
  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขัน 
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7   

 

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

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7 ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6                      
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  

 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมงคล            
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 18 ให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพเสนอ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬาหรือรุ่น ที่จะจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 12 ชนิดกีฬา จึงประกาศชนิดกีฬาและประเภทกีฬา ที่จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ฟุตบอล      
    ๑.๑  ประเภททีม    ชาย 
 

 ๒. บาสเกตบอล      
    ๒.๑  ประเภททีม    ชาย 
    2.2  ประเภททีม    หญิง         
 

  ๓. วอลเลย์บอล     
    ๓.๑  ประเภททีม    ชาย  
    3.2  ประเภททีม    หญิง 
 

    ๔. ว่ายน้ า  
     ๔.๑   ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร   ชาย  
     4.2   ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร   หญิง 
     ๔.3   ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร   ชาย   
     4.4   ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร   หญิง  
     ๔.5   ฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร   ชาย  
     4.6   ฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร   หญิง 
     ๔.7   ฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร   ชาย  
     4.8   ฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร   หญิง 
     ๔.9   กรรเชียง ๕๐ เมตร   ชาย  
     4.10 กรรเชียง ๕๐ เมตร   หญิง 
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     ๔.11  กรรเชียง ๑๐๐ เมตร   ชาย  
     4.12  กรรเชียง ๑๐๐ เมตร   หญิง 
     ๔.13  กรรเชียง ๒๐๐ เมตร   ชาย   
     4.14  กรรเชียง ๒๐๐ เมตร   หญิง 
     ๔.15  กบ ๕๐ เมตร    ชาย  
     4.16  กบ ๕๐ เมตร    หญิง 
     ๔.17  กบ ๑๐๐ เมตร    ชาย  
     ๔.18  กบ ๑๐๐ เมตร    หญิง 
     ๔.๑9  กบ ๒๐๐ เมตร    ชาย  
     ๔.2๐  กบ ๒๐๐ เมตร    หญิง 
        ๔.21  ผีเสื้อ ๕๐ เมตร   ชาย   
     ๔.22  ผีเสื้อ ๕๐ เมตร   หญิง 
     ๔.23  ผีเสื้อ ๑๐๐ เมตร   ชาย  
     ๔.24  ผีเสื้อ ๑๐๐ เมตร   หญิง 
     ๔.25  ผีเสื้อ ๒๐๐ เมตร   ชาย   
     ๔.26  ผีเสื้อ ๒๐๐ เมตร   หญิง 
     ๔.27  เดี่ยวผสม 1๐๐ เมตร    ชาย   
     ๔.28  เดี่ยวผสม 1๐๐ เมตร    หญิง 
     ๔.29  ผลัดฟรีสไตล์ ๔x๑๐๐ เมตร  ชาย   
     ๔.30  ผลัดฟรีสไตล์ ๔x๑๐๐ เมตร  หญิง 
     ๔.31  ผลัดผสม ๔ x ๑๐๐ เมตร  ชาย  
     ๔.32  ผลัดผสม ๔ x ๑๐๐ เมตร  หญิง 
 ๕. กรีฑา 

               ๕.๑    วิ่ง ๑๐๐ เมตร     ชาย 
      ๕.2    วิ่ง ๑๐๐ เมตร    หญิง 
      ๕.3    วิ่ง ๒๐๐ เมตร    ชาย  
      ๕.4    วิ่ง ๒๐๐ เมตร    หญิง 
      ๕.5    วิ่ง ๔๐๐ เมตร    ชาย   
      ๕.6    วิ่ง ๔๐๐ เมตร    หญิง 
      ๕.7    วิ่ง ๘๐๐ เมตร    ชาย  
      ๕.8    วิ่ง ๘๐๐ เมตร    หญิง 
      ๕.9    วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร   ชาย  
      ๕.10  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร   หญิง 
      ๕.11  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร   ชาย  
      ๕.12  วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร   หญิง 
      ๕.13  วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร   ชาย   
      ๕.14  วิ่ง ๑๐,๐๐๐ เมตร   หญิง 
      ๕.15  วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร   ชาย  
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       ๕.16  วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร  หญิง 
       ๕.17  วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร   ชาย   
       ๕.18  วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร   หญิง 
       ๕.19  วิ่งผลัดต่างระยะ    ชาย   
       5.20  วิ่งผลัดต่างระยะ    หญิง       
       ๕.21  วิ่งผลัดผสม ๔ x ๔๐๐ เมตร   ชาย 2 คน หญิง 2 คน 
       ๕.22  กระโดดไกล    ชาย   
       ๕.23  กระโดดไกล    หญิง 
       ๕.24  เขย่งก้าวกระโดด   ชาย  
       ๕.25  เขย่งก้าวกระโดด   หญิง 
       ๕.26  ขว้างจักร    ชาย  
       4.27  ขว้างจักร    หญิง 
       ๕.28  ทุ่มน้ าหนัก    ชาย  
       ๕.39  ทุ่มน้ าหนัก    หญิง 
       ๕.30  พุ่งแหลน    ชาย  
       ๕.31  พุ่งแหลน    หญิง 

  6. วอลเลย์บอลชายหาด    
        6.๑  ประเภททีม    ชาย  
       6.2  ประเภททีม    หญิง   
 

  7. ฟุตซอล     
       7.๑  ประเภททีม    ชาย   
                          7.2  ประเภททีม    หญิง 

 

  8. เทเบิลเทนนิส  
      8.1  ประเภททีม    ชาย    
      8.2  ประเภททีม    หญิง 
      8.3  ประเภทบุคคลเดี่ยว   ชาย  
      8.4  ประเภทบุคคลเดี่ยว   หญิง 
      8.5  ประเภทบุคคลคู ่   ชาย  
      8.6  ประเภทบุคคลคู่    หญิง 
      8.7  ประเภทบุคคลคู่ผสม 

  9. แบดมินตัน 
      9.1  ประเภททีม    ชาย    
      9.2  ประเภททีม    หญิง 
      9.3  ประเภทบุคคลเดี่ยว   ชาย  
      9.4  ประเภทบุคคลเดี่ยว   หญิง 
      9.5  ประเภทบุคคลคู่    ชาย  
 

/9.6 ประเภท... 



4 

 
       9.6  ประเภทบุคคลคู่    หญิง 
                9.7  ประเภทบุคคลคู่ผสม 
          10. เปตอง 
      10.๑  ประเภททีม ๓ คน   ชาย  
      10.2  ประเภททีม ๓ คน   หญิง 
      10.3  ประเภททีมคู่ผสม 
      10.4  ประเภทบุคคลเดี่ยว   ชาย  
      10.5  ประเภทบุคคลเดี่ยว   หญิง 
      10.6  ประเภททีม ๒ คน   ชาย  
      10.7  ประเภททีม ๒ คน   หญิง 
      10.8  ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง   ชาย   
      10.9  ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง   หญิง 
                         11. เซปักตะกร้อ  

      11.๑  ประเภททีมชุด    ชาย  
      11.2  ประเภททีมชุด    หญิง 
      11.3  ประเภทเดี่ยว    ชาย  
      11.4  ประเภทเดี่ยว    หญิง 
      11.5  ประเภทตะกร้อคู ่   ชาย   
      11.6  ประเภทตะกร้อคู ่   หญิง 
         12. กีฬาหมากกระดาน  
       12.1  หมากล้อม 
         12.๑.1   ประเภทบุคคลเดี่ยว  ชาย  
      12.1.2   ประเภทบุคคลเดี่ยว   หญิง 
      12.1.3   ประเภทบุคคลคู่   ชาย  
      12.1.4   ประเภทบุคคลคู่   หญิง 
      12.1.5   ประเภทบุคคลคู่ผสม 

     12.2  หมากฮอส  
      12.2.๑  ประเภทบุคคลเดี่ยว   ชาย 
       12.2.2  ประเภทบุคคลเดี่ยว   หญิง 
      12.2.3  ประเภทบุคคลคู่   ชาย  
      12.2.4  ประเภทบุคคลคู่   ชาย 
      12.2.5  ประเภทบุคคลคู่ผสม 
      12.3  หมากรุกไทย 
      ๑2.3.๑   ประเภทบุคคลเดี่ยว   ชาย  
      ๑2.3.2   ประเภทบุคคลเดี่ยว   หญิง 
      ๑2.3.3   ประเภทบุคคลคู่   ชาย  
      ๑2.3.4   ประเภทบุคคลคู่   หญิง 
      ๑2.3.5   ประเภทบุคคลคู่ผสม    

/13. ครอสเวิร์ด 
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                  13. ครอสเวิร์ด 
      13.๑  ประเภทบุคคลเดี่ยว    ชาย   
      13.2  ประเภทบุคคลเดี่ยว    หญิง 
      1๓.3  ประเภทบุคคลคู่    ชาย   
      1๓.4  ประเภทบุคคลคู่    หญิง 
      1๓.5  ประเภทบุคคลคู่ผสม  

   
 

    ประกาศ ณ วันที่           ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5  

 

 

 
                  

 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
     กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓7 

 


