
 
ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนู  

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 
---------------------------- 

 

 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬา 
ยิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 เพ่ือด าเนินการคัดเลือกนิสิตและนักศึกษาเป็นตัวแทน
นักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ณ ประเทศเมียนมาร์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานคัดเลือกนักกีฬายิงธนูดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงได้ก าหนดระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักกีฬายิงธนู 

 1.1  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 1.2  เป็นนักกีฬาสมัครเล่น 
 1.3  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 1.4  เป็นผู้มีอายุ 18-27 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533-2542) 
 1.5  เป็นผู้ที่มีผลงานการแข่งขันตามท่ีได้ก าหนดในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

1)  เป็นผู้ได้ล าดับที่ 1-4 ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ในการแข่งขันกีฬายิงธนูรายการใด
รายการหนึ่งต่อไปนี้ 

   -  กีฬาแห่งชาติ 
-  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

   -  กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
   -  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  2)  เป็นผู้ที่มีผลการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร หรือเป็นผู้ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกได ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬายิงธนู 
 1.6  ผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกต้องไม่ติดภารกิจการแข่งขันกีฬารายการอ่ืนๆ ในระหว่าง 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 
 1.7  ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองในใบสมัครจากสถาบันการศึกษาของตนเองหรือจากคณะท างาน
เตรียมการและคัดเลือกนักกีฬายิงธนู จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ 

 

 



2.  วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักกีฬายิงธนู 

 2.1  รับใบสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง หรือ Download ได้ที่ www.mua.go.th 
 2.2  กรอกใบสมัครและลงนามรับรองในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 2.3  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ หรือ 
ฝ่ายเลขานุการ กกมท. เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2610 5422,  
0 261 5469 โทรสาร 0 2354 5460 

3.  รายการแข่งขันและจ านวนนักกีฬายิงธนูในการส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19  

 3.1  รายการแข่งขันกีฬายิงธนู ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19  
 มีทั้งหมด 10 รายการแข่งขัน ทั้งประเภทบุคคลและทีม ตามรายการ ดังนี้ 

EVENTS MEN WOMEN Mixed 
Individual 

 
Recurve Bow Recurve Bow  

Compound Bow Compound Bow  
Team 

 
Recurve Bow Recurve Bow Recurve Bow 

Compound Bow Compound Bow Compound Bow 
 3.2  จ านวนนักกีฬายิงธนูในการส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 

 คณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬายิงธนู จะด าเนินการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูที่มีคุณสมบัติ
มีความเหมาะสม และมีทักษะความสามารถ เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19  
ซ่ึงได้ก าหนดจ านวนนักกีฬายิงธนูในการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งหมด จ านวน 12 คน โดยแบ่งเป็น 
นักกีฬาชาย จ านวน 6 คน และนักกีฬาหญิง จ านวน 6 คน  

4.  วิธีการคัดเลือกนักกีฬายิงธนู  

 คณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬายิงธนู จะด าเนินการคัดเลือก เพ่ือให้ได้จ านวนนักกีฬา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 

 4.1  ด าเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
โดยเริ่มการคัดเลือกนักกีฬา ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬายิงธนู สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 
 4.2  เกณฑ์ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู มีดังนี้ 

  1)  ท าการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬายิงธนูในประเภทคันธนูโค้งกลับ โดยใช้ระยะทาง 
ในการยิง 70 เมตร ผู้ที่ท าคะแนนได้ดีท่ีสุดในประเภทชาย จ านวน 3 คน และประเภทหญิง จ านวน 3 คน  
จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬายิงธนูในประเภทคันธนูโค้งกลับ 

  2)  ท าการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬายิงธนูในประเภทคันธนูทดก าลัง โดยใช้ระยะทาง 
ในการยิง 50 เมตร ผู้ที่ท าคะแนนได้ดีท่ีสุดในประเภทชาย จ านวน 3 คน และประเภทหญิง จ านวน 3 คน  
จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬายิงธนูในประเภทคันธนูทดก าลัง 
 

http://www.mua.go.th/


  ส าหรับผู้สมัครที่ติดภารกิจแข่งขันรายการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่สหพันธ์ 
ยิงธนูนานาชาติ หรือสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้การรับรอง ในช่วงที่จัดการแข่งขันคัดเลือกนั้น  
ให้น าผลการแข่งขันรายการในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มาพิจารณาจัดล าดับในการคัดเลือก 
เป็นตัวแทนนักกีฬายิงธนูได้ 
  ทั้งนี ้นักกีฬาผู้นั้นต้องสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตามระเบียบ และแจ้งขออนุญาตไปแข่งขัน
รายการนั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

5.  การประท้วง เงื่อนไข ข้อก าหนด และข้ันตอนการคัดเลือกอ่ืนๆ  

 หากมีการประท้วงเกิดข้ึน ให้นักกีฬาด าเนินการประท้วงภายในระยะเวลา 15 นาที หลังจากการเกิด
เหตุการณ์ข้ึน โดยคณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬายิงธนู จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน และด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 นาที หลังจากได้รับเรื่องการประท้วง ทั้งนี้ ค าตัดสินของคณะท างานเตรียมการและคัดเลือก 
นักกีฬายิงธนู ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ส าหรับเงื่อนไข ข้อก าหนดและขั้นตอนการคัดเลือกอ่ืนๆ จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท าการแข่งขัน
คัดเลือกอีกครั้ง โดยคณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬายิงธนู จะเป็นผู้พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก 
ตามทักษะความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือให้ได้จ านวนนักกีฬายิงธนูตามที่ก าหนด  

6.  ก าหนดการและสถานที่ในการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู 

 ก าหนดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19  
ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยเริ่มการคัดเลือกนักกีฬา ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬายิงธนู 
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก 

7.  คณะท างานเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬายิงธนู 

รายช่ือ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1.  นายสงวน โฆษะวินทะ ที่ปรึกษา 081-8228260 
2.  ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  ประธานกรรมการ 081-3115841 
3.  ว่าที่ร้อยตรีทวี ศรีสุวรรณ์ กรรมการ 084-0177995 
4.  นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ กรรมการ 095-9484687 
5.  นายยงยุทธ ตันสาลี กรรมการ 087-7081722 
6.  นายอัฐพร โสวัตร์  กรรมการและเลขานุการ 080-3562446 

 
 


