
Result Week 1-3

ลาํดบั ทมีที่ ชือ่ทมี W1 W2 W3 รวม พนิลม้

1 ทมี 05 FINALE PATTAYA 3.0 4.0 3.0 10.0 5,159

2 ทมี 04 NEW STRIKERS 1.0 3.0 3.0 7.0 5,206

3 ทมี 01 ศรวีรรษ เบรคคลชั 1.0 3.0 1.0 5.0 5,213

4 ทมี 06 PATTAYA GRAPHIC PRINT 1.0 1.0 3.0 5.0 5,032

5 ทมี 02 S.P. GROUP 3.0 1.0 1.0 5.0 4,997

6 ทมี 03 หงสแ์ดง 3.0 0.0 1.0 4.0 4,998

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

19th 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

19-Mar-2018

26-Mar-2018

2-Apr-2018

9-Apr-2018

16-Apr-2018



ทีม01 ศรวีรรษ เบรคคลชั คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
SY คุณสมยศ นานาประเสริฐ ช. 172 9 1,562 174 1,613 179 14 19
ZZ คุณอุดมชัย วงศ์พนัธ์ุลกัษณ์ ช. 174 9 1,518 169 1,531 170 21 18
SW คุณศตวรรษ เสนาพนัธ์ ช. 172 9 1,629 181 1,646 183 11 19

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

ทีม02 S.P. GROUP คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
NU ภาณุ รวรุิจพินัธ์ุ ช. 166 9 1,311 146 1,437 160 28 23
CR CARLOS GUTIERREZ ช. 176 9 1,551 172 1,593 177 16 16
SS ศรัณยพงศ์ สงวนศักดิ์ ช. 185 9 1,694 188 1,704 189 7 10
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

ทีม03 หงสแ์ดง คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
KT กฤต ถาวรสุจริตกุล ช. 164 6 931 155 980 163 25 25
PP ภาษิต ปรางทอง ช. 175 6 1,003 167 1,060 177 16 17
SH พลภัทร คดัพนัธ์ ช. 173 6 1,168 195 1,168 195 3 18
SJ โสระจะ พงัษา ช. 164 3 424 141 477 159 28 25

ROY ROY JOOSTEN ช. 152 6 857 143 908 151 30 30
ทีม04 NEW STRIKERS คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD

L LEO KREUTZER ช. 170 9 1,553 173 1,570 174 18 21
TOM TOMAS YAU ช. 146 3 420 140 443 148 30 30
JOR JORG MASBERG ช. 176 9 1,569 174 1,629 181 13 16
HO HORST PAAPE ช. 173 6 1,133 189 1,151 192 6 21

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A
ทีม05 FINALE PATTAYA คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD

P MR.PETER SENF ช. 171 9 1,559 173 1,603 178 15 20
HZ HEINZ WILLIUS ช. 157 3 504 168 514 171 20 30
A MR.ALAIN PAULE ช. 173 6 1,042 174 1,050 175 17 18
J MR.JEAN CLAUDE REP ช. 183 9 1,577 175 1,612 179 14 11
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A

ทีม06 PATTAYA GRAPHIC PRINT คะแนนเฉล่ีย เกมส์ แต้มจริง ฉ.จริง แต้มปรับ ฉ.ปรับ แต้มต่อ HD
HN HANNU JANTTI ช. 162 9 1,429 159 1,458 162 26 26
MK MARKKU LEINONEN ช. 166 6 1,011 169 1,011 169 21 23
AN ANTERO RONKAINEN ช. 146 3 401 134 444 148 30 30
SB สุบัน โสบุญ ช. 166 9 1,522 169 1,541 171 20 23
0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! ###### #N/A
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