การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เชิญสมัครแข่งขัน “หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 1๙ ”พ.ศ. 255๙
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
“หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19” จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โดยแข่งขันที่สานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน กทม. ระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2559
เวลา 08.00 – 20. 00 น. รวม 2 วัน มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทการแข่งขันและเงินรางวัล
1. ประเภททั่วไปรับสมัครไม่เกิน ๕๖ คน ค่าสมัครคนละ 200 บาท
เงินรางวัลรวม 101,500.- บาท
2. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี รับสมัครไม่เกิน ๕๖ คน ค่าสมัครคนละ 50 บาท
เงินรางวัลรวม 32,000.- บาท
3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รับสมัครไม่เกิน ๕๖ คน ค่าสมัครคนละ 50 บาท
เงินรางวัลรวม 32,000.- บาท
วิธีการแข่งขัน
ประเภททั่วไปแข่งแบบ Swiss Pairing System จานวน 4 กระดานดังนี้
๑. ประเภททั่วไป แข่งขัน ๖+๓ รอบ โดยเมื่อแข่งขันจบรอบที่ ๖ นาเอาอันดับ ๑-๘ มาแข่งขันในระบบ
Knock Out System ๓ รอบ หาผู้ชนะเลิศส่วนอันดับ ๙ เป็นต้นไปแข่งระบบ Swiss Pairing System อีก ๓ รอบ
เพื่อจัดอันดับ
2. ประเภทเยาวชน 15 ปี 20 ปี แข่งขัน ๗ รอบ
วิธีการสมัคร
1. สมัครทาง Email : Jintana.mat@pea.co.th หรือ Jin_wow@hotmail.com โดยกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มใบสมัคร ใบสมัครจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้จัดได้รับเอกสารการชาระเงินแล้วเท่านั้น
2. สมัครด้วยตัวเองที่ คุณจินตนา มาเทศน์ อาคาร 5 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ ถนน
งามวงศ์วาน กทม.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2๒ สิงหาคม 2559 ปีนี้ผู้จัดจะไม่รับสมัครในวันแข่งขัน
การชาระเงิน
1. น าเงิ น สดเข้ า บั ญ ชี ชื่ อ คุ ณ จิ น ตนา มาเทศน์ ธนาคารกรุ ง ไทยบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ สาขาย่ อ ยกฟภ.
เลขที่บัญชี 073-0-08555-4 ให้ส่งสาเนาเอกสารการชาระเงินพร้อมชื่อแจ้งให้ทราบทางโทรสารเบอร์ 02-590-5077
โดยเขียนชื่อผู้สมัครตัวบรรจงให้ชัดเจนการแต่งกายสุภาพรองเท้าหุ้มส้น
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-590-5940ในเวลาราชการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เปิดเวทีแข่งขันประลองไหวพริบกีฬาพื้นบ้าน “หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 1๙”
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
วันที่ 2๕ – 2๖ สิงหาคม 255๙ อาคาร LED ชั้น 6 ห้องอเนกประสงค์ สานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมประลองไหวพริบและปัญญา
เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดพัฒนากีฬา ภูมิปัญญากีฬาไทยแท้แต่โบราณ
รับสมัครตัง้ แต่ บัดนี้ ถึง 2๒ สิงหาคม 2559 ที่คุณจินตนา มาเทศน์ โทร 02-590-5940 โทรสาร 02-590-5077
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททั่วไปไม่จากัดอายุ รับสมัครไม่เกิน ๕๖ คน
เงินรางวัล 101,500 บาท
2. ประเภทเยาวชนอายุ ไม่เกิน 20 ปีรับสมัครไม่เกิน ๕๖ คน
เงินรางวัล 32,000 บาท
3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีรับสมัครไม่เกิน 5๖ คน
เงินรางวัล 32,000 บาท
ทุกประเภทใช้วิธีแข่งขันแบบ Swiss Pairing System ซึ่งนักกีฬาทุกคนมีโอกาสแข่งขันคนละประมาณ ๙ รอบ

ใบสมัครแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2559

ประเภททั่วไป
ข้าพเจ้า ชื่อ..................................................นามสกุล..............................ฉายา...............................
อายุ..........................ปี........................เดือน อยู่บ้านเลขที่...................................หมู.่ ................................ซอย
...............................ถนน.................................................ตาบล/แขวง................................. ...............อาเภอ/
เขต....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์
ติดต่อหมายเลข........................................เบอร์เสื้อที่ใส่ (s,m,l,xl)..................................
ขอสมัครเข้าแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2559 ประเภททั่วไป โดยข้าพเจ้า
ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ทุกประการ

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

โทร 0-2590-5940
โทรสาร 0-2590-5077

ใบสมัครแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2559

ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี
ข้าพเจ้า ชื่อ..........................................นามสกุล................................สถานศึกษา....................
อายุ..........................ปี........................เดือน (นับถึงวันแข่งขัน วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 20 ปี)
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู.่ ............ซอย...............................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข..............................................................
เบอร์เสื้อที่ใส่ (s,m,l,xl)....................................................................................................
ขอสมัครเข้าแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2559 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี
โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกประการ

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

โทร 0-2590-5940
โทรสาร 0-2590-5077

ใบสมัครแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2559

ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
ข้าพเจ้า ชื่อ.............................................นามสกุล...............................สถานศึกษา...................
อายุ..........................ปี........................เดือน (นับถึงวันแข่งขัน วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 15 ปี)
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู.่ ............ซอย...............................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข..............................................................
เบอร์เสื้อที่ใส่ (s,m,l,xl)......................................................................................................
ขอสมัครเข้าแข่งขันหมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2559 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันของชมรมกีฬาหมากกระดาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกประการ

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

โทร 0-2590-5940
โทรสาร 0-2590-5077

เงินรางวัล
การแข่งขัน หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19/ 2559 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ประเภททั่วไป
ชนะเลิศ
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6
อันดับ 7
อันดับ 8
อันดับ 9
อันดับ 10
อันดับ 11-20
อันดับ 21-32

22,000.- บาท
13,000.- บาท
11,000.- บาท
9,000.- บาท
7,000.- บาท
5,000.- บาท
4,000.- บาท
3,000.- บาท
2,000.- บาท
1,500.- บาท
1,200.- บาท
1,000.- บาท

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

22,000.- บาท
13,000.- บาท
11,000.- บาท
9,000.- บาท
7,000.- บาท
5,000.- บาท
4,000.- บาท
3,000.- บาท
2,000.- บาท
1,500.- บาท
12,000.- บาท
12,000.- บาท

รวม

101,500.- บาท

เงินรางวัล
การแข่งขัน หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19/ 2559 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี
ชนะเลิศ
อับดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6
อันดับ 7
อันดับ 8
อันดับ 9
อันดับ 10
อันดับ 11-16

8,0 00.- บาท
5,000.- บาท
4,000.- บาท
3,000.- บาท
2,500.- บาท
2,000.- บาท
1,500.- บาท
1,200.- บาท
1,000.-บาท
800.- บาท
500.- บาท

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

8,000.- บาท
5,000.- บาท
4,000.- บาท
3,000.- บาท
2,500.- บาท
2,000.- บาท
1,500.- บาท
1,200.- บาท
1,000.- บาท
800.- บาท
3,000.- บาท

รวม

32,000.- บาท

เงินรางวัล
การแข่งขัน หมากฮอส PEA OPEN ครั้งที่ 19/ 2559 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6
อันดับ 7
อับดับ 8
อันดับ 9
อันดับ 10
อันดับ 11-16

8,000.- บาท
5,000.- บาท
4,000.- บาท
3,000.-บาท
2,500.-บาท
2,000.-บาท
1,500.- บาท
1,200.- บาท
1,000.-บาท
800.-บาท
500.-บาท

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
รวม

8,000.-บาท
5,000.-บาท
4,000.-บาท
3,000.-บาท
2,500.-บาท
2,000.-บาท
1,500.-บาท
1,200.-บาท
1,000.- บาท
800.-บาท
3,000.-บาท
32,000.- บาท

