
ชนะเลิศ 150,000       บาท ชนะเลิศ 15,000        คะแนน

รองชนะเลิศ 65,000         บาท รองชนะเลิศ 6,500          คะแนน

อันดับ 3 - 4  จํานวน  2  รางวัลๆ ละ 35,000  บาท 70,000         บาท แพรอบรองชนะเลิศ (อันดับ 3 - 4) 3,500          คะแนน

อันดับ 5 - 8   จํานวน  4  รางวัลๆ ละ  22,500  บาท 90,000         บาท แพรอบ 8 คน (อันดับ 5 - 8) 2,250          คะแนน

อันดับ 9 -16  จํานวน 8  รางวัลๆ ละ  16,500  บาท 132,000       บาท แพรอบ 16 คน (อันดับ 9 -16) 1,650          คะแนน

อันดับ 17 - 32  จํานวน  16  รางวัลๆ ละ 11,000  บาท 176,000       บาท แพรอบ 32 คน (อันดับ 17 - 32) 1,100          คะแนน

อันดับ 33 - 64  จํานวน  32  รางวัลๆ ละ 5,000 บาท 160,000       บาท แพรอบ 64 คน (อันดับ 33 - 64) 500             คะแนน

เบรกสูงสุด 20,000         บาท เบรกสูงสุด

เงินรางวัล รอบ Wildcard จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 16,500 บาท 66,000         บาท

2. รายการท่ี 7 2. รายการท่ี 7

ชนะเลิศ 200,000       บาท ชนะเลิศ 20,000        คะแนน

รองชนะเลิศ 80,000         บาท รองชนะเลิศ 8,000          คะแนน

อันดับ 3 - 4  จํานวน  2  รางวัลๆ ละ  45,000  บาท 90,000         บาท แพรอบรองชนะเลิศ 4,500          คะแนน

อันดับ 5 - 8   จํานวน  4  รางวัลๆ ละ  30,000  บาท 120,000       บาท แพ รอบ 8 คน 3,000          คะแนน

อันดับ 9 -16 จํานวน  8  รางวัลๆ ละ  24,000  บาท 192,000       บาท แพ รอบ 16 คน 2,400          คะแนน

อันดับ 17 - 32  จํานวน  16  รางวัลๆ ละ  15,000  บาท 240,000       บาท มือวางแพ รอบ 16 คน 1,200          คะแนน

อันดับ 33 - 48  จํานวน  16  รางวัลๆ ละ  9,000  บาท 144,000       บาท แพ รอบ 32 คน 1,500          คะแนน

อันดับ 49 - 64  จํานวน  16  รางวัลๆ ละ  6,000  บาท 96,000         บาท มือวางแพ รอบ 32 คน 750             คะแนน

เบรกสูงสุด 20,000         บาท แพ รอบ 48 คน 900             คะแนน

มือวางแพ รอบ 48 คน 450             คะแนน

แพรอบ 64 คน 600             คะแนน

มือวางแพ รอบ 64 คน 300             คะแนน

หมายเหตุ : นักกีฬาไวลการดจะไดรับเงินรางวัลตามรอบที่แขงขัน แตจะไมไดรับ

คะแนนสะสม

จะคิดจาก 10 % ของเงินรางวัลที่ไดรับ

ระบบการคิดคะแนนสะสมของนักกีฬา ดิวิชั่น 1 ป 2558 (Thailand Ranking Circuit 2015)

เงินรางวัลนักกีฬา ดิวิชั่น 1 ป 2558 คะแนนสะสมนักกีฬา ดิวิช่ัน 1 ป 2558

1. รายการท่ี 1 - 6 1. รายการท่ี 1 - 6

ไมมีคะแนนสะสม


