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THAILAND 2565

WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

การแสดงความมหัศจรรยของมวยไทย ปฐมฤกษของ

 
 WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

พรอมเปดสังเวียนเดือด  ทาดวลท่ีกรุงเทพมหานคร

สุดสัปดาหของการนำเสนอการแขงขันมวยไทยท่ีมีมนตขลังและนาหลงใหล ระหวางนักชกท่ีมีชื่อเลียง เปนท่ีรูจักระดับโลก 

ไปจนถึงนักชกทองถ่ินท่ีมากฝมือและมีพรสวรรคตลอดท้ังป ซีรีสน้ีเรียกไดวาเปนรายการโทรทัศนการแชงขันชกมวยท่ีมี

เรตต้ิงสูงท่ีสุดในประเทศไทย ดวยความเขมขนไปดวยการตอสูท่ีดุเดือดและแอ็คช่ัน ท่ีไมหยุดน่ิง

รายการน้ีจะถายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินท่ีมีความจุถึง 8,000 ท่ีน่ัง พบกับนักมวยระดับมืออาชีพ 6 คูตอรายการ 

จากคายมวยท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ซ่ึงซีรีสน้ี จะจัดการแขงขันท้ังหมด 4 คร้ัง ตลอดป

จัดโดยดับบลิวทีเอฟ มีเดีย  ซึ่งเปนหนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญทีสุดในเอเชีย และภาพการ

แขงขัน WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 จะถูกถายทอดสดไปยังผูที่ชอบดูกีฬาหลายลานคนผานแอปพลิเคชัน

ของดับบลิวทีเอฟ มีเดีย

ดังน้ัน ผูจัดงานจึงเปดรับสมัครผูสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจอยางเปนทางการ เพื่อสนับสนุนการแขงขันท้ังซีรีส

ตลอดปหรือสนับสนุนเฉพาะรายการ 

ขอเชิญผสมผสานกิจกรรมการตลาดของคุณ

เขากับ WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส 

ประเทศไทย 2565 

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io
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THAILAND 2565

WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

ขอมูลและสถิติโดยสังเขป 

เปดสังเวียน 4 รายการ 

สุดสัปดาห 

หน่ึงสุดสัปดาหตอไตรมาสในป 2565 

กิจกรรม 

งานเล้ียงตอนรับ... 

นัดทาดวลคูเด็ดมวยไทย ไฟท สุดสัปดาห… 

งานเล้ียงหลังจบการแขงขัน 

นักมวย... 

ตื่นตาตื่นใจไปกับคูชกหลายระดับ 

ต้ังแตนักมวยท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

ไปจนถึงดาวรุงฝมือดี

เปดสังเวียนรายการแรก 

มีนาคม 2565

การแขงขัน 

6 คูตอรายการสุดสัปดาห 

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

ผูชม

32,000 คน

8,000 คนตอรายการ 

ท่ีเวทีมวยมาตรฐานโลก สนามมวยราชดำเนิน 

ไลฟสตรีม 

โดยดับบลิวทีเอฟ มีเดีย หนึ่งในแพลตฟอรม

การมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

ดึงดูดแฟน ๆ นับลาน

www.wtfmedia.io
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THAILAND 2565

แพ็คเกจสําหรับการสนับสนุน 

เราขอเสนอโอกาสทางธุรกิจในการสนับสนุนและเปนพันธมิตรกับงาน WTF 

มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565... 

WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 - ทุกรายการ

ตลอดท้ังซีรีส 

ระดับท่ี 1: ผูสนับสนุนหลัก - ทุกรายการตลอดท้ังซีรีส 

- ผูสนับสนุนหลัก จำนวน 1 ราย เพื่ออรับสิทธิในการมีชื่อรวมกับซีรีสการแขงขัน

ทุกรายการตลอดท้ังซีรีส

ระดับท่ี 2: ผูสนับสนุนการจัดงานและพันธมิตรอยางเปนทางการ - 

ทุกรายการตลอดท้ังซีรีส 

- ผูสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 1 ราย เพื่อรับสิทธิในสถานท่ีในการจัดซีรีสการ

แขงขันทุกรายการตลอดท้ังซีรีส - มีผูสนับสนุนแลว

- พันธมิตรอยางเปนทางการ จำนวน 6 ราย จากธุรกิจซ่ึงไมไดเปนคูแขงกัน

เพืื่อสนับสนุนซีรีสการแขงขันทุกรายการตลอดท้ังซีรีส

ระดับท่ี 3: ผูจัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการ และสื่อพันธมิตร - 

ทุกรายการตลอดท้ังซีรีส 

- ผูจัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการ จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนสินคา

และบริการท่ีจำเปนสำหรับซีรีสการแขงขันทุกรายการตลอดท้ังซีรีส

- สื่อพันธมิตร จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนพ้ืนท่ีโฆษณาและงานบรรณาธิการ

เพื่อการประชาสัมพันธซีรีสการแขงขันทุกรายการตลอดท้ังซีรีส

WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 - เฉพาะบางรายการ

แขงขันในซีรีส 

ระดับท่ี 1: ผูสนับสนุนการนำเสนอ - เฉพาะบางรายการในซีรีส 

- ผูสนับสนุนการนำเสนอ เพื่อรับสิทธิในการต้ังชื่องานการแขงขันอยางนอย 1 รอบ

ระดับท่ี 2: พันธมิตรอยางเปนทางการ – เฉพาะบางรายการในซีรีส

- พันธมิตรอยางเปนทางการ จำนวน 6 ราย จากธุรกิจซ่ึงไมไดเปนคูแขงกัน เพื่อ

สนับสนุนงานการแขงขันอยางนอย 1 รอบ

ระดับท่ี 3: ผูจัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการ และสื่อพันธมิตร 

- ผูจัดหาสินคาและบริการอยางเปนทางการ จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนสินคา

และบริการท่ีจำเปนสำหรับรายการการแขงขันอยางนอย 1 รายการ หรือ มากกวา

- สือ่พันธมิตร จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนพ้ืนท่ีโฆษณาและงานบรรณาธิการเพื่อ

การประชาสัมพันธรายการแขงขันอยางนอย 1รายการ หรือ มากกวา

ระดับท่ี 4: พันธมิตรภาคอุตสาหกรรมกีฬามวย - เฉพาะบางรายการในซีรีส 

- แพ็คเกจสำหรับองคกรท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมกีฬามวย ท้ังคายมวยและยิมมวย

ระดับท่ี 4: แพ็คเกจการโฆษณาและการรับรองลูกคา - เฉพาะบาง

รายการในซีรีส      

- พรอมจัดใหตามท่ีผูสนับสนุนขอ

ธุรกิจใดควรเขารวมสนับสนุน 

WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

เหมาะสำหรับผูสนับสนุนจากภาคธุรกิจดังตอไปน้ี...

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io
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THAILAND 2565

องคกรท่ีรวมสนับสนุน WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

จะไดรับภาพลักษณในคุณคา ดังตอไปน้ี การเปนสวนหน่ึงในงานสำคัญ 

ความตื่นเตน การแขงขัน ความเปนมืออาชีพ และกีฬาท่ีใชศิลปะ การตอสู
การรวมสนับสนุนงาน WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

ไมเพียงชวยเสริมสรางการรับรูถึงสินคาและบริการของผูสนับสนุนไปยัง

กลุมเปาหมายท่ีมีอำนาจในการตัดสินใจแลวน้ัน แตยังเปนการยืนยันวา

ผูสนับส นุนคือผูนำตัวจริงในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ อีกดวย 

เหตุใดจึงควรรวมสนับสนุน 
ในการรวมสนับสนุน WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

ผูสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจจะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ดังน้ี 

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io
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THAILAND 2565

ซีรีสการแขงขัน

สถานท่ี - สนามมวยราชดำเนิน

สนามมวยราชดำเนินเปนเวทีมวยท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และยังเปนสถาบัน

มวยไทยของประเทศไทย

สนามมวยขนาด 8,000 ท่ีน่ังแหงน้ีต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร และถือเปน

เวทีมวยเพียงหน่ึงในสองแหงของประเทศท่ีจัดการแขงขันกีฬามวยไทยรวมสมัย

รูปแบบสนามมวยน้ีชวยใหม่ันใจไดวามีเสียงเชียรและความรูสึกของการชกมวย

อยูรอบ ๆ ดวยเสียงโหรองและเสียงเชียรจากผูชมสำหรับนักชกท่ีพวกเขาชื่นชอบ

ขณะท่ีนักชกข้ึนสังเวียนสำหรับการตอสูท่ีเราใจ

นอกจากน้ีการข้ึนชกทุกนัดรับประกันไดวาเปนการชกจริงไมมีการแสดงแนนอน 

ตอยจริง บูจริง และเจ็บจริง

 กําหนดการแขงขัน

มีการแขงขันท้ังหมด 4 รายการ ตลอดท้ังป... โดยรายการท่ี 1 ยืนยันแลววา

จะจัดข้ึนในเดือนมีนาคม 2565 สวนอีก 3 รายการอยูระหวางการวางแผนตอไป 

วันท่ี 

รายการท่ี 1 - มีนาคม 2565

รายการท่ี 2 - พฤษภาคม 2565 

รายการท่ี 3 - สิงหาคม 2565 

รายการท่ี 4 - กันยายน 2565 

เว็บไซต : https://wtfmedia.io

ตารางมีเดีย ไลฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง, ตารางการแขงขันป 2565 จะประกาศใหทราบอีกครั้ง

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

ทีมผูตัดสินมวยไทยที่มีประสบการณสูงและเปนอิสระ, 

ผูชี้ขาด และคัตแมน จะจัดเตรียมเจาหนาที่รอบ ๆ สังเวียน

และบนสังเวียนที่จําเปนทั้งหมด

การตรวจเลือดนักมวยกอนการแขงขันและตรวจสุขภาพทั่วไป

นอกจากนี้จะมีทีมแพทยใหบริการภายในงานและรถพยาบาล

คอยใหบริการระหวางงานดวย

www.wtfmedia.io
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THAILAND 2565

ซีรีสการแขงขัน 

รายการท่ี 1 - ส. สมหมาย พบกับ จิตรเมืองนนท เดือนมีนาคม 2565

พบนักมวยจากสองคายมวยไทยท่ีทรงพลังและไดการยอมรับนับถือมากท่ีสุดในประเทศไทย… 

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io
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ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io

ลีกมวยอาชีพน้ีดำเนินการภายใตการกำกับดูแล

ของสมาคมกีฬามวยอาชีพแหงประเทศไทย (PBAT) 

โดยการกีฬาแหงประเทศไทย (SAT) 
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จะมีการออกแคมเ
 
ปญโฆษณาผานสื่อในวงกวางกอนการแขงขัน โดยเนนการ

ประชาสัมพันธผาน
 
งานบรรณาธิการดานกีฬามวย ขาว ไลฟสไตล และธุรกิจ 

ดวยเน้ือหาออกแบบพิเศษเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ 

WTF มวยไทย
 
 ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 จะถูกประชาสัมพันธผานกลยุทธ

ทางการตลาดท่ีหลากหลายและผสมผสาน ไมวาจะเปนสื่อส่ิงพิมพและสื่อออนไลน 

โดยการประสานงานกับสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหงานน้ีสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีสื่อ

อยางค รอบคลุมท่ีสุด เพื่อใหขาวไดรับการประชาสัมพันธออกไปอยางแพรหลาย

และกวางขวางท้ังในมิติทองถ่ินและตางประเทศ 

นอกเ หนือจากการประชาสัมพันธผานสื่อส่ิงพิมพ สื่อออนไลน จดหมาย และ

จดหมายขาวออนไลนแลว ยังจะมีการประชาสัมพันธงานผานสื่อสังคมทุกชองทาง

เพื่อสื่อสารขอความเก่ียวกับงานน้ีไปยังกลุมเปาหมายอีกดวย 

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

โอกาสในการประชาสัมพันธแบรนดผานงาน WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส 

ประเทศไทย 2565 

ปายประชาสัมพันธและโลโก: บริเวณสถานท่ีจัดงาน – บริเวณโถงทางเขางาน, 

บนผืนผาใบ, บนแผนนวมมุมเวที, แถบดานขาง, ทางเขาเวที, บนจอแสดงผล

ระหวางงาน, เสื้อเจาหนาที/่พนกังาน, บนปายบอกยก, บนตัวริงเกิรล, 

ในเอกสารกอนและหลังงาน ซึ่งรวมถึงโปสเตอร จดหมายขาว และเว็บไซต

สิทธิในชื้่อรายการ  

การประชาสัมพันธแบรนดท่ีสถานท่ีจัดงาน 

 การประชาสัมพันธแบรนดผานนักมวยและเจาหนาท่ี 

การจัดแสดงในงาน 

การจัดแสดงบนแอปพลิเคชันของดับบลิวทีเอฟ (WTF)

ผูสนับสนุนสามารถใชโอกาสดังกลาวในการผลิตสื่อประชาสัมพันธของตนเพื่อรวม

นำเสนอขาวและกิจกรรมตาง ๆ  โดยขาวเก่ียวกับงานจะถูกนำเสนอผานสื่อไทย

ท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศ ตลอดจนสื่อระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก

ผานสื่อสังคม สื่อออนไลน โทรทัศน วิทยุและนิตยสารตาง ๆ 

ขาวเก่ียวกับ WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 ถือเปนขาวเดนท่ีมี

คนสนใจติดตาม 

นอกจากผูสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายจะไดรับสิทธิในการผูกแบรนด

เขากับงาน เพื่อวัตถุประสงคทางการโฆษณาและประชาสัมพันธแลว ผูสนับสนุน

และพันธมิตรยังสามารถสรางเน้ือหาผานนักมวย การนำเสนอไฮไลทงาน 

การประชาสัมพันธหนางาน และงานแถลงขาวได 

www.wtfmedia.io
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THAILAND 2565

WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 ถือเปนโอกาสทองของภาคธุรกิจ

ในการเขาถึงกลุมผูชมมากกวา 32,000 คน - 8,000 คนตอรายการ ท่ีจะเดินทางมา

รับชมการแขงขัน ตลอดจนผ

 
ูท่ีรับชมการถายทอดผานไลฟสตรีม 

สิทธิดานการรับรองลูกคาและการสรางเครือขาย 

WTF มวยไทย ไ
 
ฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 ขอเสนอโอกาสท่ีหลากหลายสำหรับ

ผูสนับสนุนในการรับร
 
องและสรางความบันเทิงใหกับลูกคาและผูบริหารในกรุงเทพ ฯ 

จึงถือเปนวาระท่ีเหมาะ
 
สมย่ิงแกการทำกิจกรรมเพื่อสงเสริมธุรกิจของทานผาน 

- งานเล้ียงตอนรับ

- งานเล้ียงหลังจบ รายการ

สิทธิใน การจัดแจกผลิตภัณฑสงเสริมการขาย 

เราขอเสนอโอกาสสำหรับผูสนับสนุน พันธมิตร ผูอุปการะ และผูจัดหาสินคาและ

บริการในการผลิตสินคาแบรนดรวม ซ่ึงอาจจะใชแจกจายผานสื่อหรือการสงเสริม

การขายในกิจก รรมการตลาดหนางาน เชน ถุงรวมของดีสำหรับงาน WTF 

มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

เว็บไซตและแอพพลิเคชัน

https://www.wtfmedia.io
แอนดรอยด แอพ

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.sports.wtfmedia 
ไอโอเอส แอพ

https://apps.apple.com/th/app/wtf-media/id1562501846 

ยอดดาวนโหลดมากกวา 1 ลานคร้ัง 

เฟสบุค 

https://www.facebook.com/WTFMEDIAofficial/ 

อินสตาแกรม

https://www.instagram.com/wtfmediaofficial/ 

www.wtfmedia.io
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สิทธิในการใชชื่อ “[ชื่อผูสนับสนุนหลัก] WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

เสนอโดย [ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอเฉพาะรายการ]” เพื่่อใชในการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 

สิทธิในการใชชื่อ “[ชื่อผูสนับสนุนการจัดงาน] ผูสนับสนุนการจัดงานอยางเปนทางการ

ของ [ชื่อผูสนับสนุนหลัก] WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 เสนอโด ย 

[ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอเฉพาะรายการ]” เพื่อใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

สิทธิในการใชชื่อ “[ชื่อพันธมิตร] พันธมิตรอยางเปนทางการของ [ชื่อผูสนับสนุนหลัก] 

WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 เสนอโดย [ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอ

เฉพาะรายการ]” เพื่อใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

สิทธิในการใชชื่อ “[ชื่อผูจัดหาสินคาและบริการ/สื่อพันธมิตร] ผูจัดหาสินคาและบริการ

อยางเปนทางการ/สื่อพันธมิตรของ [ชื่อผูสนับสนุนหลัก] WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส 

ประเทศไทย 2565 เสนอโดย [ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอเฉพาะรายการ]” เพื่อใชใน

การโฆษณาและประชาสัมพันธ 

สิทธิในการใชโลโกสำเร็จ (lock-up) ของ WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

ในการทำการตลาดท้ังภายในและภายนอก 

การกลาวถึงชือ่แบรนดและการแสดงโลโกในเอกสารขอมูลสำหรับสื่อ  งานโฆษณา 

และวัสดุทางการตลาด / สงเสริมการขายตาง ๆ ของ WTF มวยไท ย ไฟท ซีรีส 

ประเทศไทย 2565

โลโกบนเส้ือยืดของ WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 
 
หากมีการผลิต 

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io

โลโกประกอบการถายทอดสดการแขงขันผาน https://www.wtfmedia.io

การจดัวางเพื่อนาํเสนอองคกรในตาํแหนงดสีุดบนหนากิจกรรมของ https://www.wtfmedia.io

โลโกบนหนาผูสนับสนุนระดับองคกรของ https://www.wtfmedia.io
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สิทธิในการใชชื่อ “[ชื่อผูสนับสนุนหลัก] WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

คร้ังท่ี 1/2/3/4 เสนอโดย [ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอเฉพาะรอบ]” เพื่อใชในการโฆษณา

และประชาสัมพันธ 

สิทธิในการใชชื่อ “[ชื่อพันธมิตรเฉพาะรายการ] พันธมิตรอยางเปนทางการของ [ชื่อผู

สนับสนุนหลัก] WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 คร้ังท่ี 1/2/3/4 เสนอโดย 

[ชื่อผูสนับสนุนการนำเสนอเฉพาะรอบ]” เพื่อใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

สิทธิในการใช อชื่     “[ชื่อผูจัดหาสินคาและบริการ/สื่อพันธมิตรเฉพาะรายการ] ผูจัดหาสินคา

และบริการ/สื่อพันธมิตรอยางเปนทางการของ [ชื่อผูสนับสนุนหลัก] WTF มวยไทย ไฟท 

ซีรีส ประเทศไทย 2565 คร้ังท่ี 1/2/3/4 เสนอโดย [ชือ่ผสูนับสนุนการนาํเสนอเฉพาะรอบ]” 

เพื่อใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

สิทธิในการใชโลโกสำเร็จ (lock-up) ของ WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 

ในการทำการตลาดท้ังภายในและภายนอก 

การกลาวถึงชือ่แบรนดและการแสดงโลโกในเอกสารขอมูลสำหรับสื่อ งานโฆษณา 

และวัสดุทางการตลาด / สงเสริมการขายตาง ๆ ของ WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส  

ประเทศไทย 2565 

โลโกบนเส้ือยืดของ WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 หากมีการผลิต 

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชียwww.wtfmedia.io

โลโกประกอบการถายทอดสดการแขงขันผาน https://www.wtfmedia.io

การจดัวางเพื่อนาํเสนอองคกรในตาํแหนงดสีุดบนหนากิจกรรมของ https://www.wtfmedia.io

โลโกบนหนาผูสนับสนุนระดับองคกรของ https://www.wtfmedia.io
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THAILAND 2565

ดำเนินการโดย ดับบลิวทีเอฟ มีเด ีย 
หนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟนกีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย

เกี่ยวกับ WTF 

WTF มวยไทย ไฟท ซีรีส ประเทศไทย 2565 ดําเนินการโดย วิน เทรด แฟนตาซี มีเดีย

(WTF Media) สํานักงานประเทศไทย ซึ่งเปนหนึ่งในแพลตฟอรมการมีสวนรวมของแฟน

กีฬาที่ใหญที่สุดในเอเชีย และมีศักยภาพในการเขาถึงฐานแฟนกีฬานับลาน

โดยมีคุณมานิต พาริกฮ, คุณวินิต บาเทีย และคุณยาช คาดาเคีย เปนผูกอตั้งรวม โดย

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย บริการโหมดการเลนครอบคลุมประเภทกีฬาที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง 

คริกเก็ต, ฟุตบอล, เอน็เอฟแอล, เอน็บีเอ และเอม็แอลบี ดบับลวิทเีอฟ มเีดยี แอพพลเิคชัน

นําเสนอแพลตฟอรมที่เหมาะสมอยางยิ่งในการเขาถึงแฟนกีฬาตามประเภทกีฬาที่ตนสนใจ

อีกทั้งเปดโอกาสใหแฟนกีฬาไดสรางทีม  มีปฏิสัมพันธกับแฟนกีฬาคนอื่น ๆ และทดลอง

ใชความรูของตนเอง

เปดตัวในป 2563 แอพพลิเคชันนี้ชวยพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญตาง ๆ สําหรับ

แฟนกีฬาทุกคน โดยใหแฟนกีฬานั้น ๆ ใชความรูเกี่ยวกับกีฬาที่ตนมีใหเกิดผลลัพธที่ตน

พึงพอใจ โดยแฟนกีฬาสามารถสรางทีมของตนที่ประกอบดวยนักกีฬาในชีวิตจริง จาก

ขอมูลการแขงขันลาสุด ซึ่งมีคะแนนทักษะตามผลงานจริงในสนามแขงขัน จากนั้นจึงนํา

ทีมของตนเองมาแขงขันกับทีมของแฟนกีฬาคนอื่น ๆ

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย จึงเปรียบเสมือน “รานเดียวครบทุกอยาง” สําหรับการบริโภค และ

เลนเกมที่เกี่ยวกับกีฬาทั้งหมด และสื่อ (ขาว วิดีโอ และพอดแคสต) พรอมขอมูลการ

วิเคราะหแบบเรียลไทม ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย เปนสื่อเทคโนโลยีศูนยรวมกีฬาแพลตฟอรม

เดียวในโลกที่แฟนกีฬาสามารถเขาไปบริโภคขาวสาร ใชสื่อสาร และทําธุรกรรมตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับสื่อกีฬาอาชีพ พรอมทางเลือกในสรางเนื้อหาสําหรับเพจของตนได

ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย เปนที่ที่ผูใชจะเปลี่ยนเปนแฟนกีฬา

และคอย ๆ เปลี่ยนจากแฟนกีฬามาเปนนักขาวสมัครเลน

ที่คอยถายทอดมุมมองแสดงความคิดเห็นและนําเสนอ

กลยุทธในกลุมสังคมที่อิงจากความหลงใหลของตน

www.wtfmedia.io

ติดตอ 

บริษัท ดับบลิวทีเอฟ มีเดีย จำกัด 

5/377 หมูท่ี 19  

ตำบลบางพลีใหญ  

อำเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ประเทศไทย 

https://www.wtfmedia.io

https://www.linkedin.com/company/wtf-media/

คุณมานิต พาริกฮ - ผูอำนวยการ (สำหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ) 

อีเมล: manit@wtfmedia.io 

โทรศัพท: +66 8 0002 3834 

บริษัท พอล พูล (เซาท อีส เอเชีย) จำกัด 

198 ถนนตะนาว19

แขวงบวรนิเวศ  

เขตพระนครเข

กรุงเทพฯ 10200  

ประเทศไทย 

โทรศัพท/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th  

คุณพอล พูล - กรรมการผูจัดการ  

(สำหรับการติดตอเปนภาษาอังกฤษ)

อีเมล: p aul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุจินดาวรรณ – ผูชวยสวนตัว  

(สำหรับการติดตอเปนภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)
อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th  

โทรศัพท: +66 8 6382 9949




