
ระเบียบการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร - ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดระนอง 

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

1. สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย 
    นายกสมาคมฯ  นายสมพันธ์ จารุมิลินท 
    เลขาธิการฯ   นางสุวลัย ศัตรูล้ี 
    สถานท่ีติดต่อ   210/95 ถนนพฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
    โทร. 02 – 321 2310, 02 – 321 4591  
    โทรสาร 02 – 321 9624 
 
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
    ประธานฝ่ายกีฬาโบว์ล่ิงของจังหวัดเจ้าภาพ    ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย    รองประธานกรรมการ 
    ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละจังหวัดท่ีส่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ 1 คน กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง      กรรมการ 
    บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง      กรรมการเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค 
    ผู้แทนสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย    ประธานกรรมการ 
    ผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพ 1 คน      กรรมการ 
    ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย 1 คน     กรรมการ 
    บุคคลท่ีสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทยแต่งต้ัง 1 คน   กรรมการและเลขานุการ  
 
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

4.1  ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบันและประกาศเพิ่มเติม 
4.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน การวินิจฉัยในกรณีนั้นๆ ให้เป็น

หน้าท่ีของผู้แทนสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายกีฬาโบว์ล่ิงจังหวัดเจ้าภาพ 
เป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

      
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550      

5.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย โดยมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนสมาชิกสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย ประจ าปีท่ีมีการแข่งขันนั้น   
 



  

5.3  
 

แต่ละทีมจะมีนักกีฬาทีมชาติได้ไม่เกิน 2 คน (นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ในกรณีนี้ให้ถือเป็นทีมชาติ         
ยกเว้นนักกีฬาเยาวชนชุด Asian School ไม่ถือเป็นทีมชาติ) 

5.4 นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไป) 
 

6. ประเภทการแข่งขัน 
    ประเภทบุคคลและประเภททีม รวม 9 ประเภท โดยแบ่งเป็น ชาย 5 ประเภท และหญิง 4 ประเภท ดังนี้ 
 

1. ประเภทชายเด่ียว 1. ประเภทหญิงเด่ียว 
2. ประเภทชายคู่  2. ประเภทหญิงคู่ 
3. ประเภททีมชาย 3 คน 3. ประเภทคะแนนรวมหญงิ (ออล-อีเว้นท์) 
4. ประเภทคะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์) 4. ประเภทมาสเตอร์บุคคลหญิง 
5. ประเภทมาสเตอร์บุคคลชาย   

    

7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ควบคุมทีม 
    แต่ละจังหวัดมีสิทธิส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน 2 ทีม คือ ทีมชาย 1 ทีม และทีมหญิง 1 ทีม 
    แต่ละทีมประกอบด้วย  นักกีฬาชายทีมละ  4 คน       

ผู้ควบคุมทีมชาย   1 คน 
ผู้ฝึกสอนทีมชาย   1 คน 
 

    นักกีฬาหญิงทีมละ  2 คน 
    ผู้ฝึกสอนทีมหญิง   1 คน  
       

8. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
8.1 ระดับภาค (ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค) แต่ต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตาม

ระยะเวลาท่ี กกท. ก าหนด 
8.2 ระดับชาติ จ านวนทีมท่ีแข่งขันท้ังหมด 20 ทีม คือทีมชาย 10 ทีม และทีมหญิง 10 ทีม จัดให้มี

การแข่งขันทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม รวม 9 ประเภท แบ่งออกเป็นชาย 5 ประเภท และ
หญิง 4 ประเภท รายละเอียดดังนี้ 

   1. ประเภทชายเด่ียว   1. ประเภทหญิงเด่ียว 
       2. ประเภทชายคู่    2. ประเภทหญิงคู่ 
       3. ประเภททีมชาย 3 คน   3. ประเภทคะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์) 
       4. ประเภทคะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์) 4. ประเภทมาสเตอร์บุคคลหญิง 
       5. ประเภทมาสเตอร์บุคคลชาย    

 8.2.1 ประเภทเด่ียว แข่งขันรวม 3 เกมติดต่อกัน ให้นักกีฬาแต่ละจังหวัดลงแข่งขันท้ังหมด             
โดยก าหนดให้มีนักกีฬาจังหวัดเดียวกัน 2 คนต่อหนึ่งเลน แต่ละเกมให้คู่เลนไม่ซ้ ากัน 
การย้ายเลนแต่ละเกมให้นักกีฬาท่ีอยู่เลนเดียวกันไปเลนทางขวามือถัดไปท้ังหมด ใน
กรณีท่ีเลนแข่งขันมีไม่พอกับจ านวนนักกีฬา ให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบ นักกีฬา
จากจังหวัดหนึ่งก าหนดให้แบ่งออกเป็นอย่างน้อย 2 รอบ 

8.2.2 ประเภทคู่ แข่งขันรวม 3 เกมรวด ให้แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาแข่งขันไม่เกิน 3 ทีม (ชาย 
2 ทีม, หญิง 1 ทีม) ให้แข่งขันทีมละเลนแต่ละเลนใช้คู่เลนไม่ซ้ ากัน การย้ายเลนแต่ละ
เกมให้นักกีฬาอยู่คู่เลนเดียวกันย้ายไปท่ีเลนทางขวามือถัดไปท้ังหมด ในกรณีท่ีเลน



  

แข่งขันไม่พอกับจ านวนนักกีฬาให้แบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบ นักกีฬาจากจังหวัดหนึ่ง
ก าหนดให้แบ่งการแข่งขัน ออกเป็นอย่างน้อย 2 รอบ 

8.2.3 ประเภททีม 3 คน (เฉพาะนักกีฬาชาย) แข่งขันรวม 3 เกม แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม (ชาย 1 ทีม) ก าหนดให้แข่งขันทีมละเลน แต่ละเกมนักกีฬาท่ีอยู่
เลนเด่ียวกันย้ายไปท่ีเลนขวามือถัดไปท้ังหมด  

8.2.4 ประเภทคะแนนรวม (ออล-อีเว้นท์)  
ส าหรับนักกีฬาชาย น าคะแนนรวม 9 เกม จากการแข่งขันประเภทเด่ียว, ประเภทคู่ 
และประเภททีม 3 คน ผู้แข่งขันที่ท าคะแนนรวมได้สูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับรางวัล
และผู้ท่ีท าคะแนนรวมสูงสุดชาย 8 คน จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในประเภทมาสเตอร์
บุคคลชายเพื่อชิงแชมป์เปี้ยนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ส าหรับนักกีฬาหญิง น าคะแนนรวม 6 เกม จากการแข่งขันประเภทเด่ียวและประเภทคู่           
ผู้แข่งขันที่ท าคะแนนรวมได้สูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับรางวัลและผู้ท่ีท าคะแนนรวม
สูงสุดหญิง 6 คน จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในประเภทมาสเตอร์บุคคลหญิง เพื่อชิงแชมป์
เป้ียนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

8.2.5 ประเภทมาสเตอร์ บุคคลชิงแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผู้แข่งขันท่ีเข้ารอบ (ชาย 8 
คน/หญิง 6 คน ตามข้อ 8.2.4 ก าหนดการแข่งขัน 5 เกม โดยแข่งขันแบบพบกันหมด 
คนละ 1 เกม ใช้วิธีนับคะแนนพินล้มรวมกับโบนัส ผู้ท่ีชนะ ได้รับคะแนนโบนัส 10 
คะแนน / หากคะแนนเสมอกัน ได้รับคะแนนโบนัส คนละ 5 คะแนน และต้องแข่งขัน
ตามตารางแข่งขันสากลว่าด้วยเรื่องของการแข่งขันพบกันหมด จังหวัดท่ีมีนักกีฬา
เข้ารอบเกินกว่า 1 คน นักกีฬาของจังหวัดนั้น จะต้องถูกก าหนดให้แข่งขันพบกันให้
เสร็จส้ินภายในวันแรกของการแข่งขันประเภทนี้ โดยอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันท่ีจะจัดหรือเปล่ียนแปลงเลขหมายประจ าตัวของนักกีฬาจังหวัดนั้น 
เพื่อให้นักกีฬาได้แข่งขันพบกันในวันแรกของการแข่งขันตามข้อบังคับข้างต้นในวันท่ี 2 
ของการแข่งขัน เมื่อแข่งขันไปครบ 5 เกมแล้ว จะพบกันในระบบเรียงอันดับ 
(Position) อีก 1 เกม นักกีฬาท่ีท าคะแนนรอบสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้ได้เป็นอันดับ 
1, อันดับ 2 และอันดับ 3 ตามล าดับ   

  

9. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
    9.1 คะแนนเสมอกัน 

9.1.1 ประเภทเด่ียว ประเภทคู่ ประเภททีม 3 คน และประเภทคะแนนรวม (ออล-อีเว้นท์) หากมี
คะแนนเสมอกันให้รับรางวัลร่วมกันในต าแหน่งท่ีเสมอกันนั้น 

9.1.2 กรณีคะแนนเสมอกันในอันดับท่ี 8 ของประเภทชาย และอันดับท่ี 6 ของประเภทหญิง           
ในการแข่งขันประเภทคะแนนรวมบุคคล (ออล-อีเว้นท์) ให้ผู้ท่ีมีคะแนนเสมอกันนั้นโยน        
คนละ 1 ลูกถ้ายังเสมอกันอีกให้แข่งขันจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 

9.1.3 การแข่งขันประเภทมาสเตอร์ รอบรองชนะเลิศ หากคะแนนเสมอกันนั้นแข่งขันใหม่โยน        
คนละ 1 ลูกถ้ายังเสมอกันอีกให้แข่งขันจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 

    9.2 การซ้อมโยนก่อนลงมือแข่งขัน 
9.2.1 ประเภทเด่ียว และประเภทคู่ ให้ฝึกซ้อม  3 นาที 
9.2.2 ประเภททีม 3 คน  ให้ฝึกซ้อม  5 นาที 

 



  

   9.3 การรายงานตัวนักกีฬา 
นักกีฬาต้องรายงานตัวด้วยตนเองก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที โดยใช้นาฬิกาสนามแข่งขันเป็น         
มาตรฐาน ผู้ท่ีมารายงานตัวช้ากว่าท่ีก าหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในประเภทนั้นๆ 

    9.4 การขึ้นโยนผิดเลน 
ในกรณีท่ีนักกีฬาขึ้นโยนผิดเลน ในเฟรมใดเฟรมหนึ่ง ให้ยกเลิกผลคะแนนเฟรมนั้นแล้วขึ้นโยนใหม่       
ในเลนท่ีถูกต้อง แต่ถ้านักกีฬาท้ังคู่โยนผิดเลนเกินกว่า 1 เฟรม (นักกีฬาคนแรกขึ้นไปโยนในเฟรม           
ต่อไป) แล้วให้ด าเนินการแข่งขันไปจนจบเกม 

    9.5 นักกีฬาท่ีขึ้นโยนช้า 
เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นแล้ว นักกีฬาจะต้องขึ้นโยนสลับเลนติดต่อกันไปจนจบเกม ห้ามหน่วงเหนี่ยวเวลา
ให้ช้าลง เล่น ใช้เวลาเช็ดลูกโบว์ล่ิงนานเกินควร หรือแต่งรูนิ้วลูกโบว์ล่ิงขณะเมื่อถึงเวลาต้องขึ้น โยน
หรือไม่โยนเพื่อรอคู่ต่อสู้เก็บสแปร์หรือสปล้ิทก่อน ฯลฯ จะท าให้เกิดความล่าช้าในกรณีเช่นนี้         
นักกีฬาผู้นั้นจะได้รับการตักเตือนครั้งแรก จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยบัตรสีขาว เตือนครั้งท่ี         
2 ด้วยบัตรสีเหลือง และหากยังฝ่าฝืนเป็นครั้งท่ี 3 จะได้รับบัตรสีแดง โดยลงโทษให้คะแนนท่ีโยนใน         
เฟรมท่ีมีการได้รับบัตรสีแดงนั้น เป็น 0 (ศูนย์) คะแนน และจะลงโทษเช่นนี้ไปทุกครั้ง หากยังฝ่าฝืน          
เป็นครั้งท่ี 4,5,6 ฯลฯ ของการแข่งขันประเภทนั้น 

         หมายเหตุ การลงโทษมีผลต่อเนื่องในการแข่งขันแต่ละประเภทนั้น 

    9.6 ลูกโบว์ล่ิง 
9.6.1 ไม่จ ากัดจ านวนลูกโบว์ล่ิงท่ีจะใช้ในการแข่งขัน แต่น าออกมาวางใช้ในขณะแข่งขันได้ครั้งละไม่                   

เกิน 2 ลูก 
9.6.2 ลูกโบว์ล่ิงท่ีใช้ในการแข่งขันจะต้องมีความแข็งของผิวบอลล์ไม่น้อยกว่า 72 ดูโรมิเดอร์ 
9.6.3 ห้ามน าวัตถุใดๆ ติดอยู่ในลูกโบว์ล่ิงหรือท่ีผิวบอลล์ เว้นไว้แต่จะเป็นส่ิงท่ีใช้ส าหรับเปล่ียนแปลง    

ขนาดของสแปน หรือวัตถุอื่นที่ไม่เข้ากันกับวัสดุเดิมท่ีใช้ในการผลิตลูกโบว์ล่ิง 
9.6.4 ห้ามท าการขัดผิวบอลล์ให้เป็นรอยทางวิ่งของลูกโบว์ล่ิงด้วยวิธีใดๆ ท้ังส้ิน หากฝ่าฝืนคะแนนจะ 

เป็นโมฆะ 
9.6.5 นักกีฬาจะต้องน าลูกโบว์ล่ิงมารับการตรวจสอบและช่ังน้ าหนักจากเจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

จัดการแข่งขันหมดทุกลูก กรณีท่ีนักกีฬาใช้ลูกโบว์ล่ิงท่ีมิได้รับการตรวจสอบลงแข่งขัน คะแนน     
ของผู้แข่งขันในประเภทนั้นจะเป็นโมฆะทันที 

9.6.6 กรณีผู้แข่งขันประสงค์จะเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือแต่งรูลูกโบว์ล่ิง หลังจากท่ีรับการตรวจสอบ      
แล้วจะต้องน ามาให้กรรมการจัดการแข่งขันช่ังน้ าหนักใหม่ว่าถูกต้องแล้ว จึงน าไปใช้แข่งขันได้ 

9.7 ลูกท่ีนับได้คะแนน/ไม่นับได้คะแนน 
9.7.1 พินท่ีถูกปะทะตกจากเลน แล้วกระดอนกลับมาชนพินบนเลนล้มลง นับได้คะแนน 
9.7.2 พินท่ีล้มลงเพราะโดนเครื่องจับพินชน ไม่นับคะแนน 
9.7.3 เมื่อปล่อยลูกโบว์ล่ิงหลุดจากมือไปแล้ว ผู้โยนพบว่าพินต้ังไม่ครบจ านวนหรือมีพินล้มโดยไม่มี      

ผู้อื่นทักท้วงเห็นเป็นพยาน นับได้คะแนน 
9.7.4 ขณะท่ีก าลังก้าวเดินไปโยน แล้วมีผู้อื่นเห็นว่าพินต้ังไม่ครบ หรือมีพินล้มแต่ไม่ทักท้วงหรือเรียก      

ไม่ทัน และผู้ท่ีเห็นการนั้นได้แจ้งให้อีกบุคคลเห็นเป็นพยายานด้วยไม่นับคะแนน 
9.7.5 ขณะท่ีปล่อยลูกโบว์ล่ิง และมีเหตุบังเอิญลูกโบว์ล่ิงหลุดจากมือตกลงบนแอ็ปโพร์ชแต่เก็บได้ทัน      

ก่อนถงึเส้นฟาล์ว ไม่นับได้คะแนน แต่ลูกโบว์ล่ิงเลยเส้นฟาล์วเข้าไปในเลนนับได้คะแนน 



  

9.8 พินเล่ือนจากท่ีต้ังเดิม 
9.8.1 พินท่ีเล่ือนจากท่ีต้ังเดิม เนื่องจากแรกปะทะของลูกโบว์ล่ิง หรือโดนพินอื่นชนหลังโยนลูกแรก    

ไปแล้ว แต่เครื่องจับพินได้ ให้คงไว้เหมือนเดิม 
9.8.2 พินท่ีเล่ือนจากท่ีต้ังเดิม แต่เครื่องจับพินไม่ได้ ให้คงพินนั้นใหม่ บนที่ต้ังเดิมของพินนั้น ก่อนท่ีจะ    

ถูกเล่ือนออกไป 
9.8.3 พินท่ีเล่ือนจากท่ีต้ังเดิม เพราะความบกพร่องของเครื่องต้ังพิน นักกีฬาจะขอให้รีเซ็ทเพื่อต้ังใหม่    

ได้ 1 ครั้ง ยกเว้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นหากพิสูจน์ได้ว่าไม่
สามารถ แก้ไขเครื่องจับพินท่ีบกพร่องนั้นได้ 

9.9 ข้อห้ามระหว่างการแข่งขัน 
9.9.1 ห้ามผู้แข่งขันสูบบุหรี่ หรือกินอาหารหรือเสพเครื่องด่ืมมึนเมาหรือเครื่องด่ืมท่ีเสริมพลังงานทุก    

ชนิด อนุญาตให้ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์เจือปนและไม่ใช่เป็นอาหารด้วย และห้ามน าเข้า    
ในบริเวณการแข่งขัน 

9.9.2 ห้ามใช้วัสดุ เช่น แป้งผง ยางไม้ หินขัด ฯลฯ ทาท่ีร้องเท้าหรือแอ็ปโพร์ชอย่างเด็ดขาด ผู้ท่ีใช้แป้ง     
ผงหรือแป้งผืดทานิ้วมือ ให้วางไว้ด้านหลังบริเวณการแข่งขัน และห้ามใช้รองเท้าท่ีมิใช่รองเท้า     
เฉพาะของนักกีฬาโบว์ล่ิง ซึ่งอาจครูดและเปล่ียนสภาพปกติของแอ็ปโพร์ชได้ 

9.9.3 ห้ามผู้เข้าแข่งขันกล่าวค าหยาบคายหรือสบถ สาบาน หรือส่งเสียงดัง หรือแสดงกริยาไม่สุภาพ    
ขณะท าการแข่งขัน หากได้รับการตักเตือนจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้ว 2  ครั้ง        
และยังฝ่าฝืนอีกจะถูกลงโทษให้คะแนนในเฟรมนั้นเป็น 0 (ศูนย์) คะแนนทันที 

9.9.4 ในกรณีท่ีนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎ จะถูกตักเตือนจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 2 ครั้ง      
หากฝ่าฝืนจะถูกให้ออกจากการแข่งขันทันที 

 

  10. การประชุมผู้จัดการทีม 
การประชุมผู้จัดการทีมจะต้องมีผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน 

หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาต
ให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬา
แห่งประเทศไทยทราบต่อไป  

11. การแต่งกายชุดแข่งขันของนักกีฬา 
ผู้เข้าแข่งขันของแต่ละจังหวัด จะต้องแต่งกายตามฟอร์มท่ีก าหนดขึ้นเหมือนกันท้ังทีม เส้ือแข่งขัน

สามารถใช้เส้ือคอปกหรือเส้ือคอกลมก็ได้ และมีแขนเส้ือ (ห้ามใช้เส้ือแขนกุด) โดยต้องมีสีพื้นฐานแบบสุภาพ 
บริเวณอกเส้ือปัก ช่ือ - นามสกุล บริเวณด้านหลังเส้ือปักหรือสกีนช่ือจังหวัดท่ีสังกัดเป็นภาษาไทยเท่านั้น ท่ีไหล่
เส้ือด้านหลังจะปักช่ือ - นามสกุลอีกก็ได้ นักกีฬาชายไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์หรือกางเกงขาส้ัน นักกีฬา
หญิงจะใช้กางเกงขายาว กางเกงขาส้ันหรือกระโปรงก็ได้แต่ต้องเหมือนกันท้ังทีม ไม่อนุญาตให้ใช้กางเกงยีนต์ 
อนุโลมให้ใช้กางเกงสามส่วนได้ ชุดแข่งขันของนักกีฬาจะมีเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อัน
เป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขันหรือช่ือจังหวัด ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว อนึ่ง ชุดท่ี
ใช้ในการแข่งขัน “ห้าม” น าตราหรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่
และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัดหรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
  1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
  2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่เกินจ านวน 1 แถว 



  
 

12. มารยาทในการแข่งขัน 
12.1 เมื่อเริ่มต้นแข่งขันในเฟรมแรก ให้ผู้แข่งขันที่อยู่เลนขวามือ เป็นผู้โยนก่อนเสมอไปและเดินสลับ

ต้องไม่เดินอ้อมเลนทุกครั้งไป 
12.2 การแข่งขันประเภทคู่ หรือประเภททีม ผู้แข่งขันคนแรกจะขึ้นโยนเฟรมต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ          

ผู้แข่งขัน คนสุดท้ายของทีมตนเองได้โยนลูกแรกแล้ว 
 

13. การประท้วง 
13.1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาโบว์ล่ิงให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
13.2 การประท้วงทางเทคนิค ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสหพันธ์กีฬาโบว์ล่ิงระหว่างประเทศ (FIQ) 

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย 
ประธานฝ่ายกีฬาโบว์ล่ิงจังหวัดเจ้าภาพ และผู้จัดการทีมอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป 

13.3 การประท้วงใดๆ จะกระท าโดยผู้จัดการ หรือตัวแทนจังหวัดเท่านั้น 
13.4 การประท้วงเกี่ยวกับการนับคะแนนผิด ระหว่างท าการแข่งขันให้แจ้งด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบในการแข่งขัน การประท้วงเกี่ยวกับการนับคะแนนรวมผิดหลังจากประกาศผลการ
แข่งขันเป็นทางการ ให้ท าลายลักษณ์อักษรภายใน 30 นาที และต้องก่อนพิธีมอบรางวัลการ
แข่งขันประเภทท่ีต้องการประท้วง 
 

14. คุณสมบัติของผู้ตัดสิน 
       ใช้ผู้ตัดสินท่ีผ่านการจัดการอบรมจากสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย
ท่ีได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาโบว์ล่ิงแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือใช้การกีฬาแห่งประเทศไทยแต่งต้ังให้
ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสิน 

การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่
โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
 

15. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น 
15.1 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น 

 15.1.1 เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
 15.1.2 เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นสูง 
 15.1.3 เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 15.1.4 เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ  

และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 15.1.5 อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
   

15.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 15.2.1 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมแข่งขันและปฏิบัติ        

หน้าท่ีในฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
 15.2.1 ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกีฬาได้เหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมาก

ท่ีสุด ถ้าเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ 



  

 15.2.3 เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้องบังคับสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 15.2.4 อื่นๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน 
 
16. รางวัลการแข่งขัน 
       ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2550  
       รางวัลท่ี 1  เหรียญชุบทอง พร้อมใบประกาศนียบัตร 
       รางวัลท่ี 2  เหรียญชุบเงิน พร้อมใบประกาศนียบัตร 
      รางวัลท่ี 3  เหรียญชุบทองแดง พร้อมใบประกาศนียบัตร 

รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 
          รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 
 
17. จ านวนเหรียญรางวัลการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
       รายการท่ีแข่งขัน   จ านวน 9 รายการ 
 เหรียญชุบทอง   จ านวน 13 เหรียญ ประกาศนียบัตร 13 ใบ 
 เหรียญชุบเงิน   จ านวน 13 เหรียญ ประกาศนียบัตร 13 ใบ 
 เหรียญชุบทองแดง  จ านวน 13 เหรียญ ประกาศนียบัตร 13 ใบ 
          หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                         ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
18. พิธีมอบเหรียญรางวัล 

18.1 ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันหรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัดและการแต่งกายของ
นักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

18.2 พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
 
19. ก าหนดการแข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 18 – 24 มีนาคม 2560 
 

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



  

ก าหนดการแข่งขันโบว์ลิ่ง  
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์”  

ณ จังหวัดระนอง 
ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2560 

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

วันที่ 18 มีนาคม 2560   
เวลา 10.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม 
 - ฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ 
   
   

วันที่ 19 มีนาคม 2560   
เวลา 10.00 น. - แข่งขันประเภทเด่ียวชาย 
   
   

วันที่ 20 มีนาคม 2560   
เวลา 10.00 น. - แข่งขันประเภทเด่ียวหญิง 
   
   

วันที่ 21 มีนาคม 2560   
เวลา 10.00 น. - แข่งขันประเภทคู่ชาย 
   
   

วันที่ 22 มีนาคม 2560   
เวลา 10.00 น. - แข่งขันประเภทคู่หญิง 
   
   

วันที่ 23 มีนาคม 2560   
เวลา 10.00 น. - แข่งขันประเภทคู่ทีม 3 คนชาย 
   
   

วันที่ 24 มีนาคม 2560   
เวลา 10.00 น. - แข่งขันประเภทมาสเตอร์ชาย และหญิง 

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


