
ประกาศ 
คณะกรรมการจดัการแข่งขนักฬีาโบว์ลิง่ 

กฬีาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คร้ังที ่41 ประจาํปี 2562 
วนัเสาร์ที ่30 มีนาคม 2562 

....................................................... 
เพื่อใหก้ารจดัการแข่งขนักีฬาโบวล่ิ์งภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 41  

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงเห็นควรกาํหนดรายละเอียดในการแข่งขนักีฬาโบวล่ิ์งภายในของบุคลากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 41 ดงัน้ี   

1.  ประเภทการแข่งขนั และจาํนวนทีมท่ีรับสมคัร  
1.1  ประเภททัว่ไป ทีมชาย (3 คน) ไม่เกิน 28 ทีม  
1.2  ประเภททัว่ไป ทีมหญิง (3 คน)ไม่เกิน 28 ทีม  
1.3  ประเภทสไตร์คู่ – สแปร์ค่ี (3 คน ไม่จาํกดัเพศ) ไม่เกิน 56 ทีม  

2.  จาํนวนผูแ้ข่งขนั  
2.1  ประเภททีม ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัได ้3 คน  
2.2  ประเภทบุคคล ใหใ้ชร้ายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัในประเภททีม  

3.  การรับสมคัร  
 รับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 ในเวลาราชการ ณ สาํนกังาน ชั้น 1 

ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาฯ โทร. 02 2182874-6 โทรสาร 02 2182877 หรือโหลดใบสมคัร และรายละเอียดในการ
แข่งขนั ไดจ้าก www.cusc.chula.ac.th ประชุมผูจ้ดัการทีมวนัพธุท่ี 27 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.  
ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 สนามกีฬาในร่ม ศูนยกี์ฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

4.  ค่าสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัทุกประเภท ทีมละ 480 บาท  
5.  วิธีจดัการแข่งขนั  

5.1  ใหแ้ข่งขนัคนละ 3 เกม  
5.2  ประเภททีม ทีมท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดไดต้าํแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1 และ

รองชนะเลิศอนัดบั 2 ตามลาํดบั กรณีท่ีไดค้ะแนนรวมทีมเท่ากนัใหต้ดัสินดว้ยคะแนนรวมเกม
สุดทา้ย ทีมท่ีไดค้ะแนนมากกวา่เป็นผูช้นะ  

 5.3  ประเภทบุคคล ใหน้าํผลคะแนนจากบุคคลท่ีเขา้แข่งขนัในประเภททีม ผูเ้ขา้แข่งขนัคน
ใดท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดไดต้าํแหน่งชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1 และรองชนะเลิศอนัดบั 2 
ตามลาํดบั กรณีท่ีไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหต้ดัสินดว้ยคะแนนรวมเกมสุดทา้ย บุคคลท่ีไดค้ะแนน
มากกวา่เป็นผูช้นะ โดยผู้ได้รับรางวลัประเภทบุคคลจะต้องไม่อยู่ในทมีทีไ่ด้รับรางวลัชนะเลศิ รอง
ชนะเลศิอนัดับ 1 และรองชนะเลศิอนัดับ 2 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดรั้บเพียง 1 รางวลัเท่านั้นจากการ
แข่งขนัแต่ละประเภท  
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