
 
 
 
 

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย 
การประปานครหลวง ชิงแชมปป์ระเทศไทย ประจ าปี 2564 

“ประเภท โอเพน่” 
ชาย/หญิง 

ระหว่างวันที่ 20-21, 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2564  

  ขอเชิญนักกีฬาโบว์ลิ่งทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประจ าปี 2564 และการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาย/หญิง เพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ นักกีฬาชาย อันดับ 1 จะเป็นตัวแทนนักกีฬา
ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 46th MWA-Singha Thailand International Open Tenpin Bowling Championship 
2021 ในระหว่างเดือน เมษายน 2564 ต่อไป (ในกรณีสละสิทธ์ิ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นจ านวนเงินได้) 
  หมายเหตุ นักกีฬาชาย อันดับ 1 – 4 นักกีฬาหญิง อันดับ 1 – 4 จะได้รับการพัฒนาการคัดเลือก
เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคะแนนเรียงตามล าดับ  
  ท้ังน้ี สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การเป็นทีมชาติ เฉพาะนักกีฬาท้ังชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 
ส าหรับสิทธิพิเศษกรณีอ่ืนๆ นักกีฬาทุกท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ 
 

ก าหนด วัน/เวลาการแข่งขัน 

 
 
 
 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 12.00 น. Blu-O เมเจอร์ รัชโยธิน Long 10 เกม
 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 13.00 น. Blu-O เมเจอร์ รัชโยธิน Medium 10 เกม
 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 11.00 น. Blu-O เมเจอร์ รัชโยธิน Short / Long 16 เกม

วัน / เดือน เวลา สนามแข่งขัน Pattern น้ ามัน จ านวนเกม 
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 12.00 น. Blu-O เมเจอร์ รัชโยธิน Short 10 เกม 



1.1 รับสมัครนกักีฬา ชาย/หญิง ทั่วไป ไม่จ ากัดแต้มเฉลี่ย (ยกเว้นนักกีฬาที่โดนลงโทษ ห้ามการแข่งขัน
จากสมาคมฯ) 

1.2 การแข่งขันจะท าการแข่งขันแบบไมม่ีระบบแต้มต่อ แยกประเภทชาย/หญงิ 
1.3 กติกาการแข่งขัน 

ตามตารางการแข่งขัน ดังต่อไปนี ้
รอบท่ี 1 วันที่ 20-21, 27 มีนาคม 2564 แข่งขันวันละ 10 เกมส์ (รวม 30 เกมส)์ 
-  ตามตารางแข่งขันที่ก าหนด รวมคะแนนอันดับสงูสุด 
- นักกีฬาชาย 12 คน นักกีฬาหญิง 8 คน เข้าสู่รอบที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 
รอบท่ี 2 วันที่ 28 มีนาคม 2564 นักกีฬาชาย 12 คน นักกีฬาหญิง 8 คน แข่งขัน 2 รอบ ๆ ละ        
8 เกมส์ รวม 16 เกมส์  
- นักกีฬาที่มผีลคะแนนรวมทั้งสิ้น จาก 46 เกม อันดับ 1 ทั้งชาย/หญิง จะเป็นแชมป์ประเทศไทย 
 ประจ าปี 2564 
- นักกีฬา ชาย/หญิง อันดับ 1 – 4 ของแต่ละประเภท จะได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย      

ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ตามล าดับ) 
2. รางวัลการแข่งขัน ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง 

อันดับ นักกีฬาชาย นักกีฬาหญิง 
1 10,000 บาท + ค่าสมัคร Thailand Open 6,000 บาท + ค่าสมัคร Thailand Open 
2 8,000 บาท 5,000 บาท 
3 7,000 บาท 5000 บาท 
4 5,000 บาท 4,000 บาท 
5 4,000 บาท 3,000 บาท 
6 4,000 บาท 3,000 บาท 

 (พร้อมถ้วยเกียรติยศ ส าหรบัอันดับ 1) 
3. สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ (ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง) 

3.1 แชมป์ประเทศไทย จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Open ครั้งที่ 46 
3.2 นักกีฬา ชาย/หญิง 4 คน คณะกรรมการจะพจิารณาเข้าร่วมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมในชุดเตรียมการ 
    แข่งขันซีเกมส์ ครัง้ที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

4. ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 3,500 บาท 

1. กติกา การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง 
รวมถึง  การคัดเลือกตัวนักกีฬาทมีชาติ ชาย/หญิง เตรียมการแข่งขันเตรียมการแข่งขันกีฬาซเีกมส์         

ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

1. กติกา การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประเภทโอเพ่น ชาย/หญิง 
รวมถึง  การคัดเลือกตัวนักกีฬาทมีชาติ ชาย/หญิง เตรียมการแข่งขันเตรียมการแข่งขันกีฬาซเีกมส์         

ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 



กฎข้อบังคับทั่วไปในการแข่งขนั 
การประปานครหลวง ชิงแชมปป์ระเทศไทย ประจ าปี 2564 

ประเภท โอเพน่ ชาย/หญงิ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. รายงานตัว / สมัครลงแข่งขัน 
นักกีฬาที่เข้าท าการแข่งขัน จะต้องท าการแข่งขันตามเวลาทีก่ าหนด ถ้าหากมาสายจะอนุญาตให้แข่งขันได้ 
แต่จะต้องเริ่มแข่งขันต่อจากเฟรม หรอืเกมสท์ี่ท าการแข่งขันอยู่ขณะนั้น และให้นับคะแนนตามความเป็น
จริงที่ท าได ้

2. ลูกโบว์ลิ่งท่ีใช้ในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีสิทธ์ิทีจ่ะตรวจสอบลูกโบว์ลิ่งได้ทันทีที่สงสัย ถ้าหากพบว่าลกูโบว์ลิ่งไม่
ถูกต้อง และเจตนาจงใจท าผิดกฎข้อบงัคับ จะถูกปลดจากการแข่งขันทันท ี

3. ข้อห้ามระหว่างการแข่งขันคัดเลือก 
3.1 ห้ามสูบบุหรี่ ในขณะที่แข่งขัน 
3.2 ห้ามรับประทานอาหารในบริเวณการแข่งขัน 
3.3 ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เจือปนโดยเด็ดขาด 
3.4 ห้ามเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด 
3.5 ห้ามส่งเสียงดัง หรือสบถสาบาน หรือแสดงกริยามารยาทที่ไม่ดีงาม เช่น เตะอุปกรณ์ กระทืบเท้า หรือ

ลุ้นข้ามเลน เป็นต้น อันเป็นเหตุรบกวนสมาธิผู้อื่น ถ้าฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งจะได้รับการตักเตือนด้วย
วาจาอย่างน้อย 1 ครั้ง หากละเลยไม่เช่ือฟัง จะถือว่านักกีฬาผู้นั้นไม่ประสงค์จะท าการแข่งขันอีก
ต่อไป และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะให้ออกจากการแข่งขันทันที 

4. การแต่งกาย 
4.1 ห้ามใสก่างเกงยีนส ์และเสื้อไมม่ีแขน 
4.2 นักกีฬาหญงิอนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น หรือกางเกงสามส่วน และเป็นชุดสุภาพส าหรับนกักีฬาทั่วไป 

5. กฎข้อบังคับและระเบียบกติกาการแข่งขันอ่ืน ๆ 
กฎข้อบังคับและระเบียบการแข่งขันอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบกติกาการแข่งขันนี้ให้ใช้กฎข้อบังคับ
และระเบียบกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยเป็นหลักปฏิบัติ และควบคุมการ
แข่งขันทั้งหมด การประท้วงใด ๆ  ก็ตามให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนประกาศผลการแข่งขัน ถ้าพ้น
การประกาศไปแล้ว จะถือว่าการประท้วงเป็นโมฆะ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


