ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19
--------------------------------ดวย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา เพื่อเปนตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 จํานวน 17 ชนิดกีฬา
ไดแก ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล หมากกระดาน ฟุตบอล กอลฟ คาราเตโด เปตอง เรือพาย/เรือมังกร
เซปกตะกรอ/ชินลง วายน้ํา เทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลยบอล โววินัม และวูซู
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูที่มีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเปนตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน ครั้งที่ 19 ในระหวางวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จะตอง
มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. เปนนักกีฬาสมัครเลน
3. เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาที่
เปนสมาชิกของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
4. เปนผูมีอายุระหวาง 18 – 27 ป (เกิดระหวางป พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2541)
5. เป น ผู ที่ มี ผ ลงานการแข ง ขั น ตามที่ กํ า หนดในข อ ใดข อ หนึ่ ง ตามแต ล ะชนิ ด กี ฬ าที่ ป รากฏ
ในเอกสารแนบทายประกาศ
6. ผู ส มั ค รเข า ร ว มการคั ด เลื อ กต อ งไม ติ ด ภารกิ จ การแข ง ขั น กี ฬ าแห ง ชาติ แ ละรายการอื่ น ๆ
ในระหวางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19
7. ผูสมัครตองไดรับการลงนามรับรองใบสมัครจากสถาบันการศึกษาของตนเอง หรือจากคณะทํางาน
เตรียมการและคัดเลือกนักกีฬาฯ จึงจะมีสิทธิ์เขารวมการคัดเลือกในครั้งนี้
2. กําหนดการและสถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยไดกําหนดเวลาและสถานที่ในการคัดเลือก
นักกีฬา ดังตอไปนี้

-2ลําดับที่
ชนิดกีฬา
1
ยิงธนู
2

กรีฑา

3
4

แบดมินตัน
บาสเกตบอล
4.1 ทีมชาย

4.2 ทีมหญิง

5

6

7
8
9
10

11

วัน/เดือน/ป
31 ตุลาคม 2561
27 ตุลาคม 2561

สถานที่
สนามยิงธนู การกีฬาแหงประเทศไทย
หัวหมาก
14.00 น.
สมาคมกีฬากรีฑาแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
คณะกรรมการฯจะเปนผูพิจารณา

วันที่ 24-25
ตุลาคม2561

17.0020.00 น.

โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยรุงเทพ
(กลวยน้ําไท)

วันที่ 22-23
ตุลาคม2561

17.0020.00 น.

โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กลวยน้ําไท)

16.00 –
20.00 น.

ที่ ทํ า ก า ร ส ม า ค ม ห ม า ก รุ ก ส า ก ล
แหงประเทศไทย อาคารเฉลิม พระเกียรติ
ชั้น 20 การกีฬาแหงประเทศไทย
ณ สนามฟุ ต บอลมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
วิทยาเขตรังสิต

หมากกระดาน

วันที่ 3-4 และ 1011 พฤศจิกายน
2561
ฟุตบอล
วันที่ 25 และ 26
ตุลาคม 2561
วันที่ 29 และ 30
ตุลาคม 2561
กอลฟ
วันที่ 23-25
ตุลาคม2561
คาราเตโด
วันที่ 31 ตุลาคม
2561
เปตอง
วันที่ 29 ตุลาคม
2561
เรือพาย/เรือมังกร
วันที่ 27-28
ตุลาคม 2561

เซปกตะกรอ
/ชินลง

เวลา
10.00 น.

วันที่ 26-27
ตุลาคม 2561

15.00 น.

ณ สนามฟุตบอลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
06.00 –
สนามกอลฟนารายณฮิลล
12.00 น.
จังหวัดลพบุรี
09.00สนามราชมังคลากีฬาสถาน
16.00 น.
การกีฬาแหงประเทศไทย หอง 111
08.30 น.
สนามเปตอง การกีฬาแหงประเทศไทย
หัวหมาก
08.00 –
ศูนยฝกกีฬาเรือพายราชนาวี จังหวัดระยอง
16-00 น. สําหรับเรือยาวและเรือกรรชียง
ศูนยฝกเรือกรรเชียงลําตะคลอง จังหวัด
นครราชสีมา สําหรับเรือกรรเชียง
8.00-16.00 น. สนามกีฬาเซปกตะกรอ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-3ลําดับที่
ชนิดกีฬา
12
วายน้ํา
13

เทเบิลเทนนิส

14

เทนนิส

15

วอลเลยบอล

16

โววินั่ม

17

วูซู

วัน/เดือน/ป
วันที่ 29 ตุลาคม
2561
วันที่ 24-25
ตุลาคม 2561
วันที่ 25-26
ตุลาคม 2561
วันที่ 29-30
ตุลาคม 2561
วันที่ 30 ตุลาคม
2561
วันที่ 30 ตุลาคม
2561

เวลา
09.00 น.

สถานที่
ณ สระวายน้ําศูนยกีฬาจุฬาฯ

10.00 น.

MAGA SPIN THAILAND
ถ. กาญจนภิเษก ตลิ่งชัน
(ขางสมาคมชาวปกใต)
09.00สมาคมลอนเทนนิสสมาคม
17.00 น.
แหงประเทศไทยฯ เมืองทองธานี
9.00-13.00 น. ศูนยฝกวอลเลยบอล
การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก
08.30-17.00 สมาคมคาราเตแ ห งประเทศไทย การกีฬ า
น.
แหงประเทศไทย หัวหมาก
9.00 น.
ณ สถาบันการพลศึกษา สมุทรสาคร

** ทั้งนี้ กําหนดวัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอใหสอบถามขอมูลจากผูประสานงานการคัดเลือกอีกครั้ง **
3. ผูประสานงานการคัดเลือก
รายนามคณะผูประสานงานการคัดเลือกนักกีฬาดังตอไปนี้
ชนิดกีฬา
ชื่อ – สกุล
ยิงธนู
ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษวงศ
กรีฑา
ผูชวยศาสตราจารยถาวร กมุทศรี
แบดมินตัน
นายสมยศ อัศวโพสพ
บาสเกตบอล
นายธงชาติ พูเจริญ
หมากกระดาน
นายชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน
ฟุตบอล
นายอาคม สมุทรโคจร
กอลฟ
นายสาธิน ประจันบาน
คาราเตโด
ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย สุขสุวรรณ
เปตอง
นายวรรณะ วชิราธาดา
เรือพาย
ผูชวยศาสตราจารยถนอมศักดิ์ เสนาคํา
เซปกตะกรอ/
นายพีระ จันทร
ชินลง
วายน้ํา
นายพลากร นัคราบัณฑิต

หมายเลขโทรศัพท
08 1311 5841
08 1450 4651
08 1933 2053
08 1632 8332
09 9351 5699
08 1987 0622
08 1330 4241
08 5480 3345
08 1132 4455
08 1819 2587
08 6796 9138
08 1959 2945

เทเบิลเทนนิส
เทนนิส
วอลเลยบอล
โววินั่ม
วูซู

นายสุรินทร รอดเมือง
นายสุรศักดิ์ ทรัพยเพิ่ม
นายทศพล ธานี
นายปราโมทย สุขสถิต
นายสุรินทร รอดเมือง

08 1735 5773
08 1655 6843
08 1431 3958
06 3519 2935
08 1735 5773

4. ประเภทกีฬาที่กําหนดใหมีการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก
ปรากฏในเอกสารแนบทายประกาศ
5. วิธีการสมัคร
1. รับใบสมัครไดที่คณะกรรมการคัดเลือกแตละชนิดกีฬา
2. กรอกใบสมัครและลงนามรับรองใหครบถวน
3. ตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือสงใบสมัคร สามารถติดตอไดที่ผูประสานชนิดกีฬาหรือฝายเลขานุการ
กกมท. เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2039 5581 โดยสามารถสงใบสมัคร
ไดในวันที่ทําการแขงขัน
6. เงื่อนไข ขอกําหนด และขั้นตอนการคัดเลือก
เงื่ อ นไข ข อ กํ า หนด และขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าเพื่ อ เป น ตั ว แทนเข า ร ว มการแข ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาฯ จะแจงใหทราบในวันแรกของการคัดเลือกแตละ
ชนิ ดกีฬ า โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะเป นผู เสนอจํานวนนั กกีฬ าที่ ผานเกณฑ ตามความสามารถและความ
เหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย หรือคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้
คําตัดสินของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย หรือคณะทํางานที่ไดรับมอบหมาย ถือเปนที่
สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม 2561

(นายสุภัทร จําปาทอง)
รองประธานอํานวยการคนที่ 1
คณะกรรมการอํานวยการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
รักษาการประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

รูปถาย
ใบสมัคร
เพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนตัวแทนนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19
----------------------------------------------------------------------------

ชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ชือ่ ............................................................................................ นามสกุล ....................................................................................................
ชือ่ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................... นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................
เพศ.................... วัน/เดือน/ป เกิด.................................................อายุ…........... ป น้าํ หนัก ..................... กก. สวนสูง ......................ซม.
กรุปเลือด........................ สถานที่เกิด................................................ สัญชาติ...........................นักศึกษา/นิสิต ชั้นปที่ ..............................
คณะ.....................................................................สาขา/โปรแกรมวิชา.........................................................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน...................................................................................................................................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง..................................................................วันหมดอายุ........................................................................................
ที่อยูปจจุบัน (ที่สะดวกในการติดตอ)...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท(มือถือ).....................................................................โทรสาร .........................................................................................
อีเมล ………………………………………...........................................……….……
ขอสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ในชนิดกีฬา ............................................................................................
ประเภท................................................................................รุน .....................................................................................................................
โดยขาพเจาเปน
นักกีฬาทีมชาติ ป พ.ศ. ..................................................................................................................................
นักกีฬามหาวิทยาลัย ........................................................................................................................................
อื่นๆ ..................................................................................................................................................................
ผลงานการแขงขันที่ผานมา (ตามประกาศฯ)
รายการ .............................................................................................................................ป พ.ศ. ..............................................................
ประเภท......................................................................รุน..................................... ผลการแขงขัน................................................................
รายการ .............................................................................................................................ป พ.ศ. ...............................................................
ประเภท...........................................................รุน........................................ ผลการแขงขัน.........................................................................
ขอรับรองวาคุณสมบัติของขาพเจาตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกทุกประการ
ลงชื่อ

.......................................................................................
(....................................................................................)
นักกีฬา/ผูสมัคร
............ / .................../ .............

การรับรองจากสถาบัน/มหาวิทยาลัย/กกมท./คณะทํางานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬาฯ
ขอรับรองวา นักศึกษา/นิสิตผูนี้ เปน  นักกีฬาของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  ผูที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควรใหเขารับการคัดเลือก
ลงชื่อ ...................................................................................
(.................................................................................)
ตําแหนงผูรบั รอง ....................................................................................
สงใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ถึงฝายเลขานุการ กกมท. โทรสาร 02-354-5460

