ระเบียบและข้อบังคับ

CU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018
สถานที่แข่งขัน
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
________________________________________________________________________________________

1. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันนี้เรียกว่า การแข่งขันเทควันโด “CU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018”
2. คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ระบบอนไลน์ www.gmacscore.com
4. กาหนดให้มีการแข่งขัน ดังนี้
ประเภท 1. เคียวรูกิ แบบบุคลแบ่งเป็น 3 คลาส
-คลาส A ประเภทมือเก่า ใช้ทา่ เตะได้ทุกทักษะ มีคุณวุฒติ ั้งแต่สายเขียวถึงสายดา
-คลาส B ประเภทมือใหม่ ใช้ท่าเตะได้ทุกทักษะ มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองถึงสายเขียวโดยการสอบสายครั้ง
ล่าสุดต้องมีอายุการสอบไม่เกิน 1 ปี
-คลาส C ประเภทมือใหม่พิเศษ ห้ามเตะท่าหมุนและห้ามเตะศีรษะทุกท่า มีคุณวุฒิตั้งแต่สายขาวถึงสาย
เหลืองโดยการสอบสายครั้งล่าสุดต้องมีอายุการสอบไม่เกิน 1 ปี
หมายเหตุ : นักกีฬาต้องนาเอกสารการสอบมาแสดงในวันชั่งน้าหนักเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่นา
เอกสารมาแสดงฝ่ายจัดการแข่งขันขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันเนื่องจากไม่ผา่ นคุณสมบัติ
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ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 6 ปี ( ไม่เกิน พ.ศ.2555) คลาส A, B, C
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 16 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป

ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 7-8 ปี ( พ.ศ. 2553-2554 ) คลาส A , B ,C
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 20 กก

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 23 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 36 กก. ขึ้นไป

ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 9 – 10 ปี ( พ.ศ. 2551– 2552 ) คลาส A , B ,C
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 23 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป

ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 11 - 12 ปี (พ.ศ. 2549 – 2550 ) คลาส A , B ,C
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 30 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 53 กก.ขึ้นไป
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ประเภท ยุวชนชาย อายุ 13 – 14 ปี (พ.ศ. 2547 – 2548 ) คลาส A เกราะไฟฟ้า, B ,C
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 33 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.

9.

รุ่น I

น้าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.

10.

รุ่น J

น้าหนักเกิน 65 กก. ขึ้นไป

ประเภท ยุวชนหญิง อายุ 13 – 14 ปี (พ.ศ. 2547 – 2548 ) คลาส A เกราะไฟฟ้า, B , C
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 29 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.

9.

รุ่น I

น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.

10.

รุ่น J

น้าหนักเกิน 59 กก. ขึ้นไป
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ประเภท เยาวชน ชาย อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ. 2544 – 2546 ) คลาส A เกราะไฟฟ้า, B
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 45 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.

9.

รุ่น I

น้าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.

10.

รุ่น J

น้าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

ประเภท เยาวชน หญิง อายุ 15 – 17 ปี (พ.ศ. 2544 – 2546 ) คลาส A เกราะไฟฟ้า , B
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 42 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

9.

รุ่น I

น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.

10.

รุ่น J

น้าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
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ประเภท ประชาชน ชาย +18 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2543) คลาส A เกราะไฟฟ้า, B
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 54 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 87 กก.ขึ้นไป

ประเภท ประชาชน หญิง +18 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2543) คลาส A เกราะไฟฟ้า , B
1.

รุ่น A

น้าหนักไม่เกิน 46 กก.

2.

รุ่น B

น้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

3.

รุ่น C

น้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.

4.

รุ่น D

น้าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.

5.

รุ่น E

น้าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.

6.

รุ่น F

น้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.

7.

รุ่น G

น้าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.

8.

รุ่น H

น้าหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป

6 กติกาการแข่งขัน เคียวรูกิ
▪ ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
▪ การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตัดสินแบบเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์
▪ นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์สมัครแข่งขันเคียวรูกิ ได้เพียง 1 รุ่น เท่านัน้
▪ ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก.ที่จัดขึ้นนี้เป็นเพียงเพื่อการสดอันดับหรือรับรอง
▪ การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
▪ กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
-

ยุวชนรุ่นอายุ - 6 ปี ,7 - 8 ปี , 9 - 10 ปี

-

ยุวชนรุ่นอายุ 11 - 12 ปี, 13 - 14 ปี
3 ยก ๆ ละ 1 นาทีพัก 20 วินาที
เยาวชนรุน่ อายุ 15 - 17 ปี
3 ยก ๆ ละ 1 นาทีพัก 20 วินาที
ประชาชน 18ปี ขึ้นไป
3 ยก ๆ ละ 1.30 นาทีพัก 30 นาที
*** หมายเหตุ: อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมของเวลา

3 ยก ๆ ละ 1 นาทีพัก 20 วินาที
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▪ ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่วมกัน 2 คน
▪ ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที และเตรียมลงทาการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง นักกีฬา
▪ เมื่อรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นั่งยังแนวรอคอยตามทีฝ่ ่ายจัดการแข่งขันจัดไว้ให้ ผู้ทไี่ ม่ปฏิบัติตามให้ตัดสิทธิ์ออก
จากการแข่งขัน (หากมีการเปลีย่ นแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้จัดการทีม )
6.1 การแข่งขันเคียวรูกิบุคคล

ใช้เกราะไฟฟ้า ELECTRONIC KP&P
เฉพาะรุ่นอายุ 13-14 ปี, 15 – 17ปี และ รุ่นประชาชน +18 ปี คลาส A เท่านั้น
6.2 การแข่งขันประเภทเคียวรูกิบุคคลใช้เกราะธรรมดารุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี, 7-8 ปี, 9-10 ปี, 11-12 ปี
(คลาส A ,B ,C ) ,13-14 ปี (คลาส B, C ) ,15-17 ปี (คลาส B )
6.3 คลาสC แบ่งเป็นกลุ่ม 4 คน เตะไม่เกิน 2 รอบ
6.4 หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
และกติกาในการแข่งขันเพื่อความสอดคล้องกันระหว่างจานวนผู้เข้าแข่งขันกับระยะเวลาดาเนินการแข่งขัน โดยการพิจารณา
ของประธานอานวยการจัดการแข่งขัน
7. อุปกรณ์การแข่งขันเคียวรูกิ
ให้นักกีฬานาอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วยตนเองและจะมีการตรวจอุปกรณ์การแข่งขันก่อนนักกีฬาเข้าสู่สนามการ
แข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขันที่ต้องเตรียมมามีดังนี้
7.1 เกราะป้องกันตัว
7.2 หมวกป้องกันศีรษะ
7.3 สนับแขนและสนับขา
7.4 กระจับ
7.5 ถุงมือและถุงเท้า
7.6 รุ่นยุวชนอายุ 13-14 ปี, เยาวชนอายุ 15-17 ปี และประชาชน ต้องใส่ฟนั ยาง
7.7 รุ่นยุวชนอายุ 13-14 ปี เยาวชนอายุ 15-17 ปี และ ประชาชน เฉพาะคลาส A ต้องเตรียมถุงเท้าไฟฟ้า
ELECTRONIC KP&P มาด้วยตัวเอง
7.8 อุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถใส่ลงแข่งขันได้ ได้แก่ สนับเข่า และสนับศอก ต้องเป็นวัสดุที่ไม่เป็นวัสดุแข็ง เช่น โลหะ
หรือ พลาสติก
7.9 อุปกรณ์นักกีฬาต้องใส่ให้ครบตามระเบียบการแข่งขัน
7.10 ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ถุงเท้า ELECTRONIC KP&P ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
หมายเหตุ - ทางคณะกรรมการจัดการดาเนินงานจะไม่สารองอุปกรณ์แข่งขันไว้ ให้นักกีฬานาอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วยตัวเอง
ยกเว้น เกราะป้องกันตัว ELECTRONIC KP&P และถุงเท้าไฟฟ้า ทางคณะกรรมการจัดการดาเนินงานจะเตรียมไว้ให้
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8. ประเภทท่ารา (Poomsae)
กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่นแยกประเภท รุ่นอายุ คุณวุฒิขั้นสาย แยกชาย และหญิง
➢ ประเภทพุมเซ่เดี่ยว
Event 1 (ชาย,หญิง)
➢ ประเภทพุมเซ่คู่
Event 2 (ชาย,หญิง,คู่ผสม)
➢ ประเภทพุมเซ่ทีม
Event 3 (ชาย,หญิง,ทีมผสม)
หมายเหตุ - แข่งขันแบบ Ranking คะแนนรวม 4 อันดับ
ผู้แข่งขันสามารถลงแข่งในรุ่นอายุสูงกว่าตนเอง และสูงกว่าขั้นสายของตนเองได้

รุ่นอายุ

อายุไม่เกิน 8 ปี (รุ่น A)
อายุไม่เกิน 11 ปี (รุ่น B)
อายุไม่เกิน 14 ปี (รุ่น C)
อายุ 15 ปีขึ้นไป (รุ่น D)

ขั้นสาย

ประเภทแข่งขัน

พุมเซ่

สายขาว

เดี่ยว

6 Blocks

สายเหลือง

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 1st

สายเขียว

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 3rd

สายฟ้า

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 5th

สายน้าตาล

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 7th

สายแดง

เดี่ยว , คู่ , ทีม

พุมเซ 8th

สายดา / ดาแดง

เดี่ยว , คู่ , ทีม

Koryo

9. ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. กาหนดการแข่งขัน
การชั่งน้าหนัก

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม เวลา 07.00 – 08.00 น.
นักกีฬาชาย น้าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนด ทีส่ มัครแข่งขัน
นักกีฬาหญิง น้าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้ 3 ขีด
ประชุมผู้จดั การทีม
วันเสาร์ที่ เวลา 8.30 น.
เริ่มแข่งขัน 9.00 น
หมายเหตุ* การจับฉลากแบ่งสายใช้ระบบ Random และสามารถตรวจเช็คสายการแข่งขันได้ก่อนแข่งขัน1 วันนักกีฬาที่ตก
ตาชั่งจะถูกตัดออกจากการแข่งขัน
** รับ ID การ์ด ก่อนชั่งน้าหนัก เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด กรุณาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงเวลาชั่งน้าหนัก ***
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11. ค่าสมัคร
เคียวรูกิ (เกราะธรรมดา)
เคียวรูกิ (เกราะไฟฟ้า)
พุมเซ่เดี่ยว
พุมเซ่คู่
พุมเซ่ทีม

500 บาท
600 บาท
500 บาท
700 บาท
900 บาท

12. รางวัลการแข่งขันนักกีฬา
ประเภท เคียวรูกิ
12.1 ชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
12.2 รอง อันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร
12.3 รอง อันดับ 2 (ร่วมกัน 2 คน) เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
12.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเคียวรูกิ
Class A + Class B
รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 7- 8 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นประชาชน +18 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
และ Class C
รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 7- 8 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
ประเภท พุมเซ่
12.5 ชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
12.6 รอง อันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร
12.7 รอง อันดับ 2 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
12.8 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 4 รางวัล
บุคคลชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
ประเภทคู่ผสม 1 รางวัล
ประเภททีม 1 รางวัล
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมต่อสู้ 1 รางวัล พุมเซ 1 รางวัล
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13. ถ้วยรางวัลคะแนนรวม เคียวรูกิ

13.1 ถ้วยชนะเลิศ คะแนนรวม เคียวรูกิ ชนะเลิศ Class A,B
13.2 ถ้วยคะแนนรวม เคียวรูกิ รองชนะเลิศ อันดับ 1 Class A,B
13.3 ถ้วยคะแนนรวม เคียวรูกิ รองชนะเลิศ อันดับ 2 Class A,B
หมายเหตุ นับคะแนน เฉพาะรุน่ ที่มีการแข่งขัน 2 คนขึ้นไป ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรียญทอง ถ้าเท่ากัน นับเหรียญเงิน ถ้า
เท่ากัน นับเหรียญทองแดง
ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่เดี่ยว คู่ ทีม

13.4 ถ้วยชนะเลิศ คะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ
13.5 ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ รองชนะเลิศ อันดับ 1
13.6 ถ้วยคะแนนรวม พุมเซ่ รองชนะเลิศ อันดับ 2
**ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรียญทอง ถ้าเท่ากัน นับเหรียญเงิน ถ้าเท่ากัน นับเหรียญทองแดง

.......................................................................

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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