
สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย 
 

การประปานครหลวง  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2563 
“ ประเภทโอเพ่น ” 

ชาย / หญิง 
 

ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม,  14 – 15 มีนาคม,  21 – 22 มีนาคม 2563 
 
 
 ขอเชิญ นักกีฬาโบว์ลิ่งทุกท่าน เข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563  และการ
คัดเลือกนักกีฬาทีมชาย ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง  โดยพิจารณาเข้าร่วมโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ือเตรียม
แข่งขัน  Asian Championship 2020  ณ ประเทศฮ่องกง  นอกจากน้ี นักกีฬาชาย อันดับ 1  และนักกีฬา
หญิง อันดับ 1  จะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย  เข้าร่วมการแข่งขัน 46th MWA – Singha Thailand 
International Open Tenpin Bowling Championship 2020 ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 (ในกรณีสละสิทธิ์ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินได้) 
 
หมายเหตุ  :  สิทธิพิเศษ นักกีฬาท่ีจะเข้าร่วมฝึกซ้อมเพ่ือการแข่งขัน Asian Championship 2020 จะ
อยู่ในดุลยพินิจของสมาคมฯ ท่ีจะเรียกเพ่ิมเติม 
  :  นักกีฬาท่ีมีสิทธิเป็นตัวยืนในการเข้าร่วมฝึกซ้อม และคัดเลือกตัว เพ่ือการแข่งขัน Asian 
Championship 2020 
 
นักกีฬาชาย 

1. นายสุรศักด์ิ    มานุวงศ์ 
2. นายอัจฉริยะ    เช็ง 
3. นายญาณพล    ลาภอาภารัตน์ 
4. นายอรรณพ    อารมณ์สราญนนท์ 

นักกีฬาหญิง 
1. นางสาวกรรตพร สิงหบุบผา 
2. นางสาวญาณี แซ่เบ๊ 

 
กำหนด วัน / เวลา การแข่งขัน 

 

วัน / เดือน เวลา สนามแข่งขัน Pattern น้ำมัน 

วันอาทิตย์ท่ี 8 มีนาคม 13.00 น. ทีพีดี บางบอน Short 

วันเสาร์ท่ี 14 มีนาคม 13.00 น. ทีพีดี บางบอน Long 

วันอาทิตย์ท่ี 15 มีนาคม 14.00 น. Blu-o รัชโยธิน Medium 

วันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 14.00 น. Blu-o รัชโยธิน Short 

วันอาทิตย์ท่ี 22 มีนาคม 14.00 น. Blu-o รัชโยธิน Long 
 



 

1. กติกา การแข่งขัน ชิงแชมป์ประเทศไทย 
 ประเภทโอเพ่น ชาย / หญิง 
 รวมถึง   1. การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ เตรียมแข่งขัน Asian Championship 2020 

   ณ ประเทศฮ่องกง 
  2. การคัดเลือกตัว นักกีฬาทีมชาติ เพ่ือเตรียมการแข่งขัน World Single 2020 

   ณ ประเทศเยอรมนี  ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2020 
   

 1:1 รับสมัครนักกีฬา ชาย/หญิง ท่ัวไป ไม่จำกัดแต้มเฉลี่ย 
 1:2 การแข่งขันจะทำการแข่งขันแบบไม่มีระบบแต้มต่อ แยกประเภท ชาย/หญิง 
 1:3 กติกาการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง 
  รอบท่ี 1 แข่งขันวันละ 8 เกมส์  จำนวน 3 วัน 
   ตามตารางแข่งขันท่ีกำหนด  รวมคะแนนอันดับสูงสุด 
   ชาย จำนวน 8 คน (+ตัวยืน 4 คน),  
   หญิง จำนวน 6 คน  (+ตัวยืน 2 คน)  เข้าสู่รอบท่ี 2 ในวันท่ี 21 มีนาคม 2563 
   (ในกรณีนักกีฬาตัวยืนไม่สามารถ เดินทางมาแข่งขันได้ ให้เพ่ิมจากนักกีฬาอันดับรองลงมา) 
  รอบท่ี 2 วันท่ี 21 – 22 มีนาคม 
   นักกีฬาชาย 12 คน, นักกีฬาหญิง 8 คน โยนคนละ 8 เกมส์ (2 วัน) รวม 16 เกมส์  

นักกีฬาท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด จากจำนวน 16 เกมส์ จะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 
2563 และรองตามลำดับ (ในกรณีคะแนนเสมอกัน ให้โยนตัดสินคนละ 1 ลูก) 

   
2. รางวัลการแข่งขัน ประเภทโอเพ่น ชาย / หญิง 
 

อันดับ นักกีฬาชาย นักกีฬาหญิง 

1 15,000 บาท + ค่าสมัคร Thailand Open 7,000 บาท + ค่าสมัคร Thailand Open 

2 10,000 5,000 

3  8,000 5,000 

4  5,000 4,000 

5  4,000 3,000 

6  4,000 3,000 
(พร้อมถ้วยเกียรติยศ สำหรับอันดับ 1) 

 
3. สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ (ประเภทโอเพ่น ชาย / หญิง) 
 3:1 แชมป์ประเทศไทย จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Open ครั้งท่ี 46 
 3:2 นักกีฬาชาย – หญิง 4 คน คณะกรรมการจะพิจารณาเข้าร่วมเพ่ือเตรียมการฝึกซ้อม ในชุดเตรียมการ

แข่งขัน Asian Championship และ World Single Championship 
 
4. ค่าสมัครแข่งขัน  คนละ 3,500 บาท 
 


