
Result Week 1-3

ลาํดบั ทมีที่ ชือ่ทมี W1 W2 W3 รวม พนิลม้

1 ทมี 06 FINALE PATTAYA 4.0 3.0 3.0 10.0 5,443

2 ทมี 02 S.P. GROUP 3.0 1.0 4.0 8.0 5,212

3 ทมี 04 หงสแ์ดง 2.0 3.0 1.0 6.0 5,183

4 ทมี 03 NEW STRIKERS 2.0 3.0 1.0 6.0 5,069

5 ทมี 01 BALL BOYS TEAM 1.0 1.0 3.0 5.0 5,932

6 ทมี 05 ศรวีรรษ เบรคคลชั 0.0 1.0 0.0 1.0 5,161

ผลการแขง่ขนัไมถ่กูตอ้ง กรณุาตดิตอ่ #REF! #REF!

กรรมการจดัการแขง่ขนั  คณุสบุนั โสบุญ โทร. 081-7829772

Lane
 19-20 21-22  23-24

 1-2  3-4  5-6

5-3 6-1 2-4

1-4 2-5 3-6

6-2 3-1 5-4

1-5 4-6 2-3

คะแนนเฉลีย่เร ิม่ตน้

นักโบวล์ ิง่ มอืเกา่ นักกฬีาชาย 175 คะแนน แตม้ตอ่ 17  และนักกฬีาหญงิ 164 คะแนน แตม้ตอ่ 28

นักโบวล์ ิง่ มอืใหม ่ นักกฬีาชาย 164 คะแนน แตม้ตอ่ 25  และนักกฬีาหญงิ 156 คะแนน แตม้ตอ่ 35

ทัง้นี้ ใหข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของประธานชมรม ถอืเป็นสิน้สดุ

มอืเกา่ หมายถงึ นักกฬีาชาย คะแนนเฉลีย่ 175 ขึน้ไป จากการรว่มแขง่ขันลคีทีผ่่านมา

มอืเกา่ หมายถงึ นักกฬีาหญงิ คะแนนเฉลีย่ 164 ขึน้ไป จากการรว่มแขง่ขันลคีทีผ่่านมา

นักโบวล์ ิง่ เกรดโอ นักกฬีาชาย 185 คะแนน แตม้ตอ่ 10  และนักกฬีาหญงิ 175 คะแนน แตม้ตอ่ 20

17th Bowling League By Pattaya Bowlers Club

    PS Bowling , Pattaya

Every Monday  -Pactice @ 07.30 p.m. - Start @ 07.45 p.m.

Total 24 Weeks

Date

Week 03

Week 04

Week 01

6 TEAM LEAGUE SCHEDULED

WEEK

Week 02

Week 05

11-Sep-2017

18-Sep-2017

25-Sep-2017

2-Oct-2017

10-Apr-2017



ทีม01 BALL BOYS TEAM คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
AN ANTERO RONKAINEN ช. 153 6 993 166 993 166 23 30

ROY ROY JOOSTEN ช. 164 6 853 142 656 109 30 25
HN HANNU JANTTI ช. 163 6 854 142 655 109 30 25
SB สุบัน โสบุญ ช. 171 9 1,492 166 1,236 137 30 20
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A

ทีม02 S.P. GROUP คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
NU ภาณุ รวรุิจพินัธ์ุ ช. 172 9 1,609 179 1,617 180 14 19

YAW นงเยาว์ ปานรักษา ญ 156 3 451 150 459 153 37 35
TOO ธนิต ศรีสะอาด ช. 180 3 510 170 542 181 13 14
CR CARLOS GUTIERREZ ช. 181 9 1,601 178 1,636 182 12 13
SS ศรัณยพงศ์ สงวนศักดิ์ ช. 175 3 555 185 555 185 10 17

ทีม03 NEW STRIKERS คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
L LEO KREUTZER ช. 162 9 1,574 175 1,579 175 17 26

TOM TOMAS YAU ช. 150 9 1,271 141 1,374 153 30 30
HO HORST PAAPE ช. 165 9 1,504 167 1,507 167 23 24

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A

ทีม04 หงสแ์ดง คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
SH พลภัทร คดัพนัธ์ ช. 178 9 1,730 192 1,751 195 3 15
LA สุพตัรา มอนโกเมอร์ร่ี ญ. 167 9 1,482 165 1,511 168 25 26
PC ปรีชา พนัเดช ช. 193 9 1,566 174 1,675 186 9 4
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A

ทีม05 ศรวีรรษ เบรคคลชั คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
ZZ คุณอุดมชัย วงศ์พนัธ์ุลกัษณ์ ช. 184 9 1,619 180 1,649 183 11 11
SY คุณสมยศ นานาประเสริฐ ช. 175 9 1,553 173 1,572 175 17 17
SW คุณศตวรรษ เสนาพนัธ์ ช. 173 9 1,575 175 1,610 179 14 18

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A

ทีม06 FINALE PATTAYA คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
P MR.PETER SENF ช. 177 9 1,717 191 1,717 191 6 16
A MR.ALAIN PAULE ช. 175 9 1,628 181 1,669 185 10 17
J MR.JEAN CLAUDE REPPERT ช. 181 9 1,684 187 1,701 189 7 13
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A
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