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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๔ 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา        
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วย การแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       
ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย        
ครั้งที่ ๔๔ กีฬายิงปืน 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับปัจจุบัน  
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๔๔ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ ทีมชายและบุคคลชาย ประกอบด้วย 
(๑) ปืนยาวท่านอน 
(๒) ปืนยาว ๓ ท่า 
(๓) ปืนยาวอัดลม 
(๔) ปืนสั้นยิงช้า 
(๕) ปืนสั้นยิงเร็ว 
(๖) ปืนสั้นอัดลม 
(๗) ปืนสั้นมาตรฐาน  

๔.๒ ทีมหญิงและบุคคลหญิง ประกอบด้วย 
(๑) ปืนยาวท่านอน 
(๒) ปืนยาว ๓ ท่า 
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(๓) ปืนยาวอัดลม 
(๔) ปืนสั้นสตรี 
(๕) ปืนสั้นอัดลม 

  ๔.๓ คู่ผสม ประกอบด้วย 
  (๑) ปืนยาวอัดลมคู่ผสม 
  (๒) ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม  
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตาม หมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่า
ด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘   

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
๖.๑ นักกีฬา 

ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีจ านวนนักกีฬา
แต่ละประเภทดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทบุคคล ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ไม่เกิน ๒ 
คน (กรณีไม่ส่งแข่งขันประเภททีม) 

(๒) ประเภททีม ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ 
คน แต่ไม่เกิน ๔ คน (นักกีฬาในประเภททีมได้สิทธิ์ในประเภทบุคคลด้วย) 

(๓) คู่ผสม ให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน ๒ คู ่
(๓) หลังจากวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาครบตามประเภทที่แสดงความจ านงเข้า

ร่วมการแข่งขันแล้ว หากมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่น สามารถขอเปลี่ยนได้ในวันประชุมผู้จัดการทีม โดยยื่น
หลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาเขตและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีมแต่ละทีม ประกอบด้วย 
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน 
(๒) ผู้ฝึกสอน  จ านวน ๒ คน 
(๓) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๑ คน 

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
๗.๑ ประเภททีม ท าการแข่งขันรอบเดียวโดยแบ่งเป็นผลัด (จ านวนผลัดขึ้นอยู่กับ

จ านวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน) จากนั้นใช้วิธีการจับสลากช่องยิงในแต่ละผลัด เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันจะน า
ผลคะแนนรวมของแต่ละทีมมาตัดสินหาผู้ชนะ  

๗.๒ การจัดการแข่งขันนั้นในชนิดกีฬายิงปืนจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต 
                            ๗.๓ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓       
วิทยาเขตและแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต         
จึงจะท าการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 
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ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

๘.๑ นักกีฬาต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่และหรือ นักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันให้พิจารณาเป็นไป
ตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขัน 

นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องสวมชุดส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ถูกต้องตามที่
ระบุไว้ในกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF) ฉบับปัจจุบัน 

๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องน าอุปกรณ์การแข่งขัน          
มาเอง โดยเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกติกา ยกเว้นเป้าปืน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
จัดเตรียมไว้ให้ 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา         

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  ตามรายชื่อเข้าร่วม              

การแข่งขัน ดังนี้ 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้
ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย การ
แข่งขันกีฬากีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๔ การลงโทษ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘      

ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       
ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

                     ประกาศ ณ วันที่    25  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

                        (ดร.จารุวฒัน์  สัตยานุรักษ์) 
                       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                        ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                         กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ 

 
 
 


