
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                             
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                  
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
กีฬายิงธนู 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย                    
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู  
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ประเภทยิง ระยะ ๑๘ เมตร  
๔.๑.๑ คันธนูโค้งกลับ ระยะ ๑๘ เมตร (๑๘ M. Round) 

(๑) บุคคลชาย  (๑๘ M. Round Individual Men) 
(๒) บุคคลหญิง  (๑๘ M. Round Individual Women) 
(๓) บุคคลชาย  (๑๘ M. Individual Match Men) 
(๔) บุคคลหญิง (๑๘ M. Individual Match Women) 
(๕) ทีมชาย     (๑๘ M. Round Team Men) 
(๖) ทีมหญิง    (๑๘ M. Round Team Women) 
(๗) ทีมชาย     (๑๘ M. Team Match Round Team Men) 
(๘) ทีมหญิง    (๑๘ M. Team Match Round Team Women)  
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๔.๑.๒ คันธนูทดก าลัง ระยะ ๑๘ เมตร (๑๘ M. Round) 
(๑) บุคคลชาย  (๑๘ M. Round Individual Men) 
(๒) บุคคลหญิง  (๑๘ M. Round Individual Women) 
(๓) บุคคลชาย  (๑๘ M. Individual Match Men) 
(๔) บุคคลหญิง (๑๘ M. Individual Match Women) 

๔.๒ ประเภทยิง ระยะ ๕๐-๓๐ เมตร และ ๗๐ เมตร  
๔.๒.๑ คันธนูโค้งกลับ ระยะ ๕๐-๓๐ เมตร (๕๐-๓๐ M. Round) 

(๑) บุคคลชาย  (๕๐-๓๐  M. Round Individual Men) 
(๒) บุคคลหญิง  (๕๐-๓๐  M. Round Individual Women) 
(๓) บุคคลชาย  (๓๐ M. Individual Match Men) 
(๔) บุคคลหญิง (๓๐ M. Individual Match Women) 
(๕) ทีมชาย     (๕๐-๓๐  M. Round Team Men) 
(๖) ทีมหญิง    (๕๐-๓๐  M. Round Team Women) 
(๗) ทีมชาย     (๓๐ M. Team Match Round Team Men) 
(๘) ทีมหญิง    (๓๐ M. Team Match Round Team Women) 

๔.๒.๒ คันธนูโค้งกลับ ระยะ ๗๐ เมตร (๗๐ M. Round) 
(๑) บุคคลชาย  (๗๐ M. Round Individual Men) 
(๒) บุคคลหญิง  (๗๐ M. Round Individual Women) 
(๓) ทีมผสม     (๗๐ M. Round Team Mixed) 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
(๑) แต่ละวิทยาเขต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดได้ไม่เกิน ๒๔ คน นักกีฬา

ชายไม่เกิน ๑๒ คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑๒ คน  
(๒) ประเภททีมแต่ละวิทยาเขตสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมชาย          

๑ ทีม ทีมหญิง ๑ ทีม แต่ละทีมมีนักกีฬาได้ ๓-๔ คน 
(๓) ประเภทบุคคลแต่ละวิทยาเขต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการละไม่เกิน ๒ คน  
(๔) ประเภททีมผสมแต่ละวิทยาเขตสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ๑ ทีม 

ทีมละ ๓ - ๔ คน ภายในทีมต้องมีนักกีฬาหญิง อย่างน้อย ๑ คน ซึ่งในการนับคะแนนประเภททีมผสมจะนับ
คะแนนนักกีฬาหญิง ๑ คน 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน   
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน  ๒  คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน  ๒  คน 
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ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน  
๗.๑ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต

และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๒ ประเภททีมของแต่ละรายการสามารถมีนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกิน ๑ คน 
 ๗.๓ วิทยาเขตที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง ๓ คน ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน

ในประเภททีมได้ 
๗.๔ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม ให้นับคะแนนทั้งประเภททีมและประเภท

บุคคลในคราวเดียวกัน 
๗.๕ การคิดคะแนนประเภททีมจะคิดจากคะแนนนักกีฬา 3 คน สูงสุดในทีม เพื่อท าการ

คิดคะแนนในประเภททีม 
๗.๖ รอบแพ้คัดออก (Match Round) ให้จัดตามล าดับคะแนนประเภทบุคคล อันดับที่  

๑ - 32 จับคู่ และประเภททีม อันดับที่ 9-16 จับคู่การแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนได้ผู้ชนะอันดับ 1-3 
๗.๗ หน้าเป้าที่ใช้ในการแข่งขัน 

(๑) การแข่งขันยิง ระยะ ๑๘ เมตร คันธนูโค้งกลับ ใช้หน้าเป้าขนาด ๔๐ ซม. ๑๐ วง
ค่า (๑-๑๐ คะแนน) 

(๒) การแข่งขันยิง ระยะ ๑๘ เมตร คันธนูทดก าลัง ใช้หน้าเป้าขนาด ๔๐ ซม. ๓ วง 
แนวตั้ง (Compound Vertical triple face) ๕ วงค่า (๖-๑๐ คะแนน)  

(๓) การแข่งขันยิง ระยะ ๕๐ – ๓๐ เมตร ใช้หน้าเป้าขนาด ๘๐ ซม. ๑๐ วงค่า  
(๑-๑๐ คะแนน) 

(๔) การแข่งขันยิงเป้ากลางแจ้ง ระยะ ๗๐ เมตร ใช้หน้าเป้าขนาด ๑๒๒ ซม.   
๑๐ วงค่า (๑-๑๐ คะแนน) 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๒ นักกีฬาต้องน าอุปกรณ์การแข่งขันมาให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบตาม 

วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หากหลีกเล่ียง หรือฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมท าการแข่งขัน 
๘.๓ นักกีฬาต้องประพฤติตน ให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ

และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดการแข่งขัน 
๘.๔ กรณีเจ้าหน้าที่ทีมหรือนักกีฬา ละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา ประพฤติตนไม่

เหมาะสม ต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไปตาม หมวด ๙ ข้อ 
๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน การพลศึกษา แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  
๙.๑ ชุดแข่งขันเป็นไปตามกติกาของสหพันธ์ยิงธนูนานาชาติ 
๙.๒ ให้ใช้คันธนูตามหลักเกณฑ์ของ Olympic Sport และอุปกรณ์ตามกติกาของ World 

Archery  
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ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา           

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย – หญิง ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ   
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย             

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

     
     

                    (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                     รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                   กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


