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ระเบยีบการแข่งขันยิงปนื 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
****************************** 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
   ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
      เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
   ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายพิทยา  ป้ันทองพันธ์ุ 

   สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
 โทร.02–2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร02 – 2141807-8     
 www.dpe.go.th 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
  ประธานกองเทคนิคกีฬา    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                               
  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                               
  รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนกรมพลศึกษา                    
  กรรมการ         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง     
  กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง                                                               

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2553 
3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ  (ISSF)  ฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 

4.  ประเภทการแข่งขัน 
 4.1  ประเภทชาย   ประกอบด้วยประเภทการแข่งขัน  ดังนี้ 

4.1.1  ปืนสั้นอัดลม       ทีม/บุคคล 
     4.1.2  ปืนยาวอัดลม   ทีม/บุคคล 
    4.1.3  ปืนยาวอัดลม 3 ท่า   ทีม/บุคคล 

4.2  ประเภทหญิง  ประกอบด้วยประเภทการแข่งขัน  ดังนี้ 
4.2.1  ปืนสั้นอัดลม   ทีม/บุคคล 

     4.2.2  ปืนยาวอัดลม   ทีม/บุคคล 
     4.2.3  ปืนยาวอัดลม 3 ท่า   ทีม/บุคคล 
5.  จํานวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ทีม 
     5.1  ประเภทปืนสั้นอัดลม  ส่งนักกีฬาได้  ไม่เกิน 3 คน 1 ทีม  (ได้สิทธ์ิในประเภทบุคคลด้วย) 

5.2  ประเภทปืนยาวอัดลม  ส่งนักกีฬาได้  ไม่เกิน 3 คน 1ทีม  (ได้สิทธ์ิในประเภทบุคคลด้วย) 
5.3  ประเภทปืนยาว 3 ท่า   ส่งนักกีฬาได้ ไม่เกิน 3 คน 1 ทีม (ได้สิทธ์ิในประเภทบุคคลด้วย) 

     5.4  แต่ละเขตส่งเจ้าหน้าที่ทีมได้ ไม่เกิน 3 คน (ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน)  
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         
6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 
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 7.  วิธีจัดการแข่งขัน 
 7.1  การแข่งขันระดับน้ี จะทําการแข่งขัน 1  รอบ  คือ  รอบชิงชนะเลิศ   

7.2  เกณฑ์การตัดสินให้ถือลําดับคะแนนตามความสามารถ 
8.  การประท้วง 

 ให้ใช้ข้อบังคับหมวดที่ 10 ของกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553  
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
     ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ  
10. รางวัลการแข่งขัน 
         ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553   ข้อที่ 32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 

11.  กําหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามยิงปืน อบจ. แพร่ 
12.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   การเปลี่ยนแปลงประเภทการแข่งขันของนักกีฬาสามารถกระทําได้ก่อนทําการแข่งขัน 2 วัน แต่ในกรณี
ที่นักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรือป่วยโดยกะทันหันโดยการวินิจฉัยของแพทย์  อนุญาตให้เปลี่ยนรายช่ือนักกีฬาได้ก่อนการ
แข่งขันจะเริ่มข้ึน  สําหรับนักกีฬาที่เริ่มทําการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนตัวนักกีฬาลงแข่งขันแทนไม่ได้ ไม่ว่าในกรณี 
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
13.  การแต่งกายของนักกีฬา 
   ให้นักกีฬาแต่งกายสุภาพ  ตามกฎของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ  (ISSF) 
14.  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
   ตลอดเวลาการแข่งขัน  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬาที่ดี  
และต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันทุกประการ หากมีความประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกติกา 
การแข่งขัน  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันจะพิจารณาโทษตามสมควรแล้วแต่กรณี 
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