
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 

เชิญสมัครแข่งขัน “หมากฮอส PEA OPEN” ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2560 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 
 “หมากฮอส PEA OPEN” ครั้งที่ 20 จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพ่ือชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยแข่งขันที่
ส านักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน กทม. ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 20. 
00 น. รวม  2 วัน มีรายละเอียดดังนี้  

 
ประเภทการแข่งขันและเงินรางวัล  
1. ประเภททั่วไปรับสมัครไม่เกิน ๕7 คน ค่าสมัครคนละ 200 บาท  

เงินรางวัลรวม 101,500.- บาท 
2. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี รับสมัครไม่เกิน ๕7 คน ค่าสมัครคนละ 50 บาท  

เงินรางวัลรวม 32,000.- บาท 
3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รับสมัครไม่เกิน ๕7 คน ค่าสมัครคนละ 50 บาท  

เงินรางวัลรวม 32,000.- บาท 
 

วิธีการแข่งขัน 
ประเภททั่วไปแข่งแบบ Swiss Pairing System จ านวน 4 กระดานดังนี้ 
๑. ประเภททั่วไป แข่งขัน ๖+๓ รอบ โดยเมื่อแข่งขันจบรอบที่ ๖ น าเอาอันดับ ๑-๘ มาแข่งขันในระบบ Knock Out 

System ๓ รอบ หาผู้ชนะเลิศส่วนอันดับ ๙ เป็นต้นไปแข่งระบบ Swiss Pairing System อีก ๓ รอบเพ่ือจัดอันดับ 
2. ประเภทเยาวชน 15 ปี 20 ปี แข่งขัน ๗ รอบ 
    การแต่งกายชุดสุภาพรองเท้าหุ้มส้น 
 
วิธีการสมัคร 
1. สมัครทาง Email : chesspeaopen@hotmail.com โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ใบสมัครจะมีผล  ก็ต่อเมื่อผู้

จัดได้รับเอกสารการช าระเงินแล้วเท่านั้น 
2. สมัครด้วยตัวเองที่ คุณมนันยา คงแนวดี อาคาร 1 ชั้น 2 ส านักรองผู้ว่าทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้า  ส่วนภูมิภาค 

ส านักงานใหญ่ ถนน  งามวงศ์วาน กทม. โทรศัพท์หมายเลข 02-590-5117, 02-590-5098 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ) 
 
การช าระเงิน 

1. น าเงินสดเข้าบัญชี คุณมนันยา คงแนวดี ธนาคารกรุงไทย 073-0-01723-0 ให้ส่งส าเนาเอกสารการช าระเงิน
พร้อมชื่อแจ้งให้ทราบ ทางโทรสารเบอร์ 02-590-5098 โดยเขียนชื่อผู้สมัครตัวบรรจงให้ชัดเจน 

2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-590-5117 ในเวลาราชการ 



 
 
 

ใบสมัครแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN  ครั้งที่  20  ประจ าปี  2560 
ประเภททั่วไป 

 
          ข้าพเจ้า  ชื่อ..................................................นามสกุล..............................ฉายา.................... ........... 
อายุ..........................ปี........................เดือน อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู.่......................... .......ซอย
...............................ถนน.................................................ต าบล/แขวง................................. ...............อ าเภอ/
เขต....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์........................ ..............โทรศัพท์
ติดต่อหมายเลข........................................เบอร์เสื้อท่ีใส่ (s,m,l,xl)..................................   
           ขอสมัครเข้าแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2560 ประเภททั่วไป โดยข้าพเจ้า
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ทุกประการ 
 

 

 

 
                                         ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร  

                                      (........................................................................) 
                                 วนัที่.......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โทร 0-2590-5117 
โทรสาร 0-2590-5098 



 
 

 
ใบสมัครแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN   ครั้งที่  20  ประจ าปี  2560 

ประเภทเยาวชน  อายไุม่เกิน 20 ป ี
 

          ข้าพเจ้า  ชื่อ..........................................นามสกุล................................สถานศึกษา.................... 
อายุ..........................ปี........................เดือน (นับถึงวันแข่งขัน วันที่ 7 กันยายน 2560 ไม่เกิน 20 ปี) 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู.่............ซอย...............................ถนน................................................. 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................. ........ 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข.............................................................. 
เบอร์เสื้อท่ีใส่   (s,m,l,xl)....................................................................................................  
        ขอสมัครเข้าแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2560 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี 
โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกประการ 
 
 
 
 

                                         ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร 
                                      (........................................................................) 
                                  วันที่.......................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โทร 0-2590-5117 
โทรสาร 0-2590-5098 

 



 
 

 
ใบสมัครแข่งขันหมากฮอส  PEA OPEN   ครั้งที่  20  ประจ าปี  2560 

ประเภทเยาวชน  อายไุม่เกิน 15 ป ี
 

          ข้าพเจ้า  ชื่อ.............................................นามสกุล...... .........................สถานศึกษา................... 
อายุ..........................ปี........................เดือน (นับถึงวันแข่งขัน วันที่ 7 กันยายน 2560 ไม่เกิน 15 ปี) 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู.่............ซอย...............................ถนน.................................... ............. 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด...................... ................ 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข............................................................. . 
เบอร์เสื้อท่ีใส่   (s,m,l,xl)................................................................................... ................... 
         ขอสมัครเข้าแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 20 พ.ศ.  2560 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 
โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกประการ 
 
 
 
 

                                         ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร  
                                      (........................................................................) 
                                วันที่.......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร 0-2590-5117 
โทรสาร 0-2590-5098 



 
 

 

เงินรางวัล 
การแข่งขัน หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 20/ 2560 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 
ประเภททั่วไป 

 
ชนะเลิศ   ๒๒,๐๐๐.- บาท   =   ๒๒,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๒   ๑๓,๐๐๐.- บาท   = ๑๓,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๓   ๑๑,๐๐๐.- บาท   = ๑๑,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๔     ๙,๐๐๐.- บาท   =   ๙,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๕     ๗,๐๐๐.- บาท   =   ๗,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๖     ๕,๐๐๐.- บาท   =   ๕,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๗     ๔,๐๐๐.- บาท   =   ๔,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๘     ๓,๐๐๐.- บาท   =   ๓,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๙     ๒,๐๐๐.- บาท   =    ๒,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๑๐     ๑,๕๐๐.- บาท   =    ๑,๕๐๐.- บาท 
อันดับ  ๑๑-๒๐    ๑,๒๐๐.- บาท   =    ๑๒,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๒๑-๓๒                    ๑,๐๐๐.- บาท   =    ๑๒,๐๐๐.- บาท 

 
                             รวม  101,500.- บาท   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

เงินรางวัล 
การแข่งขัน หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 20/ 2560 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ป ี

 
ชนะเลิศ   ๘,๐๐๐.- บาท    = ๘,๐๐๐.- บาท 
อับดับ  ๒   ๕,๐๐๐.- บาท    = ๕,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๓   ๔,๐๐๐.- บาท    = ๔,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๔   ๓,๐๐๐.- บาท    = ๓,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๕   ๒,๕๐๐.- บาท    = ๒,๕๐๐.- บาท 
อันดับ  ๖   ๒,๐๐๐.- บาท    = ๒,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๗   ๑,๕๐๐.- บาท    = ๑,๕๐๐.- บาท 
อันดับ  ๘   ๑,๒๐๐.- บาท    = ๑,๒๐๐.- บาท 
อันดับ  ๙   ๑,๐๐๐.- บาท    = ๑,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๑๐      ๘๐๐.- บาท    =    ๘๐๐.- บาท 
อันดับ  ๑๑-๑๖             ๕๐๐.- บาท    =     ๓,๐๐๐.- บาท 

 
                                    รวม   32,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เงินรางวัล 
การแข่งขัน หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 20/ 2560 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ป ี

 
ชนะเลิศ   ๘,๐๐๐.- บาท    = ๘,๐๐๐.- บาท 
อับดับ  ๒   ๕,๐๐๐.- บาท    = ๕,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๓   ๔,๐๐๐.- บาท    = ๔,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๔   ๓,๐๐๐.- บาท    = ๓,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๕   ๒,๕๐๐.- บาท    = ๒,๕๐๐.- บาท 
อันดับ  ๖   ๒,๐๐๐.- บาท    = ๒,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๗   ๑,๕๐๐.- บาท    = ๑,๕๐๐.- บาท 
อันดับ  ๘   ๑,๒๐๐.- บาท    = ๑,๒๐๐.- บาท 
อันดับ  ๙    ๑,๐๐๐.- บาท    = ๑,๐๐๐.- บาท 
อันดับ  ๑๐      ๘๐๐.- บาท    =    ๘๐๐.- บาท 
อันดับ  ๑๑-๑๖             ๕๐๐.- บาท    = ๓,๐๐๐.- บาท 

 
                                    รวม   32,000.- บาท 
 
 
 
 

 
 
 


