
Club59005_ (โบวล์ิง่_10) 31/03/59 

ที่  สป.5/2559 

      30 มีนาคม 2559 

เรื่อง ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 10 

เรียน ท่านสมาชิก 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการแข่งขัน  
  2. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน                   
  3. ก าหนดการ 

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้ก าหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง
ประกันภัยครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของ
พนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
ธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถน าไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้
เป็นอย่างดี โดยก าหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ S.F.สไตรค์โบว์ล 
(ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง โดยแข่งขันประเภททีม 3 คน แข่งขันแบบคู่สไตรค์ – คี่สแปร์ สโมสรฯ ให้สิทธิ
บริษัทสมาชิกส่งพนักงานของบริษัทเข้าร่วมแข่งขันได้บริษัทละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน (จะเป็นชายหรือหญิงรวมกัน
เป็นทีม) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจ ากัดผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดไม่เกิน 40 ทีม หรือบุคคลไม่เกิน 120 คน 
บริษัทใดส่งใบสมัครก่อนจะได้สิทธิก่อน หากจ านวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที และบริษัทสมาชิกใดจะส่งทีม
เพ่ิมจะต้องเสียค่าสมัครทีมละ 600.- บาท 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมายังสโมสรฯ ที่ 
นางสาวสายทอง ศรีทองนาค / นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.org, kong@tgia.org หรือ
โทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพทห์มายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217  
   
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (นายพันธ์เทพ ชัยปริญญา)   

         ประธานคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย 
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สโมสรสมาชิกประกันภัย  
รายละเอียดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 10 
ณ S.F.สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง 

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 - 13.00 น. 
----------------------------- 

 

1. แข่งขันประเภททีม แข่งขันแบบคู่สไตรค์-คี่สแปร์  
2. วันและเวลาการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 13.00 น. 
3. ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. 
4. สถานที่แข่งขัน ณ S.F.สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง 
5. กติกาการแข่งขัน 

5.1 ไม่จ ากัดเพศ ชาย-หญิง 
5.2 ต้องเป็นพนักงานบริษัทประกันภัยเท่านั้น กรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ลงแข่งขันหากไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ว่าเป็นพนักงานของบริษัทประกันภัยใดบริษัทหนึ่ง 
5.3 กฎ กติกา การแข่งขันต่าง ๆ ที่ไม่ระบุให้เป็นไปตามกฎและระเบียบการแข่งขันของสมาคมโบว์ลิ่งแห่ง

ประเทศไทย 
5.4 ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ถือคะแนนเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสินโดยผู้ท าคะแนนสูงกว่าเป็นผู้ชนะ 
5.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

6. รางวัลการแข่งขัน ดังนี้ 
1. รางวัลการแข่งขันประเภททีม 3 คน  

1. รางวัลชนะเลิศ 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      

รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล (แยกรางวัลประเภทชาย และหญิง) ดังนี้ 
 1. ประเภท 3 เกมสูงสุด 

1. รางวัลชนะเลิศ   
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     

 2. ประเภทเกมเดียวสูงสุด 
1. รางวัลชนะเลิศ     
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      

 นักกีฬาจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
7. บริษัทที่แจ้งและส่งใบสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นล าดับแรก แบบคู่สไตรค์-คี่สแปร์ 40 ทีม  

หรือบุคคลไม่เกิน 120 คน หากจ านวนเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที 
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สโมสรสมาชิกประกันภัย 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 10 

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 13.00 น. 
ณ S.F.สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง 

___________________________________________________________________ 
อ้างถึงหนังสือสมาคมฯ ที่ สป.5/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 
 

       วันที่ ......................................................... 
 

บริษัท…………………………………………..……………………………. 
ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ดังนี้ 
บริษัทสมาชิกสมาคมฯ ส่งได้บริษัทละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 

1.นาย/นาง/น.ส……………………………………………..……..…….……ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ) ............................... 
2.นาย/นาง/น.ส……………………………………………..……..…….……ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ) ............................... 
3.นาย/นาง/น.ส……………………………………………..……..…….……ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ) ............................... 
 

ส่งผู้แข่งขันเพ่ิม โดยเสียค่าสมัครทีมละ 600.- บาท  
 

1.นาย/นาง/น.ส……………………………………………..……..…….……ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ) ............................... 
2.นาย/นาง/น.ส……………………………………………..……..…….……ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ) ............................... 
3.นาย/นาง/น.ส……………………………………………..……..…….……ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ) ............................... 
 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบยีน สมาคมฯ จะจัดพิมพ์รายชื่อ-นามสกลุ และชื่อเลน่ ผู้เข้า
แข่งขันทุกท่าน ในใบลงทะเบียนก่อนลงท าการแข่งขัน จึงขอความกรุณากรอกรายชื่อ-นามสกลุ และชื่อ
เล่นให้ชัดเจน เพื่อน าไปลงในใบบันทึกคะแนน (SCORESHEET) 

 

ผู้ประสานงานการแข่งขัน คือ ......................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ........................................................................เบอร์มือถือ ............................................................... 
โทรสาร .........................................................................E-mail……………………………………………………………… 

 

  พร้อมนี้ได้ส่งเงินค่าสมัครส าหรับจ านวนที่ส่งเพิ่ม เป็นเงิน ......................... บาท 
เป็นเงินสด / เช็คธนาคาร ..................................................เลขที่...............................................................                            
(กรณีจ่ายเป็นเช็คโปรดสั่งจ่ายในนาม “สมาคมประกันวินาศภัยไทย”) 

 

              ..........…………………………………… 
              (…………………………………………..) 

                  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกรรมการผู้จัดการ 
 

หมายเหตุ โปรดส่งใบสมัครไปยังสมาคมฯ  ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 นางสาวสายทอง  ศรีทองนาค/ 
นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.org, kong@tgia.org หรือ โทรสารหมายเลข 
0 2256 6039 โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217  

mailto:saitong@tgia.org
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 สโมสรสมาชิกประกันภัย  

ก าหนดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 10 

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม  2559 
ณ S.F.สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง 

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

เวลา  08.00 น. - ผู้เข้าแข่งขันพร้อมกัน เพ่ือรายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

 08.30 น. - เปิดท าการฝึกซ้อม 
 

 09.00 น. -  ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 
 

    -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน 
 

                       -  เริ่มท าการแข่งขัน 
 

    -  จบการแข่งขัน ประกาศทีมและบุคคลที่ชนะการแข่งขัน 
 

 12.00 น. -  พิธีมอบรางวัล 
 

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


