
คะแนนรวมบุคคลสูงสุด

ทีมกิตติมศักดิ์และทีมทั่วไป

ทีมมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ทีมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ทีมประถมศึกษาปีที่ 4-6

ทีมประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชนะเลิศ  รับถ้วยรางวัล ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ชนะเลิศ  รับถ้วยรางวัล ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส 
 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์
 รองผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา 
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ชนะเลิศ  รับถ้วยรางวัล คุณวิโรจน์  ศิริธนาศาสตร ์
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล คุณกัณฑพล  อนันต์ลักษณ์การ
 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล มิสรุ่งรัตน์  กมลศิริประเสริฐ
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ชนะเลิศ  รับถ้วยรางวัล นายชาญณรงค์ หงษ์สุวรรณ 
 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล คุณอิทธิพล  คัมภูพันธ์ุ
 อุปนายกนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล มิสสุดาวดี  จตุรงควาณิช 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ชนะเลิศ  รับถ้วยรางวัล มาสเตอร์ปริวัตร  โวหาร 
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล มาสเตอร์ภูมิชนะ  เกิดพงษ ์
 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล มิสดวงดาว  ทุมเมืองปัก
 หัวหน้าแผนกการเงิน

ชนะเลิศ  รับถ้วยรางวัล มาสเตอร์ทองบัน  ทำาโยธา
 หัวหน้าสำานักผู้อำานวยการ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล มิสจิราภรณ์  จิตธรรม  
 หัวหน้าฝ่าย English Program

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล มิสอภิปรียาศ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 
 หัวหน้าแผนกธุรการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจน 
 ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง 
 สัมพันธภาพและความสามัคคีต่อกัน
2. เพื่อหารายได้สมทบกองทุนบำาเหน็จบำานาญครูเกษียณโรงเรียน 
 อัสสัมชัญสมุทรปราการ
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและนักเรียนปัจจุบัน

�	ทีมกิตติมศักดิ์และทีมทั่วไป
 เฉพาะศิษย์เก่า คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป
�	ทีมมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 เฉพาะนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4-6
�	ทีมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 เฉพาะนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1-3
�	ทีมประถมศึกษาปีที่ 4-6
 เฉพาะนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.4-6
�	ทีมประถมศึกษาปีที่ 1-3
 เฉพาะนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.1-3

วัตถุประสงค์

ประเภทการแข่งขัน

�	การแข่งขันระบบคู่สไตร์ค - คี่สแปร์
�	ผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละ 3 คน (ไม่จำากัดเพศ) เล่นคนละ 2 เกม 
�	เป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกและการกุศล เพียงท่านโยนลูกให ้
 พินล้มเท่านั้น
 ถ้าพินล้ม จำานวนคู่ (2, 4, 6, 8, 10 พิน) คิดคะแนนแบบสไตร์ค
 ถ้าพินล้ม จำานวนคี่ (1, 3, 5, 7, 9 พิน) คิดคะแนนแบบสแปร ์
 ไม่มีการเก็บสแปร์
�	กติกาการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันทั่วไป  
 การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นอันสิ้นสุด

กติกาการแข่งขัน

เวลา 07.45 น. เป�นต�นไป
ณ Blu-O Rhythm & Bowl @ Mega Bangna 

2018

จัดโดยสมาคมศิษย�เก�าอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเร�ยนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ACSP FAMILY
BOWLING

2019
  วันอาทิตย�ที่  16  มิถุนายน  2562 / ป.1-ป.3 
  วันอาทิตย�ที่  23  มิถุนายน  2562 / ป.4-ป.6
  วันอาทิตย�ที่    7   กรกฏาคม 2562 / ม.4-ม.6
  วันอาทิตย�ที่  14  กรกฏาคม  2562 / ม.1-ม.3

เวลา 07.45 เป�นต�นไป

จัดโดยสมาคมศิษย�เก�า
โรงเร�ยนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ณ blu o rhythm & bowl 
@ Mega Bangna 
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ACSP FAMILY BOWLING

รายชื่อสมาชิกในทีม

สมัครแข่งขันประเภท

สถานที่การแข่งขัน

รายชื่อสมาชิกในทีม

สมัครแข่งขันประเภท

ข้าพเจ้า.................................................................................................... 

ผู้ปกครองนักเรียน......................................................................................

ชั้น..........................................โทร..................................................................

ข้าพเจ้า.................................................................................................... 

ผู้ปกครองนักเรียน......................................................................................

ชั้น..........................................โทร..................................................................

ชื่อทีม.................................................................................................... ชื่อทีม.................................................................................................... 

1..............................................................................................................................
เลขประจำาตัว................................................ขนาดเสื้อ....................................
ชื่อย่อ (ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร)............................................
2..............................................................................................................................
เลขประจำาตัว................................................ขนาดเสื้อ....................................
ชื่อย่อ (ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร)............................................ 
3...............................................................................................................................
เลขประจำาตัว................................................ขนาดเสื้อ....................................
ชือ่ยอ่   (ตวัภาษาองักฤษพมิพใ์หญ ่3 ตวัอกัษร)............................................. 

1...............................................................................................................................
เลขประจำาตัว................................................ขนาดเสื้อ....................................
ชื่อย่อ (ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร)............................................
2...............................................................................................................................
เลขประจำาตัว................................................ขนาดเสื้อ.....................................
ชื่อย่อ (ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 3 ตัวอักษร)............................................ 
3...............................................................................................................................
เลขประจำาตัว................................................ขนาดเสื้อ.....................................
ชือ่ยอ่   (ตวัภาษาองักฤษพมิพใ์หญ ่3 ตวัอกัษร)............................................. 

o	ทีมกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครทีมละ 10,000 บาท
o	ทีมทั่วไป ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
o	ทีมมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
o	ทีมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
o	ทีมประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
o	ทีมประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท 

o	ทีมกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครทีมละ 10,000 บาท
o	ทีมทั่วไป ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
o	ทีมมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
o	ทีมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
o	ทีมประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท
o	ทีมประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท 

BLU-O RHYTHM & BOWL @ MEGA BANGNA

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โทร. 02-384-7491-6 ต่อ 0, 100เอกสารสำาหรับเจ้าหน้าที่ เอกสารสำาหรับผู้แข่งขัน

การมอบรางวัล
�	ประกาศผลและมอบรางวัล  

 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

�	แจกรางวัลพิเศษทุกรอบการแข่งขัน 

 จากเลขที่เลนการแข่งขันในแต่ละรอบ

ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร ......./......./.......

 (.................................................................) 

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับสมัคร ......./......./.......

ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร ......./......./.......

 (.................................................................) 

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับสมัคร ......./......./.......

แข่งขันวันที่แข่งขันวันที่
o	16 มิ.ย. o	23 มิ.ย. o	7 ก.ค. o	14 ก.ค.

รอบที่...............เลนที่...............เวลา (โดยประมาณ)........................

o	16 มิ.ย. o	23 มิ.ย. o	7 ก.ค. o14 ก.ค.

รอบที่...............เลนที่...............เวลา (โดยประมาณ)........................

กำาหนดการแข่งขัน
�	07.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
�	08.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 1
� 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 2
� 10.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 3
� 11.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 4
� 12.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 5
� 13.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 6
� 14.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 7
� 15.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 8
� 16.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 9
�	17.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 10
หมายเหตุ นักกีฬาต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที

ใบสมัครการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำาปีการศึกษา 2562 **ผู้สมัครกรุณากรอกรายละเอียดทั้ง 2 ด้าน** 
**เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครแข่งขัน** ACSP FAMILY BOWLING

2019


