
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละชนิดกีฬา 

ในการคัดเลือกนักกีฬาเขา้รว่มแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัอาเซียน ครัง้ที่ 19 

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

ชนิดกีฬายิงธน ู

 เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามที่ได้กําหนดในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

1)  เป็นผู้ได้ลําดับที่ 1-4 ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ในการแข่งขันกีฬายิงธนูรายการใด

รายการหน่ึงต่อไปน้ี 

   -  กีฬาแห่งชาติ 

-  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

   -  กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

   -  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

  2)  เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับการ

รับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬายิงธนู 

 

ชนิดกีฬากรีฑา 

  เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามที่ได้กําหนดในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

1)  เป็นผู้ได้ลําดับที่ 1-4 ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ในการแข่งขันกีฬากรีฑารายการใด       

     รายการหน่ึงต่อไปน้ี 

   -  กีฬาแห่งชาติ 

-  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

   -  กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

   -  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

  2)  เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับการ

รับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      

ต่อการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากรีฑา 

 

 

 



ชนิดกีฬาแบดมินตัน 
         เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาแบดมินตัน 
 
ชนิดกีฬาบาสเกตบอล 
 เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามที่ได้กําหนดในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

1)  เป็นผู้ได้ลําดับที่ 1-4 ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ในการแข่งขันกีฬากรีฑารายการใด       
     รายการหน่ึงต่อไปน้ี 

   -  กีฬาแห่งชาติ 
-  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

   -  กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
   -  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  2)  เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ต่อการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล 
 

ชนิดกีฬาหมากกระดาน 
      เป็นผู้ที่มผีลงานการแขง่ขันในประเภทกีฬาที่สมัครทําการคัดเลือก 

    1) เป็นผูท้ี่ได้ลําดับที่ 1- 3 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 
และหรือ 
    2) เป็นผูม้ีผลงานอันดับ 1- 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558- 2560 ในรายการใดรายการหน่ึง
ต่อไปน้ี 
   -  กีฬาแห่งชาติ 

-  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
   -  กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือรายการแข่งขันของสมาคมฯที่มีมาตรฐาน 

   เทียบเท่า 
   -  กีฬาเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  
ชนิดกีฬาฟุตบอล 

     ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์แห่งเอเชีย หรือกีฬา

มหาวิทยาลัยอาเซียน หรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือรายการฟุตบอลระดับอุดมศึกษารายการ

ต่าง ๆ 



ชนิดกีฬากอล์ฟ 
    เป็นผู้มีความสามารถทางกีฬากอล์ฟ ระดับดี-ดีมาก 

ชนิดกีฬาคาราเต้โด 
     เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันในประเภทกีฬาที่สมัครทําการคัดเลือก 
             1) เป็นผู้ที่ได้ลําดับที่ 1- 3 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 
และหรือ 
    2) เป็นผูม้ีผลงานอันดับ 1- 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558- 2560 ในรายการใดรายการหน่ึง
ต่อไปน้ี 
   -  กีฬาแห่งชาติ 

-  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
   -  กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือรายการแข่งขันของสมาคมฯที่มีมาตรฐาน 

   เทียบเท่า 
   -  กีฬาเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  
ชนิดกีฬาเปตอง 
     เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ 
         1) เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดปัจจุ บัน  และอดีตทีมชาติไทย ที่ กําลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษา  

   2) เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 
   3) เป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ในอันดับที่ 1-4 
   4) เป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุด ในอันดับที่ 1 – 4  
ชนิดกีฬาเรือพาย 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   1) มีความสามารถทางกีฬาเรือพาย ระดับดี-ดีมาก 

2) ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาเรือพาย ลําดับที่ 1-3 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 45 

3) เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามทีค่ณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ใหส้ามารถเข้าร่วมการแข่งขันคดัเลือกได้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเรือพาย 

ชนิดกีฬาเซปกัตะกร้อและชนิลง 

     เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันในประเภทกีฬาที่สมัครทําการคัดเลือก 



             1) เป็นผู้ที่ได้ลําดับที่ 1- 3 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 
และหรือ 
    2) เป็นผูม้ีผลงานอันดับ 1- 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2558- 2560 ในรายการใดรายการหน่ึง
ต่อไปน้ี 
   -  กีฬาแห่งชาติ 

-  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
   -  กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือรายการแข่งขันของสมาคมฯที่มีมาตรฐาน 

   เทียบเท่า 
3) เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับการ

รับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ต่อการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเซปักตะกร้อและชินลง 
ชนิดกีฬาว่ายน้ํา 
 เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามที่ได้กําหนดในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
   1)  เป็นนักกีฬาทีมชาติ 

2)  เป็นผู้ได้ลําดับที่ 1-3 ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ในการแข่งขันกีฬากรีฑารายการใด       
     รายการหน่ึงต่อไปน้ี 
 -  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

   -  กีฬาแห่งชาติ 
-  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

   -  กีฬาว่ายนํ้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (เดือนเมษายน 2561) 
ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส 
        เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
         1) เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดปัจจุ บัน  และอดีตทีมชาติไทย ที่ กําลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษา  

   2) เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 
   3) เป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ในอันดับที่ 1-4 

(ประเภทบุคคล) 
   4) เป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุด ในอันดับที่ 1 – 4 (ประเภทบุคคล) 
ชนิดกีฬาเทนนิส 
  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
         1) เป็นนักกีฬาเทนนิสที่มีอันดับโลก โดยการจัดอันดับของสมาคมเทนนิสอาชีพของโลก 
สําหรับชาย (ATP) สําหรับหญิง (WTA) 



   2) เป็นนักกีฬาทีมชาติ 
   3) เป็นผู้ที่ชนะรายการแข่งขันในอันดับที่ 1-4 ในรายการใดรายการหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 - กีฬาแห่งชาติ 
 - กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 - กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
4) เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับการ

รับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ต่อการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเทนนิส 
ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล 

เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามที่กําหนดในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
   1) เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 
   2) เป็นผู้ที่ได้ลําดับ 1,2,3,4 จากการแข่งขันระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2561 ในรายการใด

รายการหน่ึงดังต่อไปน้ี 

- กีฬาแห่งชาติ 
 - กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 - กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ชนิดกีฬาโววินัม 
 เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาโววินัม 
ชนิดกีฬาวูซู 

เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามที่กําหนดในข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
 1) เป็นนักกีฬาทีมชาติ 

      2) เป็นผูช้นะในอันดับที่ 1-5 2561 ในรายการใดรายการหน่ึงดังต่อไปน้ี 
- กีฬาแห่งชาติ 
- กีฬาวูซูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

   3) เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ต่อการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเทนนิส 
 


