
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมาคมกีฬาโบว์ลิ.งแห่งประเทศไทย 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน 

SINGHA – Professional Thailand Tour 2021 
ประเภท โอเพน่ ชาย/หญิง (บวก/ลบ แต้มต่อ) 

 
รอบคัดเลือก 

รอบที. 1  วันที. 21 พฤศจิกายน 2564 
รอบที. 2   วันที. 28 พฤศจิกายน 2564 

เริ.มการแข่งขัน  เวลา 11.00 น. 
 

รอบ Bonus ส่งความสขุแก่นักกีฬา 
วันที. 5 ธันวาคม 2564 

เริ.มการแข่งขัน เวลา 13.00 น. 
 

ณ สนาม Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์รัชโยธิน 

 

 



 

 

กฎและกติกาการแข่งขัน 
SINGHA – Professional Thailand Tour 2021 

 

  เป$นการแข+งขันระบบแต1มจริง บวก/ลบแต1มต+อ และใช1ระบบแต1มต+อของสมาคมกีฬาโบว@ลิ่งแห+ง

ประเทศไทย (เฉพาะการแข+งขันน้ีเท+าน้ัน) 

1. แข+งขันประเภทเด่ียวคะแนนจริง บวก/ลบแต1มต+อ แข+งขัน 6 รอบ ๆ ละ 3 เกมส@ กำหนดการ 

ช้ีขาดจากผู1เข1าแข+งขัน คะแนนรวม 6 เกมส@ 

2. นักกีฬาท่ีลงทำการแข+งขันต1องสังกัดชมรมฯ หรือสมาชิกของสมาคมกีฬาโบว@ล่ิงแห+งประเทศ 

ไทย การแข+งขันครั้งนี้ เปTดโอกาสให1นักกีฬาทุกเกรด (Open) ลงทำการแข+งขัน โดยจะใช1คะแนนเฉลี่ยของสมาคม

กีฬาโบว@ล่ิงแห+งประเทศไทย (กำหนดเกรดและแต1มต+อนักกีฬา) 

3. นักกีฬาจะลงแข+งขันก่ีรอบก็ได1 และมีสิทธิรับรางวัลต+าง ๆ ท่ีทำได1 

4. นักกีฬาจะต1องทำการแข+งขันให1ครบ 6 เกมส@ (คะแนนรวม 2 รอบ) จึงจะมีสิทธิรับรางวัล 

ต+าง ๆ ท่ีทำได1 

5. ในกรณีท่ีนักกีฬาทำคะแนนเสมอกันในอันดับท่ี 1, 2, 3 และอันดับท่ี 19 จะต1องทำการแข+งขัน 

ระบบ Shoot One (1 ลูกไม+มีแต1มต+อ) ก+อนการแข+งขันสะเตZปแลดเดอร@ 

6. ลูกโบว@ล่ิงท่ีใช1ทำการแข+งขันต1องถูกต1องตามระเบียบท่ีสมาคมฯ กำหนดไว1 โดยคณะ 

กรรมการฯ และผู1จัดการแข+งขัน มีสิทธิขอนำลูกโบว@ลิ่งมาตรวจสอบได1 ทั้งก+อนและหลังการแข+งขัน และหาก

ตรวจสอบพบว+า ไม+ถูกต1องตามมาตรฐาน ผลการแข+งขันของนักกีฬาผู1น้ันจะถือเป$นโมฆะทันที ไม+มีสิทธิรับรางวัล 

ใด ๆ ท้ังส้ิน และทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม+คืนเงินค+าสมัครให1 

7. ในกรณีท่ีมีข1อโต1แย1งใด ๆ เกิดข้ึนในระหว+างการแข+งขัน คณะกรรมการฯ และผู1จัดการ 

แข+งขันจะเป$นผู1ช้ีขาด และให1ถือว+าส้ินสุด 

8. กฎ ระเบียบใด ๆ  ท่ีไม+ได1ระบุไว1 ให1ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสมาคมกีฬาโบว@ล่ิงแห+ง 

ประเทศไทย 

 

 

 



 

 

 

 

ระบบแต&มต(อ (เฉพาะรายการ) 

  นักกีฬาชาย  เกรดโอ  196 ข้ึนไป  แต1มต+อ     0 คะแนน 

     เกรดเอ + 188 – 195.5  แต1มต+อ     3 คะแนน 

     เกรดเอ   181 – 187.5  แต1มต+อ     5 คะแนน 

     เกรดบี  174 – 180.5  แต1มต+อ   10 คะแนน 

  ท้ังน้ี ให1บวกเพ่ิมจากแต1มต+อท่ีได1แล1ว 

  นักกีฬาเยาวชน อายุไม+เกิน 18 ป̀ ทุกเกรด    แต1มต+อ   +1 คะแนน 

  นักกีฬาเยาวชน อายุไม+เกิน 15 ป̀ ทุกเกรด    แต1มต+อ   +6 คะแนน 

  นักกีฬาหญิง  เกรดโอ - เกรดเอ    แต1มต+อ   12 คะแนน 

  นักกีฬาเยาวชน อายุไม+เกิน 21 ป̀     แต1มต+อ   22 คะแนน 
 

หมายเหตุ ช(วงเวลาการแข(งขัน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

  ท้ังน้ี ให&อยู(ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข(งขันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปแบบการแข)งขันในรอบคัดเลือก 
วันท่ี 21, 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.  

ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอรL รัชโยธิน 

 

ค"าสมัครแข"งขัน  **รอบละ 1,500 บาท พร3อมใบรับรองแพทย6 ไม"เกิน 7 วันก"อนการแข"งขัน** 

(ทางผู'จัดการแข/งขัน มีแพทย6ประจำสนามเพื่อออกใบรับรองแพทย6ให') ทั้งนี้ ผู3สมัครเข3าแข"งขัน

จะต3องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนปGองกันโรคโควิด19 อย"างน3อย 2 เข็ม 
 

  ข้ันตอนท่ี 1 

ในการเข1ารอบ 19 คน อันดับท่ี 1 – 19 ให1นำคะแนนท่ีดีท่ีสุด 2 รอบ (6 เกมส@) มารวมกัน โดย 

นักกีฬาจะโยนก่ีรอบก็ได1 โดยให1นำคะแนนสูงสุด (6 เกมส@รวม) เพ่ือเข1ารอบชิงชนะเลิศต+อไป 
 

  ข้ันตอนท่ี 2 

  นักกีฬาอันดับท่ี 1 – 3 เป$นตัวยืน 

  นักกีฬาอันดับท่ี 4 – 19 แข+งขันคนละ 1 เกมส@ 

  โดยจัดกลุ+มแข+งขัน ดังน้ี 

  กลุ+มท่ี 1   อันดับ 4 – 11 – 12 – 19 

  กลุ+มท่ี 2   อันดับ 5 – 10 – 13 - 18 

  กลุ+มท่ี 3   อันดับ 6 – 9 – 14 – 17 

  กลุ+มท่ี 4   อันดับ 7 – 8 – 15 – 16  
 

  ข้ันตอนท่ี 3 

  อันดับท่ี 1 ของแต+ละกลุ+ม และผู1ท่ีมีคะแนนสูงสุดใน 4 กลุ+ม หลังจากตัดผู1นำของกลุ+มไปแล1ว 

(รวม 5 คน) จะแข+งขันกับนักกีฬาตัวยืน อันดับท่ี 3 คนละ 1 เกมส@ โดยผู1ชนะจะไปแข+งขันในข้ันตอนท่ี 4 
 

  ข้ันตอนท่ี 4 

  ผู1ชนะ จากข้ันตอนท่ี 3 จะแข+งขันกับนักกีฬาตัวยืนอันดับท่ี 2  โดยผู1ชนะจะไปแข+งขันในข้ันตอน   

ท่ี 5 
 

 



 

 

 

 

 

  ข้ันตอนท่ี 5 

  รอบชิงชนะเลิศ ผู1ชนะ จากข้ันตอนท่ี 4 จะแข+งขันกับนักกีฬาตัวยืนอันดับท่ี 1  แข+งขัน 1 เกมส@ 

โดยผู1ชนะจะเป$นแชมปmเป̀nยนในการแข+งขันรอบคัดเลือกต+อไป 
  

  ข้ันตอนท่ี 6 

  การรับเงินรางวัล  

1. นักกีฬาในรอบชิงชนะเลิศ อันดับท่ี 1 – 19 จะได1รับเงินรางวัลตามลำดับท่ีโยนได1ใน 

รอบชิงชนะเลิศ 

2. เงินรางวัลต้ังแต+อันดับท่ี 20 – 30 ฝqายจัดการแข+งขันฯ จะนำคะแนนของนักกีฬามา 

เรียงลำดับ โดยคัดจากคะแนน 3 เกมส@เป$นหลัก ยกเว1นคะแนนที่ได1เข1ารอบ 1 – 19 ไปแล1ว นักกีฬาที่โยนคะแนน

เรียงจากอันดับสูงสุด จะได1เป$นรางวัลอันดับท่ี 20 เป$นต1นไป ท้ังน้ี นักกีฬาจะได1รับรางวัลตามคะแนนท่ีนักกีฬาโยน

ได1 โดยไม+มีกำหนดรางวัลต+อคน 
 

  หมายเหตุ : 

  -  ค+าสมัครแข+งขัน รอบละ 1,500 บาท (พร&อมใบรับรองแพทยL ไม(เกิน 7 วันก(อนการแข(งขัน) 

     ท้ังน้ี ผู&สมัครเข&าแข(งขันจะต&องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนปbองกันโรคโควิด19 

   อย(างน&อย 2 เข็ม 

-  กำหนดการแข+งขัน จำนวน 6 รอบ 

-  แข+งขันรอบแรก เวลา 11.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      



 

 

 

เงินรางวัลแข,งขัน 

รายการ Singha – Professional Thailand Tour 2021 
รอบการแข(งขันวันท่ี 21, 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.  

 

อันดับที่ 1  70,000.00 บาท   อันดับที่ 28     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 2  40,000.00 บาท   อันดับที่ 29     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 3  25,000.00 บาท   อันดับที่ 30     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 4  15,000.00 บาท         รวมเงินรางวัล  279,000.00 บาท 

อันดับที่ 5  10,000.00 บาท    

อันดับที่ 6  10,000.00 บาท **เงินรางวัลจะถูกนำมาหักภาษี ณ ที่จSาย** 

อันดับที่ 7  10,000.00 บาท **กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อรับเงินรางวัล** 

อันดับที่ 8  10,000.00 บาท    

อันดับที่ 9    8,000.00 บาท    

อันดับที่ 10    8,000.00 บาท    

อันดับที่ 11    5,000.00 บาท    

อันดับที่ 12    5,000.00 บาท    

อันดับที่ 13    5,000.00 บาท    

อันดับที่ 14    5,000.00 บาท    

อันดับที่ 15    5,000.00 บาท    

อันดับที่ 16    4,000.00 บาท    

อันดับที่ 17    4,000.00 บาท    

อันดับที่ 18    4,000.00 บาท    

อันดับที่ 19    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 20    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 21    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 22    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 23    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 24    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 25    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 26    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 27    3,000.00 บาท    



 

 

กฎและกติกาการแข่งขัน 
SINGHA – Professional Thailand Tour 2021 

รอบ Bonus 
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

 

  เป$นการแข+งขันระบบแต1มจริง บวก/ลบแต1มต+อ และใช1ระบบแต1มต+อของสมาคมกีฬาโบว@ลิ่งแห+ง

ประเทศไทย (เฉพาะการแข+งขันน้ีเท+าน้ัน) 

1. แข+งขันประเภทเด่ียวคะแนนจริง บวก/ลบแต1มต+อ แข+งขัน 4 รอบ ๆ ละ 3 เกมส@ กำหนดการ 

ช้ีขาดจากผู1เข1าแข+งขัน คะแนนรวม 6 เกมส@ 

2. นักกีฬาท่ีลงทำการแข+งขันต1องสังกัดชมรมฯ หรือสมาชิกของสมาคมกีฬาโบว@ล่ิงแห+งประเทศ 

ไทย การแข+งขันครั้งนี้ เปTดโอกาสให1นักกีฬาทุกเกรด (Open) ลงทำการแข+งขัน โดยจะใช1คะแนนเฉลี่ยของสมาคม

กีฬาโบว@ล่ิงแห+งประเทศไทย (กำหนดเกรดและแต1มต+อนักกีฬา) 

3. นักกีฬาจะลงแข+งขันก่ีรอบก็ได1 และมีสิทธิรับรางวัลต+าง ๆ ท่ีทำได1 

4. นักกีฬาจะต1องทำการแข+งขันให1ครบ 6 เกมส@ (คะแนนรวม 2 รอบ) จึงจะมีสิทธิรับรางวัล 

ต+าง ๆ ท่ีทำได1 

5. ในกรณีท่ีนักกีฬาทำคะแนนเสมอกันในอันดับท่ี 1, 2, 3 และอันดับท่ี 19 จะต1องทำการแข+งขัน 

ระบบ Shoot One (1 ลูกไม+มีแต1มต+อ) ก+อนการแข+งขันสะเตZปแลดเดอร@ 

6. ลูกโบว@ล่ิงท่ีใช1ทำการแข+งขันต1องถูกต1องตามระเบียบท่ีสมาคมฯ กำหนดไว1 โดยคณะ 

กรรมการฯ และผู1จัดการแข+งขัน มีสิทธิขอนำลูกโบว@ลิ่งมาตรวจสอบได1 ทั้งก+อนและหลังการแข+งขัน และหาก

ตรวจสอบพบว+า ไม+ถูกต1องตามมาตรฐาน ผลการแข+งขันของนักกีฬาผู1น้ันจะถือเป$นโมฆะทันที ไม+มีสิทธิรับรางวัล 

ใด ๆ ท้ังส้ิน และทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม+คืนเงินค+าสมัครให1 

7. ในกรณีท่ีมีข1อโต1แย1งใด ๆ เกิดข้ึนในระหว+างการแข+งขัน คณะกรรมการฯ และผู1จัดการ 

แข+งขันจะเป$นผู1ช้ีขาด และให1ถือว+าส้ินสุด 

8. กฎ ระเบียบใด ๆ  ท่ีไม+ได1ระบุไว1 ให1ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสมาคมกีฬาโบว@ล่ิงแห+ง 

ประเทศไทย 



 

 

 

 

 

ระบบแต&มต(อ (เฉพาะรายการ) 

  นักกีฬาชาย  เกรดโอ  196 ข้ึนไป  แต1มต+อ     0 คะแนน 

     เกรดเอ + 188 – 195.5  แต1มต+อ     3 คะแนน 

     เกรดเอ   181 – 187.5  แต1มต+อ     5 คะแนน 

     เกรดบี  174 – 180.5  แต1มต+อ   10 คะแนน 

  ท้ังน้ี ให1บวกเพ่ิมจากแต1มต+อท่ีได1แล1ว 

  นักกีฬาเยาวชน อายุไม+เกิน 18 ป̀ ทุกเกรด    แต1มต+อ   +1 คะแนน 

  นักกีฬาเยาวชน อายุไม+เกิน 15 ป̀ ทุกเกรด    แต1มต+อ   +6 คะแนน 

  นักกีฬาหญิง  เกรดโอ - เกรดเอ    แต1มต+อ   12 คะแนน 

  นักกีฬาเยาวชน อายุไม+เกิน 21 ป̀     แต1มต+อ   22 คะแนน 
 

 

หมายเหตุ ช(วงเวลาการแข(งขัน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

  ท้ังน้ี ให&อยู(ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข(งขันฯ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รูปแบบการแข)งขันในรอบ Bonus 

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร6 รัชโยธิน 

 

ค"าสมัครแข"งขัน  **รอบละ 1,500 บาท พร3อมใบรับรองแพทย6 ไม"เกิน 7 วันก"อนการแข"งขัน** 

(ทางผู'จัดการแข/งขัน มีแพทย6ประจำสนามเพื่อออกใบรับรองแพทย6ให') ทั้งนี้ ผู3สมัครเข3าแข"งขัน

จะต3องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนปGองกันโรคโควิด19 อย"างน3อย 2 เข็ม 
 

  ข้ันตอนท่ี 1 

ในการเข1ารอบ 19 คน อันดับท่ี 1 – 19 ให1นำคะแนนท่ีดีท่ีสุด 2 รอบ (6 เกมส@) มารวมกัน โดย 

นักกีฬาจะโยนก่ีรอบก็ได1 โดยให1นำคะแนนสูงสุด (6 เกมส@รวม) เพ่ือเข1ารอบชิงชนะเลิศต+อไป 
 

  ข้ันตอนท่ี 2 

  นักกีฬาอันดับท่ี 1 – 3 เป$นตัวยืน 

  นักกีฬาอันดับท่ี 4 – 19 แข+งขันคนละ 1 เกมส@ 

  โดยจัดกลุ+มแข+งขัน ดังน้ี 

  กลุ+มท่ี 1   อันดับ 4 – 11 – 12 – 19 

  กลุ+มท่ี 2   อันดับ 5 – 10 – 13 - 18 

  กลุ+มท่ี 3   อันดับ 6 – 9 – 14 – 17 

  กลุ+มท่ี 4   อันดับ 7 – 8 – 15 – 16  
 

  ข้ันตอนท่ี 3 

  อันดับท่ี 1 ของแต+ละกลุ+ม และผู1ท่ีมีคะแนนสูงสุดใน 4 กลุ+ม หลังจากตัดผู1นำของกลุ+มไปแล1ว 

(รวม 5 คน) จะแข+งขันกับนักกีฬาตัวยืน อันดับท่ี 3 คนละ 1 เกมส@ โดยผู1ชนะจะไปแข+งขันในข้ันตอนท่ี 4 
 

 

 



 

 

 

  ข้ันตอนท่ี 4 

  ผู1ชนะ จากข้ันตอนท่ี 3 จะแข+งขันกับนักกีฬาตัวยืนอันดับท่ี 2  โดยผู1ชนะจะไปแข+งขันในข้ันตอน   

ท่ี 5 

  ข้ันตอนท่ี 5 

  รอบชิงชนะเลิศ ผู1ชนะ จากข้ันตอนท่ี 4 จะแข+งขันกับนักกีฬาตัวยืนอันดับท่ี 1  แข+งขัน 1 เกมส@ 

โดยผู1ชนะจะเป$นแชมปmเป̀nยนในการแข+งขันรอบคัดเลือกต+อไป 
  

  ข้ันตอนท่ี 6 

  การรับเงินรางวัล  

1. นักกีฬาในรอบชิงชนะเลิศ อันดับท่ี 1 – 19 จะได1รับเงินรางวัลตามลำดับท่ีโยนได1ใน 

รอบชิงชนะเลิศ 

2. เงินรางวัลต้ังแต+อันดับท่ี 20 – 50 ฝqายจัดการแข+งขันฯ จะนำคะแนนของนักกีฬามา 

เรียงลำดับ โดยคัดจากคะแนน 3 เกมส@เป$นหลัก ยกเว1นคะแนนที่ได1เข1ารอบ 1 – 19 ไปแล1ว นักกีฬาที่โยนคะแนน

เรียงจากอันดับสูงสุด จะได1เป$นรางวัลอันดับท่ี 20 เป$นต1นไป ท้ังน้ี นักกีฬาจะได1รับรางวัลตามคะแนนท่ีนักกีฬาโยน

ได1 โดยไม+มีกำหนดรางวัลต+อคน 
 

  หมายเหตุ : 

  -  ค+าสมัครแข+งขัน รอบละ 1,500 บาท (พร&อมใบรับรองแพทยL ไม(เกิน 7 วันก(อนการแข(งขัน) 

     ท้ังน้ี ผู&สมัครเข&าแข(งขันจะต&องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนปbองกันโรคโควิด19 

   อย(างน&อย 2 เข็ม 

-  กำหนดการแข+งขัน จำนวน 4 รอบ 

-  แข+งขันรอบแรก เวลา 13.00 น. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เงินรางวัลแข,งขัน 

รายการ Singha – Professional Thailand Tour 2021 

รอบ Bonus 
อันดับที่ 1  70,000.00 บาท   อันดับที่ 28     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 2  40,000.00 บาท   อันดับที่ 29     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 3  25,000.00 บาท   อันดับที่ 30     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 4  15,000.00 บาท   อันดับที่ 31     3,000.00 บาท      

อันดับที่ 5  10,000.00 บาท   อันดับที่ 32     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 6  10,000.00 บาท   อันดับที่ 33     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 7  10,000.00 บาท   อันดับที่ 34     3,000.00 บาท 

อันดับที่ 8  10,000.00 บาท   อันดับที่ 35     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 9    8,000.00 บาท   อันดับที่ 36     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 10    8,000.00 บาท   อันดับที่ 37     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 11    5,000.00 บาท   อันดับที่ 38     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 12    5,000.00 บาท   อันดับที่ 39     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 13    5,000.00 บาท   อันดับที่ 40     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 14    5,000.00 บาท   อันดับที่ 41     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 15    5,000.00 บาท   อันดับที่ 42     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 16    4,000.00 บาท   อันดับที่ 43     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 17    4,000.00 บาท   อันดับที่ 44     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 18    4,000.00 บาท   อันดับที่ 45     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 19    3,000.00 บาท   อันดับที่ 46     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 20    3,000.00 บาท   อันดับที่ 47     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 21    3,000.00 บาท   อันดับที่ 48     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 22    3,000.00 บาท   อันดับที่ 49     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 23    3,000.00 บาท   อันดับที่ 50     3,000.00 บาท  

อันดับที่ 24    3,000.00 บาท    

อันดับที่ 25    3,000.00 บาท         รวมเงินรางวัล  339,000.00 บาท  

อันดับที่ 26    3,000.00 บาท            **เงินรางวัลจะถูกนำมาหักภาษี ณ ที่จSาย**   

อันดับที่ 27    3,000.00 บาท            **กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อรับเงินรางวัล** 



 

 

 

รางวัลพิเศษ 

รายการ Singha – Professional Thailand Tour 2021 

รอบ Bonus 
     นักกีฬาหญิงจากต(างจังหวัด              นักกีฬาชายจากต(างจังหวัด 

อันดับท่ี 1      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 1     3,000.00 บาท 

อันดับท่ี 2      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 2     3,000.00 บาท 

อันดับท่ี 3      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 3     3,000.00 บาท 

       อันดับท่ี 4     3,000.00 บาท 

        อันดับท่ี 5     3,000.00 บาท 
 

        นักกีฬาหญิงท่ัวไป           นักกีฬาเยาวชน อายุไม(เกิน 14 ปq 

อันดับท่ี 1      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 1     3,000.00 บาท 

อันดับท่ี 2      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 2     3,000.00 บาท 

อันดับท่ี 3      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 3     3,000.00 บาท 
 

     นักกีฬาอาวุโส (50 ปqข้ึนไป)           นักกีฬาเยาวชน อายุไม(เกิน 18 ปq 

อันดับท่ี 1      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 1     3,000.00 บาท 

อันดับท่ี 2      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 2     3,000.00 บาท 

อันดับท่ี 3      3,000.00 บาท  อันดับท่ี 3     3,000.00 บาท 

อันดับท่ี 4      3,000.00 บาท 
 

  นักกีฬาคนพิการ (หู, แขน, ขา (เดินได1) )   Perfect Games     

อันดับท่ี 1      3,000.00 บาท  เงินรางวัล  50,000.00 บาท 

อันดับท่ี 2      3,000.00 บาท   

อันดับท่ี 3      3,000.00 บาท   

อันดับท่ี 4      3,000.00 บาท 

อันดับท่ี 5      3,000.00 บาท รวมเงินรางวัลพิเศษ  128,000.00 บาท 
**เงินรางวัลจะถูกนำมาหักภาษี ณ ท่ีจ(าย** 

**กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพ่ือรับเงินรางวัล** 


