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ท่ี ส.ธ.ท. ๑๗๓/๒๕๖๐ 

 ๑๗  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 
เร่ือง การแขง่ขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์แหง่ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เรียน นกักีฬายิงธนทูกุทา่น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   ใบสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั  จ านวน ๑ ชุด 

 
ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแหง่ประเทศไทยได้ก าหนดวันแข่งขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 

๒๕๖๐ ในวนัท่ี ๒๖ – ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๐ 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. ประเภทนกัเรียน นิสิต นกัศกึษาหรือเทียบเทา่ Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ)=๖๐ ลกู 
๔. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลกู x ๒ 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. ประเภทประถมศกึษา Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลกู x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลกู 
คุณสมบัติของนักกีฬา 
๑. ผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัต้องมีสญัชาติไทย 
๒. ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open แข่งระยะ ๗๐ เมตร, Compound Open แข่งระยะ ๕๐ เมตร อนุญาตให้

นกักีฬาทกุระดบัเข้าร่วมการแขง่ขนัได้  
๓. ประเภท ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย และระดบัอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ใช้หน้าเป้า ๕ ส ีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม, ยกเว้นประเภทนกัเรียน นิสติ นกัศึกษาหรือเทียบเทา่ Compound ใช้หน้าเป้า 3 สี แนวตัง้ 
(vertical triple face)และนบัคะแนนแบบ inner 10 
๓.๑. ในประเภทประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนท่ียังเรียนอยู่ในปัจจุบัน (ขอให้

สถาบนัการศึกษาเป็นผู้สง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัและลงนามรับรองสถานภาพนกัเรียน หรือนกัศกึษาของ
ผู้สมคัรแขง่ขนัมาด้วย) 

๓.๒. ในประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเทา่ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปี เม่ือนบัถึงวนัท่ี ๑ มกราคม ของปีท่ีแข่งขนัตามกฎ
ของ FISU 

ตอ่หน้า ๒... 
 



 
 

-๒- 
ตารางและวิธีการแข่งขัน 
วันเสาร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
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        

 
วันอาทิตย์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ประเภทประถมศกึษา, มธัยมศกึษาตอนต้น, ตอนปลาย,อุดมศกึษาหรือเทียบเทา่,นกัเรียน นิสติ นกัศกึษาหรือเทียบเทา่ 
Compound แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร      

๐๗.๑๕ – ๐๘.๑๕ น. นกักีฬาที่เข้าร่วมการแขง่ขนัรายงานตวั 
๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น. เปิดสนามให้ท าการฝึกซ้อมทดสอบศนูย์เลง็ระยะ ๑๘ เมตร 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลกู รวม ๓๐ ลกู 
๑๐.๓๕ – ๑๒.๐๐ น. แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลกู รวม ๓๐ ลกู  
๑๒.๔๐ 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. ประเภทนกัเรียน นิสิต นกัศกึษาหรือเทียบเทา่Compound บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๔. ประเภทอุดมศกึษาหรือเทียบเทา่ Recurve 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. ประเภทประถมศกึษา Recurve     บุคคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บุคคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
 

การมอบรางวัลประเภททีม (ต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเท่านัน้) 
๑. ประเภททีมมธัยมศกึษา   ประเภททีมชาย ๑ – ๓  ประเภททีมหญิง ๑ – ๓ 
๒. ประเภททีมอุดมศกึษา หรือ เทียบเทา่ ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓                       
การแขง่ขนัประเภททีมจะนบัคะแนนท่ีดีท่ีสดุ 3 คน (ทีมชาย,ทีมหญิง) จากนกักีฬาในโรงเรียนเดียวกนั  
 

ตอ่หน้าท่ี ๓. 



 
 

-๓- 
 

 
ค่าสมัคร   สมาคม ฯ เก็บค่าสมัครลงแข่งขันคนละ 400-บาท/ประเภทการแข่งขัน  ปิดรับใบสมัครวันพุธที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สง่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานตา่งๆ ได้ท่ีสมาคมฯ หรือโทรสาร ๐-๒๗๑๙-๒๗๗๗,         
E-mail : sany_bkk@yahoo.com, kosavinta@gmail.com, archerynaat@gmail.com 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัในครัง้นีด้้วย   จกัขอบคณุยิ่ง 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                       
 

 

       ( นายสงวน  โฆษะวินทะ ) 
 นายกสมาคม 
 สมาคมกีฬายิงธนแูหง่ประเทศไทย 
 
โทรศพัท์ ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗.   โทรสาร ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗ 
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ใบสมัครแข่งขัน 
การแขง่ขนักีฬายิงธนชูิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ระหวา่งวนัท่ี  ๒๖ – ๒๗  สงิหาคม  ๒๕๖๐ 
 
สถานท่ีท างาน / สถานศกึษา ................................................................................................. ............................................ 
 
ท่ีอยู่ ..................................................................................................................... .......................................................... 
 
โทรศพัท์ ............................................................................  โทรสาร ................................................................................ 
 

มีความประสงค์ท่ีจะสง่นกักีฬาสมคัรเข้าร่วมในการแขง่ขนัครัง้นี ้และจะปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบการแขง่ขนักีฬายิงธนทูกุประการ 
 

1. ประเภทบคุคลทั่วไป RECURVE OPEN (คนัOlympic Bow)  ชาย ............. คน หญิง .............. คน  
2. ประเภทบคุคลทั่วไป COMPOUND OPEN (50 เมตร) ชาย ............. คน หญิง .............. คน 
3. ประเภทนกัเรียน นิสติ นกัศกึษาหรือเทียบเท่า COMPOUND ชาย ........... คน หญิง ............ คน ( แนบส าเนาบัตรประชาชน,        

มีอายไุมเ่กิน 28 ปี และหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาด้วย ) 
4. ประเภทบคุคลอดุมศกึษาหรือเทียบเท่า ชาย .......... คน หญิง ........... คน ( แนบส าเนาบตัรประชาชน, มีอายไุมเ่กิน 28 ปี และ

หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาด้วย ) 
5. ประเภทบคุคลมธัยมศกึษาตอนปลาย ชาย ........... คน หญิง ............ คน ( แนบหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาด้วย )  
6. ประเภทบคุคลมธัยมศกึษาตอนต้น  ชาย ........... คน หญิง ............ คน ( แนบหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาด้วย )  

7. ประเภทบคุคลประถมศกึษา Recurve ชาย ............ คน หญิง ............ คน ( แนบหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาด้วย )  

8. ประเภททีมอดุมศกึษาหรือเทียบเท่า ชาย .............. ทีม หญิง .............ทีม (ขอให้ก าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัเดียวกนั) 
9. ประเภททีมมธัยมศกึษา ชาย .............. ทีม หญิง ............ ทีม (ขอให้ก าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัเดียวกนั) 
 

(ในข้อ 3, 4, 5, 6, 7 , 8 และ 9  ขอให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองสถานภาพนักเรียน หรือนักศึกษา ของผู้สมัคร
แข่งขันมาด้วย) 
 

 
     ลงช่ือ ........................................................... 
      ( ........................................................ ) 
     ต าแหน่ง ............................................................ 

 
ค่าสมัคร     - สมาคม ฯ เก็บค่าสมัครลงแข่งขันคนละ 400-บาท /ประเภทการแข่งขัน 
 
หมายเหตุ   ปิดรับใบสมัคร วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพ่ือความสะดวกสง่ใบสมคัรท่ีหมายเลขโทรสาร          
๐๒-๗๑๙-๒๗๗๗  E-mail : sany_bkk@yahoo.com, kosavinta@gmail.com, archerynaat@gmail.com 
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