ใบสมัครเข้าแข่งขันโบว์ลิ่ง
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ชั้น 4 เมเจอร์โบว์ล รัชโยธิน

ประธานการจัดงาน
คุณอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

ข้าพเจ้า.................................................................................................
สถานที่ติดต่อ.......................................................................................
โทร..................................................................................…………….
O ยินดีเข้าร่วมการแข่งขัน
- ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 20,000 บาท จานวน.…..............ทีม
- ทีมทั่วไป
ทีมละ 3,000 บาท จานวน.....…….......ทีม
- บริจาคเพื่อการกุศล...............…….....บาท
Oไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
- บริจาคเพื่อการกุศล...............…….....บาท
ข้าพเจ้าได้ชาระเงิน O ค่าสมัคร
O เงินบริจาค
รวมเป็นเงิน..............................บาท
(......................................................)
วิธีการชาระเงิน
O เงินสด จานวน..........…..........บาท
O เช็คเงินสด จานวน.................…....บาท สั่งจ่ายนาม
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
O โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย สาขาม.เกษตรศาสตร์ เลขที่ 069-2-24641-6
ขอส่งสาเนาเอกสารการโอนเงินมายังสมาคมโทรสาร 02-940-6579

นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
คุณกาธร เดชสกุลธร
คุณยรรยง ประเทืองวงศ์
คุณวนิดา อังศุพันธุ์

ลงชื่อ..................................................................…...................
(.............................................................................)
.................../................../.........................

ฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
โทร.02-940-6578 โทรสาร 02-940-6579
E-mail : nhc12th@gmail.com

รศ.วิจิตร วังใน
คุณวิรัช จันทรัศมี
คุณสกล มงคลธรรมากุล
คุณวัชรี จียาศักดิ์

คณะกรรมการดาเนินงาน
ฝ่ายหารายได้

คุณอนันต์ ดาโลดม
คุณลักขณา นะวิโรจน์
คุณวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
คุณไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย ดร.อาริญา สาริกะภูติ

ขอเชิญร่วม
การแข่งขันโบว์ลิ่ง

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดการแข่งขัน

คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์
คุณไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
คุณมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์ คุณดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์

รายได้สมทบกิจกรรมสมาคมฯ
และ สาธารณประโยชน์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม

คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์
คุณพรรณนีย์ วิชชาชู
คุณกฤชกมล ทองเพ็ง

รศ.จรรยา พุกกะเวส
คุณพวงผกา คมสัน
คุณสุนิสา บุญญะปฏิภาค

คุณเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
ฝ่ายประสานงานทั่วไป

คุณดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
คุณสร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
คุณสุรัตน์วดี สงแก้
คุณกาญจนา โยธารักษ์

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
เวลา 8.00 – 13.00 น.
ณ ชั้น 4 เมเจอร์โบว์ล รัชโยธิน
*****************

วัตถุประสงค์
1. หารายได้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมพืชสวนแห่งประเทศ
ไทยเพื่อพัฒนาวงการพืชสวนต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของสมาชิกและผู้มาร่วม
การแข่งขัน
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯและ
หน่วยงานต่างๆ

กาหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น.
พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 09.30 น.
แข่งขันรอบแรก
เวลา 12.00 น.
พิธีมอบของรางวัล

กติกาการแข่งขัน
1. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน ไม่จากัดเพศ และคะแนนเฉลี่ย
2. แข่งขันประเภทพินล้มเหลือคู่เป็นสไตรค์ เหลือคี่เป็น สแปร์
3. ถ้าโยนลูกตกรางลูกแรกจะได้ 5 สแปร์ โดยไม่ต้องโยน
ลูกที่สอง
4. การนับคะแนนอื่นๆ เหมือนการแข่งขันทั่วไป
5. จะถือคะแนนที่พินล้มรวม 3 คน ตัดสินการแข่งขัน กรณี
คะแนนรวมเท่ากันให้ถือคะแนนเกมสุดท้ายเป็นคะแนน
ตัดสิน
6. กติกาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันทั่วไป

ค่าสมัครการแข่งขัน

3. ประเภทบุคคล เกมเดี่ยวสูงสุด

ทีมกิตติมศักดิ์
ทีมทั่วไป

3.1 รางวัลชาย ชนะเลิศ เกมเดี่ยวสูงสุด
ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
อุปนายกสมาคมฯ
3.2 รางวัลหญิง ชนะเลิศ เกมเดี่ยวสูงสุด
ภญ.ดร.อาริญา สาริกะภูติ
กรรมการสมาคมฯ
4. รางวัลบู้บี้ประเภททีม
(คะแนนรวม 3 เกม ต่าสุด)
คุณพรรณนีย์ วิชชาชู
อุปนายกสมาคมฯ
5. รางวัลบู้บี้ประเภทบุคคล
(คะแนนรวม 3 เกม ต่าสุด)
คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์
เลขาธิการสมาคมฯ

ทีมละ 20,000 บาท
ทีมละ 3,000 บาท

ถ้วยรางวัลการแข่งขัน
1. ประเภททีม
1.1 รางวัลทีมชนะเลิศ
คุณอนันต์ ดาโลดม
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
1.2 รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
1.3 รางวัลทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2
คุณวิรัช จันทรัศมี
อุปนายกสมาคมฯ
2. ประเภทบุคคล 3 เกมรวมสูงสุด
2.1 รางวัลชาย ชนะเลิศ 3 เกม สูงสุด
คุณวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
2.2 รางวัลหญิง ชนะเลิศ 3 เกม สูงสุด
คุณลักขณา นะวิโรจน์
อุปนายกสมาคมฯ

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

