กีฬาตะกร้ อ
ตะกร้ อลอดห่ วง
1. ตะกร้ อลอดห่วง(ไทย)ชาย ทัว่ ไป
2. ตะกร้ อลอดห่วง(ไทย)ชาย มือใหม่
3. ตะกร้ อลอดห่วง(สากล)หญิง

เซปั กตะกร้ อ
1. ทีมเดี่ยว (ชาย ดิวิชนั่ 1)
2. ทีมเดี่ยว (ชาย ดิวิชนั่ 2)
3. ทีมเดี่ยว (ชาย มือใหม่)
4. ทีมเดี่ยว (ชาย อาวุโส 40 ปี ขึ ้นไป)
5. ทีมเดี่ยว (หญิง)

เซปั กตะกร้ อ
การแจ้ งความจํานงและรั บสมัครทีม
‐ เปิ ดรับแจ้ งความจํานงและรับสมัครทีมถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
การจับฉลากแบ่งสาย
‐ จับฉลากแบ่งสายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.
ณ อาคารเซปั กตะกร้ อ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กําหนดวันแข่งขัน
‐ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 14 มีนาคม 2560
เริ่ มแข่งขันเวลา 17.00 น. เป็ นต้ นไป (เว้ นวันหยุดราชการ)

ตะกร้ อลอดห่ วง
การแจ้ งความจํานงและรั บสมัครทีม
‐ เปิ ดรับแจ้ งความจํานงและรับสมัครทีมถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560
การจับฉลากแบ่งสาย
‐ จับฉลากแบ่งสายวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
ณ สนามตะกร้ อ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กําหนดวันแข่งขัน
‐ ระหว่างวันที่ 14 ‐ 31 มีนาคม 2560
เริ่ มแข่งขันเวลา 17.00 น. เป็ นต้ นไป (เว้ นวันหยุดราชการ)

ระเบียบ ว่าด้ วยการจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
.........................................................................
เพื่อให้ การการจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ั ้ คณะทํางานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ จึงวาง
2560 ดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ระเบียบการจัดการแข่งขันไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1. กติกาการแข่งขัน
ใช้ กติกาแข่งขันที่สมาคมตะกร้ อแห่งประเทศไทยกําหนดใช้ ในปั จจุบนั
ข้ อ 2. ประเภทการแข่งขัน จัดการแข่งขัน จํานวน 5 ประเภท
2.1 ประเภททีมเดี่ยวชาย (ดิวิชนั่ 1)
2.2 ประเภททีมเดี่ยวชาย (ดิวิชนั่ 2)
2.3 ประเภททีมเดี่ยวชาย (มือใหม่)
2.3 ประเภททีมเดี่ยวชาย (อาวุโส 40 ปี ขึน่ ไป)
2.4 ประเภททีมเดี่ยวหญิง (ทัว่ ไป)
ข้ อ 3. คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมการแข่งขัน
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 4. แห่งประกาศ คณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬาบุ
คลากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้ อ 4. ผู้เข้ าแข่งขัน
4.1 ประเภททีมเดี่ยวชาย (ดิวิชนั่ 1) จํานวน 8 ทีม
(1) ส่วนงานที่ได้ สทิ ธิในการแข่งขันเข้ าร่วมการแข่งขันได้ จํานวน 3 ส่วนงาน
โดยแต่ละส่วนงานส่งทีมนักกีฬาตามจํานวนทีมที่กําหนดไว้ ดังนี ้
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จํานวน 4 ทีม
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 3 ทีม
- ทีมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จํานวน 1 ทีม
- ทีมคณะคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จํานวน 1 ทีม
- ทีมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 1 ทีม
(2) แต่ละทีมส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน 5 คน โดยให้ มีผ้ ลู งแข่งขัน 3 คน และสํารอง 2 คน
(3) กรณีที่สว่ นงานใดมีผ้ เู ข้ าแข่งขันในสังกัดไม่ครบจํานวน 5 คนให้ นํารายชื่อ บุคลากรต่างจาก
ส่วนงานภายในมหาวิทยามหิดลส่งเข้ าแข่งขันได้ ทังนี
้ ้ในระหว่างแข่งขันจะต้ องมีผ้ เู ข้ าแข่งขัน(ตัวจริ ง)ที่สงั กัดในส่วนงานนัน้ ลง
แข่งขันในสนามไม่น้อยกว่า 1 คน
(4) ผู้เข้ าแข่งขัน ทุกคน ทุกส่วนงาน ที่มีทะเบียนรายชื่อเป็ นนักกีฬาในประเภท ทีมเดี่ยว (ชาย ดิ
วิชนั่ 1) ในการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกปี งบประมาณ ห้ ามลงแข่งขัน ประเภท ทีมเดี่ยว
(ชายดิวชิ นั่ 2) และประเภท ทีมเดี่ยวชาย (มือใหม่) ยกเว้ น ในปี ที่ผ่านมาทีมหรื อส่วนงานที่ผ้ เู ข้ าแข่งลงแข่งขันมีผลการแข่งขัน
“ตกดิวิชนั่ ”
4.2 ประเภททีมเดี่ยวชาย (ดิวิชนั่ 2) จํานวน 8 ทีม
(1) ส่วนงานที่ได้ สิทธิในการส่งนักกีฬาเข้ าร่วมแข่งขันจํานวน 7 ส่วนงาน โดยแต่ละส่วนงานส่งทีม
นักกีฬาตามจํานวนทีมที่กําหนดไว้ ดังนี ้
- คณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 1 ทีม (ตกชั ้น ด.1)
- คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ทีม (ตกชัน้ ด.1)
- คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนจํานวน 1 ทีม

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 ทีม
- คณะวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 ทีม
- คณะส.วิจยั ประชากรและสังคม จํานวน 1 ทีม
- คณะคณะดุริยางคศิลป์ จํานวน 1 ทีม (ขึ ้นชั ้นจาก มือใหม่ปี 59)
- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 1 ทีม (ขึ ้นชันจาก
้
มือใหม่ปี 59)
(2) แต่ละทีมส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน 5 คน โดยให้ มีผ้ ลู งแข่งขัน 3 คน และสํารอง 2 คน
(3) กรณีที่สว่ นงานใดมีผ้ เู ข้ าแข่งขันในสังกัดไม่ครบจํานวน 5 คนให้ นํารายชื่อ บุคลากรต่างจาก
ส่วนงานภายในมหาวิทยามหิดลส่งเข้ าแข่งขันได้ ทังนี
้ ้ในระหว่างแข่งขันจะต้ องมีผ้ เู ข้ าแข่งขัน(ตัวจริง)ที่สงั กัดในส่วนงานนั ้น ลง
แข่งขันในสนามไม่น้อยกว่า 1 คน
(4) ผู้เข้ าแข่งขัน ทุกคน ทุกส่วนงาน ที่มีทะเบียนรายชื่อเป็ นนักกีฬาในประเภท ทีมเดี่ยว (ชาย ดิ
วิชนั่ 2) ในการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกปี งบประมาณ ห้ ามลงแข่งขัน ประเภท ทีมเดี่ยว
(ชาย มือใหม่) ยกเว้ น ในปี ที่ผา่ นมาทีมหรื อส่วนงานที่ผ้ เู ข้ าแข่งลงแข่งขันมีผลการแข่งขัน “ตกดิวชิ นั่ ”
4.3 ประเภท ทีมเดี่ยว(ชายมือใหม่)
(1) ให้ แต่ละส่วนงานส่งผู้เข้ าแข่งขันเข้ าร่วมแข่งขันได้ โดยไม่จํากัดจํานวนทีม
(2) สําหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งเข้ าร่วมการแข่งขัน ประเภททีมเดียวชาย มือใหม่
และในส่วนงานนัน้

มีผ้ เู ข้ าแข่งขันเป็ นนักกีฬาตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ในการเข้ าร่วมแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ

บุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย หรื อ เป็ นนักกีฬาเซปั กตะกร้ อ ประเภท ชายดิวชิ นั่ 1 และดิ
วิชนั่ 2 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าว ลงแข่งขันในนามทีมนักกีฬาของ
ส่วนงานนันได้
้ จํานวน 1 คน ยกเว้ นทีมที่ตกชั ้นจากการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ ประเภทดิวิชนั่ 2 ประจําปี 2558
(3) แต่ละทีมส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน 5 คน โดยให้ มีผ้ ลู งแข่งขัน 3 คน และสํารอง 2 คน
(4) กรณีที่สว่ นงานใดมีผ้ เู ข้ าแข่งขันในสังกัดไม่ครบจํานวน 5 คนให้ นํารายชื่อ บุคลากรต่างจาก
ส่วนงานภายในมหาวิทยามหิดลส่งเข้ าแข่งขันได้ ทั ้งนี ้ในระหว่างแข่งขันจะต้ องมีผ้ เู ข้ าแข่งขัน(ตัวจริ ง)ที่สงั กัดในส่วนงานนัน้ ลง
แข่งขันในสนามไม่น้อยกว่า 1 คน
4.4 ประเภททีมเดี่ยวชาย (อาวุโสอายุ 40 ปี ขึ ้นไป) และประเภททีมเดี่ยวหญิง (ทัว่ ไป)

(1) ให้ แต่ละส่วนงานส่งผู้เข้ าแข่งขันเข้ าร่วมแข่งขันได้ โดยไม่จํากัดจํานวนทีม
(2) แต่ละทีมส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน 5 คน โดยให้ มีผ้ ลู งแข่งขัน 3 คน และสํารอง 2 คน
(3) กรณีที่สว่ นงานใดมีผ้ เู ข้ าแข่งขันในสังกัดไม่ครบจํานวน 5 คนให้ นํารายชื่อ บุคลากรต่างจาก
ส่วนงานภายในมหาวิทยามหิดลส่งเข้ าแข่งขันได้ ทั ้งนี ้ในระหว่างแข่งขันจะต้ องมีผ้ เู ข้ าแข่งขัน(ตัวจริ ง)ที่สงั กัดในส่วนงานนัน้ ลง
แข่งขันในสนามไม่น้อยกว่า 1 คน
ข้ อ 5. วิธีการจัดการแข่งขัน
อยู่ในดุลยพินิจของคณะทํางานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ
ข้ อ 6. สถานที่และกําหนดการแข่งขัน
อาคารเซปั กตะกร้ อ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ข้ อ 7. ผลการแข่งขันและรางวัล
7.1 ผู้เข้ าแข่งขันที่ได้ รับ ตําแหน่ง ชนะเลิศ ในประเภท ทีมเดี่ยว (ชายดิวิชนั่ 1 ) จํานวน 4 คน (ที่
ผู้จดั การทีมคัดเลือก) จะได้ รับเกียรติเป็ นตัวแทนบุคลากร ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา
แห่งประเทศไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
7.2 สําหรับรางวัลที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันจะได้ รับ ให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการ
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกําหนดให้ ได้ มีรางวัล 3 ตําแหน่ง คือ ชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
ข้ อ 8. ข้ อปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน
8.1 ผู้เข้ าแข่งขันต้ องยอมรับคําตัดสิน และให้ ความร่วมมือกับคณะทํางานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬา
เซปั กตะกร้ อ กรรมการผู้ตดั สิน และเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ปฏิบตั ิหน้ าที่อํานวยการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
8.2 ให้ ผ้ จู ดั การทีมยืนยันรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันต่อคณะทํางานจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ ก่อน
กําหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
8.3 ผู้เข้ าแข่งขันทีมใดไม่ลงแข่งขันตามวันและเวลาที่กําหนด โดยไม่มีเหตุอนั ควร ให้ คณะทํางาน
ฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม

ข้ อ 9. กรรมการตัดสินและเจ้ าหน้ าที่
อยู่ในดุลยพินิจของคณะทํางานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ
ข้ อ 10. การประท้ วงและการอุทธรณ์
กําหนดให้ มีการพิจารณาประท้ วง 2 กรณี คือ
10.1 ประท้ วงคุณสมบัตผิ ้ มู ีสทิ ธิเข้ าแข่งขัน
10.2 ประท้ วงหรื ออุทธรณ์ด้านเทคนิคการกีฬาหรื อข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการแข่งขัน
ข้ อ 11. การลงโทษ กรณีผ้ มู ีสทิ ธิเข้ าร่วมการแข่งขันหรื อทีมที่เข้ าแข่งขันประพฟติผดิ มารยาทในกรณีต่างๆ
ให้ พิจารณาลงโทษ ดังนี ้
11.1 ผู้มีสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขันหรื อเจ้ าหน้ าที่ทีมที่รับผิดชอบผู้เข้ าแข่งขันของส่วนงานที่สง่ ทีมเข้ า
ร่วมการแข่งขันประพฤติผดิ มารยาทอย่างร้ ายแรง เช่น ชกต่อย ทําร้ ายร่างกาย ใช้ ถ่อยคําหยาบต่อผู้เข้ าแข่งขันฝ่ ายตรงข้ ามผ็
ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่อํานวยการแข่งขันหรื อผู้อื่นให้ ได้ รับการลงโทษตามกฏ กติกาของการแข่งขันในชนิดกีฬาเซปั กตะกร้ อ
11.2 หากผลการลงโทษในข้ อ 11.1 ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้เข้ าแข่งขันภายในทีม ให้ ปฏิบตั ติ าม
กฏกติกาและระเบียบการแข่งขันของชนิดเซปั กตะกร้ อ แต่ละประเภท
11.3

หากผู้เข้ าแข่งขันที่ละเมิด

หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬา

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 หรื อระเบียบแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ ได้ รับเหรี ยญรางวัล
ตําแหน่ง หรื อ ลําดับ ให้ ถือเป็ นโมฆะ
ข้ อ 12. ในกรณีอื่นใดนอกจากระเบียบนี ้ ให้ คณะทํางานฦายจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ คณะกรรมการ
บริ หารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็ นผู้วินิจฉัยและพิจารณาชี ้ขาด และให้ ถือ
ผลการวินิจฉัยสัง่ การนั ้นเป็ นที่สิ ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายอณิทศั ระวังชนม์)

ประธานคณะทํางานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ
คณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปี งบปรมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบ ว่าด้ วยการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่วง
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
.........................................................................
เพื่อให้ การการจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 ดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ คณะทํางานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ จึงวาง
ระเบียบการจัดการแข่งขันไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1. กติกาการแข่งขัน
ใช้ กติกาแข่งขันที่สมาคมตะกร้ อแห่งประเทศไทยกําหนดใช้ ในปั จจุบนั
ข้ อ 2. ประเภทการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน 3 ประเภท
- ประเภท ตะกร้ อลอดห่วงชายทัว่ ไป
- ประเภท ตะกร้ อลอดห่วงชายมือใหม่
- ประเภท ตะกร้ อลอดห่วงสากลหญิง
ข้ อ 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ าร่วมการแข่งขัน
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 4. แห่งประกาศ คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากมหา
วิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่ อง
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

1. ตะกร้ อลอดห่วงไทย ชาย (ทัว่ ไป)
- แต่ละส่วนงานส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ จํานวน 1 ทีม
- แต่ละทีมส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 6 คน
กรณีที่สว่ นงานใดมีผ้ เู ข้ าแข่งขันในสังกัดไม่ครบจํานวน ให้ นํารายชื่อผู้เข้ าแข่งขันจากต่างส่วนงานภายใมหา
วิทยาลัยมหิดลส่งเข้ าร่วมการแข่งขันได้ ทังนี
้ ้ในระหว่างแข่งขันจะต้ องมีผ้ เู ข้ าแข่งขันที่สงั กัดในส่วนงานนั ้น ลงแข่งขันในสนาม
ไม่น้อยกว่า 2 คน
2. ตะกร้ อลอดห่วงไทย ชาย (มือใหม่)
- แต่ละส่วนงานส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ จํานวน 1 ทีม
- แต่ละทีมส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน 8 คน และไม่น้อยกว่า 6 คน
ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องไม่มีทะเบียนรายชื่อเป็ นผู้เข้ าแข่งขัน ประเภทกีฬาตะกร้ อลอดห่วงไทย ชาย (ทัว่ ไป) ใน
การแข่งขันกีฬาตะกร้ อลอดห่วงไทยทุกปี งบประมาณ
สําหรับส่วนงานที่มีผ้ เู ข้ าแข่งขันเป็ นนักกีฬาตะกร้ อ ประเภท ทัว่ ไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สามารถส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันที่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว ลงแข่งขันในนามทีมนักกีฬาของส่วนงานนั ้นได้ จํานวน 1 คน
กรณีที่สว่ นงานใดมีผ้ เู ข้ าแข่งขันในสังกัดไม่ครบจํานวน
มหาวิทยาลัยมหิดลส่งเข้ าแข่งขันได้

ให้ นํารายชื่อผู้เข้ าแข่งขันจากต่างส่วนงานภายใน

ทังนี
้ ้ในระหว่างแข่งขันจะต้ องมีผ้ เู ข้ าแข่งขันที่สงั กัดในส่วนงานนั ้น ลงแข่งขันในสนามไม่

น้ อยกว่า 2 คน
3. ตะกร้ อลอดห่วงสากล หญิง
- แต่ละส่วนงานส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ จํานวน 1 ทีม
- แต่ละทีมส่งผู้เข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน 6 คน
กรณีที่สว่ นงานใดมีผ้ เู ข้ าแข่งขันในสังกัดไม่ครบจํานวน
มหาวิทยาลัยมหิดลส่งเข้ าแข่งขันได้

ให้ นํารายชื่อผู้เข้ าแข่งขันจากต่างส่วนงานภายใน

ทังนี
้ ้ในระหว่างแข่งขันจะต้ องมีผ้ เู ข้ าแข่งขันที่สงั กัดในส่วนงานนั ้น ลงแข่งขันในสนามไม่

น้ อยกว่า 2 คน
ข้ อ 4.วิธีการจัดการแข่งขัน

-

4.1 ให้ แต่ละทีมแข่งขันจํานวน 2 ครัง้ ครัง้ แรก ให้ แข่งขันทุกทีมตามลําดับทีมจากการจับฉลาก
ครัง้ ที่ 2 ให้ แข่งขันทุกทีม จัดลําดับทีมลงแข่งขันโดยนําคะแนนการแข่งขันของแต่ละทีมที่ได้ จาก
การแข่งขันครัง้ แรกเรี ยงลําดับคะแนนจากน้ อยที่สดุ ไปหามากที่สดุ
4.2 ทีมที่ได้ คะแนนรวมจากการแข่งขันทั ้งสองครัง้ มากที่สดุ 3 อันดับ ได้ ตําแหน่ง ชนะเลิศ

รอง

ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลําดับ
4.3 กําหนดให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน ทั ้งประเภท ชาย (ทัว่ ไปและมือใหม่) แต่ละคนภายในทีม ทําคะแนนได้ ทา่
ละ 2 ครัง้

