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ท่ี ส.ธ.ท. ๒๑๓/๒๕๖๑ 

 ๑๖  สงิหาคม   ๒๕๖๑ 
 
เร่ือง การแขง่ขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์แหง่ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เรียน  
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   ใบสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั  จ านวน ๑ ชุด 

 
ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแหง่ประเทศไทยได้ก าหนดวนัแข่งขนักีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 

๒๕๖๑ ในวนัท่ี ๒๒ – ๒๓ กนัยายน ๒๕๖๑ ณ สนามยิงธนหูวัหมาก บริเวณของการกีฬาแหง่ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้  
ประเภทของการแข่งขัน 
๑. ประเภทบุคคลทัว่ไป Recurve Open (ชาย,หญิง)(คนัOlympic Bow) ระยะ ๗๐ เมตร (๓๖ ลกู x ๒ รอบ) = ๗๒ ลกู 
๒. ประเภทบุคคลทัว่ไป Compound Open (ชาย,หญิง) ระยะ ๕๐ เมตร ( ๓๖ ลกู x ๒ รอบ ) = ๗๒ ลกู 
๓. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลกู x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลกู 
๔. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ)=๖๐ ลกู 
๕. ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลกู x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลกู 
๖. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลกู x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลกู 
๗. ประเภท มธัยมศกึษา (ม.๑-ม.๖) Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ)=๖๐ ลกู 
๘. ประเภทประถมศกึษา Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลกู x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลกู 
๙. ประเภทประถมศกึษา Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ)=๖๐ ลกู 
๑๐. ประเภทบุคคลทัว่ไป Bare bow (ชาย,หญิง) ระยะ ๒๕ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ) =๖๐ ลกู 
กติกาการแขง่ขนัใช้กติกาของ World Archery ท่ีสมาคมกีฬายิงธนแูหง่ประเทศไทยใช้อยูปั่จจบุนั 
คุณสมบัติของนักกีฬา 
๑. ผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัต้องมีสญัชาติไทย 
๒. ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open แข่งระยะ ๗๐ เมตร, Compound Open แข่งระยะ ๕๐ เมตร อนุญาตให้

นกักีฬาทกุระดบัเข้าร่วมการแขง่ขนัได้  
๓.ประเภทประถมศกึษา, มธัยมศกึษาตอนต้น, ตอนปลาย ต้องเป็นนกัเรียนท่ียงัเรียนอยูใ่นปัจจุบนั  
๔.ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ ต้องมีอายไุม่เกิน ๒๘ ปี เม่ือนบัถึงวนัท่ี ๑ มกราคม ของปีท่ีแขง่ขนัตามกฎของ FISU 

(ผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัต้องน าหนงัสอืรับรองสถานภาพการศึกษาของนกัเรียน นิสติ นกัศกึษา จากสถาบันการศกึษาและ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัรแขง่ขนัประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ แนบมาด้วย) 

.../หน้าเป้าท่ี... 



 
 

 

หน้าเป้าที่ใช้ในการแข่งขัน 
๑. ประเภทบุคคลทัว่ไป Recurve Open ๗๐ เมตร ใช้หน้าเป้า ๕ ส ีขนาด ๑๒๒ ซม  
๒. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve  

ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Recurve ใช้หน้าเป้า ๕ ส ีขนาด ๔๐ ซม 
ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Recurve 

๓. ประเภทประถมศกึษา Recurve 
ประเภทประถมศกึษา Compound  ใช้หน้าเป้า ๕ ส ีขนาด ๖๐ ซม. 
ประเภทบุคคลทัว่ไป Bare Bow 

๔. ประเภทบุคคลทัว่ไป Compound Open ๕๐ เมตร ใช้หน้าเป้า ๓ ส ี๖ Rings  
๕. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Compound ใช้หน้าเป้า ๓ ส ีแนวตัง้แบบ ๓ ตา (vertical triple face)และนบั

คะแนนแบบ inner 10 
๖. ประเภทมธัยมศกึษา ม.๑ – ม.๖ Compound ใช้หน้าเป้า ๓ ส ีแนวตัง้แบบ ๓ ตา (vertical triple face)และนบั

คะแนนแบบ inner 10 
หมายเหตุ   คนัธนูประเภท Bare bow อนุญาตให้ท าการฝึกซ้อมในสนามกีฬายิงธนูหวัหมาก เฉพาะช่วงเวลาก่อน
การแขง่ขนั ๓ วนั คือ ๑๘ – ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๑ ตัง้แตเ่วลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ในพืน้ท่ีสนามท่ีจดัไว้ให้เฉพาะระยะ
ยิง ๒๕ เมตร เทา่นัน้ 

 

ตารางและวิธีการแข่งขัน 
วันเสาร์ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๑ 
๑. ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open ระยะ ๗๐เมตร & Compound Open ระยะ ๕๐ เมตร 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนั Recurve, Compound รายงานตวั 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เปิดสนามให้ท าการฝึกซ้อมทดสอบศนูย์เลง็ ระยะ ๗๐, ๕๐ เมตร 
๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. Recurve, บนัทกึผลแขง่ระยะ ๗๐ เมตร  
 Compound บนัทกึผลแขง่ระยะ ๕๐ เมตร 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Recurve, บนัทกึผลแขง่ระยะ ๗๐ เมตร  
 Compound บนัทกึผลแขง่ระยะ ๕๐ เมตร  
๑๒.๓๐ น.  ประกาศผลและมอบรางวลั      
 

๒. ประเภทบุคคลทั่วไป Bare bow ระยะ ๒๕ เมตร  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนัรายงานตวั 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. เปิดสนามให้ท าการฝึกซ้อมทดสอบศนูย์เลง็ ระยะ ๒๕ เมตร 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บนัทกึผลแขง่ระยะ ๒๕ เมตร  รอบท่ี ๑ 
๑๖.๔๕ – ๑๘.๑๕ น. บนัทกึผลแขง่ระยะ ๒๕ เมตร รอบท่ี ๒ 
๑๘.๔๕ น.  ประกาศผลและมอบรางวลั      

…/วนัอาทิตย์..... 
 



 
 
วันอาทิตย์ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 
ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น, ตอนปลาย,อุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve bow แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร      

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนัรายงานตวั 
๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๐ น. เปิดสนามให้ท าการฝึกซ้อมทดสอบศนูย์เลง็ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓ ชุด ) 
๐๘.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลกู รวม ๓๐ ลกู 
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลกู รวม ๓๐ ลกู  
๑๒.๔๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั   

 

-Compound bow ประเภทประถมศกึษา, มธัยมศกึษา,อุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร   
-Recurve bow ประเภทประถมศกึษา แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร      

๑๓.๑๕ – ๑๔.๑๕ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนัรายงานตวั 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. เปิดสนามให้ท าการฝึกซ้อมทดสอบศนูย์เลง็ระยะ ๑๘ เมตร  ( ๓ ชุด ) 
๑๔.๕๐ – ๑๕.๕๐ น. แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลกู รวม ๓๐ ลกู 
๑๖.๑๐ – ๑๗.๑๐ น. แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลกู รวม ๓๐ ลกู  
๑๗.๔๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั   

 

การมอบรางวัล ประเภทบุคคล ( มอบเหรียญรางวัล ) 
๑. ประเภทบุคคลทัว่ไป Recurve Open (คนัOlympic Bow)บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๒. ประเภทบุคคลทัว่ไป Compound Open  บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๓. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๔. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Compound บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๕. ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Recurve บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๖. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Recurve บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๗. ประเภทมธัยมศกึษา (ม.๑-ม.๖) Compound บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๘. ประเภทประถมศกึษา Recurve     บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๙. ประเภทประถมศกึษา Compound   บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๑๐.ประเภทบุคคลทัว่ไป Bare Bow   บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
 

การมอบรางวัลประเภททีม (ต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเท่านัน้) 
๑. ประเภททีมมธัยมศกึษา  Recurve   ประเภททีมชาย ๑ – ๓  ประเภททีมหญิง ๑ – ๓ 
๒. ประเภททีมอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve  ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓                       
 การแขง่ขนัประเภททีมสง่ช่ือนกักีฬาได้ทีมละ ๓ คน เทา่นัน้ (ทีมชาย,ทีมหญิง) จากนกักีฬาในโรงเรียนเดียวกนั  
ค่าสมัครแข่งขัน 
    สมาคม ฯ เก็บคา่สมคัรลงแขง่ขนัชิงแชมป์ประเทศไทย คนละ 500-บาท/ประเภทการแขง่ขนั   
ปิดรับใบสมคัรวนัพธุท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. และช าระเงินคา่สมคัรก่อนวนัแขง่ขนั ภายในวนัท่ี ๑๙ 
กนัยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

.../สง่ใบสมคัร... 



 
 
สง่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานตา่งๆ ได้ท่ีสมาคมฯ หรือโทรสาร ๐-๒๗๑๙-๒๗๗๗,  E-mail : sany_bkk@yahoo.com, 
kosavinta@gmail.com, archerynaat@gmail.com 
การแต่งกายของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
อ้างอิงกติกาของ World Archery Book ๓ charter ๒๐  เช่น ไม่สวมกางเกงยีนส์, เสือ้ไม่มีแขน, เสือ้และกางเกงลายพราง
ไม่สวมกางเกงขาสัน้มาก ซึง่เม่ือยืนตรงแล้ว ปลายขากางเกงต้องยาวกวา่ปลายนิว้มือของผู้แขง่ขนั 
 

หมายเหต ุ การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนีจ้ะเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ ครัง้ที่ ๓๐ ดังนี ้

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกตวันกักีฬารายการการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี ๓๐ 

คุณสมบัตินักกีฬา 
๑. เป็นผู้ มีสญัชาติไทย  และไม่เคยแข่งขันในนามของประเทศอ่ืน (กรณีบุคคล ๒ สญัชาติ) ตามกฎของ World 

Archery Book ๑ ข้อท่ี ๒.๔ National Teams 
๒. ไม่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลทางคดีอาญา  
๓. ไม่เป็นบุคคลท่ีเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง  โรคเรือ้รัง  ท่ีปรากฏอาการเดน่ชดัหรือรุนแรง  หรือติดสารเสพติด   

 

รูปแบบวิธีการคัดเลือกตัว 
การคดัเลอืกตวั  แบง่ออกเป็น  ๒  รอบ  ดงันี ้

รอบที่  ๑  ในการแขง่ขนัชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๑  ในวนัเสาร์ท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๖๑   
ผู้ ท่ีจะเข้าไปแขง่ขนัในรอบท่ี ๒ จะต้องมีคะแนนผา่น MQS (Minimum Qualification Score)  ไม่น้อยกวา่ท่ีก าหนด 
ประเภทละ ๙ คน  ดงันี ้

๑) คนัธนโูค้งกลบัชาย  คะแนนท่ีก าหนด  ๖๒๐  คะแนน   
๒) คนัธนโูค้งกลบัหญิง   คะแนนท่ีก าหนด  ๕๘๐  คะแนน  
๓) คนัธนทูดก าลงัชาย  คะแนนท่ีก าหนด  ๖๖๐  คะแนน  
๔) คนัธนทูดก าลงัหญิง  คะแนนท่ีก าหนด  ๖๔๐  คะแนน  

ในกรณีท่ีในแตล่ะประเภทมีนกักีฬาท าคะแนนถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดน้อยกวา่ ๔ คน  อนญุาตให้นกักีฬาที่ได้
คะแนนสงูสดุ  ๖  คน แรกเข้าสูก่ารแขง่ขนัในรอบท่ี  ๒  ตอ่ไป 

 

รอบที่   ๒  เพื่อให้ได้นักกีฬาประเภทละ ๔ คน การแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันเสาร์-อาทิตย์ท่ี ๒๙, ๓๐ 
กนัยายน และวนัจนัทร์-องัคารท่ี ๑,  ๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาหวัหมาก การกีฬาแหง่ประเทศไทย  มีดงันี ้

๑. ในแตล่ะวนั จะยิงวนัละ ๔ รอบ  รอบละ  36  ลกู  
(คนัธนโูค้งกลบัยิงระยะ ๗๐ เมตร และคนัธนทูดก าลงัยิงระยะ  ๕๐ เมตร) 

๒. จะนบัคะแนนท่ีดีท่ีสดุรวม  ๓  วนั  จาก  ๔  วนั 
๓.   เม่ือรวมคะแนน  ๓ วนัท่ีดีท่ีสดุของนกักีฬาในแต่ละคนแล้ว  หากมีนกักีฬาท่ีอยู่ในระดบัท่ี ๔ 

ของแต่ละประเภทมีมากกวา่ ๑ คน จะใช้วิธีการยิง Shoot Off เพื่อคดัเลือกให้เหลือนกักีฬา
เพียง  ๑  คน 

๔.   คา่สมคัรลงแขง่ขนัรอบสดุท้าย คนละ  ๑,๒๐๐  บาท 
…/นกักีฬามีสทิธ์ิ.... 

mailto:kosavinta@gmail.com
mailto:archerynaat@gmail.com


 
 
 

๕.  นกักีฬามีสิทธ์ิเข้าท าการคดัตวัในรอบสดุท้ายได้เพียง ๑ ประเภทคนัธนเูท่านัน้ โดยให้แจ้งกับ
ทางสมาคมฯ เม่ือทราบผลการแขง่ขนัในรอบท่ี ๑ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัในครัง้นีด้้วย   จกัขอบคณุยิ่ง 
 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                       
 

 
 

      ( นายสงวน  โฆษะวินทะ ) 
 นายกสมาคม 
 สมาคมกีฬายิงธนแูหง่ประเทศไทย 
 
โทรศพัท์ ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗.   โทรสาร ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สมาคมกฬีายงิธนูแห่งประเทศไทย 
 NATIONAL ARCHERY ASSOCIATION OF THAILAND 
 
  

 
 21 หมู่บ้านเสร ี1 ถนนเสร ี2 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศพัท ์และ โทรสาร 02 - 7192777  
 21, 1st Seree Village, 2nd Seree Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10250, Thailand (66-2) 7192777 

 

ระเบียบการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ที่ ๓๐ 
 

 

๑. เก็บตวันกักีฬาท่ีผา่นการคดัเลือกตวัประเภทละ  ๔  คน  

๒. นกักีฬาทุกคนต้องเข้าพักในสถานท่ี และปฏิบตัิตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเก็บตวัฯ ก าหนด

อย่างเคร่งครัด ตลอดช่วงระยะเวลาการเก็บตวั 

๓. นกักีฬาทกุคนต้องท าการฝึกซ้อมตลอดช่วงการเก็บตวั ตามตารางการฝึกซ้อมท่ีคณะกรรมการ

เก็บตวัและผู้ ฝึกสอนก าหนด  

๔. นกักีฬาจะต้องท าการยิงทดสอบคะแนน ประจ าเดือนทกุครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการเก็บตวัท าการ

ประเมินผลการฝึกซ้อม โดยพิจารณาจากคะแนนท่ียิงได้ 

๕. หลกัเกณฑ์การเก็บตวันกักีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี ๒๙ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ให้อยู่ในดลุยพินิจของ

คณะกรรมการเก็บตวัฯ  โดยยึดหลกัการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของการเก็บตวันกักีฬาในครัง้นี ้และ

ช่ือเสียงของประเทศชาติเป็นหลกั ให้มีนกักีฬาส ารองเผ่ือเรียกได้ประเภทละ ๒ คน เพ่ือขึน้มา

แทนท่ีนกักีฬาตามข้อ ๑ ท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ตามระเบียบการเก็บตวัท่ีก าหนดไว้ในข้อ 

๒, ๓ และ ๔ 
 

 
 
 
 
 
 


