดตารางส่งของแต่ละเดือนซ่ึงรวบรวมจากชมรมท่ีได้ส่งหนังสือรับรองไปยังชมรม

ต่างๆ และมอบให้สถานโบว์ลิ่งต่างๆ ประกาศให้ทราบ รายการท่ีได้รับการรับรองของแต่ละเดือน 
เพ่ือให้นักกีฬาทุกได้รับทราบและส่งให้ทุกชมรมได้รับทราบ 

 2. การปรับคะแนนแต้มเฉลี่ย สมาคมฯ จะจัดส่งให้กับชมรมต่างๆ ภายในต้นเดือนของทุกๆ เดือน 
 
 
 
 
 1. นักกีฬาท่ีลงแข่งขันในรายการ ซ่ึงไม่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ จะถูกปรับต้ังแต่ 4 พิน ข้ึนไป 
 2. นักกีฬาท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม และยังไม่มีแต้มเฉลี่ยของสมาคมในปี พ.ศ. ท่ีลงแข่งขันให้

ฝ่ายนายทะเบียน/แต้มเฉลี่ย ขอสมาคมฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม 
 3. นักกีฬาชาย – หญิง ท่ีแข่งขันจะไม่มีสิทธิรับรองรางวัลใดๆ ถ้าไม่แจ้งชื่อ / นามสกุลท่ีถูกต้อง 
 4. นักกีฬาท่ีแข่งขันไม่สมศักด์ิศรีและเป็นท่ีประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือคณะกรรมการจะต้องงด

การแข่งขันใน Tournament ท่ีตนแข่งขัน 1 ครั้ง 
 5. นักกีฬาท่ียังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก และแจ้งเท็จกับสมาชิกหลังจบรายการจะถูกปรับ 10 พิน ข้ึนไป 

บทลงโทษ 

อัตราการจ่ายค่ารับรองการแข่งขัน สำหรับการแข่งขัน 9 พิน – 10 พิน 

การปฏิบัติของสมาคม  สำหรับการรับรองการแข่งขัน 



 6. การลงโทษนักกีฬาท่ีไม่สมศักด์ิศรี การงด Tournament น้ัน ให้ใช้กับ Tournament ท่ีนักกีฬาลง
แข่งขัน 1 ครั้งต่อไป  ตัวอย่างเช่น   
Tournament of Champion  ครั้งท่ี 1 - งดครั้งต่อไป – 1 ครั้ง 
Thailand Open  ปี 2012 - งดปี 2013 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2012 - งดปี 2013 

   

  ท้ังนี้ช่ือนักกีฬาจะส่งไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือแจ้งบทลงโทษ เช่น เดียวกับนักกีฬาท่ี
ถูกลงโทษในกรณีต่างๆ 

   
หมายเหตุ 
 1. การแข่งขันทุกครั้ง ต้องขอรับรองคะแนนเฉลี่ย นายทะเบียน / คะแนนเฉลี่ย  สมาคมฯ เท่าน้ัน 
 2. เม่ือสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะต้องส่งผลการแข่งขันต่อ นายทะเบียน / คะแนนเฉลี่ย  

ทุกครั้ง 
 3. นักกีฬาต่างชาติท่ีสมัครสมาชิกของชมรมฯ หน่ึงชมรมใด ในสังกัดสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศ

ไทย และไม่สามารถนำคะแนนเฉลี่ยจากประเทศต้นสังกัดให้ประธานชมรมฯ น้ัน มีสิทธิกำหนด
คะแนนเฉลี่ยให้ในระดับแรก โดยให้ประธานชมรมฯ ทำหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียน/คะแนนเฉลี่ย
สมาคมฯ และสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการปรับข้ึนหรือลงตามความ
เหมาะสม 

   
 

 
 
 

 1. ในกรณีนักกีฬาสังกัดชมรมใดๆ ชมรมหน่ึง  ให้ประธานชมรม/รองเลขา/นายทะเบียน เป็นผู้ทำ
หนังสือเพ่ือขอรับรองการเดินทาง (แบบฟอร์มอยู่ใน www.thaitba.org) 

 2. ในกรณีเป็นนักกีฬาประเภทตลอดชีพ นักกีฬาสามารถทำหนังสือขอด้วยตนเอง หรือผ่าน Sponsor  
ของนักกีฬา หรือผ่านชมรมท่ีนักกีฬาสังกัดอยู่ ณ ปัจจุบัน 

 3. ขอให้นักกีฬาหรือชมรมทำหนังสือถึงสมาคมฯ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
 4. ในกรณีนักกีฬาอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อรับรอง 
 5. ในกรณีส่ง FAX เพ่ือขอรับการรับรอง ขอให้นักกีฬาเป็นผู้ส่งด้วยตนเอง และโทรเช็คเอกสารจาก

สมาคมฯ ก่อนการเดินทาง 
 

 
 
 
1. ในกรณีท่ีนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันโดยไม่แจ้งสมาคม ไม่มีหนังสือรับรองจากสมาคมฯ เม่ือเดินทางไปแล้ว  

และแจ้งกลับมาในกรณีฝ่ายจัดการแข่งขันขอหนังสือรับรอง หรือไม่อนุญาตให้แข่งขันต่อ สมาคมฯ ขอใช้
สิทธิท่ีจะไม่ออกหนังสือให้ และนักกีฬาจะมีบทลงโทษ 1 ปี ห้ามไม่ให้มีการแข่งขันใดๆ ภายใน – 
ต่างประเทศ 

2. ในกรณีนักกีฬายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม และมีการแจ้งเท็จโดยผ่าน Sponsor โดยต้ังใจหรือไม่
ต้ังใจ หรือโดยตัวแทนนักกีฬาเอง  สมาคมฯ จะไม่ออกหนังสือรับรองให้ในรายการแข่งขันท่ีนักกีฬาแจ้ง
ความเท็จ  สำหรับบทลงโทษจะอยู่ในดุลยพินิจของสมาคม เพ่ือพิจารณาเหตุผลประกอบ 

บทลงโทษ 

ข้อปฏิบัติในการขอรับรองคะแนนเฉล่ียเพ่ือเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ 



3. ในกรณีนักกีฬาผู้หน่ึงผู้ใด กระทำการขออนุญาต หรือส่งใบขออนุญาตต่อสมาคมฯ หากผู้กระทำน้ัน 
กระทำการผิดพลาด สมาคมฯจะไม่รับข้อชี้แจงใดๆ ท้ังสิ้น (ควรส่งเอกสารด้วยตนเอง) 

  
 
อ่ืนๆ  
 
 
1. กฎของการรับสมัครนักกีฬาต่างประเทศเป็นสมาชิกของชมรม 
      1:1  นักกีฬาพักอาศัยในประเทศไทย/มีภรรยาคนไทย 
      1:2  นักกีฬาประกอบอาชีพในประเทศไทย 
      1:3  มีหนังสือรับรองจากประเทศต้นสังกัด 
      1:4  เล่นลีคในชมรม 
      1:5 สมัครเป็นสมาชิกชมรมในสังกัดสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย 
2. การแข่งขันใดๆ หากมีชาวต่างประเทศลงแข่งขัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากประเทศต้นสังกัด ยกเว้นเป็น

สมาชิกของชมรมโดยมีคุณสมบัติตามข้อ 1 
3. ห้าม รับสมัครสมาชิกแก่นักกีฬาท่ีเดินทางมาเพ่ือแข่งขันในกิจกรรมท่ีจัดต้ังเป็นเฉพาะกาล 
4. หากชมรมใด ถูกร้องเรียนจากสมาคมประเทศต้นสังกัด โดยการกระทำของชมรมฯ ผิดต่อกฎข้อ 1, 2 และ

ข้อ 3  ชมรมจะต้องปิดการบริหารของชมรมทันที และหมดสิทธิในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 

อ่ืนๆ 


