เลขที่...................................

ใบสมัครการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

“สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
ชื่อทีม.........................................................................................................
ชื่อผู้สมัคร...................................................................................................
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
โทรศัพท์............................................โทรสาร.............................................
E-mail: ………………………………………………......................…………………...…
ยินดีสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ โดย
ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 10,000 บาท จ�ำนวน.................ทีม
รวมเป็นเงิน............................................บาท
		
ลงแข่งขัน
ไม่ลงแข่งขัน
ทีมทั่วไป ทีมละ 5,000 บาท
จ�ำนวน.................ทีม
รวมเป็นเงิน.............................................บาท
		
ลงแข่งขัน
ไม่ลงแข่งขัน
ร่วมบริจาคเพื่อการกุศล โดยไม่เข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นเงินจ�ำนวน........................................บาท
รายนามผู้เข้าแข่งขัน
1.................................................................................................................
2.................................................................................................................
3.................................................................................................................
		
ลงนาม..........................................(หัวหน้าทีม)
การช�ำระเงิน
( ) เงินสด ( ) ช�ำระแล้ว จ�ำนวนเงิน.............................บาท
( ) เงินสด ( ) ช�ำระหน้างาน จ�ำนวนเงิน.............................บาท
( ) เช็ค สั่งจ่าย ในนาม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
( ) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 026-2-75027-1
ชื่อบัญชี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

** เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
กรุณาส่งส�ำเนาใบโอนเงิน & หลักฐานการสมัคร

ไปที่ Fax.02-3547549-50 หรือ E-mail : unitedway@ncswt.or.th
Line Id : uwthailand

Blu-O Rhythm & Bowl
ชั้น 5 สยามพารากอน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประตูห้างเปิดเวลา 10.00 น.
กรณีที่ลูกค้ามาก่อนเวลา ให้จอดรถฝั่ง South
ใช้ลิฟท์ชั้น G South Lift Lobby ขึ้นมาที่ชั้น 5
ผู้สนับสนุนการแข่งขัน

รายได้สมทบกองทุนพระราชทาน
ช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที
สานักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์ : 02-3547533-37 ต่อ 605, 606
โทรสาร : 02-3547549-50
E-mail : unitedway@ncswt.or.th
Line Id : uwthailand

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินน
ี าถ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชัน
้ 5 สยามพารากอน
เวลา 08.00 - 14.00 น.

ก�ำหนดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิม พระชนมพรรษา 85 พรรษา
2. เพื่ อ น้ อ มเกล้ า ฯ ร� ำ ลึ ก ในพระกรุ ณ าธิ คุ ณ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทิ นั ด ดามาตุ ที่ ท รงรั บ เป็ น ประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข อง
คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชมุ ชนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
3. เพือ่ หารายได้สมทบ “ทุนพระราชทานช่วยเหลือ
การศึ ก ษาเด็ ก ยากจน ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินนี าถ” เพือ่ ให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชน ที่ ย ากจนและขาดแคลนได้ มี โ อกาส
ทางด้านการศึกษา

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน ไม่จำ� กัดเพศและความสามารถ
2. แข่งขันประเภทพินล้ม เหลือคูเ่ ป็นสไตรค์ เหลือคีเ่ ป็นสแปร์ กรณี
ลูกตกรางคะแนนเป็นศูนย์
3. แข่งขัน 3 เกม นับคะแนนพินล้มสูงสุดตัดสินอันดับการแข่งขัน
4. ในกรณีคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนรวมเกมสุดท้าย
เป็นเกณฑ์ตัดสิน
5. ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลประเภททีมแล้ว ไม่มสี ทิ ธิรบั รางวัลประเภทบุคคลอีก
6. ไม่มีการเปิดไฟฟาล์วระหว่างการแข่งขัน
7. กติกาอืน่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในกติกานีใ้ ห้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันทัว่ ไป
8. กรณีเกิดปัญหาให้ถอื การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นข้อยุติ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 - 09.30 น.
เวลา 09.30 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 11.30 น.
เวลา 11.30 - 12.30 น.
เวลา 13.30 น.
เวลา 14.00 น.

รางวัลการแข่งขัน

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการแข่งขัน
การแข่งขันรอบแรก
การแข่งขันรอบสอง
ประกาศผลการแข่งขัน
พิธีมอบถ้วยรางวัล

สถานที่แข่งขัน

Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รบั
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชทรัพย์จำ� นวนหนึง่ เพือ่ เป็นทุน
ริเริ่มตั้งเป็นกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน
เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ยากจนทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามสมควร
แก่อัตภาพและความสามารถของตน เมื่อ พ.ศ.2518 ในแต่ละปี
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา
เด็กยากจนฯ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบด้วย ในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีละกว่า 800 ทุน
เป็นเงินประมาณ 3,000,000.-บาท ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา
42 ปี

1. รางวัลประเภททีม มี 4 รางวัล
รางวัลทีมชนะเลิศ
		 ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
			
พระวรราชาทินัดดามาตุ
รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
		 ถ้วยรางวัล พลเอก สิงหา เสาวภาพ
รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
		 ถ้วยรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 3
		 ถ้วยรางวัล นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
2. รางวัลประเภทบุคคลชาย มี 4 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
		 ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
			
พระวรราชาทินัดดามาตุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
		 ถ้วยรางวัล นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
		 ถ้วยรางวัล ว่าที่ร้อยต�ำรวจโท ดร.มนัส โนนุช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
		 ถ้วยรางวัล นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์
3. รางวัลประเภทบุคคลหญิง มี 4 รางวัล
รางวัลทีมชนะเลิศ
		 ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
			
พระวรราชาทินัดดามาตุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
		 ถ้วยรางวัล สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ใพพระอุปถัมภ์
			
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
			
พระวรราชาทินัดดามาตุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
		 ถ้วยรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
		 ถ้วยรางวัล นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์
4. รางวัลบู้บี้ มี 2 รางวัล (ประเภททีมและบุคคล)
		 ถ้วยรางวัลประเภททีม นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
		 ถ้วยรางวัลประเภทบุคคล นางเดือนฉาย คอมันตร์

