
เอกสารหมายเลข 1

ส่ง ไม่ส่ง หมายเหตุ

1.  กรีฑา
1.1 ว่ิง 100         เมตร ชาย

ว่ิง 100         เมตร หญิง
1.2 ว่ิง 200         เมตร ชาย

ว่ิง 200         เมตร หญิง
1.3 ว่ิง 400         เมตร ชาย

ว่ิง 400         เมตร หญิง
1.4 ว่ิง 800         เมตร ชาย

ว่ิง 800         เมตร หญิง
1.5 ว่ิง 1,500      เมตร ชาย

ว่ิง 1,500      เมตร หญิง
1.6 ว่ิง 5,000      เมตร ชาย

ว่ิง 5,000      เมตร หญิง
1.7 เดินทน 3,000      เมตร ชาย

เดินทน 3,000      เมตร หญิง
1.8 เดินทน 5,000      เมตร ชาย

เดินทน 5,000      เมตร หญิง
1.9 ว่ิง 10,000     เมตร ชาย

ว่ิง 10,000     เมตร หญิง
1.10 ว่ิงผลัด 4x100 เมตร ชาย

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร หญิง
1.11 ว่ิงผลัด 4x400 เมตร ชาย

ว่ิงผลัด 4x400 เมตร หญิง
1.12 กระโดดไกล ชาย

กระโดดไกล หญิง
1.13 เขย่งก้าวกระโดด ชาย

เขย่งก้าวกระโดด หญิง
1.14 ทุ่มน้ําหนัก ชาย

ทุ่มน้ําหนัก หญิง
1.15 ขว้างจักร ชาย

ขว้างจักร หญิง
1.16 พุ่งแหลน ชาย

พุ่งแหลน หญิง
2. บาสเกตบอล

ทีม ชาย
ทีม หญิง

เอกสารแจ้งความจํานงชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ทีม..................................................................................

ชนิดกีฬา

กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8 "ดอกเสม็ดเกมส์"
ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2556

ณ   วิทยาเขตตรัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ส่ง ไม่ส่ง หมายเหตุชนิดกีฬา

3.  ฟุตบอล
ทีม ชาย

4.  วอลเลย์บอล
ทีม ชาย
ทีม หญิง

5.  เซปัก-ตะกร้อ
ทีมชุด ชาย
ทีมชุด หญิง
ทีมเดี่ยว ชาย
ทีมเดี่ยว หญิง

6. เทเบิลเทนนิส
6.1 ประเภททีม

ทีม ชาย
ทีม หญิง

6.2 ประเภทบุคคล
เดี่ยว ชาย
เดี่ยว หญิง
คู่ ชาย
คู่ หญิง
คู่ผสม

7. แบดมินตัน
7.1 ประเภททีม

ทีม ชาย
ทีม หญิง

7.1 ประเภทบุคคล
เดี่ยว ชาย
เดี่ยว หญิง
คู่ ชาย
คู่ หญิง
คู่ผสม

8. มวยสากลสมัครเล่น
8.1 ประเภทบุคคลชาย

8.1.1 รุ่นไลท์ฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 46  กก.            แต่ไม่เกิน  49  กก.

8.1.2 รุ่นฟลายเวท
น้ําหนักเกิน 49  กก.        แต่ไม่เกิน  52  กก.

8.1.3 รุ่นแบนตั้มเวท
น้ําหนักเกิน 52  กก.        แต่ไม่เกิน  56  กก.

8.1.4 รุ่นไลท์เวท
น้ําหนักเกิน  56 กก. แต่ไม่เกิน 60  กก.

8.1.5 รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
น้ําหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน  64 กก.
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ส่ง ไม่ส่ง หมายเหตุชนิดกีฬา

8.1.6 รุ่นเวลเตอร์เวท
น้ําหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน  69 กก.

8.1.7 รุ่นมิดเดิลเวท
น้ําหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน  75 กก.

8.1.8 รุ่นไลท์เฮฟว่ีเวท
น้ําหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน  81 กก.

8.2 บุคคลหญิง
8.2.1 รุ่นพินเวท

น้ําหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน  45 กก.
8.2.2 รุ่นไลท์ฟลายเวท

น้ําหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน  48 กก.
8.2.3 รุ่นฟลายเวท

น้ําหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน  51  กก.
8.2.4 รุ่นแบนตั้มเวท

น้ําหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน  54  กก.
8.2.5 รุ่นเฟเธอเวท

น้ําหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน  57  กก.
8.2.6 รุ่นไลท์เวท

น้ําหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน  60  กก.
9. วอลเลย์บอลชายหาด

ทีม ชาย
ทีม หญิง

10.  เปตอง
ทีม  3  คน ชาย
ทีม  3  คน หญิง
ทีม  2  คน ชาย
ทีม  2  คน หญิง
ทีมคู่ผสม
บุคคลเดี่ยว ชาย
บุคคลเดี่ยว หญิง
บุคคลเดี่ยว(มือยิง) ชาย
บุคคลเดี่ยว(มือยิง) หญิง

11. ว่ายน้ํา
11.1 ฟรีสไตล์ ระยะทาง  50 เมตร ชาย

ฟรีสไตล์ ระยะทาง  50 เมตร หญิง
11.2 ฟรีสไตล์ ระยะทาง 100 เมตร ชาย

ฟรีสไตล์ ระยะทาง 100 เมตร หญิง
11.3 ฟรีสไตล์ ระยะทาง 200 เมตร ชาย

ฟรีสไตล์ ระยะทาง 200 เมตร หญิง
11.4 ฟรีสไตล์ ระยะทาง 400 เมตร ชาย

ฟรีสไตล์ ระยะทาง 400 เมตร หญิง
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11.5 ฟรีสไตล์ ระยะทาง 800 เมตร ชาย
ฟรีสไตล์ ระยะทาง 800 เมตร หญิง

11.6 ฟรีสไตล์ ระยะทาง 1500 เมตร ชาย
ฟรีสไตล์ ระยะทาง 1500 เมตร หญิง

11.7 กรรเชียง ระยะทาง  50 เมตร ชาย
กรรเชียง ระยะทาง  50 เมตร หญิง

11.8 กรรชียง ระยะทาง 100 เมตร ชาย
กรรเชียง ระยะทาง 100 เมตร หญิง

11.9 กรรเชียง ระยะทาง 200 เมตร ชาย
กรรเชียง ระยะทาง 200 เมตร หญิง

11.10 กบ ระยะทาง  50 เมตร ชาย
กบ ระยะทาง  50 เมตร หญิง

11.11 กบ ระยะทาง 100 เมตร ชาย
กบ ระยะทาง 100 เมตร หญิง

11.12 กบ ระยะทาง 200 เมตร ชาย
กรรเชียง ระยะทาง 200 เมตร หญิง

11.13 ผีเส้ือ ระยะทาง  50 เมตร ชาย
ผีเส้ือ ระยะทาง  50 เมตร หญิง

11.14 ผีเส้ือ ระยะทาง 100 เมตร ชาย
ผีเส้ือ ระยะทาง 100 เมตร หญิง

11.15 ผีเส้ือ ระยะทาง 200 เมตร ชาย
ผีเส้ือ ระยะทาง 200 เมตร หญิง

11.16 เดี่ยวผสม ระยะทาง 200 เมตร ชาย
เดี่ยวผสม ระยะทาง 200 เมตร หญิง

11.17 เดี่ยวผสม ระยะทาง 400 เมตร ชาย
เดี่ยวผสม ระยะทาง 400 เมตร หญิง

11.18 ผลัดฟรีสไตล์ ระยะทาง 4 x100 เมตร ชาย
ผลัดฟรีสไตล์ ระยะทาง 4 x 100 เมตร หญิง

11.19 ผลัดฟรีสไตล์ ระยะทาง 4 x 200 เมตร ชาย
ผลัดฟรีสไตล์ ระยะทาง 4 x 200 เมตร หญิง

11.20 ผลัดผสม ระยะทาง 4 x100 เมตร ชาย
ผลัดผสม ระยะทาง 4 x 100 เมตร หญิง

12. หมากกระดาน
12.1 หมากรุกไทย

บุคคลเดี่ยว ชาย
บุคคลเดี่ยว หญิง
ทีม 2 คน ชาย
ทีม 2 คน หญิง

12.2 หมากฮอส
บุคคลเดี่ยว ชาย
บุคคลเดี่ยว หญิง
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ทีม 2 คน ชาย
ทีม 2 คน หญิง

12.3 หมากล้อม
บุคคลเดี่ยว ชาย
บุคคลเดี่ยว หญิง
ทีม 2 คน ชาย
ทีม 2 คน หญิง

13. ลีลาศ
13.1 ประเภท Standard

13.1.1 Class  A  (5  จังหวะ)
Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot  และ  Quickstep

13.1.2 Class  B  (4  จังหวะ)
Waltz, Tango,  Slow Foxtrot  และ  Quickstep

13.1.3 Class  C (3  จังหวะ)
Waltz, Tango และ Quickstep

13.1.4 Class D  (2  จังหวะ)
Waltz และ Tango

13.1.5 Class  E  (1  จังหวะ)
Waltz

13.1.6 Class  E  (1  จังหวะ)
Waltz (BEGINNER) ท่ีใช้ในการแข่งขัน "Easy Bronze"

13.2 ประเภท  Latin American

13.2.1 Class  A  (5  จังหวะ)
Samba , Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble  และ Jive

13.2.2 Class  B  (4  จังหวะ)
Samba , Cha Cha Cha, Rumba และ Jive

13.2.3 Class  C (3  จังหวะ)
Samba , Cha Cha Cha และ Jive

13.2.4 Class D  (2  จังหวะ)
Cha Cha Cha และ Rumba

13.2.5 Class  E  (1  จังหวะ)
Cha Cha Cha

13.3.6 Class  E  (1  จังหวะ)
Cha Cha Cha (BEGINNER) ท่ีใช้ในการแข่งขัน "BEGINNER"
"Easy Bronze"

14. ฟุตซอล
ทีม ชาย
ทีม หญิง

15. เรือพาย
15.1 เรือพาย 1 คน ระยะทาง 50 เมตร ชาย
15.2 เรือพาย 1 คน ระยะทาง 50 เมตร หญิง
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15.3 เรือพาย 1 คน ระยะทาง 80 เมตร ชาย
15.4 เรือพาย 1 คน ระยะทาง 80 เมตร หญิง
15.5 เรือพาย 1 คน ระยะทาง 100 เมตร ชาย
15.6 เรือพาย 1 คน ระยะทาง 100 เมตร หญิง
15.7 เรือพาย 2 คน ระยะทาง 50 เมตร ชาย
15.8 เรือพาย 2 คน ระยะทาง 50 เมตร หญิง
15.9 เรือพาย 2 คน ระยะทาง 80 เมตร ชาย

15.10 เรือพาย 2 คน ระยะทาง 80 เมตร หญิง
15.11 เรือพาย 2 คน ระยะทาง 100 เมตร ชาย
15.12 เรือพาย 2 คน ระยะทาง 100 เมตร หญิง
15.13 เรือพายประเภทคู่ผสม ระยะทาง 50 เมตร
15.14 เรือพายประเภทคู่ผสม ระยะทาง 80 เมตร
15.15 เรือพายประเภทคู่ผสม ระยะทาง 100 เมตร

16. มินิไตรกีฬา (วิ่ง - ป่ัน - ว่ายน้ํา)
บุคคล ชาย
บุคคล หญิง

        ลงชื่อ.......................................................................... ผู้รับรองเอกสาร
           (.................................................................................)

                     หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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