
  
 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 

--------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จ านวน 23 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล ยิงธนู บาสเกตบอล วอลเลย์บอล 
วอลเลย์บอลชายหาด หมากรุกสากล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เปตอง เทเบิลเทนนิส เรือพายและเรือยาวสากล 
ดาบสากล ว่ายน้ า กรีฑา วูซู ปันจักสีลัต เทนนิส ปีนหน้าผา มวยไทยสมัครเล่น คาราเต้ เทควันโด และอีสปอร์ต โดยมี
รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปน้ี  

 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะต้องมี
คุณสมบัติดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
3. เป็นผู้มีอายุระหว่าง 18 – 27 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2547) 
4. ผู้สมัครต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม  
5. เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามที่ก าหนดในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปน้ี 

 5.1 เป็นผู้ที่ได้ล าดับที่ 1 – 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 ในรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี ้
- กีฬาแห่งชาต ิ
- กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 5.2 เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร  
6. ผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกต้องไม่ติดภารกิจการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและรายการ อื่น ๆ 

ในระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 
7. ผู้สมัครต้องได้รับการลงนามรับรองใบสมัครจากสถาบันการศึกษาของตนเอง  หรือจาก

คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี ้
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2. ผู้ประสานงาน และก าหนดการคัดเลือก 
คณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20  

ได้ก าหนดเวลาและสถานที่ในการคัดเลือกนักกีฬา ดังต่อไปนี้  
 

2.1 ผู้ประสานงาน 
 

 

 
 
 

ชนิดกีฬา ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท ์
1.บาสเกตบอล นายธงชาติ พู่เจริญ 081-6328332 
2.กรีฑา ผศ.ถาวร กุมุทศรี 081-4504651 
3.ว่ายน้ า ผศ.สาธิน  ประจันบาน 081-3304241 
4.เซปักตะกร้อ นายสมเกียรติ สูงสถิตานนท์  081-6572732 
5.แบดมินตัน นายสมยศ อัศวโพสพ 081-9332053 
6.วอลเลย์บอล นายวีระพงษ์ บางท่าไม้ 081-9296638 
7.วอลเลย์บอลชายหาด นายทศพล  ธานี  081-4313958 
8.หมากรุกสากล ผศ.พราม อินพรม 089-4470288 
9.ฟุตบอล  นายมนตรี เครือวัลย ์ 081-6157321 
10.ฟุตซอล นายสุชาติ สาระผล 089-9267974 
11.ดาบสากล ศ.ดรุณวรรณ สุขสม 081-3415736 
12.เทเบิลเทนนิส นายอภิทัย บ ารุงพณิชถาวร 093-2456554 
13.เทนนิส ผศ.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 081-8070839 
14.ปีนหน้าผา ผศ.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 081-9824290 
15.เปตอง นายวรรณะ วชิราธาดา 081-1324455 
16.อีสปอร์ต นายวิสูตร์ ทองดีเจริญ 088-5865169 
17.มวยไทยสมัครเล่น นายภาณุ กุศลวงศ์  061-9191941 
18.คาราเต้ ผศ.ประสิทธิ์ ปปีทุม 086-4165025 
19.ยิงธน ู ผศ.สุกรี สินธุภิญโญ 081-4937676 
20.ปันจักสีลัต นายเกษม พันธุสะ 081-5409191 
21.วูซู นายประกิต หงษ์แสนยาธรรม 081-9355495 
22.เรือพายและเรือยาวสากล ผศ.ถนอมศักดิ ์เสนาค า 081-8192587 
23.เทควันโด นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ 089-4422554 
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2.2 ก าหนดการ 
 

ชนิดกีฬา วัน/เดือน/ป ี เวลา สถานที ่
1.บาสเกตบอล  
(ชาย – หญิง) 

17-21 พ.ค. 65 16.00-20.00 น. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.กรีฑา  
(ชาย – หญิง) 

25 พ.ค. 65 
 

13.00-18.00 น. ศูนย์ฝึกพัฒนากรีฑา สมาคมกีฬากรีฑาแห่ง
ประเทศไทยฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

3.ว่ายน้ า  
(ชาย – หญิง) 

21-22 พ.ค. 65 09.00 - 16.00 น. ประชุมพิจารณาสถิติโดยคณะกรรมการฯ 

4.เซปักตะกร้อ (ชาย) 17-18 พ.ค. 65 09.00-17.00 น. ยิมเนเซียมตะกร้อ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5.แบดมินตัน  
(ชาย – หญิง) 

23-24 พ.ค. 65 09.00-16.00 น. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(08.30 น. ประชุมช้ีแจงก่อนคัดเลือก) 

6.วอลเลย์บอล (ชาย) 17-19 พ.ค. 65 14.00-18.00 น. อาคารกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
7.วอลเลย์บอลชายหาด  
(ชาย – หญิง) 

-ทีมชาย :  
18-19 พ.ค. 65 

09.00-17.00 น. -หาดทรายแกว้ โรงเรยีนชุมพลทหารเรือ  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

-ทีมหญิง :  
22-23 พ.ค. 65 

09.00-17.00 น. -มรภ.วไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

8.หมากรุกสากล  
(ชาย – หญิง) 

16-18 พ.ค. 65 09.00-16.00น. สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยฯ 

9.ฟุตบอล (ชาย) 16–18 พ.ค. 65 15.00-18.00น. สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.ฟุตซอล (ชาย) 21-22 พ.ค. 65 10.00-15.00น. สนามโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
11.ดาบสากล  
(ชาย – หญิง) 

20-21 พ.ค. 65 09.00-12.00น. สมาคมกีฬาฟนัดาบฯ  

12.เทเบิลเทนนิส  
(ชาย – หญิง) 

16-18 พ.ค. 65 09.00-16.00น. โจล่า เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลบางนา 

13.เทนนิส (ชาย) 21–22 พ.ค. 65 09.00-16.00น. สนามเทนนิส  
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

14.ปีนหน้าผา  
(ชาย – หญิง) 

21–22 พ.ค. 65 09.00-17.00น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตชลบุร ี

15.เปตอง  
(ชาย – หญิง) 

16 พ.ค. 65 09.00-17.00น. สนามกีฬาสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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ชนิดกีฬา วัน/เดือน/ป ี เวลา สถานที ่
16.อีสปอร์ต  
(ชาย – หญิง) 

19-21 พ.ค. 65 09.00–16.0น. การคัดเลือกในระบบออนไลน์ 

17.มวยไทยสมคัรเล่น 
(ชาย – หญิง) 

18-19 และ  
21 พ.ค. 65 

 

09.00-16.00น. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18.คาราเต้  
(ชาย – หญิง) 

22 พ.ค. 65 09.00-17.00น. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19.ยิงธน ู 
(ชาย – หญิง) 

24 พ.ค. 65 08.00-17.00น. สนามยิงธนู การกีฬาแห่งประเทศไทย 

20.ปันจักสีลัต  
(ชาย – หญิง) 

21–22  พ.ค. 65 09.00-16.00น. โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
วิทยาเขตสงขลา  อ.เมือง จ.สงขลา 

21.วูซู  
(ชาย – หญิง) 

20-21 พ.ค. 65 10.00-15.00น อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22.เรือพายและ 
เรือยาวสากล  
(ชาย – หญิง) 

18-19 พ.ค. 65 09.00-15.00น. ศูนย์ฝึกกฬีาเรือพายราชนาวี จ.ระยอง 

23.เทควันโด  
(ชาย – หญิง) 

23-24 พ.ค. 65 09.00-17.00 น สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย 

 
3. ชนิดกีฬาที่ก าหนดให้มกีารคัดเลือก มีดังนี้  

3.1 บาสเกตบอล ทีมชายจ านวนนักกีฬา 12 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬา 12 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
3.2 กรีฑา ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 34 คน ทมีหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 34 คน 

 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 

        - ประเภทที่ท าการคัดเลือก 
 

ชาย หญิง 
100 M 100 M 
200 M 200 M 
400 M 400 M 
800 M 800 M 
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ชาย หญิง 
1,500 M 1,500 M 
3,000 M 3,000 M 
5,000 M 5,000 M 
10,000 M 10,000 M 
110 M Hurdles 100 M Hurdles 
400 M Hurdles 400 M Hurdles 
Steeple chase 3,000 m Steeple chase 3,000 m 
4x100 m Relay 4x100 m Relay 
4x400 m Relay 4x400 m Relay 
High Jump High Jump 
Long Jump Long Jump 
Triple Jump Triple Jump 
Shot-put Shot-put 
Javelin Javelin 
Discus Discus 
Hammer Hammer 

 
           3.3 ชนิดกีฬาวา่ยน้ า ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 32 คน ทมีหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 32 คน 

 - คัดเลือกโดยพิจารณาสถิติการแข่งขันที่เหมาะสมจากรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 47 ประจ าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิตและรายการที่สมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทยให้การ
รับรองผลการแข่งขัน ที่จัดในสระว่ายน้ ามาตรฐานขนาด 50 เมตร ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง 21 พ.ค. 2565
ดังนี้ 

 1) รายการและช่วงเวลาคัดเลือก 
  1. รายการแขง่ขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 ประจ าป ี2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. เป็นรายการที่สมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทยให้การรับรองผลการแข่งขัน ที่จัดในสระว่ายน้ า
มาตรฐานขนาด 50 เมตร ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง 27 พ.ค. 2565 
 3. รายการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม 

2) การพิจารณานักกีฬา 
     1. จะพิจารณานักกีฬาที่มีสถิติเวลาจากรายการที่คณะกรรมการก าหนดเท่านั้น โดยจ านวนนักกีฬาต้อง
ไม่เกินตามที่คณะกรรมการคดัเลือกนักกีฬา ก าหนดไวด้ังนี ้
     1.1 นักกีฬาที่สถิติเวลาเป็นล าดับที่ 1 และ 2 ของรายการแข่งขันประเภทบุคคล 
     1.2 นักกีฬาที่สถิติเวลาเป็นล าดับที่ 1, 2, 3 และ 4 ของรายการ ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ชาย
, ผลัดฟรีสไตล ์4x100 เมตร หญิง, ผลัดฟรสีไตล์ 4x200 เมตร ชาย, ผลดัฟรีสไตล์ 4x200 เมตร หญิง,  
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    2. นักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีสถิติดีกว่า อันดับที่ 1 (เหรียญทอง) อันดับที่ 2 (เหรียญเงิน 
 และอันดบัที่ 3 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ทั้งประเภทเดี่ยวและ
ประเภททีม ตามล าดับ 

3. หากนักกีฬาในข้อ 3.2 ยังไม่ครบตามจ านวน จะพิจารณานักกีฬาเพิ่มเติมในประเภทเด่ียว ตาม 
ช่วงเวลาที่ก าหนดไวโ้ดยใช้ระบบการคิดคะแนน (Point Score) จากล าดบัที่ 3 (เหรียญทองแดง) ของการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครัง้ที่ 19 
  4. คณะกรรมการการคัดเลือกตัวนักกีฬา การพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด                      

  ประเภทที่ท าการคัดเลือก 
ฟรีสไตล์  
ช 50ม. 100ม. 200ม. 400ม. 1500ม 
ญ 50ม. 100ม. 200ม. 400ม. 800ม  
กรรเชียง  
ช 50ม. 100ม. 200ม 
ญ 50ม. 100ม. 200ม 
กบ  
ช 50ม. 100ม. 200ม 
ญ 50ม. 100ม. 200ม 
ผีเสื้อ  
ช 50ม. 100ม. 200ม 
ญ 50ม. 100ม. 200ม 
เดี่ยวผสม  
ช 200m, 400m 
ญ 200m, 400m 
ฟรีสไตล์รีเลย์  
ช 4 x 100 ม. 4 x 200 ม 
ญ 4 x 100 ม. 4 x 200 ม 
ผลัดผสม  
ช 4 x 100m 
ญ 4 x 100m 

                3.4 เซปักตะกร้อ (ชาย) ทีมชายจ านวนนักกีฬาชาย 15 คน  
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
 



- 7 - 

 

 3.5 แบดมินตัน ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 7 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 7 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
               3.6 วอลเลย์บอล (ชาย) ทีมชายจ านวนนักกีฬา 12 คน  

 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
               3.7 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชายจ านวนนักกีฬา 4 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬา 4 คน 

 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
               3.8 หมากรุกสากล ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 10 คน ทมีหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 10 คน 

 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 

3.9 ฟุตบอล (ชาย) ทีมชายจ านวนนักกีฬา 20 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
       - ถ้าเป็นนักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ไทยแลนด์พรี เมียร์ลีก ฟุตบอลดิวิชั่น 1 และ 2 
หรือรายการอื่น  ๆต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการทีม ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 

3.10 ฟุตซอล (ชาย) ทีมชายจ านวนนักกีฬา 14 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
3.11 ดาบสากล ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 12 คน ทมีหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 12 คน 

 - คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาจากอันดับมือวางประจ าปี 2565 
– 2566 ตามประกาศของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับผลการแข่งขันแต่ละรายการ และทักษะ
ความสามารถตามความเหมาะสม 

3.12 เทเบิลเทนนิส ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 5 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 5 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
3.13 เทนนิส ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 5 คน 

 - คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาจากอันดับมือวางประจ าปี 2564 
จนถึงปัจจุบัน ตามประกาศของสมาคมลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับผลการแข่งขันแต่ละรายการ และ
ทักษะความสามารถตามความเหมาะสม 
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3.14 ปีนหนา้ผา ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 12 คน ทมีหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 12 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 

 3.15 เปตอง ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 9 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 9คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
3.16 อีสปอรต์ ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 8 คน ทมีหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 8 คน 

 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 

3.17 มวยไทยสมัครเล่น ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 7 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 6 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 

ประเภทที่ท าการคัดเลือก 
พินเวท 
42 กก. ถึง <45 กก. (ช-ญ) 
ไลท์ฟลายเวท 
45 กก. ถึง <48 กก. (ช-ญ) 
ฟลายเวท 
48 กก. ถึง <51 กก. (ช-ญ) 
รุ่นแบนตัมเวต 
51 กก. ถึง <54 กก. (ช-ญ) 
เฟเธอร์เวท 
54 กก. ถึง <57 กก. (ช-ญ) 
น้ าหนักเบา 
57 กก. ถึง <60 กก. (ช-ญ) 
ไลท์เวลเตอร์เวท 
60 กก. ถึง <63.5 กก. (ช) 

3.18 คาราเต้ ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 15 คน ทมีหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 13 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
ประเภทที่ท าการคัดเลือก 
Kata  บุคคล (ช-ญ) 
  ทีม (ช-ญ) 
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Kumite  50 กก. และต่ ากว่า (ญ)  
 55 กก. และต่ ากว่า (ช-ญ) 
 60 กก. และต่ ากว่า (ช)  
 61 กก. และต่ ากว่า (ญ) 
 67 กก. และต่ ากว่า(ช) 
 68 กก. และต่ ากว่า (ญ) 
 75 กก. และต่ ากว่า (ช) 
 มากกว่า 68 กก. (ญ) 
 84 กก. และต่ ากว่า (ช) 
 มากกว่า 84 กก. (ช) 

3.19 ยิงธน ูทมีชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 8 คน ทมีหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 8 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
       3.20 ปันจักสีลัต ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 17 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 13 คน 

 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 

- ประเภทที่ท าการคัดเลือก 
ชาย     หญิง 
คลาส A (45 กก. ถึง 50 กก.)  คลาส A (45 กก. ถึง 50 กก.) 
คลาส B (+50 กก. ถึง 55 กก.)  คลาส B (+50 กก. ถึง 55 กก.) 
คลาส C (+55 กก. ไม่เกิน 60 กก.)  คลาส C (+55 กก. ไม่เกิน 60 กก.) 
คลาส D (+60 กก. ไม่เกิน 65 กก.)  คลาส D (+60 กก. ไม่เกิน 65 กก.) 
คลาส E (+65 กก. ไม่เกิน 70 กก.)  คลาส E (+65 กก. ไม่เกิน 70 กก.) 
คลาส F (+70 กก. ถึง 75 กก.)  คลาส F (+70 กก. ถึง 75 กก.) 
คลาส G (+75 กก. ไม่เกิน 80 กก.)  Open Class (น้ าหนักเกิน 65 กก.) 
ชาย 
คลาส H (+80 กก. ถึง 85 กก.) 
คลาส I (+85 กก. ไม่เกิน 90 กก.) 
คลาส J (+90 กก. ไม่เกิน 95 กก.) 
Open Class (น้ าหนักเกิน 85 กก.) 

 3.21 วูซ ูทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 17 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 17 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
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                3.22 ชนิดกีฬาเรือพายและเรือยาวสากล ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 26 คน ทีมหญิงจ านวน
นักกีฬาไม่เกิน 26 คน 

 -  คัดเลือกจากการพิจารณาผลงานการแข่งขัน โดยได้ล าดับที่ 1-4 ระหว่างปี 2563-2565 ใน
รายการใดรายการหนึ่ง ได้แก่ กีฬาแห่งชาติ กีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

      -  คัดเลือกเพิ่มเติมโดยท าการแข่งขันเพื่อทดสอบเวลาและทักษะความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการ
คัดเลือกนักกีฬา จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 

ประเภททีท่ าการคัดเลือก 
เรือกรรเชียงเดียว (1000m) (ช-ญ) 
โฟร์ (1000m) (ช-ญ) 
เอท (1000m) (ช-ญ) 
เรือกรรเชียงเดี่ยวน้ าหนักเบา (1000m) (ช-ญ) 
เรือกรรเชียงคู่น้ าหนักเบา (1000m) (ช-ญ) 
เรือยาวสากล 10-Paddler (500m) (ช-ญ) 
เรือยาวสากล 10-Paddler (1000m) (ช-ญ) 
เรือยาวสากล 10-Paddler (1000m) ทีมผสม 1 ทีม 
เรือยาวสากล 10-Paddler (500m) ทมีผสม 1 ทีม 

3.23 เทควันโด ทีมชายจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 14 คน ทีมหญิงจ านวนนักกีฬาไม่เกิน 14 คน 
 - คัดเลือกโดยท าการแข่งขันหรือประลองเพื่อทดสอบทักษะความสามารถ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกนักกีฬาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาตามความเหมาะสม 
ประเภทที่ท าการคัดเลือก 

ชาย     หญิง 
บุคคลพุมเซ ่    บุคคลพุมเซ ่
ทีมพุมเซ ่    ทีมพุมเซ ่
ชาย     หญิง 
ทีมพุมเซผ่สม 
เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 54 กก.  เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 46 กก. 
เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 58 กก.  เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 49 กก. 
เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 63 กก.  เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 53 กก. 
เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 68 กก.  เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 57 กก. 
เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 74 กก.  เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 62 กก. 
เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 80 กก.  เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 67 กก. 
เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 87 กก.  เคียวรูกิ รุ่นน.น.ไม่เกิน 73 กก. 
เคียวรูกิ รุ่นน.น.87 กก. ขึ้นไป  เคียวรูกิ รุ่นน.น.73 กก. ขึ้นไป 
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4. วิธีการสมัคร 
 1.  รับใบสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

(กกมท.) ทุกแห่ง หรือ Download ที่เพจ The University Sports Board of Thailand   
 2. ผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการพิจารณาฯ ผ่าน Google Form ตามลิงก์ที่ปรากฏนี้ 

https://forms.gle/uHmdpbo3jm7HE8jE6   
 3. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมการรับรองจากสถาบันให้ครบถ้วน ส่งมายังฝ่าย
เลขานุการ กกมท. ที่เมล์ sport.mua@gmail.com  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  เวลา 15.00 น.  
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ผู้ประสานชนิดกีฬา ตามรายละเอียด ข้อ 2.1 หรือ ที่เพจ The University 
Sports Board of Thailand หรือลิงก ์shorturl.at/nwLQZ   
 
5. เงื่อนไข ข้อก าหนด และขั้นตอนการคัดเลือก 
 

 เงื่อนไข ข้อก าหนด และขั้นตอนการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาฯ จะแจ้งให้ทราบในวันแรกของการคัดเลือกแต่ละ
ชนิดกีฬา โดยคณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬาฯ จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนนักกีฬา 
ที่ผ่านเกณฑ์ ตามความสามารถและความเหมาะสม ทั้งนี ้ค าตัดสินของคณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬาฯ   
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
    
 ประกาศ ณ วันที่  9  พฤษภาคม  2565 
 
 
 

    
 
   

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธนะ ติงศภัทิย)์ 
                     ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

                      คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 

https://forms.gle/uHmdpbo3jm7HE8jE6

