Thai Business Council in Cambodia
Invitation to Members, Private sectors and Thai Community to join

“TBCC Bowling Charity 2018”
Objective: To raising fund for buying necessary medical equipment for Cambodian Rural
Health Care Center by donating through Ministry of health of Cambodia. Another part of
revenue will be prepared for organizing Social Responsibilities Project in Cambodia as well
as support other activities of TBCC. Moreover, this also be the good opportunities for Thai
Community in Cambodia to have a meeting and networking with each other.

“Chance to win Honorary Trophy from Thai Prime Minister”
And more than 11 Trophies including Jackpot Prizes
And also join the Bingo game to win prizes more than 2,000 USD
On Friday 17 August 2018 from 3.00 pm onward.
at Blu-O Bowling, Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh, Cambodia
Type of Team: General Team 3 Players/Team (First 44 Teams)
VIP Team 3 Players/Team (First 16 Teams)
General – Thai people, Staff in Thai Company or Thai Family
VIP – Only Thai Executive, Executive of Thai Company or Members of Embassy
Rule: Play as a team of 3 Players, each player plays 2 games
Point system: the even-strike odd-spare rule
Fee: General Team 200 USD, VIP Team 300 USD
(All Team will get 3 sets of shirts, snacks, beverages / VIP Team will get VIP
Room and Chance to win the Honorary Trophy from Thai Prime Minister)
Apply: Mr. Vatthanak Tel: 016-958065, Email: admin@tbcccambodia.org
Mr.Surachet Tel. 089-976844, Email : secretary@tbcccambodia.org
(Please submit application and payment within 30 July 2018)

สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
ขอเชิญชวนสมาชิกฯ ภาคเอกชนและชุมชนชาวไทย ทุกท่านเข้าร่วมงาน

“โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ประจาปี 2561”
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่ง นาไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ศูนย์สุขภาพตาบล
(ในชนบท) ผ่ า นกระทรวงสาธารณสุ ข กั ม พู ช า โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลถวายในโอกาสเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 และอีกส่วนหนึ่งนาไปจัดกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมกัมพูชา รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และยังเป็นโอกาสอันดี
ในการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนชาวไทยในกัมพูชา

“ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”
และถ้วยรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 11 รายการ รวมทั้งรางวัลแจ็คพอตพิเศษ
ร่วมเล่นเกมบิงโกเพื่อลุ้นรางวัลตลอดงาน มูลค่ารวมกว่า 2,000 USD
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ Blu-O Bowling ห้าง Aeon Mall 2 (Sen Sok City) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ประเภทผู้เข้าร่วมแข่งขัน: ประเภททีมทั่วไป ทีมละ 3 คน (รับ 44 ทีมแรก)
ประเภททีมกิตติมศักดิ์ VIP ทีมละ 3 คน (รับ 16 ทีมแรก)
ทีมทั่วไป: มือสมัครเล่นชาวไทย พนักงานในบริษัทไทย หรือครอบครัวคนไทย
ทีมกิตติมศักดิ์: เฉพาะผู้บริหารชาวไทย ผู้บริหารบริษัทไทย หรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต
กติกา: การแข่งขันแบ่งเป็นทีม ทีมละ 3 คน แข่งคนละ 2 เกมส์ ไม่จากัดเพศ
แข่งขันระบบพินล้มเหลือคู่เป็นสไตรค์ เหลือคี่เป็นสแปร์ พินล้มสูงสุดตัดสินอันดับ
ค่าสมัคร: ทีมทั่วไปทีมละ 200 USD, ทีมกิตติศักดิ์ทีมละ 300 USD
(ทุกทีมจะได้รับเสื้อสาหรับการแข่งขัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม โดยทีมกิตติมศักดิ์ได้รับสิทธิพิเศษชิงถ้วย
เกียรติยศพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้ใช้บริการห้อง VIP)
สมัครได้ที่: คุณวัฒนะ โทร. 016-958065 (KH/EN), อีเมล: admin@tbcccambodia.org
คุณสุรเชษฐ์ โทร. 089-976844 (TH/EN) , อีเมล: secretary@tbcccambodia.org
(หมดเขตรับสมัครและชาระเงิน วันที่ 30 กรกฎาคม 2561)

เลขที่ 007/2561

สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา

9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและสนับสนุนงาน โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ประจาปี 2561
เรียน สมาชิกสมาคมฯ ภาคธุรกิจไทย และชุมชนคนไทยในกัมพูชา
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายละเอียดการจัดงาน
2. กาหนดการ
3. ใบสมัครแข่งขัน
4. กติกาการแข่งขัน
เนื่องด้วยสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา มีกาหนดการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลประจาปี 2561 ในวันศุกร์ที่
17 สิง หาคม 2560 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ Blu-O Bowling ห้างสรรพสินค้า AEON MALL Sen Sok
City กรุงพนมเปญ โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่ง นาไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ ศูนย์
สุขภาพตาบล (ในชนบท) ผ่านกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา โดยเสด็จพระราชกุศลถวายในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 และอีกส่วนหนึ่ง นาไปจัดกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์แก่สังคมกัมพูชา รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ พร้อมกันนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีใน
การพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนชาวไทยในกัมพูชา
ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ สมาชิกฯ ภาคธุรกิจไทย และชุมชนคนไทยในกัมพูชา เข้าร่วมงาน
รวมถึงให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม หรือของรางวัล สาหรับใช้ภายใน
งาน ตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่
คุณวัฒนะ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร 016 958065 อีเมล admin@tbcccambodia.org หรือคุณสุรเชษฐ์ (วี)
เลขาธิการสมาคมฯ โทร. 089 976844 อีเมล secretary@tbcccambodia.org
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม และให้การสนับสนุนงาน สมาคมฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส
นี้เป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ
กรรมการสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
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รายละเอียดการจัดงาน
ชื่องาน : โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ประจาปี 2561
วันเวลาที่จัดงาน : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 – 22.00 น.
สถานที่ : Blu-O Bowling ห้างสรรพสินค้า AEON MALL Sen Sok City กรุงพนมเปญ
วัตุประสงค์ของงาน : เพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่งนาไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ศูนย์สุขภาพตาบล
(ในชนบท) ผ่านกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา โดยเสด็จพระราชกุศลถวายในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 และอีกส่วนหนึ่งนาไปจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
แก่สังคมกัมพูชา รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ
จานวนทีมและค่าสมัคร : 1. ประเภททีมทั่วไป ทีมละ 3 คน (รับ 44 ทีมแรก) ค่าสมัครทีมละ 200 USD
(มือสมัครเล่นชาวไทย พนักงานในบริษัทไทย หรือครอบครัวคนไทย)
2. ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 3 คน (รับ 16 ทีมแรก) ค่าสมัครทีมละ 300 USD
(เฉพาะผู้บริหารชาวไทย ผู้บริหารบริษัทไทย หรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต)
รูปแบบการแข่งขัน : การแข่งขันแบ่งเป็นทีมๆ ละ 3 คน แข่งคนละ 2 เกมส์ ไม่จากัดเพศ แข่งขันระบบพินล้ม
เหลือคู่เป็นสไตรค์ เหลือคี่เป็นสแปร์ (ไม่เก็บสแปร์) ถ้าตกรางจะได้ 0 คะแนน นับคะแนนพินล้มสูงสุดตัดสิน
อันดับ
ประเภทรางวัล :
• ประเภททีมจานวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศทีมกิตติมศักดิ์ รางวัลชนะเลิศทีมทั่วไป รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 , 3 ทีมทั่วไป รางวัลบู้บี้ทีมกิตติมศักดิ์ รางวัลบู้บี้ทีมทั่วไป
• ประเภทบุคคลจานวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคคลชาย รางวัลชนะเลิศประเภท
บุคคคลหญิง รางวัลบู้บี้ประเภทบุคคคลชาย และรางวัลบู้บี้ประเภทบุคคคลหญิง
• รางวัลพิเศษอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการจะมีการกาหนดเพิ่มเติม
(การตัดสินรางวัล จะพิจารณา รางวัลประเภททีม ประเภทบุคคล รางวัลพิเศษทีม บุคคล ตามลาดับ
ข้างต้น โดยแต่ละทีมมีสิทธิรับถ้วยรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น ในกรณีทคี่ ะแนนเท่ากัน จะพิจารณา
คะแนนเกมสุดท้ายเป็นเกมส์ตัดสิน)
กิจกรรมอื่นๆ : การเล่นเกมบิงโกชิงของรางวัล อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แก็ดเจ็ต กิฟต์เซ็ต
และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 2,000 USD
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ร่างกาหนดการ
โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ประจาปี 2561
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 – 22.00 น.
ณ Blu-O Bowling ห้างสรรพสินค้า AEON MALL Sen Sok City กรุงพนมเปญ
14.00 – 15.00 น.

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

15.00 – 15.10 น.

ผู้แทนกรรมการสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา กล่าวรายงานการจัดงาน

15.10 – 15.20 น.

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ หรือผู้แทน กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน

15.20 – 21.00 น.

เริ่มการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล และกิจกรรมเกมส์บิงโกชิงของรางวัล

21.00 – 21.30 น.

สรุปคะแนน และประกาศผลรางวัลประเภทต่างๆ

21.30 – 22.00 น.

ผู้แทนกรรมการสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดงาน

*กาหนดการในการมอบถ้วยรางวัล ในกรณีที่ไม่สามารถสรุปคะแนนได้ทัน คณะกรรมการสมาคมฯ จะประสาน
กับทาง สอท.พนมเปญ เพื่อจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะประเภทต่าง ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปของ สอท.
พนมเปญ หรือ ของสมาคมฯ โดยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

****************
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
(Application Form)
“โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ประจาปี 2561”
(TBCC Bowling Charity 2018)
(หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 / Deadline on 30 July 2018)
*****************************************************************************************************************
ชื่อทีมที่สมัคร..................................................ผู้เล่นที่ 1) ..................................................................ขนาดเสื้อ............................
(Applicant’s Team Name)
(Player 1 )
(Shirt Size)
ผู้เล่นที่ 2) ......................................... ขนาดเสื้อ................. ผู้เล่นที่ 3) ………………………………………..... ขนาดเสื้อ.................
(Player 2 )
(Shirt Size)
(Player 3 )
(Shirt Size)
ประเภททีม _______ทีมทั่วไป 200 $________ ทีมกิตติมศักดิ์ 300 $
(Team Type)
(General 200$)
(VIP 300 $)
เบอร์ติดต่อ…………………………………………อีเมล............................................................
(Tel.)
(Email)
ลงชื่อตัวแทนผู้สมัคร ....................................................................
(Applicant Signature)
(
วันที่ ............ เดือน ................... พ.ศ.2561
(Date)
(Month)
(2018)

)

ช่องทางการชาระเงิน (Chanel of Payment)
1.CAMBODIAN COMMERCIAL BANK (SAVING ACCOUNT)
NAME: THE THAI BUSINESS COUNCIL OF CAMBODIA, A/C NO: 001-2-01082-1-840
2.KRUNG THAI BANK PCL. (SAVING ACCOUNT)
NAME: THE THAI BUSINESS COUNCIL OF CAMBODIA, A/C NO: 999-1-02412-3
3.BANGKOK BANK PLC PHNOM PENH BRANCH (SAVING ACCOUNT)
NAME: THAI BUSINESS COUNCIL IN CAMBODIA, A/C NO: 04-840-832-1100490001
โปรดสแกนและส่งสาเนาการชาระเงินมาที่อีเมลสมาคมฯ หลังจากชาระเงิน (Please scan and send the Bank Receipt
to our email after payment) secretary@tbcccambodia.org / admin@tbcccambodia.org.
สาหรับเงินสดหรือเช็คโปรดติดต่อ (For cash or cheque please contact) Tel: 016 958 065 / 089 976 844
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กติกา

การแข่งขันโบว์ลิ2งการกุศล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
ประจําปี 2561
วันศุกร์ ที2 17 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 – 22.00 น.

ณ Blu-O Bowling AEON MALL Sen Sok City กรุงพนมเปญ
1. ผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันควรลงทะเบียนก่อน 15:00 น. เพือ5 รับทราบรอบ/เลนแข่งขัน รับเสือ< และอาหาร ฯลฯ
5 ทีมๆ ละ 3 คน แข่งคนละ 2 เกมส์
2. การแข่งขันแบ่งเป็ น ประเภททีมกิตติมศักดิ I และประเภททีมทัวไป

ไม่จาํ กัดเพศ
3. แข่งขันระบบพินล้มเหลือคูเ่ ป็ นสไตรค์ เหลือคีเ7 ป็ นสแปร์ (ไม่เก็บสแปร์) ถ้าตกรางจะได้ 0 คะแนน นับ
คะแนนพินล้มสูงสุดตัดสินอันดับ
4. ไม่สลับเลน ไม่เปิ ดไฟฟาวล์ ซ้อมก่อนเริม5 การแข่งขัน 5 นาที กําหนดทีมละไม่เกิน 40 นาที/2เกมส์
หากใช้เวลาเกิน ปรับ -5 คะแนน/นาที/ทีม
5. บุคคลผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถลงเล่นได้เพียงทีมเดียว และไม่สามารถลงเล่นแทนผูอ้ น
5ื ได้ มิฉะนัน< จะถูก
ตัดสิทธิทกุ ประเภทรางวัล (หากผูแ้ ข่งขันไม่พงึ พอใจคะแนนทีท7 าํ ได้ สามารถสมัครเพิม7 รอบลงเล่นซํKา
โดยต้องแจ้งกรรมการเพือ7 ยกเลิกคะแนนในรอบใดรอบหนึง7 )
6. การนับคะแนนเป็ นรายบุคคล (ไม่ลงแข่งขันคะแนนเป็ นศูนย์)
7. รางวัลประเภททีม ทีมกิตติมศักดิ 4 ทีมทัวไป
5
• รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมกิตติมศักดิ I - ทีมกิตติมศักดิ Iทีไ5 ด้คะแนนรวมสูงสุด
ถ้วยเกียรติยศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
• รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมทัวไป
5
- ทุกประเภททีมทีไ5 ด้คะแนนรวมสูงสุด
ถ้วยเกียรติยศ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3
- ทุกประเภททีมทีท5 าํ คะแนนรวมเป็ นอันดับรองลงมา
ถ้วยรางวัล นาวาเอก จัตรุ งค์ ดีพึง5 ตน ร.น. ผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารเรือ สอท.กรุงพนมเปญ
ถ้วยรางวัล นาวาอากาศเอก วรพจน์ วรพิศาล ผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารอากาศ สอท.กรุงพนมเปญ
ถ้วยรางวัล พ.ต.อ. อนุชา สุทธยดิลก ผูช้ ่วยทูตฝ่ ายตํารวจ สอท.กรุงพนมเปญ
• รางวัลบูบ้ <ี ประเภททีมกิตติมศักดิ I
- ทีมกิตติมศักดิ Iทีท5 าํ คะแนนรวมน้ อยที2สดุ *
ถ้วยรางวัล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
• รางวัลบูบ้ <ี ประเภททีมทัวไป
5
- ทีมทีท5 าํ คะแนนรวมน้ อยที2สดุ *
ถ้วยรางวัล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
รางวัลประเภทบุคคล (ผูท้ ีไ5 ด้รบั รางวัลประเภททีมแล้วจะไม่มีสิทธิรบั รางวัลประเภทบุคคล)
• รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย
- บุคคลชายทีท5 าํ คะแนนรวมสูงสุด
ถ้วยรางวัล พันเอก ศรายุทธ บุญจือ ผูช้ ่วยทูตฝ่ ายทหารบก สอท.กรุงพนมเปญ

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง
- บุคคลหญิงทีท5 าํ คะแนนรวมสูงสุด
ถ้วยรางวัล นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ อัครราชทูตทีป5 รึกษา(ฝ่ ายการพาณิ ชย์) สอท.กรุงพนมเปญ
• รางวัลบูบ้ <ี ประเภทบุคคลชาย
- บุคคลชายทีท5 าํ คะแนนรวมน้ อยที2สดุ *
ถ้วยรางวัล นางอรนุช ผการัตน์ อดีตประธานสมาคมธุรกิ จไทยในกัมพูชา
• รางวัลบูบ้ <ี ประเภทบุคคลหญิง
- บุคคลหญิงทีท5 าํ คะแนนรวมน้ อยที2สดุ *
ถ้วยรางวัล นางกัญญาภัค เรียนเวช อดีตประธานสมาคมธุรกิ จไทยในกัมพูชา
รางวัลพิเศษสําหรับผูเ้ ข้าแข่งขัน YZ ทีมแรก (ผูท้ ีไ5 ด้รบั รางวัลประเภททีม/ประเภทบุคคลแล้ว
จะไม่มีสิทธิได้รบั รางวัลพิเศษนี\ )
• รางวัลพิเศษ ประเภททีม
- ทีมทีไ5 ด้คะแนนรวมสูงสุด จาก fg ทีมแรก
ถ้วยรางวัล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
• รางวัลพิเศษ ประเภทบุคคล
- บุคคล ช./ญ.ทีไ5 ด้คะแนนรวมสูงสุด จาก fg ทีมแรก
ถ้วยรางวัล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
• รางวัลบูบ้ พ<ี เิ ศษ ประเภททีม
- ทีมทีท5 าํ คะแนนรวมน้ อยที2สดุ * จาก fg ทีมแรก
ถ้วยรางวัล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
• รางวัลบูบ้ พ<ี เิ ศษ บุคคลชาย/หญิง - บุคคลชาย/หญิงทีท5 าํ คะแนนรวมน้ อยที2สดุ * จาก 14 ทีมแรก
ถ้วยรางวัล สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
* ใน 3 เฟรมท้ายเกมส์ คะแนนต้องไม่เป็ นศูนย์
** การตัดสินรางวัล จะพิจารณารางวัลประเภททีม ประเภทบุคคล รางวัลพิเศษทีม บุคคล ตามลําดับ
ข้างต้น
แต่ละทีมมีสทิ ธิรบั ถ้วยรางวัลเพียงหนึง7 รางวัลเท่านันK
*** กรณี คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาเกมส์สดุ ท้ายเป็ นเกมส์ตดั สิน
-ชนะเลิศและรองฯ พิจารณาจากคะแนนสูงกว่าเป็ นอันดับก่อน
-บูบ้ <ี พิจารณาจากคะแนนน้อยกว่าเป็ นอันดับหลัง(หรือท้าย)
8. กติ ก าอื5 น ๆ ที5ม ิไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกติ ก าการแข่ ง ขัน นี< คณะกรรมการจะเป็ นผู้ ช<ีข าด
การตัด สิ นของคณะกรรมการถื อ เป็ นที ส5 \ ิ นสุ ด
กรรมการตัดสิน
1. ดร.บุญเกือ< ตัง< ศรีตระกูล
ประธานกรรมการตัดสิน
j. น.ส.นฤมล รินเรืองสิน
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
l. นายสุรเชษฐ์ มณีพงษ์
กรรมการ
g. น.ส.ไอรดา บามา
กรรมการ
หมายเหตุ: ห้ามผูเ้ ข้าแข่งขันหรือผูเ้ ข้าชม แตะต้อง/สัมผัส/กดคียบ์ อร์ดแสดงผลเองโดยเด็ดขาด
มิฉะนัน< จะถูกตัดสิทธิ Iทุกประเภทรางวัล (กรรมการ/เจ้าหน้าทีส5 นามเท่านัน< ทีแ5 ก้ไขให้ถกู ต้องได้)
**********************

