
 

 

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดตัวทมีชาต ิ

 

ใช้ในการคดักรองผู้แขง่ขนัท่ีสนใจเข้าร่วมการคดัเลือกตวัแทนทีมชาติของสมาคมฯ หรือกรณีท่ี

สมาคมฯชว่ยเหลือในการคดักรองผู้แขง่ขนัท่ีจะร่วมแขง่ขนัในนามทีมชาตหิรือทีมตวัแทนประเทศ 

หมายเหตุ      ผู้ เข้าร่วมคดักรองและคดัเลือก ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ 

 Steel Tip  ใช้วิธีปารอบวง (Super-ring) โดยเร่ิมจากเลข 1 ไปจนถึงเลข 20 จ านวน 20 ชดุ 

เทา่กบั 1 รอบโดยปา 3 รอบ 

การให้คะแนน 

ชอ่ง Triple  =  ได้แต้ม 3 คะแนน 

ชอ่ง Double  = ได้แต้ม 1 คะแนน 

ชอ่ง Single  = ได้แต้ม 1 คะแนน 

การหาค่าเฉล่ีย 

น าคะแนนรวมทัง้ 3 รอบมารวมกนัแล้วหารด้วย 3  

คะแนนรวม (3 รอบ) / 3 = คะแนนเฉล่ีย 

Steel-tip 
ใช้การปารอบวง (Super-ring) ปา 3 รอบ น าคะแนน 3 รอบ มารวมกนัเพื่อค านวณคา่เฉลีย่ 

การทดสอบ Men 61 คะแนน ชึน้ไป 

ขัน้พืน้ฐาน Lady 49 คะแนน ชึน้ไป 

  Youth 49 คะแนน ชึน้ไป 

 

 



 Soft Tip  ใช้เกมส์ Count-up และ Cricket Count-up ในการคดักรอง โดยปา Count-up 5 

เกมส์ และ Cricket Count-up 5 เกมส์ ซึ่งนักกีฬาจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานท่ี

สมาคมก าหนดท้ัง 2 เกมส์ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

การปา Count-up 

วิธีการ 

การปาเข้าบอร์ดไฟฟ้าหรือบอร์ดอิเล็คทรอนิคส์ จ านวน 8 ครัง้ (1ครัง้ ใช้ลกูดอก 3 อนั) = 1 รอบ เม่ือครบ

ทัง้ 5 รอบ จงึรวมคะแนน 

การให้คะแนน 

ลกูดอกทกุอนัท่ีสมัผสัหน้าบอร์ด บริเวณท่ีนบัคะแนน ระบบจะขึน้หน้าจอและแสดงผล 

ชอ่ง Single คะแนนจะคณู 1 เทา่ ตามชอ่งเลขท่ีก ากบั 

ชอ่ง Double คะแนนจะคณู 2 เทา่ ตามช่องเลขท่ีก ากบั 

ชอ่ง Triple คะแนนจะคณู 3 เทา่ ตามชอ่งเลขท่ีก ากบั 

ชอ่งตรงกลางหรือ Bull คะแนนจะเทา่กบั 50 แต้ม 

การหาค่าเฉล่ีย 

เง่ือนไขต้องปาอยา่งน้อย 5 รอบ เม่ือครบ 5 รอบ แล้วรวมคะแนนหารด้วยจ านวนรอบ (5 รอบ) เทา่กบั

คะแนนเฉล่ีย 

 คะแนนรวม (5 รอบ) / 5   =  คะแนนเฉล่ีย 

Soft-tip 

ใช้การปาเค้าท์อัป (Count-up)   

เลน่ 5 เกม น าคะแนน 5 เกมส์มารวมกนัเพือ่ค านวณคา่เฉลีย่ 

การทดสอบขัน้พืน้ฐาน 701 คะแนน ชึน้ไป 

ใช้การปาคลิก๊เก็ตเค้าท์อัป (Cricket Count-up) 

เลน่ 5 เกม น าคะแนน 5 เกมส์มารวมกนัเพือ่ค านวณคา่เฉลีย่ 

การทดสอบขัน้พืน้ฐาน 401 คะแนน ชึน้ไป 



 

เกณฑ์การคัดเลือก 

ต้องมีคา่เฉล่ียสงูกวา่หรือเท่ากบั 701 คะแนน ขึน้ไป จงึจะผา่นตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีสมาคมก าหนด 

 

การปา Cricket Count-up 

วิธีการ 

การปาเข้าบอร์ดไฟฟ้าหรือบอร์ดอิเล็คทรอนิคส์ ตามช่องตวัเลขท่ีระบบก าหนด จ านวน 8 ครัง้ (1ครัง้ ใช้

ลกูดอก 3 อนั) = 1 รอบ เม่ือครบทัง้ 5 รอบ จงึรวมคะแนน 

การให้คะแนน 

ลกูดอกทกุอนัท่ีสมัผสัหน้าบอร์ด บริเวณท่ีนบัคะแนน ระบบจะขึน้หน้าจอและแสดงผล 

ชอ่ง Single คะแนนจะคณู 1 เทา่ ตามชอ่งเลขท่ีก ากบั 

ชอ่ง Double คะแนนจะคณู 2 เทา่ ตามช่องเลขท่ีก ากบั 

ชอ่ง Triple คะแนนจะคณู 3 เทา่ ตามชอ่งเลขท่ีก ากบั 

ชอ่งตรงกลางหรือ Bull คะแนนจะเทา่กบั 25 และ 50 แต้ม 

หากปาไมเ่ข้าชอ่งเลขท่ีก าหนด ระบบจะไมน่บัคะแนนให้ 

การหาค่าเฉล่ีย 

เง่ือนไขต้องปาอยา่งน้อย 5 รอบ เม่ือครบ 5 รอบ แล้วรวมคะแนนหารด้วยจ านวนรอบ (5 รอบ) เทา่กบั

คะแนนเฉล่ีย 

 คะแนนรวม (5 รอบ) / 5   =  คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ์การคัดเลือก 

ต้องมีคา่เฉล่ียสงูกวา่หรือเท่ากบั 401 คะแนน ขึน้ไป จงึจะผา่นตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีสมาคมก าหนด 

 

 


