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ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
คร้ังที่  37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชนิดกีฬาแอโรบิก 
………………..………………. 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาแอโรบิก 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย              
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งท่ี 37 ชนิดกีฬาแอโรบิก” 

ข้อ 2. บรรดาประกาศที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 3. ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.  2559 

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันแอโรบิก ตามธรรมเนียมปฏิบัติท่ีก าหนดใช้ในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้ ต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้

ข้อ 4.  ประเภทการแข่งขัน  
    4.1  คู่ผสม    รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี 
    4.2  คู่ผสม    รุ่นอายุ 36 - 44 ปี 
    4.3  คู่ผสม   รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป 
    4.4  ทีมท่ัวไป    รุ่นไม่จ ากัดอายุ 
    4.5  ทีมท่ัวไป    รุ่นอายุ 41 ปี ขึ้นไป 
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    4.6  บุคคลเด่ียว  ชาย  Marathon  รุ่นอายุไม่เกนิ 30 ปี   
    4.7  บุคคลเด่ียว  ชาย  Marathon    รุ่นอายุ 31 – 40  ปี  
    4.8  บุคคลเด่ียว  ชาย  Marathon    รุ่นอายุ 41 – 50  ปี  
    4.9  บุคคลเด่ียว  ชาย  Marathon    รุ่น 51 ปีขึ้นไป   
    4.10 บุคคลเด่ียว  หญิง  Marathon   รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี  
    4.11 บุคคลเด่ียว  หญิง  Marathon   รุ่นอายุ 31 – 40  ปี 
    4.12 บุคคลเด่ียว  หญิง  Marathon   รุ่นอายุ 41 – 50  ปี 
    4.13 บุคคลเด่ียว  หญิง  Marathon   รุ่น 51 ปีข้ึนไป   
    4.14  ทีมท่ัวไป 3 คน     รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี 
    4.15  ทีมท่ัวไป 3 คน      รุ่นอายุ 36 - 44 ปี 
    4.16  ทีมท่ัวไป 3 คน      รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป 
 หมายเหตุ   การนับอายุ ให้ใช้ปี พ.ศ. ท่ีท าการแข่งขัน ( 2561 ) เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยปี พ.ศ. 
เกิดของนักกีฬา ( ไม่นับวันและเดือน ) ยกตัวอย่าง ปีแข่งขัน พ.ศ. 2561 ปีเกิด พ.ศ. 2523 มีอายุเท่ากับ  
2561 – 2523 เท่ากับ 38 ปี 
 

  ข้อ 5.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ว่าด้วย  

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2559 
ข้อ 6.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 6.1 ประเภททีมท่ัวไป ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม 

โดยในแต่ละทีมต้องมีนักกีฬาจ านวน 8 คน และมีนักกีฬาส ารองได้ 2 คน รวม 10 คน 
 6.2 ประเภทคู่ผสม  ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ในรุ่นอายุละไม่เกิน  
1  คู่  โดยในแต่ละคู่ต้องมีนักกีฬาชาย  1  คน  และนักกีฬาหญิง  1  คน  โดยอาจมีนักกีฬาส ารองได้ไม่เกิน  1  
คู่  (ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน) 
 6.3 ประเภทชายเด่ียว และหญิงเด่ียว (Marathon) ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันได้ในรุ่นอายุละไม่เกนิ 2 คน และอาจมีนักกีฬาส ารองได้ไม่เกิน 2 คน 
 6.4  ให้มีเจ้าหน้าท่ีทีมได้ไม่เกิน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้จัดการทีม 1 คน  ผู้ฝึกสอน 1 คน  
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน 
 6.5 ประเภททีมท่ัวไป 3 คน ให้แต่ละหน่วยงานส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันได้ในรุน่อายุละไม่
เกิน 3 คน และอาจมีนักกีฬาส ารองได้ไม่เกิน 3 คน 

ข้อ 7.  วิธีจัดการแข่งขัน  
   7.1 ประเภทคู่ผสม (Mixed Pairs) และทีมท่ัวไป 3 คน (Trios)  
    7.1.1 ใช้เวลาระหว่าง 1.55-2.05 นาที ส าหรับการแข่งขัน 
    7.1.2 ใช้เพลงอิสระ ท่ีมีความเร็วไม่เกิน 160 จังหวะต่อนาที (160 bpm.) 
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    7.1.3 นักกีฬาจะต้องคิดท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีใช้ส าหรับการแข่งขันเองโดยค านึงถึง 
     7.1.3.1 ท่าบังคับ 7 ท่าพื้นฐานในการเต้นแอโรบิก 
      7.1.3.2  เวลาส าหรับการแข่งขัน 
      7.1.3.3  ความเร็วจังหวะดนตรี 
      7.1.3.4  การใช้พื้นท่ี และทิศทาง ขณะท าการแข่งขัน 

7.2 ประเภททีมท่ัวไป (Group) 
    7.2.1 ใช้เวลาระหว่าง 4.55-5.05 นาที ส าหรับการแข่งขัน 
    7.2.2 ใช้เพลงอิสระ ท่ีมีความเร็วไม่เกิน 160 จังหวะต่อนาที (160 bpm.) 
    7.2.3 นักกีฬาจะต้องคิดท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีใช้ส าหรับการแข่งขันเองโดยค านึงถึง 
        7.2.3.1 ท่าบังคับ 7 ท่าพื้นฐานในการเต้นแอโรบิก 
        7.2.3.2  เวลาส าหรับการแข่งขัน 
        7.2.3.3  ความเร็วจังหวะดนตรี 
        7.2.3.4  การใช้พื้นท่ี และทิศทาง ขณะท าการแข่งขัน 
  หมายเหตุ การเคล่ือนไหวท่ีเป็นท่าบังคับ 7 ท่าไปมีดังต่อไปนี้ 
    1. ลันจ์ (Lunge) 
    2. เตะ (Kick) 
    3. ยกเข่า (Knee Lift) 
    4. ย่ าเท้า (March) 
    5. วิ่งเหยาะ (Jog) 
    6. กระโดดสลับเท้า (Skip) 
    7. กระโดดตบ (Jumping Jack) 
   7.3 ประเภทชายเด่ียว และหญิงเด่ียว (Marathon) 
    7.3.1  ให้นักกีฬาทุกคนเต้นตามผู้น าเต้น 
    7.3.2  จัดการแข่งขันเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกใช้เวลาในการแข่งขัน 60 นาที พัก 20 
นาที แล้วคัดผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบสอง โดยใช้เวลาในการแข่งขันอีก 30 นาที 
    7.3.3  ให้สถาบันที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเรื่องเพลงและผู้น าเต้น 
   7.4  แต่ละทีมส ามารถแสดงท่ายก (Lift) ได้ 1 ครั้ง  
   7.5  ท่าห้ามแสดง (Prohibited Move) 
     7.5.1 การโยน หมายถึง บุคคลหนึ่งหรือมากกว่าโยนนักกีฬาคนใด คนหนึ่งหรือ
มากกว่า จากท่ีใดท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยมีการปล่อยตัวนักกีฬาออกจากมือหรือให้พ้นจากมือไปสู่อากาศ 
     7.5.2 การแอ่นตัว การแอ่นตัวไปข้างหลังไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนไหวท่ีอยู่กับท่ีหรือ
เคล่ือนท่ี 
   7.6  ชุดแข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน  
     7.6.1 ให้แต่งกายด้วยชุดกีฬาท่ีเหมาะสมกับการเต้นแอโรบิก 



รหัส 05 - 03 
 

4 
 

  7.6.2 การแข่งขันประเภททีม ผู้เข้าแข่งขันควรแต่งกายโทนสีเดียวกันท้ังทีม 
     7.6.3 ห้ามใช้เครื่องประดับบนชุดแต่งกาย หรือบนร่างกาย เช่น ริบบ้ิน แฮร์แบน ผ้า
พันข้อมือ หรือข้อเท้า หรือเครื่องประดับต่าง ๆ  
         7.6.4 ห้ามใช้อุปกรณ์ทุกชนิด ประกอบการแข่งขัน 
 หมายเหตุ    1. การกระท าผิดในข้อ 7.5 จะถูกตัด 1 คะแนน ต่อการแสดง 1 ครั้ง จากคะแนนรวม 
     2. ผู้เข้าแข่งขันท่ีอายุมากกว่า สามารถลงมาเล่นรุ่นท่ีอายุต่ ากว่าได้ 1 ชนิดเท่านั้น 
     3. ผู้เข้าแข่งขันท่ีอายุมากกว่า ไม่สามารถขึ้นไปเล่นรุ่นท่ีอายุมากกว่าได้ 
     4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกเล่นได้รุ่นอายุเดียวเท่านั้น  
      
 ข้อ 8.  ก าหนดการแข่งขัน   

 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ก าหนดวัน  เวลา  และ
สถานท่ีในการแข่งขัน  และอาจเปล่ียนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น 

ข้อ 9.  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  
ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนแต่งกายในชุดท่ีเหมาะสมส าหรับกีฬาแอโรบิก   
 

ข้อ 10.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
10.2 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี  

และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
10.3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา       

เพื่อความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาโทษในเบื้องต้น
ตามสมควรแก่กรณี  และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ  ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย     
แห่งประเทศไทย  เพื่อพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมต่อไป   

ข้อ 11.  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ข้อ 12. การประท้วง  
           ให้ เป็ นไปตามหมวด  7  แห่ งระเบี ยบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย               

แห่งประเทศไทย ว่าด้วย  การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
พ.ศ.2559 
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ข้อ 13. รางวัลการแข่งขัน 
              ให้สถาบันเจ้าภาพ  จัดรางวัลให้กับนักกีฬาตามท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจริง  ดังนี้ 
              รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง   
              รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน   
              รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง  
ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา       

เพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด 
ข้อ 15. ให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ในคณะกรรมการบริหาร

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   27   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 
                                                         (รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม) 

                                     ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
                           คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 



 
 
 
 
 

 
ประกาศ  คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
เร่ืองชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีในการแข่งขัน 

กีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังที่  37 
(ฉบับปรับปรุง) 

--------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
37 ระหว่างวันท่ี 2 – 9 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
       อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย             
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในคณะกรรมการ บริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จึงขอปรับปรุงประกาศ ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬา ของชนิดกีฬา
ลีลาศ กอล์ฟและแอโรบิก ท่ีจะจัดให้มีในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 37 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. กีฬาลีลาศ 

  1 .1   รุ่นทั่ ว ไป  ประ เภท Standard  ฟิก เกอ ร์ที่ ใ ช้ ในการแข่ งขันระดับ 
“Variation” 

         1.1.1. Single Dance Waltz     

   1.1.2 Single Dance Tango          

   1.1.3 Single Dance Viennese Waltz       

   1.1.4 Single Dance Slow Foxtrot       

   1.1.5 Single Dance Quickstep     

1.2 รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American  ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับ 
“Variation” 

   1.2.1. Single Dance Samba     

 

/1.2.2 Single Dance Cha Cha Cha   
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   1.2.2 Single Dance Cha Cha Cha       

   1.2.3 Single Dance Rumba       

   1.2.4 Single Dance Paso Doble        

   1.2.5 Single Dance Jive         

  1.3 รุ่นอายุ 35 ขึ้นไป ประเภทStandard ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับ “Open 
Basic” 

   1.3.1 Single Dance จังหวะ Waltz   

   1.3.2 Single Dance จังหวะ  Tango 

   1.3.3 Single Dance จังหวะ Quickstep 

  1.4  รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป ประเภท Latin American ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
ระดับ “Open Basic” 

   1.4.1 Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha 

   1.4.2 Single Dance จังหวะ Rumba 

   1.4.3 Single Dance จังหวะ Jive  

  1.5 รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป ประเภท Standard ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับ“Open 
Basic” 

   1.5.1 Single Dance จังหวะ Waltz   

   1.5.2 Single Dance จังหวะ  Tango 

   1.5.3 Single Dance จังหวะ Quickstep 

  1.6  รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป ประเภท Latin American ฟิกเกอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
ระดับ “Open Basic” 

   1.6.1 Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha   

   1.6.2 Single Dance จังหวะ Rumba 

   1.6.3 Single Dance จังหวะ Jive 

 
2. กีฬากอล์ฟ 

2.1 ทีมท่ัวไป 5 คน ไม่จ ากัดเพศ  
2.2 ทีมผู้บริหารท่ัวไป 5 คน ไม่จ ากัดเพศ 
 

/2.3 บุคคลหญิง 
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2.3 บุคคล หญิง  
         2.3.1 แต้มต่อ 0 – 12  
         2.3.2 แต้มต่อ 13 – 24  
         2.3.3 แต้มต่อ 25 – 36  
2.4 บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี 
         2.4.1 แต้มต่อ 0 – 9  
         2.4.2 แต้มต่อ 10 – 12  
         2.4.3 แต้มต่อ 13 – 15  
         2.4.4 แต้มต่อ 16 – 18  
         2.4.5 แต้มต่อ 19 – 21  
         2.4.6 แต้มต่อ 22 – 24  
         2.4.7 แต้มต่อ 25 – 27 
         2.4.8 แต้มต่อ 28 – 30 
         2.4.9 แต้มต่อ 31 – 33  
         2.4.10 แต้มต่อ 34 – 36 
   2.5 บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี  
        2.5.1 แต้มต่อ 0 – 9  
        2.5.2 แต้มต่อ 10 – 12  
        2.5.3 แต้มต่อ 13 – 15  
        2.5.4 แต้มต่อ 16 – 18  
        2.5.5 แต้มต่อ 19 – 21  
        2.5.6 แต้มต่อ 22 – 24  
        2.5.7 แต้มต่อ 25 – 27  
        2.5.8 แต้มต่อ 28 – 30 
        2.5.9 แต้มต่อ 31 – 33  
        2.5.10 แต้มต่อ 34 – 36 
  2.6 บุคคลชายอายุต้ังแต่ 61 ปีข้ึนไป (มีการแจกรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรวม) 
        2.6.1 แต้มต่อ 0 – 12  
        2.6.2 แต้มต่อ 13 – 24  
        2.6.3 แต้มต่อ 25 – 36  
 
 

/3. ชนิดกีฬาแอโรบิก 
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3. ชนิดกีฬาแอโรบิก 
    3.1  คู่ผสม    รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี 
    3.2  คู่ผสม    รุ่นอายุ 36 - 44 ปี 
    3.3  คู่ผสม   รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป 
    3.4  ทีมท่ัวไป    รุ่นไม่จ ากัดอายุ 
    3.5  ทีมท่ัวไป    รุ่นอายุ 41 ปี ขึ้นไป 
    3.6  บุคคลเด่ียว  ชาย  Marathon  รุ่นอายุไม่เกนิ 30 ปี   
    3.7  บุคคลเด่ียว  ชาย  Marathon    รุ่นอายุ 31 – 40  ปี  
    3.8  บุคคลเด่ียว  ชาย  Marathon    รุ่นอายุ 41 – 50  ปี  
    3.9  บุคคลเด่ียว  ชาย  Marathon    รุ่น 51 ปีข้ึนไป   
    3.10 บุคคลเด่ียว  หญิง  Marathon   รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี  
    3.11 บุคคลเด่ียว  หญิง  Marathon   รุ่นอายุ 31 – 40  ปี 
    3.12 บุคคลเด่ียว  หญิง  Marathon   รุ่นอายุ 41 – 50  ปี 
    3.13 บุคคลเด่ียว  หญิง  Marathon   รุ่น 51 ปีข้ึนไป   
    3.14  ทีมท่ัวไป 3 คน     รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี 
    3.15  ทีมท่ัวไป 3 คน      รุ่นอายุ 36 - 44 ปี 
    3.16  ทีมท่ัวไป 3 คน      รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   27    กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
 
 
 

 
        (รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม) 

                                     ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
      คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 


