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ที่ ส.ธ.ท. ๒๔๒/๒๕๖๒
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่ อง การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๒
เรี ยน นักกีฬาทุกท่าน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ใบสมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน จานวน ๑ ชุด
ด้ วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้ กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี
๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามยิงธนูหวั หมาก บริ เวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
ประเภทของการแข่ งขัน
๑. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Recurve Open (ชาย,หญิง)(คันOlympic Bow) ระยะ ๗๐ เมตร (๓๖ ลูก x ๒ รอบ) = ๗๒ ลูก
๒. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Compound Open (ชาย,หญิง) ระยะ ๕๐ เมตร ( ๓๖ ลูก x ๒ รอบ ) = ๗๒ ลูก
๓. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
๔. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลูกx๒ รอบ)=๖๐ ลูก
๕. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
๖. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
๗. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลูกx๒ รอบ)=๖๐ ลูก
๘. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลูกx๒ รอบ)=๖๐ ลูก
๙. ประเภทประถมศึกษา Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
๑๐. ประเภทประถมศึกษา Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลูกx๒ รอบ)=๖๐ ลูก
๑๑. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Bare bow (ชาย,หญิง) ระยะ ๒๕ เมตร (๓๐ ลูกx๒ รอบ) =๖๐ ลูก
กติกาการแข่งขันใช้ กติกาของ World Archery ที่สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยใช้ อยูป่ ั จจุบนั
คุณสมบัติของนักกีฬา
๑. ผู้สมัครเข้ าแข่งขันต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
๒. ประเภทบุ ค คลทั่ว ไป Recurve Open แข่ง ระยะ ๗๐ เมตร, Compound Open แข่งระยะ ๕๐ เมตร อนุ ญ าตให้
นักกีฬาทุกระดับเข้ าร่วมการแข่งขันได้
๓.ประเภทประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้ น, ตอนปลาย ต้ องเป็ นนักเรี ยนที่ยงั เรี ยนอยูใ่ นปั จจุบนั
๔.ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า ต้ องมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๑ มกราคม ของปี ที่แข่งขันตามกฎของ FISU
(ผู้สมัครเข้ าแข่งขันต้ องนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาของนักเรี ยน นิสติ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครแข่งขันประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า แนบมาด้ วย)
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หน้ าเป้าที่ใช้ ในการแข่ งขัน
๑. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Recurve Open ๗๐ เมตร ใช้ หน้ าเป้า ๕ สี ขนาด ๑๒๒ ซม
๒. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Compound Open ๕๐ เมตร ใช้ หน้ าเป้า ๓ สี ๖ Rings
๓. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย Recurve
ใช้ หน้ าเป้า ๕ สี ขนาด ๔๐ ซม
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น Recurve
๔. ประเภทประถมศึกษา Recurve
ใช้ หน้ าเป้า ๕ สี ขนาด ๔๐ ซม.
ประเภทประถมศึกษา Compound
ใช้ หน้ าเป้า ๕ สี ขนาด ๔๐ ซม.
ประเภทบุคคลทัว่ ไป Bare Bow
ใช้ หน้ าเป้า ๕ สี ขนาด ๖๐ ซม.
๕. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Compound ใช้ หน้ าเป้า ๓ สี แนวตังแบบ
้
๓ ตา (vertical triple face)และนับ
คะแนนแบบ inner 10
๖. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย Compound ใช้ หน้ าเป้า ๓ สี แนวตังแบบ
้
๓ ตา (vertical triple face)
และนับคะแนนแบบ inner 10
หมายเหตุ คันธนูประเภท Bare bow อนุญาตให้ ทาการฝึ กซ้ อมในสนามกีฬายิงธนูหวั หมาก เฉพาะช่วงเวลาก่อน
การแข่งขัน ๓ วัน คือ ๒๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ตังแต่
้ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ในพื ้นที่สนามที่จดั ไว้ ให้ เฉพาะ
ระยะยิง ๒๕ เมตร เท่านัน้
ค่ าสมัครแข่ งขัน
สมาคม ฯ เก็บค่าสมัครลงแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย คนละ 500-บาท / ประเภทการแข่งขัน
ปิ ดรับใบสมัครวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. และชาระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น.
ส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐานต่างๆ ได้ ที่สมาคมฯ หรื อโทรสาร ๐-๒๗๑๙-๒๗๗๗, E-mail : archerynaat@gmail.com
คันธนูและอุปกรณ์ ธนู ตลอดจนเครื่องแต่ งกายของนักกีฬาที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
คันธนูและอุปกรณ์ ธนู ตลอดจนเครื่ องแต่งกายของนักกีฬาที่เข้ าร่ วมการแข่งขัน ห้ ามใช้ ลายพรางทุกสีทกุ แบบ
ในการแข่งขัน, อ้ างอิงกติกาของ World Archery Book ๓ charter ๒๐
( เครื่ องแต่งกายของนักกีฬา เช่น ไม่สวมกางเกงยีนส์, ไม่ใส่เสื ้อไม่มีแขน, ไม่ใส่เสื ้อและกางเกงลายพราง
ไม่สวมกางเกงขาสันซึ
้ ง่ เมื่อยืนตรงแล้ ว ปลายขากางเกงต้ องยาวกว่าปลายนิ ้วมือของผู้แข่งขัน )
ตารางแข่ งขัน
วันเสาร์ ท่ ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open ระยะ ๗๐เมตร & Compound Open ระยะ ๕๐ เมตร
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬาที่เข้ าร่วมการแข่งขัน Recurve, Compound รายงานตัว
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เปิ ดสนามให้ ทาการฝึ กซ้ อมทดสอบศูนย์เล็ง ระยะ ๗๐, ๕๐ เมตร
๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. Recurve, บันทึกผลแข่งระยะ ๗๐ เมตร
Compound บันทึกผลแข่งระยะ ๕๐ เมตร
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๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Recurve, บันทึกผลแข่งระยะ ๗๐ เมตร
Compound บันทึกผลแข่งระยะ ๕๐ เมตร
๑๒.๓๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
ประเภทบุคคลทั่วไป Bare bow ระยะ ๒๕ เมตร
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. นักกีฬาที่เข้ าร่วมการแข่งขันรายงานตัว
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. เปิ ดสนามให้ ทาการฝึ กซ้ อมทดสอบศูนย์เล็ง ระยะ ๒๕ เมตร
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บันทึกผลแข่งระยะ ๒๕ เมตร รอบที่ ๑
๑๖.๔๕ – ๑๘.๑๕ น. บันทึกผลแข่งระยะ ๒๕ เมตร รอบที่ ๒
๑๘.๔๕ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น, ตอนปลาย,อุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve bow แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. นักกีฬาที่เข้ าร่วมการแข่งขันรายงานตัว
๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๐ น. เปิ ดสนามให้ ทาการฝึ กซ้ อมทดสอบศูนย์เล็งระยะ ๑๘ เมตร ( ๓ ชุด )
๐๘.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลูก รวม ๓๐ ลูก
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลูก รวม ๓๐ ลูก
๑๒.๔๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
-Compound bow ประเภทประถมศึกษา, มัธยมศึกษา,อุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร
-Recurve bow ประเภทประถมศึกษา แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร
๑๓.๑๕ – ๑๔.๑๕ น. นักกีฬาที่เข้ าร่วมการแข่งขันรายงานตัว
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. เปิ ดสนามให้ ทาการฝึ กซ้ อมทดสอบศูนย์เล็งระยะ ๑๘ เมตร ( ๓ ชุด )
๑๔.๕๐ – ๑๕.๕๐ น. แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลูก รวม ๓๐ ลูก
๑๖.๑๐ – ๑๗.๑๐ น. แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลูก รวม ๓๐ ลูก
๑๗.๔๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
การมอบรางวัล ประเภทบุคคล ( มอบเหรียญรางวัล )
๑. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Recurve Open (คันOlympic Bow)บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๒. ประเภทบุคคลทัว่ ไป Compound Open
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๓. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๔. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Compound
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๕. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย Recurve
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๖. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น Recurve
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๗. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น Compound
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๘. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย Compound
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
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๙. ประเภทประถมศึกษา Recurve
๑๐.ประเภทประถมศึกษา Compound
๑๑.ประเภทบุคคลทัว่ ไป Bare Bow

บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓

๑๒.ประเภทบุคคลทัว่ ไป Bare Bow Master (ต้ องเกิดก่อน พ.ศ.๒๕๑๓)บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓

การมอบรางวัลประเภททีม (ต้ องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเท่ านัน้ )
๑. ประเภททีมมัธยมศึกษา Recurve
ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓
๒. ประเภททีมอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓
การแข่งขันประเภททีมส่งชื่อนักกีฬาได้ ทีมละ ๓ คน เท่านัน้ (ทีมชาย,ทีมหญิง) จากนักกีฬาในโรงเรี ยนเดียวกัน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันในครัง้ นี ้ด้ วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายสงวน โฆษะวินทะ )
นายกสมาคม
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗. โทรสาร ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗
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