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หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬารายการการแข่งขันกีฬา 2019 World Archery Youth Championships 

คุณสมบัตินักกีฬา 
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย  และไม่เคยแข่งขันในนามของประเทศอื่น (กรณีบุคคล ๒ สัญชาติ) 
๒. ไม่เป็นบุคคลท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทางคดีอาญา  
๓. ไม่เป็นบุคคลท่ีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  โรคเรื้อรัง  ท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง  หรือติดสารเสพติด 
๔. ไม่เป็นบุคคลท่ีเป็นโรคชนิดไม่ติดต่อหรือมีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน เช่น โรคลมชัก เป็นต้น   

 

วิธีการคัดเลือกตัว 
นักกีฬาต้องมีคะแนนผ่าน MQS ( Minimum Qualification Score) ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดแต่ละประเภท ดังนี้ 
Cadet อายุไม่เกิน ๑๗ ปี เกิดต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ 
       MQS (๗๒ ลูก) 
 Cadet Compound  ชาย จ านวน ๑ คน ๖๔๐ คะแนน 
 Cadet Compound  หญิง จ านวน ๓ คน ๖๔๐ คะแนน 
 Cadet Recurve ชาย จ านวน ๓ คน ๖๔๐ คะแนน 
 Cadet Recurve หญิง จ านวน ๓ คน ๖๒๐ คะแนน 
Junior อายุไม่เกิน ๒๐ ปี เกิดต้ังแต่ปี ๒๕๔๒ 
       MQS (๗๒ ลูก) 
 Junior Compound  ชาย จ านวน ๑ คน ๖๖๐ คะแนน 
 Junior Compound  หญิง จ านวน ๓ คน ๖๖๐ คะแนน 
 Junior Recurve ชาย จ านวน ๑ คน ๖๒๐ คะแนน 
 Junior Recurve หญิง จ านวน ๑ คน ๖๐๐ คะแนน 
ในกรณีท่ีในแต่ละประเภท มีนักกีฬาท าคะแนนถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดต่ ากว่าจ านวนนักกีฬาท่ีจะได้สิทธิไปแข่งขันตามท่ี

ได้ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา โดยให้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
วิธีการแข่งขัน  
๑. ระยะยงิแข่งขัน - Cadet Compound  ชาย และ หญิง ๕๐ เมตร ขนาดหน้าเป้า 6 Rings 

- Cadet Recurve ชาย และ หญิง  ๖๐ เมตร ขนาดหน้าเป้า ๑๒๒ ซ.ม. 
- Junior Compound ชาย และ หญิง ๕๐ เมตร ขนาดหน้าเป้า 6 Rings 
- Junior Recurve ชาย และ หญิง  ๗๐ เมตร ขนาดหน้าเป้า ๑๒๒ ซ.ม. 

๒. ยิงแข่งขันระยะ ๔ รอบ รอบละ ๓๖ ลูก แบ่งเป็นเช้า ๓๖ ลูก + ๓๖ ลูก, บ่าย ๓๖ ลูก + ๓๖ ลูก 
๓. การนับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ MQS ให้นับจากคะแนนท่ีดีท่ีสุด ๗๒ ลูก จากการยิงภาคเช้าหรือภาค

บ่ายเพียงภาคเดียวเท่านั้น (เช้า R1  ๓๖ ลูก  + R2 ๓๖ ลูก หรือ บ่าย R3  ๓๖ ลูก  + R4 ๓๖ ลูก) 
๔. นักกีฬาต้องยิงให้ครบท้ัง ๔ รอบใน ๑ วัน ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยกะทันหันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

คัดเลือกตัว 
๕. หากมีนักกีฬามีคะแนนเท่ากัน (Total, 10’s, X’s ) ให้มีการยิงแข่งขันหาผู้ชนะคะแนน ตามดุลย์พินิจของ

คณะกรรมการเพื่อให้ได้ผู้ชนะต่อไป 
๖. นักกีฬามีสิทธิเข้าท าการแข่งขันคัดเลือกตัวได้เพียง ๑ ประเภทคันธนู ( Compound หรือ Recurve ) เท่านั้น 

ตลอดจนประเภทการแข่งขันมีสิทธิท าการแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ( Cadet หรือ Junior ) 
 



 
 
 
 
 
ค่าสมัครลงแข่งขัน คนละ ๕๐๐ บาท ปิดรับสมัครวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
เอกสารประกอบการสมัครแข่งขัน  
๑. บัตรประชาชน ฉบับจริง และส าเนา 
๒. Passport ฉบับจริง (ถ้ามี) และส าเนา 
๓. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 
๔. หนังสือรับรองจากบิดา, มารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมเข้าท าการแข่งขันคัดเลือกตัว 
๕. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาดกว้าง ๓.๕ ซม. สูง ๔.๕ ซม. จ านวน ๒ รูป 

 

วันศุกร์ที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รายงานตัว 
 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ยิงทดสอบศูนย์ ระยะแข่งขัน ๓ ชุด  
 ต่อเนื่องด้วยการแข่งขัน รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ ( ๓๖ + ๓๖ ลูก )  
  ระหว่างรอบมีการพัก ๑๕ นาที 
 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ยิงแข่งขัน รอบท่ี ๓ และรอบท่ี ๔ ( ๓๖ + ๓๖ ลูก )  
 ระหว่างรอบมีการพัก ๑๕ นาที 

 

ประกาศผลการแข่งขัน ประมาณ ๑๖.๓๐ น. 
 

 

 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                       
 
 

       ( นายสงวน  โฆษะวินทะ ) 
 นายกสมาคม 
 สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 
 
 

โทรศัพท์ ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗.   โทรสาร ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗ 
E-mail : sany_bkk@yahoo.com, Kosavinta@gmail.com. 
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