
 
การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) 

เชิญสมัครแขงขัน “หมากฮอส PEA OPEN” ครั้งท่ี 21 ประจําป 2561 
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

 
 “หมากฮอส PEA OPEN” ครั้งท่ี 21 จัดโดย การไฟฟาสวนภูมิภาค และสมาคมชางภาพผูสื่อขาวโทรทัศน        

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมกีฬา กีฬาไทยแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภเพ่ือ        
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  โดยแขงขันท่ีสํานักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค ถนนงามวงศวาน กทม. ระหวางวันท่ี 
15 - 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 20. 00 น. รวม  2 วัน มีรายละเอียดดังนี้  

 
ประเภทการแขงขันและเงินรางวัล  
1. ประเภทท่ัวไปรับสมัครไมเกิน ๕8 คน คาสมัครคนละ 200 บาท  

เงินรางวัลรวม 102,500.- บาท 
2. ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน ๒๐ ป รับสมัครไมเกิน ๕8 คน คาสมัครคนละ 50 บาท  

เงินรางวัลรวม 32,000.- บาท 
3. ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน ๑๕ ป รับสมัครไมเกิน ๕5 คน คาสมัครคนละ 50 บาท  

เงินรางวัลรวม 32,000.- บาท 
 

วิธีการแขงขัน 
แขงแบบ Swiss Pairing System จํานวน 4 กระดานดังนี้ 
๑. ประเภทท่ัวไป แขงขัน ๖+๓ รอบ โดยเม่ือแขงขันจบรอบท่ี ๖ นําเอาอันดับ ๑-๘ มาแขงขันในระบบ 

Knock Out System ๓ รอบ หาผูชนะเลิศสวนอันดับ ๙ เปนตนไปแขงระบบ Swiss Pairing System อีก ๓ รอบ
เพ่ือจัดอันดับ 

2. ประเภทเยาวชน 15 ป 20 ป แขงขัน ๗ รอบ 
    การแตงกายชุดสุภาพรองเทาหุมสน 
 
วิธีการสมัคร 
1. สมัครทาง สแกน QR Code การสมัครจะมีผลก็ตอเม่ือผูจัดไดรับเอกสารการชําระเงินแลวเทานั้น 

 

 
 

 
 



-๒- 
 

2. สมัครดวยตัวเองท่ี คุณมนันยา คงแนวดี อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักรองผูวาทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ ถนนงามวงศวาน กทม. โทรศัพทหมายเลข 02-590-5117, 02-590-5098 

สมัครไดตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) 
 
การชําระเงิน 

1. นําเงินสดเขาบัญชี คุณมนันยา คงแนวดี ธนาคารกรุงไทย 073-0-01723-0 ใหสงสําเนาเอกสาร     
การชําระเงินพรอมชื่อแจงใหทราบ ทางโทรสารเบอร 02-590-5098 โดยเขียนชื่อผูสมัครตัวบรรจงใหชัดเจน 

2. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี QR Code และโทรศัพทหมายเลข 02-590-5117 ในเวลาราชการ 
 

 



 
 

 
ใบสมัครแขงขันหมากฮอส PEA OPEN  ครั้งท่ี  21  ประจําป  2561 

ประเภทท่ัวไป 
 

          ขาพเจา  ชื่อ..................................................นามสกุล..............................ฉายา............................... 
อาย.ุ.........................ป........................เดือน อยูบานเลขท่ี...................................หมู.................................ซอย
...............................ถนน.................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/
เขต....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย......................................โทรศัพท
ติดตอหมายเลข........................................เบอรเสื้อท่ีใส (s,m,l,xl)..................................   
           ขอสมัครเขาแขงขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งท่ี 21 พ.ศ. 2561 ประเภทท่ัวไป โดยขาพเจา
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกติกาการแขงขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค ทุกประการ 

 

 

 

 
                                         ลงชื่อ........................................................................ผูสมัคร 

                                      (........................................................................) 
                                 วนัท่ี.......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โทร 0-2590-5117 
โทรสาร 0-2590-5098 



 
 

 
ใบสมัครแขงขันหมากฮอส PEA OPEN   ครั้งท่ี  21  ประจําป  2561 

ประเภทเยาวชน  อายุไมเกิน 20 ป 
 

          ขาพเจา  ชื่อ..........................................นามสกุล................................สถานศึกษา.................... 
อายุ..........................ป........................เดือน (นับถึงวันแขงขัน วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไมเกิน 20 ป) 
อยูบานเลขท่ี.....................หมู.............ซอย...............................ถนน................................................. 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพทติดตอหมายเลข.............................................................. 
เบอรเสื้อท่ีใส   (s,m,l,xl).................................................................................................... 
        ขอสมัครเขาแขงขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งท่ี 21 พ.ศ. 2561 ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 20 ป 
โดยขาพเจายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกติกาการแขงขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน 
การไฟฟาสวนภูมิภาค ทุกประการ 
 
 
 
 

                                         ลงชื่อ........................................................................ผูสมัคร 
                                      (........................................................................) 
                                  วันท่ี.......................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 
 

 
ใบสมัครแขงขันหมากฮอส  PEA OPEN   ครั้งท่ี  21  ประจําป  2561 

ประเภทเยาวชน  อายุไมเกิน 15 ป 
 

          ขาพเจา  ชื่อ.............................................นามสกุล...............................สถานศึกษา................... 
อายุ..........................ป........................เดือน (นับถึงวันแขงขัน วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไมเกิน 15 ป) 
อยูบานเลขท่ี.....................หมู.............ซอย...............................ถนน................................................. 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพทติดตอหมายเลข.............................................................. 
เบอรเสื้อท่ีใส   (s,m,l,xl)...................................................................................................... 
         ขอสมัครเขาแขงขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งท่ี 21 พ.ศ.  2561 ประเภทเยาวชนอายุไมเกิน 15 ป 
โดยขาพเจายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกติกาการแขงขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน 
การไฟฟาสวนภูมิภาค ทุกประการ 
 
 
 
 

                                         ลงชื่อ........................................................................ผูสมัคร 
                                      (........................................................................) 
                                วันท่ี.......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร 0-2590-5117 
โทรสาร 0-2590-5098 



 
 

 

เงินรางวัล 
การแขงขัน หมากฮอส PEA OPEN คร้ังที่ 21/ 2561 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

 

ประเภทท่ัวไป 
 

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     3,๐๐๐.- บาท   =    3,๐๐๐.- 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  102,500.- บาท   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

เงินรางวัล 
การแขงขัน หมากฮอส PEA OPEN คร้ังที่ 21/ 2561 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

 

ประเภทเยาวชน อายุไมเกิน 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 
การแขงขัน หมากฮอส PEA OPEN คร้ังที่ 21/ 2561 ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

 

ประเภทเยาวชน อายุไมเกิน 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 
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