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ท่ี ส.ธ.ท. ๒๐๓/๒๕๕๙ 

 ๒๔  สงิหาคม   ๒๕๕๙ 
 
เร่ือง การแขง่ขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙ 
เรียน นกักีฬาทกุท่าน 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   ใบสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั  จํานวน ๑ ชดุ 

 
ด้วย สมาคมกีฬายิงธนแูห่งประเทศไทยได้กําหนดวนัแข่งขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจําปี 

๒๕๕๙ ในวนัท่ี ๒๔ – ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ สนามยิงธนหูวัหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้  
ประเภทของการแข่งขัน 
๑. ประเภทบคุคลทัว่ไป Recurve Open (ชาย,หญิง)(คนัOlympic Bow) ระยะ ๗๐ เมตร (๓๖ ลกู x ๒ รอบ) = ๗๒ ลกู 
๒. ประเภทบคุคลทัว่ไป Compound Open (ชาย,หญิง) ระยะ ๕๐ เมตร ( ๓๖ ลกู x ๒ รอบ ) = ๗๒ ลกู 
๓. ประเภทนกัเรียน นิสติ นกัศกึษาหรือเทียบเท่า Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลกูx๒ รอบ)=๖๐ ลกู 
๔. ประเภทอดุมศกึษาหรือเทียบเท่า 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 
คุณสมบัตขิองนักกีฬา 
๑. ผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัต้องมีสญัชาตไิทย 
๒. ประเภทบคุคลทัว่ไป Recurve Open แข่งระยะ ๗๐ เมตร, Compound Open แข่งระยะ ๕๐ เมตร อนญุาตให้

นกักีฬาทกุระดบัเข้าร่วมการแขง่ขนัได้  
๓. ประเภท ประถมศกึษา, มธัยมศกึษาตอนต้น, ตอนปลาย และระดบัอดุมศกึษา หรือเทียบเท่า ใช้หน้าเปา้ ๕ สี ขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง ๔๐ ซม, ยกเว้นประเภทนกัเรียน นิสิต นกัศกึษาหรือเทียบเท่า Compound ใช้หน้าเปา้ 3 สี แนวตัง้ 
(vertical triple face)และนบัคะแนนแบบ inner 10 
๓.๑. ในประเภทประถมศึกษา, มธัยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย ต้องเป็นนกัเรียนท่ียงัเรียนอยู่ในปัจจุบนั (ขอให้

สถาบนัการศกึษาเป็นผู้ส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัและลงนามรับรองสถานภาพนกัเรียน หรือนกัศกึษาของ
ผู้สมคัรแขง่ขนัมาด้วย) 

๓.๒. ในประเภทอดุมศกึษาหรือเทียบเท่า ต้องมีอายไุม่เกิน ๒๘ ปี เม่ือนบัถึงวนัท่ี ๑ มกราคม ของปีท่ีแข่งขนัตามกฎ
ของ FISU 

ตอ่หน้า ๒... 
 



 
 

-๒- 
ตารางและวธีิการแข่งขัน 
วันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙ 
๑. ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open ระยะ ๗๐เมตร & Compound Open ระยะ ๕๐ เมตร 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. นกักีฬาท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั Recurve, Compound รายงานตวั 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เปิดสนามให้ทําการฝึกซ้อมทดสอบศนูย์เลง็ 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        

 
วันอาทติย์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๙ 
ประเภทประถมศกึษา, มธัยมศกึษาตอนต้น, ตอนปลาย,อดุมศกึษาหรือเทียบเท่า,นกัเรียน นิสติ นกัศกึษาหรือเทียบเทา่ 
Compound แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร      

๐๗.๑๕ – ๐๘.๑๕ น. นกักีฬาท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนัรายงานตวั 
๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น. เปิดสนามให้ทําการฝึกซ้อมทดสอบศนูย์เลง็ระยะ ๑๘ เมตร 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชดุ ชดุละ ๓ ลกู รวม ๓๐ ลกู 
๑๐.๓๕ – ๑๒.๐๐ น. แขง่ขนัระยะ ๑๘ เมตร ยิง ๑๐ ชดุ ชดุละ ๓ ลกู รวม ๓๐ ลกู  
๑๒.๔๐ น. ประกาศผลและมอบรางวลั   

การมอบรางวัล ประเภทบุคคล ( มอบเหรียญรางวัล ) 
๑. ประเภทบคุคลทัว่ไป Recurve Open (คนัOlympic Bow)บคุคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บคุคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๒. ประเภทบคุคลทัว่ไป Compound Open  บคุคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บคุคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๓. ประเภทนกัเรียน นิสติ นกัศกึษาหรือเทียบเท่าCompound บคุคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บคุคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๔. ประเภทอดุมศกึษาหรือเทียบเท่า Recurve บคุคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บคุคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๕. ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย Recurve บคุคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บคุคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๖. ประเภทมธัยมศกึษาตอนต้น Recurve บคุคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บคุคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
๗. ประเภทประถมศกึษา Recurve     บคุคลชายอนัดบั ๑ – ๓, บคุคลหญิงอนัดบั ๑ – ๓ 
การมอบรางวัลประเภททมี (ต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดยีวกันเท่านัน้) 
๑. ประเภททีมมธัยมศกึษา   ประเภททีมชาย ๑ – ๓  ประเภททีมหญิง ๑ – ๓ 
๒. ประเภททีมอดุมศกึษา หรือ เทียบเทา่ ประเภททีมชาย ๑ – ๓ ประเภททีมหญิง ๑ – ๓                       
การแขง่ขนัประเภททีมจะนบัคะแนนท่ีดีท่ีสดุ 3 คน (ทีมชาย,ทีมหญิง) จากนกักีฬาในโรงเรียนเดียวกนั  

 

 
ตอ่หน้าท่ี ๓. 

 



 
-๓- 

หมายเหตุ 
 

๑.การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนีจ้ะเป็นการคัดเลือกตวันักกีฬาซีเกมส์ ครัง้ที่ ๒๙ ดงันี ้

หลกัเกณฑ์การคดัเลือกตวันกักีฬารายการการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี ๒๙ 

คุณสมบัตนัิกกีฬา 
๑. เป็นผู้ มีสญัชาตไิทย  และไมเ่คยแขง่ขนัในนามของประเทศอ่ืน (กรณีบคุคล ๒ สญัชาต)ิ 
๒. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลทางคดีอาญา  
๓. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเป็นโรคตดิตอ่ร้ายแรง  โรคเรือ้รัง  ท่ีปรากฏอาการเดน่ชดัหรือรุนแรง  หรือตดิสารเสพตดิ   

 

รูปแบบวธีิการคัดเลือกตวั 
การคดัเลือกตวั  แบง่ออกเป็น  ๒  รอบ  ดงันี ้

รอบที่  ๑  ในการแขง่ขนัชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  ๒๕๕๙  ระหวา่งวนัท่ี  ๒๔ - ๒๕  กนัยายน  
๒๕๕๙  ผู้ ท่ีจะเข้าไปแขง่ขนัในรอบท่ี ๒ จะต้องมีคะแนน MQS (Minimum Qualification Score)  ไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนด 
ประเภทละ ๙ คน  ดงันี ้

๑) คนัธนโูค้งกลบัชาย  คะแนนท่ีกําหนด  ๕๘๐  คะแนน   
๒) คนัธนโูค้งกลบัหญิง   คะแนนท่ีกําหนด  ๕๖๐  คะแนน  
๓) คนัธนทูดกําลงัชาย  คะแนนท่ีกําหนด  ๖๔๐  คะแนน  
๔) คนัธนทูดกําลงัหญิง  คะแนนท่ีกําหนด  ๖๓๐  คะแนน  
ในกรณีท่ีในแตล่ะประเภทมีนกักีฬาทําคะแนนถึงคะแนนท่ีกําหนดน้อยกวา่ ๔ คน  อนญุาตให้นกักีฬาท่ี

ได้คะแนนสงูสดุ  ๖  คน แรกเข้าสูก่ารแขง่ขนัในรอบท่ี  ๒  ตอ่ไป 
รายละเอียดการแขง่ขนัให้เป็นไปตามประกาศแขง่ขนัชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ประจําปี  ๒๕๕๙  ซึง่

ทางสมาคมกีฬายงิธนแูหง่ประเทศไทยจะประกาศตอ่ไป 
หมายเหต ุ คะแนน MQS ได้มาจากคา่เฉลีย่คะแนนจากการแขง่ขนัชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๘ 
ประกอบกบัคะแนนเฉลีย่จากการแขง่ขนัซีเกมส์ ครัง้ท่ี ๒๘ ณ ประเทศสงิคโปร์ แล้วพิจารณาหาคะแนนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
กําหนดเป็นคะแนน MQS 

 

รอบที่  ๒  เพ่ือให้ได้นกักีฬาประเภทละ ๔ คน แบง่การแขง่ขนัออกเป็น  ๓  ครัง้ ณ สนามกีฬาหวัหมาก   
การกีฬาแหง่ประเทศไทย  ดงันี ้

ครัง้ท่ี ๑  ระหวา่งวนัท่ี  ๘ – ๙  ตลุาคม  ๒๕๕๙   
ครัง้ท่ี ๒ ระหวา่งวนัท่ี  ๑๕ – ๑๖ ตลุาคม  ๒๕๕๙  
ครัง้ท่ี ๓    ระหวา่งวนัท่ี  ๒๙ - ๓๐  ตลุาคม  ๒๕๕๙  
การแขง่ขนัในรอบท่ี  ๒  มีรายละเอียด  ดงันี ้
๑. ในแตล่ะครัง้จะยิง  ๒  วนั  วนัละ ๔ รอบ  รอบละ  36  ลกู (คนัธนโูค้งกลบัยิงระยะ ๗๐ เมตร และคนั

ธนทูดกําลงัยิงระยะ  ๕๐ เมตร) 
๒.  โดยจะนบัคะแนนท่ีดีท่ีสดุ  ๒  ครัง้  จาก  ๓  ครัง้ 

ตอ่หน้าท่ี ๔. 
 



 
 

๔ 
 
๓.  เม่ือรวมคะแนน  ๒  ครัง้ท่ีดีท่ีสดุของนกักีฬาในแต่ละคนแล้ว  หากมีนกักีฬาท่ีอยู่ในระดบัท่ี ๔ ของ

แตล่ะประเภทมีมากกวา่ ๑ คน จะใช้วิธีการยิง Shoot Off เพ่ือคดัเลือกให้เหลือนกักีฬาเพียง  ๑  คน 
๔.  คา่สมคัรลงแขง่ขนั  ครัง้ละ  500  บาท 
๕.  นักกีฬามีสิทธ์ิเข้าทําการคดัตัวในรอบท่ี ๒ ได้เพียง ๑ ประเภทคนัธนูเท่านัน้ โดยให้แจ้งกับทาง

สมาคมฯ เม่ือทราบผลการแขง่ขนัในรอบท่ี ๑ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ค่าสมัคร   สมาคม ฯ เก็บค่าสมัครลงแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย คนละ 400-บาท/ประเภทการแข่งขัน  ปิด
รับใบสมัครวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. สง่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานตา่งๆ ได้ท่ีสมาคมฯ หรือ
โทรสาร ๐-๒๗๑๙-๒๗๗๗,  E-mail : sany_bkk@yahoo.com, kosavinta@gmail.com, archerynaat@gmail.com 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และกรุณาสง่นกักีฬาเข้าร่วมการแขง่ขนัในครัง้นีด้้วย   จกัขอบคณุยิ่ง 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                       
 
 

       ( นายสงวน  โฆษะวนิทะ ) 
 นายกสมาคม 
 สมาคมกีฬายงิธนแูห่งประเทศไทย 
 
โทรศพัท์ ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗.   โทรสาร ( ๐๒ ) ๗๑๙-๒๗๗๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมกฬีายงิธนูแห่งประเทศไทย  
NATIONAL ARCHERY ASSOCIATION OF THAILAND 
 
  

 
21 หมูบ่า้นเสร ี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 

 

ใบสมัครแข่งขัน 
การแข่งขนักีฬายิงธนชิูงแชมป์แหง่ประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙ 

ระหวา่งวนัท่ี  ๒๔ – ๒๕  กนัยายน  ๒๕๕๙ 
 
สถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา ............................................................................................................................................. 
 
ท่ีอยู ่............................................................................................................................................................................... 
 
โทรศพัท์ ............................................................................  โทรสาร ................................................................................ 
 

มีความประสงค์ท่ีจะสง่นกักีฬาสมคัรเข้าร่วมในการแข่งขนัครัง้นี ้และจะปฏิบติัตามกฎ ระเบียบการแข่งขนักีฬายิงธนทูกุประการ 
 

1. ประเภทบคุคลทัว่ไป RECURVE OPEN (คนัOlympic Bow)  ชาย ............. คน หญิง .............. คน  
2. ประเภทบคุคลทัว่ไป COMPOUND OPEN (50 เมตร) ชาย ............. คน หญิง .............. คน 
3. ประเภทนกัเรียน นิสติ นกัศกึษาหรือเทียบเทา่ COMPOUND ชาย ........... คน หญิง ............ คน ( แนบสําเนาบัตรประชาชน,        

มีอายไุมเ่กิน 28 ปี และหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาด้วย ) 
4. ประเภทบคุคลอดุมศกึษาหรือเทียบเทา่ ชาย .......... คน หญิง ........... คน ( แนบสําเนาบตัรประชาชน, 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. ประเภททีมอดุมศกึษาหรือเทียบเทา่ ชาย .............. ทีม หญิง .............ทีม (ขอให้กําลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัเดียวกนั) 
9. ประเภททีมมธัยมศกึษา ชาย .............. ทีม หญิง ............ ทีม (ขอให้กําลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัเดียวกนั) 
 

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

 
 
     ลงช่ือ ........................................................... 
      ( ........................................................ ) 
     ตําแหน่ง ............................................................ 

 
ค่าสมัคร     - สมาคม ฯ เกบ็ค่าสมัครลงแข่งขันคนละ 400-บาท /ประเภทการแข่งขัน 
 
หมายเหตุ   ปิดรับใบสมัคร วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพ่ือความสะดวกสง่ใบสมคัรท่ี หมายเลขโทรสาร        
๐๒-๗๑๙-๒๗๗๗  E-mail : sany_bkk@yahoo.com, kosavinta@gmail.com, archerynaat@gmail.com 


