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ที่ ส.ธ.ท. ๑๗๓/๒๕๖๐
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่ อง การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐
เรี ยน นักกีฬายิงธนูทกุ ท่าน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ใบสมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน จานวน ๑ ชุด
ด้ วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้ กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี
๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 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. ประเภทนักเรี ยน นิสิต นักศึกษาหรื อเทียบเท่า Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลูกx๒ รอบ)=๖๐ ลูก
๔. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ 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. ประเภทประถมศึกษา Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
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. ประเภท ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้ น, ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา หรื อเทียบเท่า ใช้ หน้ าเป้า ๕ สี ขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม, ยกเว้ นประเภทนักเรี ยน นิสติ นักศึกษาหรื อเทียบเท่า Compound ใช้ หน้ าเป้า 3 สี แนวตัง้
(vertical triple face)และนับคะแนนแบบ inner 10
๓.๑. ในประเภทประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้ น, ตอนปลาย ต้ อ งเป็ นนักเรี ย นที่ยังเรี ยนอยู่ในปั จ จุบัน (ขอให้
สถาบันการศึกษาเป็ นผู้สง่ นักกีฬาเข้ าร่ วมการแข่งขันและลงนามรับรองสถานภาพนักเรี ยน หรื อนักศึกษาของ
ผู้สมัครแข่งขันมาด้ วย)
๓.๒. ในประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า ต้ องมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๑ มกราคม ของปี ที่แข่งขันตามกฎ
ของ FISU
ต่อหน้ า ๒...

-๒ตารางและวิธีการแข่ งขัน
วันเสาร์ ท่ ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑. 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
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Recurve, บันทึกผลแข่งระยะ ๗๐ เมตร
Compound บันทึกผลแข่งระยะ ๕๐ เมตร
๑๒.๓๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ประเภทประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้ น, ตอนปลาย,อุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า,นักเรี ยน นิสติ นักศึกษาหรื อเทียบเท่า
Compound แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร
๐๗.๑๕ – ๐๘.๑๕ น. นักกีฬาที่เข้ าร่วมการแข่งขันรายงานตัว
๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น. เปิ ดสนามให้ ทาการฝึ กซ้ อมทดสอบศูนย์เล็งระยะ ๑๘ เมตร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลูก รวม ๓๐ ลูก
๑๐.๓๕ – ๑๒.๐๐ น. แข่งขันระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ลูก รวม ๓๐ ลูก
๑๒.๔๐ 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. ประเภทนักเรี ยน นิสิต นักศึกษาหรื อเทียบเท่าCompound บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
๔. ประเภทอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า Recurve
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. ประเภทประถมศึกษา Recurve
บุคคลชายอันดับ ๑ – ๓, บุคคลหญิงอันดับ ๑ – ๓
การมอบรางวัลประเภททีม (ต้ องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเท่ านัน้ )
๑. ประเภททีมมัธยมศึกษา
ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓
๒. ประเภททีมอุดมศึกษา หรื อ เทียบเท่า ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓
การแข่งขันประเภททีมจะนับคะแนนที่ดีที่สดุ 3 คน (ทีมชาย,ทีมหญิง) จากนักกีฬาในโรงเรี ยนเดียวกัน
ต่อหน้ าที่ ๓.

-๓ค่ าสมัคร สมาคม ฯ เก็บค่ าสมัครลงแข่ งขันคนละ 400-บาท/ประเภทการแข่ งขัน ปิ ดรับใบสมัครวันพุธที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐานต่างๆ ได้ ที่สมาคมฯ หรื อโทรสาร ๐-๒๗๑๙-๒๗๗๗,
E-mail : sany_bkk@yahoo.com, kosavinta@gmail.com, archerynaat@gmail.com
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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ใบสมัครแข่ งขัน
การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานที่ทางาน / สถานศึกษา .............................................................................................................................................
ที่อยู่ ...............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................ โทรสาร ................................................................................
มีความประสงค์ที่จะส่งนักกีฬาสมัครเข้ าร่วมในการแข่งขันครัง้ นี ้ และจะปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนูทกุ ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเภทบุคคลทั่วไป RECURVE OPEN (คันOlympic Bow) ชาย ............. คน หญิง .............. คน
ประเภทบุคคลทั่วไป COMPOUND OPEN (50 เมตร)
ชาย ............. คน หญิง .............. คน
ประเภทนักเรี ยน นิสติ นักศึกษาหรื อเทียบเท่า COMPOUND ชาย ........... คน หญิ ง ............ คน ( แนบสาเนาบัตรประชาชน,
มีอายุไม่เกิน 28 ปี และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภทบุคคลอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า ชาย .......... คน หญิง ........... คน ( แนบสาเนาบัตรประชาชน, มีอายุไม่เกิน 28 ปี และ
หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภทบุคคลมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ........... คน หญิง ............ คน ( แนบหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภทบุคคลมัธยมศึกษาตอนต้ น ชาย ........... คน หญิง ............ คน ( แนบหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภทบุคคลประถมศึกษา Recurve ชาย ............ คน หญิง ............ คน ( แนบหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาด้ วย )
ประเภททีมอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า ชาย .............. ทีม หญิง .............ทีม (ขอให้ กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน)
ประเภททีมมัธยมศึกษา
ชาย .............. ทีม หญิง ............ ทีม (ขอให้ กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน)

(ในข้ อ 3, 4, 5, 6, 7 , 8 และ 9 ขอให้ สถาบันการศึกษาเป็ นผู้ลงนามรั บรองสถานภาพนั กเรี ยน หรื อนั กศึกษา ของผู้ สมัค ร
แข่ งขันมาด้ วย)

ลงชื่อ

...........................................................
( ........................................................ )
ตาแหน่ง ............................................................
ค่ าสมัคร - สมาคม ฯ เก็บค่ าสมัครลงแข่ งขันคนละ 400-บาท /ประเภทการแข่ งขัน
หมายเหตุ ปิ ดรับใบสมัคร วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อความสะดวกส่งใบสมัครที่หมายเลขโทรสาร
๐๒-๗๑๙-๒๗๗๗ E-mail : sany_bkk@yahoo.com, kosavinta@gmail.com, archerynaat@gmail.com

