
ประกาศ 
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบิลเลียด และสนุกเกอร์ 

กีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2560 

เร่ือง การจัดการแข่งขนักฬีาบลิเลียด และสนุกเกอร์ 
 
 

เพื่อให้การแขง่ขนักีฬาภายในของบคุลากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2560 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และบรรลวุตัถปุระสงค์ อาศยัอ านาจตามความในข้อ 5 แหง่ประกาศจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เร่ือง การจดัการแขง่ขนักีฬาภายในของบคุลากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2554 สมควรให้
ก าหนดรายละเอยีดการจดัการแขง่ขนักีฬาบิลเลยีด และสนกุเกอร์ไว้ดงัต่อไปนี ้
  

1. ประเภทท่ีจดัการแขง่ขนั มี  7  ประเภท ดงันี ้
  1.1 บิลเลยีด ประเภทบคุคลเดีย่ว 
  1.2 สนกุเกอร์ ประเภททีม 3 มือ 
  1.3 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลเดีย่วทัว่ไป มือ 1  

(ผู้ที่เคยได้รับเหรียญรางวลัทกุประเภทย้อนหลงั 3 ปี 57, 58, 59) 
  1.4 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลเดีย่วทัว่ไป มือ 2  

(ผู้ที่ไมเ่คยได้รับเหรียญรางวลัเลย หรือ มือใหม)่ 
  1.5 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลเดีย่วสงูอาย ุ(50ปี ขึน้ไป) 

  1.6 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลคูท่ัว่ไป (ไมจ่ ากดัอาย)ุ 
  1.7 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลคูส่งูอาย ุ(อายรุวม 90 ปี ขึน้ไป) 
  
 2. คณุสมบตัิของผู้เข้าร่วมแขง่ขนั 

มีสถานภาพเป็นบคุลากร หรือ บคุลากรเกษียณอาย ุของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  

 3. การรับ และสง่ใบสมคัร 
 ระหวา่งวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ – 21 มีนาคม 2560 ในเวลาราชการ ณ ศนูย์กีฬาแหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  
 4. คา่สมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัมดีงันี ้

 4.1 บลิเลยีด  ประเภทบคุคลเดี่ยว คนละ    50 บาท 
 4.2 สนกุเกอร์ ประเภททีม 3 มือ ทีมละ  150 บาท 
 4.3 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลเดี่ยว คนละ    50 บาท 
 4.4 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลคู ่ คูล่ะ    100 บาท 
 *** คา่สมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัจะต้องช าระก่อนวนัประชมุผู้จดัการทีม หากไมช่ าระ 
            จะไมม่ีสทิธิจบัสลากแบง่สายการแขง่ขนั 

 



5. การจบัสลากแบง่สาย 
 ในวนัพธุที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 2 สนามกีฬาในร่ม 
 

6. ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีจดัการแขง่ขนั 
 แขง่ขนัในวนัเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 และวนัอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 
 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ โต๊ะสนกุเกอร์ โรงแรมเอเซยี ชัน้ 10 

 
7. กติกาการแขง่ขนั    ใช้กติกาของสมาคมบิลเลยีดและสนกุเกอร์แหง่ประเทศไทย นอกจากนัน้ประกอบด้วย 

  7.1 จ านวนและเกณฑ์ในการสมคัร 
7.1.1 บิลเลยีด ประเภทบคุคลเดีย่ว แตล่ะหนว่ยงานสามารถสง่นกักีฬาได้ไม่จ ากดัจ านวน 
7.1.2 สนกุเกอร์ประเภทบคุคลเดีย่ว แตล่ะหนว่ยงานสามารถสง่นกักีฬาได้ไมจ่ ากดัจ านวน 

  โดยแบง่เป็น สนกุเกอร์มือ 1 (ผู้ที่เคยได้รับเหรียญรางวลัทกุประเภทย้อนหลงั 3 ปี   
  2557, 2558, 2559) และสนกุเกอร์มือ 2 (ผู้ที่ไมเ่คยได้รับเหรียญรางวลัเลย หรือ  
  มือใหม)่ 

7.1.3 นกักีฬาที่มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป ให้เลอืกแขง่ขนัสนกุเกอร์ประเภทบคุคลเดี่ยว 
  ทัว่ไป หรือบคุคลเดี่ยวสงูอาย ุ(50ปี ขึน้ไป) ได้เพียงประเภทเดียว และ 
  ประเภทบคุคลคูท่ัว่ไป หรือบคุคลคู่สงูอาย ุ(อายรุวม 90 ปี ขึน้ไป) ได้เพียง 
  รายการเดียว 

7.1.4 สนกุเกอร์ประเภททีม 3 มือ แตล่ะหนว่ยงานสามารถสง่นกักีฬาได้ไมจ่ ากดั  
  จ านวนทีม โดยแตล่ะทีมสง่นกักีฬาได้ไมเ่กิน 5 คน และไมน้่อยกวา่ 3 คน 

  7.2 วิธีการแขง่ขนั มีดงันี ้
          แขง่ขนัแบบแพ้คดัออก โดย 

7.2.1 บิลเลยีด ประเภทบคุคลเดีย่ว 
       7.2.1.1 ก าหนดเฟรมละ 50 แต้ม (ชนะ 2 ใน 3 เฟรม) ถือเป็นผู้ชนะ ไมจ่ ากดัเวลา 
  7.2.1.2 ส าหรับรอบชิงชนะเลศิ ก าหนดเฟรมละ 100 แต้ม (ชนะ 2 ใน 3 เฟรม)  
      ถือเป็นผู้ชนะ ไมจ่ ากดัเวลา 

 7.2.2 สนกุเกอร์ ประเภททีม 3 มอื 
 7.2.2.1 จดัแขง่ขนัแบบพร้อมกนัมือละ 1 เฟรม (ชนะ2ใน3 เฟรม) ถือเป็นผู้ชนะ 
      จบัเวลาเฟรมละ 45 นาท ี
 7.2.2.2 ใช้ลกูแดง 6 ลกู 

 7.2.2.3 ส าหรับรอบชิงชนะเลศิ ใช้ลกูแดง 10 ลกู ไมจ่ ากดัเวลา 
7.2.3 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลเดี่ยวทัว่ไป มือ 1 และ มือ 2 และประเภทบคุคลเดีย่วสงูอาย ุ

 7.2.3.1 จดัแขง่ขนัแบบ 3 เฟรม (ชนะ 2 ใน 3 เฟรม) ถือเป็นผู้ชนะ 
      จบัเวลาเฟรมละ 45 นาท ี

 7.2.3.2 ใช้ลกูแดง 6 ลกู  
 7.2.3.3 ส าหรับรอบชิงชนะเลศิ ใช้ลกูแดง 10 ลกู ไมจ่ ากดัเวลา 

7.2.4 สนกุเกอร์ ประเภทบคุคลคูท่ัว่ไป และประเภทบคุคลคูส่งูอาย ุ



 7.2.4.1 จดัแขง่ขนัแบบ 3 เฟรม (ชนะ 2 ใน 3 เฟรม) ถือเป็นผู้ชนะ 
      จบัเวลาเฟรมละ 45 นาท ี

 7.2.4.2 สลบักนัเลน่ทีละคน 
 7.2.4.3 ใช้ลกูแดง 6 ลกู  

 7.2.4.4 ส าหรับรอบชิงชนะเลศิ ใช้ลกูแดง 10 ลกู ไมจ่ ากดัเวลา 
8. การคิดแต้มเพื่อรับรางวลัถ้วยรวม 
 8.1 ประเภทบคุคลเดี่ยว ชนะเลศิ   ได้  3  แต้ม 
          รองชนะเลศิอนัดบัท่ี1 ได้  2  แต้ม 
    รองชนะเลศิอนัดบัท่ี2 ได้  1  แต้ม 
 8.2 ประเภทบคุคลคู ่ ชนะเลศิ   ได้  6  แต้ม 
          รองชนะเลศิอนัดบัท่ี1 ได้  4  แต้ม 
    รองชนะเลศิอนัดบัท่ี2 ได้  2  แต้ม 
 8.2 ประเภททีม  ชนะเลศิ   ได้  9  แต้ม 
          รองชนะเลศิอนัดบัท่ี1 ได้  6  แต้ม 
    รองชนะเลศิอนัดบัท่ี2 ได้  3  แต้ม 
 *** หนว่ยงานใดได้คะแนนรวมมากที่สดุ จะได้ขึน้รับถ้วยคะแนนรวม ในพิธีปิดกีฬาบคุลากร 
9. ข้อปฏิบตัิในการแขง่ขนั 

 9.1 ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัรายงานตวัที่โต๊ะคณะกรรมการจดัการแขง่ขนักอ่นเวลาแขง่ขนั 15 นาที 
 9.2 หลงัจากกรรมการผู้ตดัสินเรียกผู้ เข้าแขง่ขนัแล้ว 5 นาที ผู้ เข้าแขง่ขนัผู้ใดไมล่งแขง่ขนั  
             ให้ปรับเป็นแพ้ 
 9.3 ผู้ เข้าแขง่ขนัประเภทใด ไมล่งแขง่ขนัตามวนั และเวลาที่ก าหนด หรือผละจากการแขง่ขนั 
       ที่ก าลงัด าเนินอยูโ่ดยไมม่ีเหตอุนัควร ให้ปรับเป็นแพ้ 

10. การประท้วง 
 ให้เป็นไปตามความในข้อ 10 และข้อ 11 แหง่ข้อบงัคบัคณะกรรมการอ านวยการจดัการ 
 แขง่ขนักีฬาภายในของบคุลากร วา่ด้วย การจดัการแขง่ขนักีฬาภายในของบคุลากร  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2542 

11. ค าตดัสนิของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นสิน้สดุ  
              12. ในกรณีอื่นใดนอกเหนือจากนี ้ให้คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเป็นผู้วินิจฉยั และพิจารณาชีข้าด 

      ตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 
 

    ประกาศ  ณ วนัท่ี  6 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
                 (นายรัฐธนินท์  วลจิีรทศัน์) 

         ประธานอนกุรรมการจดัการแขง่ขนักีฬาบิลเลยีด และสนกุเกอร์ 
       กีฬาภายในของบคุลากร ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2560 


