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ระเบียบการแข่งขนั 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตนัให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 
 2. เพื่อสนบัสนุนให้นกักีฬาแบดมินตนัมีโอกาสแข่งขนัมากข้ึน เพื่อพฒันาฝีมือ 
 3. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี และความสัมพนัธ์อนัดีในหมู่คณะ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
 
ระเบียบการแข่งขัน 
 1. ระเบียบการแข่งขนัใหเ้รียกวา่ "ระเบียบการแข่งขนัแบดมินตนั ปุ้มปุ้ย แชมเป้ียนชิพ  

    THE SMILING FISH INTERNATIONAL CHALLENGE 2017 
    ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" 

 2. ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์แบดมินตันโลก (BWF) ฉบับล่าสุด 
     และระเบียบสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการ 
     แข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ ฉบับล่าสุด 

 3. ในกรณีท่ีประเภทใดประเภทหน่ึงในรุ่นเดียวกนัมีผูส้มคัรนอ้ยกวา่ 8 ราย ใหย้กเลิกการแข่งขนั     
    ประเภทนั้นเสีย หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการผูจ้ดัการแข่งขนั 
4. นกักีฬาจะแต่งกายดว้ยชุดสีอะไร หรือหลายสีรวมกนัลงสนามแข่งขนัก็ได ้หากใชล้วดลายศิลปะ  
    (Abstract) ตอ้งปราศจากการโฆษณาเน้ือหาเชิงธุรกิจพาณิชย ์หรือส่งเสริมการขาย ท่ีขดักบั 
    ระเบียบวา่ดว้ยเคร่ืองแต่งกายนกักีฬาของสหพนัธ์แบดมินตนัโลก (BWF) และตอ้งไม่ขดักบั 
    ผูส้นบัสนุนของการแข่งขนั การแข่งขันในประเภทคู่ ควรแต่งกายให้เหมือนกนั กรรมการผูช้ี้ขาด 
    อาจตดัสิทธินกักีฬาท่ีแต่งกายผดิระเบียบฯลงท าการแข่งขนัได ้

 5. นักกฬีาจะต้องมาถึงสนามล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาท ีคณะกรรมการจัดการ 
     แข่งขันมีสิทธิทีจ่ะเรียกนักกฬีาคู่ต่อไปลงแข่งขันก่อนเวลาทีก่ าหนดไว้ในสายการแข่งขันได้ 
6. นกักีฬาเตรียมแร็กเกต ผา้เช็ดเหง่ือ น ้าด่ืม และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้หพ้ร้อม น าไปวาง 
     ขา้งสนามท่ีอยูต่รงขา้มกบักรรมการตดัสิน เม่ือการเล่นเร่ิมแลว้ นกักีฬาจะออกไปนอกสนามตอ้ง 
    ไดรั้บอนุญาตจากกรรมการผูต้ดัสิน หากจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์นอกเหนือจากท่ีน าเข้าไปให ้ให ้
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     หวัหนา้ทีมผูเ้ก่ียวขอ้งขออนุญาต กรรมการผูช้ี้ขาดจะเป็นผูม้อบหมายผูห้น่ึงผูใ้ดน าไปใหต้าม 
     ความเหมาะสม 

 7. นกักีฬาท่ีขออนุญาตเช็ดเหง่ือจากกรรมการตดัสิน จะตอ้งยนืเช็ดอยูก่บัท่ี หา้มเดินวนเช็ดในสนาม  
    มิฉะนั้น จะถือวา่มีเจตนาถ่วงเวลาพกัใหห้ายเหน่ือย ท าใหก้ารเล่นไม่ต่อเน่ือง กรรมการตดัสิน 
    มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้นกักีฬาขอเช็ดเหง่ือบ่อยคร้ังจนเกินความจ าเป็น  

 8. นกักีฬาจะเปล่ียนลูกก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากกรรมการผูต้ดัสินเท่านั้น 
 9. นกักีฬาท่ีลงท าการแข่งขนัเกินกวา่ 1 รุ่น หรือ 1 ประเภท เวลาแข่งขนัตามโปรแกรมหรือใกลเ้คียง 

    กนั เม่ือจบการแข่งขนัรุ่นใด หรือประเภทใดแลว้ คณะกรรมการจะใหน้กักีฬาพกั 30 นาที แลว้จะ 
    ท  าการแข่งขนัต่อไป 

 10. คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธ์ิทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงช่ือและนามสกุลผู้เข้าแข่งขันในกรณ ี 
      ทีม่ีการพมิพ์ช่ือผดิ 

 11. การประท้วงเร่ืองคุณสมบัตินักกฬีา ให้ผู้จัดการทมีย่ืนหนังสือประท้วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
      พร้อมวางเงินประกนั 1,000 บาท และให้ย่ืนต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก่อนถึงก าหนดการ 
       แข่งขันอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง 

 12. คณะกรรมการจดัการแข่งขนั หรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ มีสิทธ์ิวนิิจฉยัการประทว้งและ 
      การตดัคา้นทุกกรณี การวินิจฉยัช้ีขาดนั้นถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 13. การแข่งขนัใชลู้กขนไก่  APAC 
14. ตามระเบียบขอ้14.5 นกักีฬาผูใ้ดไม่ลงท าการแข่งขนัตามก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และ   

ไม่ส่งหลกัฐานใหก้บัฝ่ายจดัการแข่งขนั ใหถื้อวา่นกักีฬาผูน้ั้นกระท าผดิต่อเจตนารมณ์ของการจดัการแข่งขนั 
ใหป้รับเป็นเงิน 1,500 บาทโดยใหส้โมสรช าระค่าปรับภายใน 15 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หากไม่ช าระค่าปรับตามระยะเวลาท่ีก าหนด นกักีฬาผูน้ั้นจะไม่สามารถสมคัรแข่งขนัในรายการท่ีเปิดรับสมคัร
ในเวลานั้นได ้

15. ใชว้ธีินบัคะแนนแบบมีคะแนนทุกการส่งลูก (RALLY POINTS) แข่งขนั 2 ใน 3 เกม แต่ละเกม 
       มี 21 คะแนน ผูถึ้ง 21 คะแนนก่อนเป็นผูช้นะ ในกรณีท่ี 20 เท่ากนั ใหเ้ล่นต่อจนกวา่จะชนะ 2     
       คะแนนติดต่อกนั หรือถา้ 29 เท่าแลว้ ผูถึ้ง 30 เป็นผูช้นะในเกมนั้นทนัที 
16. เก็บคะแนนสะสม Level 3 
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ประเภทการแข่งขัน  
การแข่งขนัประเภทบุคคล แบ่งเป็น 11 รุ่น ดงัน้ี 
 - รุ่นทัว่ไป (Open) (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่  คู่ผสม) 
 - รุ่นอายไุม่เกิน 8 ปี (U9) (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 
 - รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี (U11) (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 

  - รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี (U13) (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 
  - รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี (U15) (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป 

 - รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี (U17) (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 

 - รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี (U19) (ชายเด่ียว  ชายคู่  หญิงเด่ียว  หญิงคู่  คู่ผสม) โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นตน้ไป 
  

- รุ่นชายคู่ อายรุวม 100 ปี (ผูเ้ล่นตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 45 ปี เกิดก่อน พ.ศ. 2516)  
  โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2515 เป็นตน้ไป 

 - รุ่นชายคู่ อายรุวม 110 ปี (ผูเ้ล่นตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 50 ปี เกิดก่อน พ.ศ. 2509)  
  โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2510 เป็นตน้ไป 

  - รุ่นชายคู่ อายรุวม 120 ปี (ผูเ้ล่นตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 55 ปี เกิดก่อน พ.ศ. 2504)  
  โดยนบัปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2505 เป็นตน้ไป 

 - รุ่นชายคู่พิเศษ V.I.P. อายรุวม 100 ปีข้ึนไป (ไม่จ  ากดัอาย ุแต่ตอ้งมีอายรุวมกนั 100 ปี)  
   บริจาคคู่ละ 5,000 บาท 

รุ่นอาวโุสอายรุวมกนั 100 ปี, 110 ปี, 120 ปี และ VIP ใหส่้งสมคัรไปท่ีอีเมล ์nj_bad@hotmail.com เท่านั้น 
 
คุณสมบัติของนักกฬีา 
 - นกักีฬารุ่น  U9 , U11 , U13 ,  U15 , U17 ,U19 และ Open สมคัรแข่งขนัได ้2 รุ่น และจะตอ้งไม่เกิน 3 ประเภท

ของรุ่น และประเภทนั้น ๆ 
 - รุ่นชายคู่อายรุวม 100 ปี, 110 ปี, 120 ปี หา้มอดีตนกักีฬาทีมชาติชุดโอลิมปิก ชุดซีเกมส์ ชุดเอเช่ียนเกมส์ ชุด

โธมสัคพั และอูเบอร์คพั และนกักีฬาแห่งชาติ (กีฬาเขต) ลงสมคัรแข่งขนั 
- รุ่นชายคู่พิเศษ V.I.P. อายรุวม 100 ปีข้ึน ใหอ้ดีตนกักีฬาทีมชาติชุดโอลิมปิก ชุดซีเกมส์ ชุดเอเช่ียนเกมส์ ชุด
โธมสัคพั และนกักีฬาแห่งชาติ (กีฬาเขต) ลงสมคัรแข่งขนัไดคู้่ละ 1 คน 
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อตัราค่าสมัคร 
 - ประเภทเด่ียว คนละ 350 บาท 
 - ประเภทคู่ คู่ละ 700 บาท 
 
ก าหนดการรับสมัคร 
 - เปิดรับสมคัรตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัท่ี 17 เมษายน 2560 เวลา 20.00 น. 
 - ตรวจสอบรายช่ือไดว้นัท่ี 18 - 20 เมษายน 2560 
 - จบัฉลากแบ่งสายวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  

ณ สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ โดยขอเชิญผูแ้ทนสโมสรหรือนกักีฬาร่วมท าการจบัฉลาก 
 - แข่งขนัวนัท่ี 1 พฤษภาคม - 6 พฤษภาคม 2560 ณ สนามแบดมินตนั โรงพลศึกษาใหม่ ถ.ตรัง-สิเกา อ.เมือง จ.ตรัง 
 
การสมัครเข้าแข่งขัน 
 - สมัครแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ เวบ็สมาคม https://bat.tournamentsoftware.com  เท่าน้ัน 

- ส าหรับ Smiling Fish International Challenge 2017 ให้ส่งใบสมัครพร้อม BWF ID Member มาที ่Email : 
phornwalai@badmintonthai.or.th เพ่ือส่งรายช่ือเข้าแข่งขันออนไลน์ ภายในวนัที ่4 เมษายน 2560 (เวลา 17.00 
น.) 
- ส าหรับนักกฬีาที่ยงัไม่มี BWF Member ID ให้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน   
ภายในวนัที ่4 เมษายน 2560 เพ่ือสมาคมฯ จะด าเนินการขอ Member ID ไปยงั  
Email : phornwalai@badmintonthai.or.th  เพ่ือใช้ในการสมัครต่อไป 
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รางวลัการแข่งขัน 
Prize Money 
The Smiling Fish International Challenge 2017 
Men's Singles  : Winner    1,500.00 USD 
     Runner - up      760.00 USD 
     Semi - finalist      290.00 USD 
     Quarter - finalist      120.00 USD 
     Last 16         70.00 USD 
Women's Singles : Winner    1,500.00 USD 
     Runner - up      760.00 USD 
     Semi - finalist      290.00 USD 
     Quarter - finalist      120.00 USD 
     Last 16         70.00 USD 
Men's Doubles*  : Winner    1,580.00 USD 
     Runner - up      760.00 USD 
     Semi - finalist      280.00 USD 
     Quarter - finalist      145.00 USD 
     Last 16         75.00 USD 
Women's Doubles* : Winner    1,580.00 USD 
     Runner - up      760.00 USD 
     Semi - finalist      280.00 USD 
     Quarter - finalist      145.00 USD 
     Last 16         75.00 USD 
Mixed Doubles*  : Winner    1,580.00 USD 
     Runner - up      760.00 USD 
     Semi - finalist      280.00 USD 
     Quarter - finalist      145.00 USD 
     Last 16         75.00 USD 
 
TOTAL  20,000 USD 
*Per pair 
- Subject to 5% local entertainment taxes and pay by THB 
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รางวลัการแข่งขัน 
รุ่นชิงชนะเลศิ ปุ้มปุ้ย แชมเป้ียนชิพ 
 
THE SMILING FISH INTERNATIONAL CHALLENGE 2017  700,000 บาท (20,000USD) 
รุ่นทัว่ไป (Open)        131,000 บาท 
รุ่นอายไุม่เกิน 8   ปี (U9)         44,000 บาท 
รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี (U11)        44,000 บาท 
รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี (U13)        44,000 บาท 
รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี (U15)        44,000 บาท 
รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี (U17)        58,000 บาท 
รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี (U19)        70,000 บาท 
รุ่นชายคู่ อายรุวม 100 ปีข้ึนไป        17,000 บาท 
รุ่นชายคู่ อายรุวม 110 ปีข้ึนไป        17,000 บาท 
รุ่นชายคู่ อายรุวม 120 ปีข้ึนไป        17,000 บาท 
รุ่นชายคู่พเิศษ V.I.P อายุรวม 100 ปีขึน้ไป 
 
       รวมเป็นเงิน 1,186,000            บาท 
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รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (U9) 

ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 
ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   44,000 บาท 
 

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 
ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   44,000 บาท 
 
 



8 

 

 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 
ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   44,000 บาท 
 
 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 
ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท 2,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท 4,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   44,000 บาท 
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รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท 
ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั     5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั     5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   58,000 บาท 
 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  (U19) 
ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท 
ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั     5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั     5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท 
ชนะเลิศคูผ่สม   เงินรางวลั     5,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     3,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   70,000 บาท 
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รุ่นทั่วไป  (Open) 

ชนะเลิศชายเด่ียว   เงินรางวลั   30,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   10,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท 
ชนะเลิศชายคู่   เงินรางวลั   20,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั   10,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงเด่ียว  เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คนละ 1,000 บาท   2,000 บาท 
ชนะเลิศหญิงคู่   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท 
ชนะเลิศคูผ่สม   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 2,000 บาท   4,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน              131,000 บาท 
 

รุ่นชายคู่อายุรวม 100 ปีขึน้ไป 
ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 1,000 บาท   2,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   17,000 บาท 
 

รุ่นชายคู่อายุรวม 110 ปีขึน้ไป 
ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั     5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 1,000 บาท   2,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   17,000 บาท 
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รุ่นชายคู่อายุรวม 120 ปีขึน้ไป 

ชนะเลิศชายคู ่   เงินรางวลั   10,000 บาท 
รองชนะเลิศ   เงินรางวลั       5,000 บาท 
ท่ีสาม    เงินรางวลั คู่ละ 1,000 บาท   2,000 บาท 

      รวมเป็นเงิน   17,000 บาท 
 

รุ่นชายคู่พเิศษ V.I.P อายุรวม 100 ปีขึน้ไป 
ชนะเลิศชายคู ่   ไดรั้บถว้ยรางวลัและเหรียญรางวลัชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ   ไดรั้บเหรียญรางวลั 
ท่ีสาม    ไดรั้บเหรียญรางวลั 
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การเดินทาง 
รถปรับอากาศ 
ขนส่งสายใตใ้หม่ (บรมราชชนนี) โทร.0-2422-4444, 0-2894-6122  ศรีสุเทพทวัร์ 0-2894-6166-8 

จาก เวลา ราคา 

กรุงเทพฯ - ตรัง ปอ.1  เวลา 19.00น. และ 19.50 น. 
ปอ.2  เวลา 07.00 น. 

VIP   เวลา 19.00 น. 

นัง่ ปอ.2  ราคา 526 บาท 
นัง่ ปอ.1  ราคา 677 บาท 

VIP 24 ท่ีนัง่  ราคา 1,053 บาท   

ตรัง - กรุงเทพฯ ปอ.1  เวลา 16.00น. - 16.30 น. 
ปอ.2  เวลา 08.00 น. 

VIP   เวลา 17.00 น. 

นัง่ ปอ.2  ราคา 526 บาท 
นัง่ ปอ.1  ราคา 677 บาท 

VIP 24 ท่ีนัง่  ราคา 1,053 บาท 

 
รถไฟ 
หวัล าโพง  โทร. 0-2223-7010 

จาก เวลา (รถด่วน) เวลา (รถเร็ว) 

กรุงเทพฯ - ตรัง 17.05 – 07.30 น. 18.30 – 10.00 น. 

ตรัง - กรุงเทพฯ 17.10 – 09.00 น. 13.55 – 06.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
เคร่ืองบิน 
สายการบินแอร์เอเซีย โทร. 02-515-9999 หรือส ารองเวบ็ไซต ์www.airasia.com 
สายการบินนกแอร์  Call Center 1318   หรือส ารองเวบ็ไซต ์ www.nokair.com 
สายการบินไทย ไลออ้น แอร์ โทร. 02-529-9999  หรือส ารองเวบ็ไซต ์ www.lionairthai.com 

หรือ บริษทั ตรังทราเวลิ แอนด ์อะเมซ่ิง ทราเวลิ จ  ากดั  โทร. 075-219598   
E-MAIL  :  trang_amazing@hotmail.com 

กรุงเทพฯ (BKK) – ตรัง (TST) เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

1. สายการบินแอร์เอเซีย (ทุกวนั) 
 
 
2. สายการบินนกแอร์ (ทุกวนั) 
 
3. สายการบินไทยไลออ้นแอร์ (ทุกวนั) 
 

FD3241 
FD3243 
FD3245 
DD7400 
DD7410 
SL  824 
SL  826 

 

07.55 น. 
13.00 น. 
16.50 น. 
07.20 น. 
16.00 น. 
09.45 น. 
17.15 น. 

 

09.15 น. 
14.25 น. 
18.05 น. 
08.35 น. 
17.20 น. 
11.10 น. 
18.40 น. 

 

 ตรัง (TST) – กรุงเทพฯ (BKK) เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

1. สายการบินแอร์เอเซีย (ทุกวนั) 
 
 
2. สายการบินนกแอร์ (ทุกวนั) 
 
3. สายการบินไทยไลออ้นแอร์ (ทุกวนั) 
 

FD3242 
FD3244 
FD3246 
DD7401 
DD7411 
SL  825 
SL  827 

 

09.45 น. 
14.55 น. 
18.40 น. 
09.05 น. 
18.05 น. 
11.45 น. 
19.10 น. 

 

11.05 น. 
16.15 น. 
19.55 น. 
10.20 น. 
19.25 น. 
13.10 น. 
20.35 น. 

 

 

หมายเหตุ  :  - ทางสายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางบิน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-  ค่าโดยสารจากสนามบินตรังมาโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา และจากโรงแรมธรรมรินทร์ ธนาไป   
   สนามบินตรัง คิดค่าบริการท่านละ 90 บาท/ เท่ียว (ไป – กลบั ท่านละ 180 บาท) 

-  สายการบินนกแอร์ เหลือวนัละ 2 รอบ (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560) 
 

 

 

 

http://www.airasia.com/
http://www.nokair.com/
mailto:trang_amazing@hotmail.com
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ราคาห้องพกัโรงแรมธรรมรินทร์ 
ส านกังานจงัหวดัตรัง  โทร. (075) 211-011 
ส านกังานกรุงเทพฯ  โทร. 0-2863-3288 ต่อ 265-268 

ประเภทห้องพกั ราคาสุทธิ/หอ้ง หมายเหตุ 

หอ้ง BUSINESS DELUXE 
เตียงเสริม 

700.- 
- 

- ราคาน้ีรวมค่าบริการและภาษีแลว้ 
- ราคาน้ีไม่รวมอาหารเชา้ 

 
 

 

ราคาห้องพกัโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
โทร. (075) 211-211, 223-223 

ประเภทห้องพกั ราคาสุทธิ/หอ้ง หมายเหตุ 

หอ้ง SUPERIOR 
หอ้ง DELUXE 
เตียงเสริม 

1,600.- 
1,800.- 
600.- 

- ราคาน้ีรวมค่าบริการและภาษีแลว้ 
- ราคาน้ีรวมอาหารเชา้แลว้ 

- อาหารเชา้ 150 บาท/ ท่าน 
- พกัเกิน 2 ท่าน 250 บาท/ท่าน  
- ราคาน้ีเฉพาะช่วงการแข่งขนั 
 
สิทธิพเิศษ ฟรี!   ห้องออกก าลงักาย, สระวา่ยน ้า บริการรถรับ – ส่ง ระหวา่งสนามบินและโรงแรม 
                            กรณีส ารองหอ้งพกัก่อนวนัท่ี 18 เมษายน 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


