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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขนัจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ ใช้ ระเบียบการแข่ งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ครั้ งที่  ๔๕                  

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 
๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  ๔๕                 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู 
ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 

๔.๑ การแข่งขัน ระยะ ๑๘ เมตร  
๔.๑.๑ ประเภทคันธนูโค้งกลับ 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. Match Round Team Men) 
(๘) ทีมหญิง    (๑๘ M. Match Round Team Women)  
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๔.๑.๒ ประเภทคันธนูทดก 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 การแข่งขัน ระยะ ๕๐-๓๐ เมตร และ ๗๐ เมตร  
๔.๒.๑ ประเภทคันธนูโค้งกลับ 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. Match Round Team Men) 
(๘) ทีมหญิง    (๓๐ M. Match Round Team Women) 

๔.๒.๒ ประเภทคันธนูโค้งกลับ 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 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ จ านวนนักกีฬา 
  6.1.1 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ไม่เกิน             
๒๔ คน นักกีฬาชายไม่เกิน ๑๒ คน นักกีฬาหญิงไม่เกิน ๑๒ คน  

6.1.2 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทบุคคล
เข้าร่วมการแข่งขันรายการละไม่เกิน ๒ คน  

6.1.3  ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภททีม         
ทีมชาย ๑ ทีม และทีมหญิง ๑ ทีม แต่ละทีมมีนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๔ คน ในแต่ละรายการที่ส่ง
แข่งขัน 

6.1.4 ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทคันธนู
โค้งกลับ ระยะ ๗๐ เมตร ทีมผสม เข้าร่วมการแข่งขันได้ ๑ ทีม มีนักกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๔ คน 
ภายในทีมต้องมีนักกีฬาหญิง อย่างน้อย ๑ คน ซึ่งในการนับคะแนนประเภททีมผสมจะต้องนับคะแนนนักกีฬาหญิง
อย่างน้อย ๑ คน 
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6.1.5 ประเภททีมของแต่ละรายการสามารถมีนักกีฬาผู้แทนประเทศไทย          
เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ คน 

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

ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
   7.1 ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 ๗.2 วิทยาเขตที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง ๓ คน ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน

ในประเภททีมได ้
๗.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม ให้นับคะแนนทั้งประเภททีมและประเภท

บุคคลในคราวเดียวกัน 
๗.4 การคิดคะแนนประเภททีมจะคิดจากคะแนนนักกีฬา ๓ คน สูงสุดในทีม เพ่ือท าการ

คิดคะแนนในประเภททีม 
๗.5 รอบแพ้คัดออก (Match Round) ให้จัดตามล าดับคะแนนประเภทบุคคล อันดับ             

๑ – ๓๒ จับคู่ และประเภททีม อันดับ ๑-๑๖ จับคู่การแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนได้ผู้ชนะอันดับ ๑-๓ 
๗.6 หน้าเป้าที่ใช้ในการแข่งขัน 

(๑) การแข่งขันยิง ระยะ ๑๘ เมตร คันธนูโค้งกลับ ใช้หน้าเป้าขนาด ๔๐ ซม.              
๑๐ วงคา่ (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 าตัดสินและให้ความร่ วมมือในการปฏิบัติ ง านของ

คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๒ นักกีฬาต้องน าอุปกรณ์การแข่งขันมาให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู     

ตรวจสอบตาม วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด หากหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมท าการแข่งขัน 
๘.๓ นักกีฬาต้องประพฤติตน ให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบ

และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดการแข่งขัน 
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๘.4 กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ชุดแข่งขันเป็นไปตามกติกาของสหพันธ์ยิงธนูนานาชาติ 
๙.๒ ให้ใช้คันธนูตามหลักเกณฑ์ของ Olympic Sport และอุปกรณ์ตามกติกาของ World 

Archery  
9.3 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
10.1  ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
10.2 รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
          นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   10.2.1 นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง จ านวน 

1 รางวัล โดยพิจารณาจากนักกีฬาได้รับจ านวนเหรียญทองสูงสุด หากจ านวนเท่ากันให้พิจารณาจากเหรียญเงิน
และเหรียญทองแดงตามล าดับ 
                                            10.2.2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย จ านวน 1 รางวัล และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง                 
จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากวิทยาเขตที่ได้รับจ านวนเหรียญทองสูงสุด หากจ านวนเท่ากันให้พิจารณาจาก
เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามล าดับ  

                 ส าหรับรางวัลตามข้อ 10.2 คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูเป็นผู้ด าเนินการ 
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
   ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ

จัดแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

    ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู เสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการฝ่าย
เทคนิคกีฬา 

ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 
  ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                       

ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๔ การลงโทษ  

  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 
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รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้          

   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


