
  

  

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกฬีามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย 
เรือ่ง ยกเลกิชนิดกฬีา ประเภทกฬีา และรุน่ 

ในการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 46 
 

**************** 
  ตามที่ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ในหมวด 6 การจัดการแข่งขัน ข้อ 16. ชนิดกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขัน 
เพื่อชิงเหรียญรางวัลได้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 12 มหาวิทยาลัย เว้นแต่ คณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจะมีมติเป็นอย่างอื่น และข้อ 17. ประเภทกีฬาและรุ่นที่จะจัดให้มี  
การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครและหรือเข้าแข่งขันตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  
หรือกติกาของชนิดกีฬานั้น ๆ กรณีที่ระเบียบชนิดกีฬานั้น ๆ ไม่ได้ระบุจ านวนไว้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัคร  
เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 มหาวิทยาลัย 
 

  บัดนี้ การพิจารณาข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ประเภทกีฬา เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่นที่จะต้องท าการยกเลิกการแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องจากมีทีมที่สมัคร
เข้าแข่งขันไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ จ านวน 11 ชนิดกีฬา 39 ประเภท/รุ่น  
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2559  
ข้อ 18 และ ข้อ 38 คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬา 
และรุ่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ดังต่อไปนี้ 
 1. ชนิดกีฬาที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ จ านวน 1 ชนิดกีฬา 
     1.1 กีฬาเอ็กซ์ตรีม  
 

 2. ชนิดกีฬาที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้บางประเภท หรือบางรุ่น จ านวน 10 ชนิดกีฬา    
     2.1 กรีฑา 

    2.1.1 รายการที่ 1-01-020 เดิน 10,000 เมตร  บุคคลชาย 
 2.1.2. รายการที่ 1-01-038 กระโดดค้ า   บุคคลชาย 

  

  2.2 เทควันโด 
      2.2.1 รายการที่ 1-08-22  พุ่มเซ ่   ทีมชาย 
 

  2.3 มวยสากลสมัครเล่น 
                    2.3.1 รายการที่ 2-07-14 รุ่นพินเวท น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. บุคคลชาย  
 

  2.4 ยิงปืน 
      2.4.1 รายการที่ 2-08-003  ปืนยาว 3 ท่า  ทีมชาย 
      2.4.2 รายการที่ 2-08-007  ปืนสั้นยิงช้า  ทีมชาย 
      2.4.3 รายการที่ 2-08-009  ปืนสั้นยิงเร็ว  ทีมชาย 
      2.4.4 รายการที่ 2-08-016  ปืนยาวมาตรฐาน  ทีมหญิง 
      2.4.5 รายการที่ 2-08-020  ปืนสั้นสตร ี  ทีมหญิง   



2 
 

  2.5 เรือพาย 
      2.5.1 รายการที่ 2-13-006 เรือกรรเชียง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป หญิง 
   2.5.2 รายการที่ 2-13-008 เรือกรรเชียง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป หญิง 
      2.5.3 รายการที่ 2-13-019 เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย 
      2.5.4 รายการที่ 2-13-020 เรือแคนู 2 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 
   2.5.5 รายการที่ 2-13-021 เรือแคนูสลาลอม 1 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย 
   2.5.6 รายการที่ 2-13-024  เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร ชาย 
   2.5.7 รายการที่ 2-13-025 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร ชาย 
   2.5.8 รายการที่ 2-13-026  เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 
   2.5.9 รายการที่ 2-13-027 เรือคยัค 1 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 
   2.5.10 รายการที่ 2-13-028 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 
   2.5.11 รายการที่ 2-13-029 เรือคยัค 2 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 
   2.5.12 รายการที่ 2-13-032 เรือคยัค 4 คน ระยะทาง 200 เมตร หญิง 
   2.5.13 รายการที่ 2-13-033 เรือคยัค 4 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง 
 

  2.6 ลีลาศ 
 2.6.1 รายการที่ 2-14-001   Standard Class A (5 จังหวะ) Waltz, Tango, Vinnese  

Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep  
 2.6.2 รายการที่ 2-14-003 Standard Class C (3 จังหวะ) Waltz, Tango และ Quickstep  
 2.6.3 รายการที่ 2-14-004  Standard Class D (2 จังหวะ) Waltz  
 2.6.4 รายการที่ 2-14-011 Latin American Class A (5 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha,  
           Rumba, Paso Doble และ Jive  

  2.6.5 รายการที่ 2-14-012  Latin American Class B (4 จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha,  
      Rumba, และ Jive  

 

  2.7 ปันจกัสีลัต 
 2.7.1 รายการที่ 2-16-009  ประเภทต่อสู้ รุ่น H น้ าหนักต้องเกิน 80 กิโลกรัมและไม่เกิน  
     85 กิโลกรัม บุคคลชาย 
 2.7.2 รายการที่ 2-16-010  ประเภทต่อสู้ รุ่น I น้ าหนักต้องเกิน 85 กิโลกรัมและไม่เกิน  
     90 กิโลกรัม บุคคลชาย 

 2.7.3 รายการที่ 2-16-011  ประเภทต่อสู้ รุ่น J น้ าหนักต้องเกิน 90 กิโลกรัมและไม่เกิน 
95 กิโลกรัม บุคคลชาย 

 2.7.4 รายการที่ 2-16-018 ประเภทต่อสู้ รุ่น F น้ าหนักต้องเกิน 70 กิโลกรัมและไม่เกิน  
     75 กิโลกรัม บุคคลหญิง 
 2.7.5 รายการที่ 2-16-021  ประเภทคู่ปันจักลีลา ชาย 
 2.7.6 รายการที่ 2-16-022 ประเภทคู่ปันจักลีลา หญิง 
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  2.8 คาราเต้โด 
     2.8.1 รายการที่ 2-19-014 ต่อสู้ บุคคลหญิง น้ าหนักเกนิ 61 ก.ก. แตไ่ม่เกิน 68 ก.ก. 
 

  2.9 ปีนหน้าผา 
  2.9.1 รายการที่ 2-23-002 ปีนหน้าผา-เดี่ยวบุคคลหญิง ทั่วไป 
  2.9.2 รายการที่ 2-23-006 ปีนหน้าผา-หญิงคู ่  ทั่วไป 
  2.9.3 รายการที่ 2-23-009 ปีนหน้าผา-คู่ผสม   มือใหม ่
  2.9.4 รายการที่ 2-23-010 ปีนหน้าผา-คู่ผสม   ทั่วไป 
  

   2.10 เพาะกาย 
    2.10.1 รายการที่ 2-27-002 Welter Weight บุคคลชาย น้ าหนักเกิน 70 กก. 
 
           ประกาศ ณ วันที่   24  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
      (รองศาสตราจารยว์ิชิต คนึงสุขเกษม) 
                                                รักษาประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
                                                   คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


