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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 
 

ท่ี ส.ธ.ท. ๑๔๗/๒๕๖๓ 

 ๑๐  สงิหาคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง การแขง่ขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์แหง่ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เรียน นกักีฬายิงธนทูกุทา่น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   ใบสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั  จ านวน ๑ ชุด 

 
ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแหง่ประเทศไทยได้ก าหนดวนัแข่งขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 

๒๕๖๓ ในวนัท่ี ๑๑-๑๓ กนัยายน ๒๕๖๓ 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. ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Compound (ชาย,หญิง)   ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ)=๖๐ ลกู 
๗. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Recurve (ชาย,หญิง)  ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลกู x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลกู 
๘. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Compound (ชาย,หญิง)  ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ)=๖๐ ลกู 
๙. ประเภทประถมศกึษา Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลกู x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลกู 
๑๐. ประเภทประถมศกึษา Compound (ชาย,หญิง)  ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ)=๖๐ ลกู 
๑๑. ประเภทบุคคลทัว่ไป Bare bow (ชาย,หญิง)  ระยะ ๒๕ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ) =๖๐ ลกู 
๑๒. ประเภทบคุคลทัว่ไป Bare Bow Master (ใช้ผลจากการแขง่ขนัประเภทบุคคลทัว่ไป Bare bow) 
กติกาการแขง่ขนัใช้กติกาของ World Archery ท่ีสมาคมกีฬายิงธนแูหง่ประเทศไทยใช้อยูปั่จจบุนั 
คุณสมบัติของนักกีฬา 
๑. ผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัต้องมีสญัชาติไทย 
๒. ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open แข่งระยะ ๗๐ เมตร, Compound Open แข่งระยะ ๕๐ เมตร อนุญาตให้

นกักีฬาทกุระดบัเข้าร่วมการแขง่ขนัได้  
๓.ประเภทประถมศกึษา, มธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนปลาย ต้องเป็นนกัเรียนท่ียงัเรียนอยูใ่นปัจจุบนั  
๔.ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ ผู้เข้าแข่งต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปี และไม่มากกว่า ๒๕ ปี โดยมี วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
ในปีของการแข่งขัน เป็นเกณฑ์ คือ เกิดระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๓๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕  
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 (ผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัต้องน าหนงัสอืรับรองสถานภาพการศกึษาของนกัเรียน นิสติ นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษาและ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัรแขง่ขนัประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ แนบมาด้วย) 
 

๕. ประเภทบุคคลทัว่ไป Bare Bow Master ต้องเกิดก่อน ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ 
 
หน้าเป้าที่ใช้ในการแข่งขัน 
๑. ประเภทบุคคลทัว่ไป Recurve Open ๗๐ เมตร  ใช้หน้าเป้า ๕ ส ีขนาด ๑๒๒ ซม  
๒. ประเภทบุคคลทัว่ไป Compound Open ๕๐ เมตร  ใช้หน้าเป้า ๓ ส ี๖ Rings  
๓. ประเภทบุคคลทัว่ไป Bare Bow   ใช้หน้าเป้า ๕ ส ีขนาด ๖๐ ซม. 
๔. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve   ใช้หน้าเป้า ๓ ส ีแนวตัง้แบบ ๓ ตา (vertical triple face) 
๕. ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Recurve  ใช้หน้าเป้า ๓ ส ีแนวตัง้แบบ ๓ ตา (vertical triple face) 
๖. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Recurve   ใช้หน้าเป้า ๓ ส ีแนวตัง้แบบ ๓ ตา (vertical triple face) 
๗. ประเภทประถมศกึษา Recurve   ใช้หน้าเป้า ๕ ส ีขนาด ๔๐ ซม. 
๘. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Compound   ใช้หน้าเป้า ๓ ส ีแนวตัง้แบบ ๓ ตา (vertical triple face) 
๙. ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Compound   ใช้หน้าเป้า ๓ ส ีแนวตัง้แบบ ๓ ตา (vertical triple face) 

๑๐. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Compound  ใช้หน้าเป้า ๓ ส ีแนวตัง้แบบ ๓ ตา (vertical triple face) 
๑๑. ประเภทประถมศกึษา Compound    ใช้หน้าเป้า ๕ ส ีขนาด ๔๐ ซม. 
หมายเหต ุ  คนัธนปูระเภท Bare bow อนญุาตให้ท าการฝึกซ้อมในสนามกีฬายิงธนหูวัหมาก เฉพาะช่วงเวลาก่อน 

การแขง่ขนั ๓ วนั คือ ๗-๘–๙ กนัยายน ๒๕๖๓ ตัง้แตเ่วลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในพืน้ท่ีสนามท่ีจดัไว้ 
ให้เฉพาะระยะยิง ๒๕ เมตร เทา่นัน้ 

 

ค่าสมัครแข่งขัน 
    สมาคม ฯ เก็บคา่สมคัรลงแขง่ขนัชิงแชมป์ประเทศไทย คนละ 500-บาท ต่อ ประเภทการแขง่ขนั   
ปิดรับใบสมัครและช าระเงนิค่าสมัคร ในวนัจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.  
ลงทะเบียนสมคัรแขง่ขนัได้ท่ี https://forms.gle/t6Uwvj4W5yYTUER86  

สง่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานตา่งๆ ได้ท่ีสมาคมฯ /โทรสาร ๐-๒๗๑๙-๒๗๗๗ หรือ E-mail : kosavinta@gmail.com 
 
 

คันธนูและอุปกรณ์ธนู ตลอดจนเคร่ืองแต่งกายของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
คนัธนแูละอุปกรณ์ธนู ตลอดจนเคร่ืองแตง่กายของนกักีฬาท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั ห้ามใช้ลายพรางทกุสีทกุแบบ

ในการแขง่ขนั  อ้างอิงกติกาของ World Archery Book ๓ charter ๒๐   
 ( เคร่ืองแตง่กายของนกักีฬา เช่น ไม่สวมกางเกงยีนส์, ไม่ใสเ่สือ้ไม่มีแขน, ไม่ใสเ่สือ้และกางเกงลายพราง 
 ไม่สวมกางเกงขาสัน้ซึง่เม่ือยืนตรงแล้ว ปลายขากางเกงต้องยาวกวา่ปลายนิว้มือของผู้แขง่ขนั ) 
 

ขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบตัิตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้าน
การกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ตามเอกสารแนบ 
 
 

https://forms.gle/t6Uwvj4W5yYTUER86
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ตารางการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open & Compound Open และ Bare Bow 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนั Recurve Open รายงานตวั 
๐๘.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. ทดสอบศนูย์ ระยะ ๗๐ เมตร ๒ ชุด ตอ่ ด้วยการยิงบนัทกึผลการแขง่ขนั ๒ รอบ 
 Recurve, บนัทกึผลแขง่ระยะ ๗๐ เมตร (๓๖ ลกู + ๓๖ ลกู) 
๑๐.๕๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั 
 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนั Compound Open รายงานตวั 
๑๑.๓๐ – ๑๔.๑๕ น ทดสอบศนูย์ ระยะ ๕๐ เมตร ๒ ชุด ตอ่ ด้วยการยิงบนัทกึผลการแขง่ขนั ๒ รอบ 
 Compound บนัทกึผลแขง่ระยะ ๕๐ เมตร (๓๖ ลกู + ๓๖ ลกู) 
๑๔.๒๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั 
 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนั Bare Bow รายงานตวั 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๔๕ น ทดสอบศนูย์ ระยะ ๒๕ เมตร ๒ ชุด ตอ่ ด้วยการยิงบนัทกึผลการแขง่ขนั ๒ รอบ 
 Bare Bow บนัทกึผลแขง่ระยะ ๒๕ เมตร (๓๐ ลกู + ๓๐ ลกู) 
๑๘.๐๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั 
 
 

วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า Recurve – Compound/ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย Recurve  
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนั ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve และCompound  
 รายงานตวั 
๐๘.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. ทดสอบศนูย์ ระยะ ๑๘ เมตร ๒ ชุด ตอ่ด้วยการยิงบนัทกึผลการแขง่ขนั ๒ รอบ 
 (๓๐ ลกู + ๓๐ ลกู) 
๑๐.๕๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั   
 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. นกักีฬาชายท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั มธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลาย  
 Recurve รายงานตวั 
๑๑.๓๐ – ๑๔.๑๕ น ทดสอบศนูย์ ระยะ ๑๘ เมตร ๒ ชุด ตอ่ด้วยการยิงบนัทกึผลการแขง่ขนั ๒ รอบ 
 (๓๐ ลกู + ๓๐ ลกู) 
๑๔.๒๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั   
 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นกักีฬาหญิงท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั มธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลาย  
 Recurve รายงานตวั 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๔๕ น ทดสอบศนูย์ ระยะ ๑๘ เมตร ๒ ชุด ตอ่ด้วยการยิงบนัทกึผลการแขง่ขนั ๒ รอบ 
 (๓๐ ลกู + ๓๐ ลกู) 
๑๘.๐๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั   
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วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนปลาย Compound bow / ประเภทประถมศกึษา Recurve bow และ 
Compound bow แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร      

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนั ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนปลาย 
Compound bow รายงานตวั 

๐๘.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. ทดสอบศนูย์ ระยะ ๑๘ เมตร ๒ ชุด ตอ่ด้วยการยิงบนัทกึผลการแขง่ขนั ๒ รอบ 
 (๓๐ ลกู + ๓๐ ลกู) 
๑๒.๐๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั   

 

ประเภทประถมศกึษา Recurve bow และ Compound bow แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร      
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนั ประเภทประถมศกึษา Recurve bow และ Compound bow  
 รายงานตวั 
๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ทดสอบศนูย์ ระยะ ๑๘ เมตร ๒ ชุด ตอ่ด้วยการยิงบนัทกึผลการแขง่ขนั ๒ รอบ 
 (๓๐ ลกู + ๓๐ ลกู) 
๑๕.๕๐ 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. ประเภทบุคคลทัว่ไป Bare Bow Open  บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๔. ประเภทบุคคลทัว่ไป Bare Bow Master   บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 

(การมอบรางวลัประเภทบุคคลทัว่ไป Bare Bow Master จะน าผลแขง่ขนัประเภทบุคคลทัว่ไป Bare Bow Open  
ท่ีเกิดก่อน ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ มาเรียงล าดบัคะแนนและมอบรางวลั) 

 

๕. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๖. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Compound บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๗. ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Recurve บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๘. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Recurve บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
 
 

๙. ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Compound บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๑๐. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Compound บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๑๑. ประเภทประถมศกึษา Recurve     บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๑๒. ประเภทประถมศกึษา Compound   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  
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัในครัง้นีด้้วย   จกัขอบคณุยิ่ง 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                      

                                                                                
      ( นายสงวน  โฆษะวินทะ ) 

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


