
 

  

 
               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  เรื่อง  การจดัการแข่งขันกีฬาลอนโบวลส์  กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 46   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี            รหัส 05-02      
               *********************************************** 

เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 46  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 38 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจึง
ก าหนดให้จัดการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ส ในการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 46 ด าเนินการ ดังนี้ 
 ข้อที่ 1 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
  1.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดการแข่งกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 
  1.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
 ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน 
  2.1 ทีม 2 คน  ชาย 
  2.2 ทีม 2 คน  หญิง 

2.3 ทีม 3 คน  ชาย 
  2.4 ทีม 3 คน  หญิง 
 ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วย  การจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 
 ข้อ 4. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 10 คน โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชาย 5 คน นักกีฬา
หญิง 5 คน โดยมีนักกีฬาผู้แทนประเทศไทย ตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยว่าด้วย 
การจัดการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 เป็นนักกีฬาชายไม่เกิน 1คน และนักกีฬาหญิงไม่เกิน 1 คน 

  4.1 ประเภททีม 2คน ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งได้ประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละทีมมีนักกีฬา 2 คน โดยไม่มี
นักกีฬาส ารอง 

  4.2 ประเภททีม 3 คน ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งได้ประเภทละ 1 ทีม โดยไม่มีนักกีฬาส ารอง 
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4.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วยผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน     
     2 คน 

 ข้อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน 
  5.1 การแข่งขันจนถึงรอบ 4 ทีมสุดท้ายให้แบ่งออกเป็น 2 สาย (A,B) และให้ในแต่ละสายด าเนินการแข่งขัน
แบบพบกันหมด  ทีมล าดับที่ 1 ของสาย เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ทีมล าดับที่ 2 , 3 ของสายแข่ง PLAY- OFF ผู้ชนะเข้ารอบ 4 
ทีมสุดท้าย เป็นล าดับที่ 2 ของสาย 
  5.2 รอบรองชนะเลิศ จากผลการแข่งขันจัดล าดับ 
   ทีมล าดับที่ 1 สาย A พบทีมล าดับที่ 2 สาย B  
   ทีมล าดับที่ 1 สาย B พบทีมล าดับที่ 2 สาย A 
  5.3 รอบชิงชนะเลิศ 
   ผู้ชนะรอบรองชนะเลิศ ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ   
   ผู้แพ้ ได้ล าดับที่ 3 ร่วมกัน 
  5.4 การจับฉลากแบ่งสาย จับคร้ังเดียว 
  5.5 คะแนนในการแข่งขัน ให้ทุกประเภทใช้คะแนนการแข่งขัน ดังนี้ 
   5.5.1 ในรอบที่มาการแข่งขันในระบบแบ่งสายให้ใช้การแข่งขัน 12 เอนส์  (ENDS) ฝ่ายไหน
คะแนนมากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ 
   5.5.2 ในรอบที่มีการแข่งขันในระบบแพ้คัดออกให้ใช้การแข่งขัน 15 เอนส์ (ENDS) ฝ่ายไหน
คะแนนมากที่สุด เป็น ฝ่ายชนะ 
  5.6 ให้จัดการแข่งขันเรียงล าดับ ให้เสร็จสิ้นจนทราบผลชนะเลิศเป็นรายประเภท โดยเร่ิมจากประเภททีม 2 
คน ต่อ ด้วยประเภททีม 3 คน แข่งขันเป็นประเภทสุดท้าย 
  5.7 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น 
 ข้อ 6. ก าหนดการแข่งขัน 
  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขัน และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
 ข้อ 7. ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  7.1 ชุดแข่งขัน  
   7.1.1 ให้ผู้แข่งขันทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมือนกันทั้งทีม โดยเป็นชุดกีฬาหรือชุด
สุภาพและต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือ กติกาของสมาคมกีฬาลอนโบวส์สแห่งประเทศไทย 
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   7.1.2 ห้ามผู้เข้าร่วมแข่งทุกคนสวมกางเกงยีนส์หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ (กางเกง
ทรงยีนส์) หรือกางเกงขาสั้นและห้ามสวมร้องเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าแตะ (รองเท้ารัดสัน) ลงท าการ
แข่งขันโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นกรณีพิเศษ 
   7.1.3 เสื้อที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสวมลงท าการแข่งขันต้องพิมพ์หรือปักชื่อสถาบันต้นสังกัดที่ด้านหลัง 
โดยมีขนาดให้มองเห็นอย่างเด่นชัด และต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
   7.1.4 เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนที่ลงท าหน้าที่ในขณะแข่ง ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในลักษณะ
เดียวกัน กับข้อ 7.1.2 และ 7.1.3 โดยอนุโลม และห้ามใช้เสื้อสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
  7.2 อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่
สมาคมกีฬาลอนโบวส์สแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
 ข้อ 8. ข้อการปฏิบัติในการแข่งขัน 
  8.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน  กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

8.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนก าหนด เวลา  
แข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที ในทุกประเภท 
  8.3 ในประเภททีม 2 คน และทีม 3 คน สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เล่น สลับต าแหน่งได้เมื่อจบการแข่งขันนั้น ๆ 
โดยการเปลี่ยนตัวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกคร้ัง 
  8.4 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  8.5 ผู้เข้าแข่งขันประเภทหรือทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
หรือไม่ลงท าการแข่งขันตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือค าสั่งกรรมการผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้ และตัดสิทธิออก
จากการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายงานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้นตามสมควรแก่กรณีและหากเห็นว่าไม่มีเพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
  8.6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ใน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น ตามสมควร แก่กรณีและหากเห็นว่าไม่
เพียงพอให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 
 ข้อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริม
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 ข้อ 10. การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามหมวด 11 และหมวด 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 



      -4- 
ข้อ 11. รางวัลการแข่งขัน 

  ให้สถาบันเจ้าภาพ จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามที่เข้าร่วมการแข่งขันจริง ดังนี้ 
  รางวัลที่ 1 เหรียญทอง  พร้อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน  พร้อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร 
 ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ใน
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจนัยชี้ขาด 
 ข้อ 13. ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศให้คณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย รักษาการตามประกาศนี้ 
   
                                ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561   
 

                                                                                                 
                      (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
                             ประธานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  คร้ังที่ 46 
      
 
 
 
 

 


