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ประกาศรายช่ือนักกีฬาทีมชาติ 

ชุด Far East Asia IPSC Handgun Championship 2015, Johor Bahru, Malaysia 
 

 

สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย ขอประกาศช่ือ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหทําหนาท่ีในฐานะ
นักกีฬาทีมชาติไทย ชุด ชุด Far East Asia IPSC Handgun Championship 2015, Johor Bahru, 
Malaysia โดยมีรายนามดังตอไปนี้  
 

ประเภททีม 
 
Open Division Senior Team   

1. นายอุทัย หอมศิริกมล 
2. นายวัฒน ศรีจินตอังกูร 
3. นายบรรจง แสงสวาง 
4. นายนิกร ฉันทรัตนโชค 

   
Production Team   

1. นายณัฐภูมิ กมลวงษ 
2. รอยตํารวจเอกวิศิษฏ ศรียาภัย 
3. นายณัฐวุฒิ นิสัยซื่อ 
4. นายพิชย บําเพ็ญอยู 

 
Revolver Team   

1. นายครรชิต โอฐสัตย 
2. นายอรรถพล ฉิมพูลสุข 
3. นายไพโรจน เจริญสุข 
4. นายณัฐเวทย สังขวุฒิ 
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ประเภทบุคคล 
1. Open:   นายพิรุณ ลีละสุนทเลิศ 
2. Open Junior:   นายอรีฟ อีลา 
3. Standard:  นายสมพล เกาเอี้ยน 
4. Standard Junior:  นายกอง ไกรทัศน 
5. Production Lady:  นางสาวสุปรียา ทิพยรักษ 
6. Production Senior:  นายสุนันท วัฒนบูรณ 
7. Revolver Senior:  นายทวีศักด์ิ สิงหสมบุญ 

 
ขอใหนักกีฬาท่ีไดรับการคัดเลือก กรอกแบบฟอรมข้ึนทะเบียน นักกีฬาทีมชาติไทย พรอม ลงนามใน

แบบฟอรมการข้ึนทะเบียนนักกีฬาทีมชาติไทย และ สงเอกสารมาพรอมกับ สําเนาบัตรประชาชน มาท่ีอยู
ดังตอไปนี ้

 
1. Email: tonyman@ipsc.org 
2. Fax: 024374698 
3. สงไปรษณีย มาท่ี  

 
นายเจษฎา แผอารยะ 
ฝายงานธุรการ สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย  
15 ถนน สมเด็จเจาพระยา, แขวงสมเด็จเจาพระยา 
เขต คลองสาน, กรุงเทพมหานคร, 10600 

 
 โดยสมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย จะปดรับรายงานตัว ในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2558 
(ยกเวนกรณีนักกีฬาทีมชาติลูกซองรณยุทธท่ีเดินทางไปทําการแขงขันอยู ณ. ประเทศอิตาลี สามารถยื่น
รายงานตัวไดหลังจากเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแลว) 
 
      ประกาศ ณ. วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

       

 

                                (นายวัฒน ศรีจินตอังกูร) 

                   อุปนายกฝายจัดการแขงขันและสงแขงขัน  

            สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย  
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แบบฟอรมการข้ึนทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ 
สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย 

Far East Asia IPSC Handgun Championship 2015, Johor Bahru, Malaysia 
 

 

ชื่อ …………………......………………………………………......... . หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ……………………..…………………. 
ภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี …………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย ……………………………… ถนน .........................................................  
ตําบล ............................................... อําเภอ .............................................................. จังหวัด ………….................................... 
รหัสไปรษณีย .................................เบอรโทรศัพทบาน  ..............………….…………..เบอรโทรศัพทมือถือ .………………………….. 
Email: ……………………………………………………………………… 
 

ขาพเจา ……………………………………………………………… มีความประสงคจะขอเขารายงานตัวเปนนักกีฬาทีมชาติไทย ของ
สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย ไปแขงขันในรายการ Far East Asia IPSC Handgun Championship 2015, 
Johor Bahru, Malaysia ระหวางวันท่ี 14-18 ตุลาคม พ.ศ.2558 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  

- ขาพเจาเปนสมาชิกของสมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย และ มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติการ
กีฬาแหงประเทศไทย, ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย และ ขอบังคับสมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย 

- ขาพเจาจะประพฤติตนตามขอบังคับและระเบียบของการกีฬาแหงประเทศไทย และ ขอบังคับสมาคมกฬีายิงปน  
รณยุทธแหงประเทศไทยอยางเครงครัด 

- ขาพเจาจะขยันและต้ังใจฝกซอม หรือตามท่ีสมาคมกําหนดนัดหมายเก็บตัวเพ่ือการฝกซอมรวม และประพฤติตนให
เหมาะสมกับความเปนตัวแทนชาติไทย 

- ขาพเจาจะสวมใสเครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติ ตามแบบท่ีไดรับอนุญาตจากการกีฬาแหงประเทศไทย และสมาคมกีฬา
ยิงปนรณยุทธแหงประเทศไทยตลอดเวลาท่ีทําการแขงขัน และพิธีเปด สวนในระหวางพิธีปดและมอบรางวัล ตามท่ี
ผูจัดการทีมกําหนด 

- ขาพเจาไมเคยใชสารตองหาม และ สิ่งเสพติด ตามกฏระเบียบของการกีฬาแหงประเทศไทย 
- ขาพเจายินดีรับโทษตามท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย และ/หรือ สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทยกําหนด 

หากขาพเจากระทําผิดตามขอหน่ึงขอใด ท่ีกลาวมาแลวขางตน โดยจะสมาคมฯ จะพิจารณาบทลงโทษ ตามความ
เหมาะสม ตามลําดับน้ี      

• ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
• ตัดสิทธิการรวมลงคัดตัวเปนทีมชาติในการแขงขันเปนเวลาตามท่ีสมาคมฯ กําหนด และ/หรือ สิทธิ

ประโยชนอ่ืนใดอัน พึงไดจากการเปนนักกีฬาทีมชาติของสมาคมฯ 
• ใหพนจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ ฐานทําใหเกิดความเสื่อมเสียถึงสมาคมฯ และ/หรือ การกีฬาแหง

ประเทศไทย และ/หรือ ชื่อเสียงของประเทศไทย 
    

ลงชื่อ …………………………………………. 
(              ) 
วันท่ี …………………………………………..   
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ระเบียบนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และให้นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติในความรับผิดชอบของ
สมาคมเป็นผู้ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีมาตรฐานของการเป็นนักกีฬาจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
เยาวชนและนักกีฬาท่ัวไป สมาคมฯ จึงออกระเบียบเกี่ยวกับนักกีฬาทีมชาติไทยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
1.  “นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ” หมายถึง นักกีฬายิงปืนที่ผ่านการคัดเลือกภายในประเทศหรือ

ในระบบการคัดเลือกของต่างประเทศ ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาคม และสมาคมประกาศ
รายช่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธระหว่างประเทศ ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย  
 

2. นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม และ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย, ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ข้อบังคับ
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

 
3. ระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ คือ การที่นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติต้องประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีน้ าใจ มีมารยาทตามแบบอย่างธรรมเนียมของนักกีฬา การกระท าผิดระเบียบ
วินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ มี ๒ ประเภท ได้แก่ การกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืน
รณยุทธทีมชาติไม่ร้ายแรง และการกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติอย่าง
ร้ายแรง 

 
4. การกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไม่ร้ายแรง ได้แก่ การกระท าดังต่อไปนี้ 

4.1. การฝุาฝืน หลีกเล่ียง ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม การแข่งขัน การ
รับรางวัล 

4.2. ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่นักกีฬา 
4.3. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร 
4.4. ประมาทเลินเล่อ ท าให้ทรัพย์สินของสมาคม หรือของบุคคลอื่นเสียหาย 
4.5. ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามหน้าท่ีและสิทธิของสมาชิกอันก าหนดไว้ในข้อบังคับสมาคม 
4.6. การไม่สวมใส่เครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติไทย ตามท่ีสมาคมฯ หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ก าหนด 
 

5. การกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติอย่างร้ายแรง ได้แก่ การกระท า
ดังต่อไปนี ้
5.1. ประพฤติช่ัว เป็นที่รังเกียจต่อบุคคลท่ัวไป และอาจเส่ือมเสียเกียรติ ท าความเสียหายต่อ

ช่ือเสียงของสมาคม 
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5.2. ละเมิดฝุาฝืนกฎข้อบังคับระเบียบของสมาคมโดยเจตนาจงใจ หรือมีเจตนาทุจริตในการ
แข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ 

5.3. ละเมิดกฎบัตรคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย หรือ ข้อบังคับของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย, หรือ ประพฤติตัวผิด
แบบแผนประเพณีอันดีงามของนักกีฬา 

 
6. นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติท่ีกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬา ต้องได้รับการลงโทษให้สมาคม

ลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมแก่ความผิด ดังต่อไปนี้ 
6.1. ว่ากล่าวตักเตือน 
6.2. ภาคทัณฑ์ 
6.3. ตัดสิทธิออกจากการเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติในการแข่งขัน ส าหรับปีท่ีกระท า

ความผิดนั้น และปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
6.4. ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 

 
โทษตาม 6.1, 6.2, และ 6.3 ใช้ส าหรับการกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธ

ทีมชาติไม่ร้ายแรง ส่วนโทษตาม 6.4 ใช้ส าหรับการกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีม
ชาติอย่างร้ายแรง  

 
7. เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่านักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติกระท าผิดระเบียบวินัย ให้สมาคมส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานฝุายท่ีกล่าวหาให้เสร็จส้ิน
เสียก่อน ถ้าฟังได้ความว่า เรื่องท่ีกล่าวหากันนั้นไม่มีมูล ให้มีความเห็นยุติเรื่อง แล้วเสนอ
ความเห็นไปยังสมาคม ถ้ามีมูลให้สรุปพยานหลักฐาน ฝุายกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานฝุายตนได้เต็มท่ี แล้ว
จึงท าการรวบรวมพยานหลักฐานฝุายผู้ถูกกล่าวหาต่อไป  

 
เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานฝุายผู้ถูกกล่าวหาเสร็จแล้ว ให้วินิจฉัยเปรียบ

พยานหลักฐานฝุายท่ี สนับสนุนข้อกล่าวหา กับพยาน หลักฐานท่ีหักล้างข้อกล่าวหา แล้วสรุป
ความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติหรือไม่อย่างไรถ้า
ไม่ผิดให้เสนอความเห็นยุติเรื่อง ถ้าผิดให้ระบุว่าเป็นความผิดกรณีใด ควรได้รับโทษสถานใด 
จากนั้นเสนอความเห็นพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังสมาคม เพื่อพิจารณาต่อไป 
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คณะกรรมการต้องท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับค าส่ัง
ถ้ายังไม่แล้วเสร็จ ให้เสนอขออนุมัติขยายเวลาของการสอบสวนไปยังสมาคมได้เป็นคราวๆ คราว
ละไม่เกิน 30 วัน ท้ังนี้ ให้สมาคมเร่งรัดคณะกรรมการให้ท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วได้
ตามความจ าเป็น 

 
เมื่อสมาคมได้รับส านวนการสอบสวนจากคณะกรรมการแล้ว หากเห็นว่าข้อเท็จจริง

เพียงพอท่ีจะพิจารณาได้แล้ว ให้สมาคมพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร แล้วมีค าส่ัง
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับส านวนจากคณะกรรมการ แต่ถ้าเห็นว่าการสอบสวนยังไม่ได้
ข้อเท็จจริงเพียงพอก็ส่ังให้คณะกรรมการไปท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น แล้วเสนอ
มาให้สมาคมมา พิจารณาใหม่ในระยะเวลาท่ีสมาคมเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 30 วัน เมื่อได้รับ
เอกสารเพิ่มเติมแล้วให้สมาคมพิจารณามีค าส่ังใน 30 วัน 

 
8. การกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไม่ร้ายแรง หากเรื่องท่ีกล่าวหาเป็น

ความผิดเล็กน้อย และเป็นความผิดครั้งแรก ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาส านึกผิด ให้ถ้อยค ารับ
สารภาพ สมาคมจะว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 
 

9. การอุทธรณ์ 
9.1. นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าส่ังลงโทษหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะ

ท าให้โทษตามท่ีได้รับลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติผู้นั้นมีสิทธิยื่น
ค าร้อง อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษเป็นหนังสือต่อสมาคมภายในก าหนด 15 วัน นับแต่วันท่ีได้
รับทราบค าส่ัง โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิงประกอบด้วย  

 
ในระหว่างอุทธรณ์ผู้ถูกลงโทษยังคงได้รับโทษนั้นเว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษ อัน

สมควรได้รับการทุเลาการบังคับไว้ก่อน ให้ผู้ถูกลงโทษนั้นยื่นค าร้องต่อสมาคมโดยแสดง
เหตุผล ท่ีช้ีให้เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษว่าเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไว้ก่อน ท้ังนี้การท่ีได้
ยื่นอุทธรณ์ไม่ถือ เป็นพฤติการณ์พิเศษ หากสมาคมพิจารณาให้ทุเลาการบังคับ ก็ให้รอการ
บังคับไว้ก่อนเพื่อรอผลค าวินิจฉัยช้ีขาดต่อไป 

 
9.2. เมื่อสมาคมได้รับค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษให้แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์จ านวนไม่

น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งต้องมิใช่บุคคลเดียวกับบุคคลท่ีเป็นคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้น  
ท าหน้าท่ีการพิจารณาค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ แล้วมีความเห็นเสนอต่อสมาคมเป็นผู้
วินิจฉัยช้ีขาด ค าวินิจฉัยค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษของสมาคมให้ถือเป็นที่สุด 
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9.3. การพิจารณาค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษให้พิจารณาจากค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ 
เอกสาร ถ้อยค า และพยานหลักฐานช้ันสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมา 
ประกอบการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาจะ
ท าการสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

 
9.4. การวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ์ให้สมาคมมีค าส่ังยก ยื่นกลับหรือแก้ค าส่ัง ค าส่ังนั้นให้ก าหนดเวลา

เริ่มมีผลค าส่ังย้อนหลัง นับแต่วันท่ีมีค าส่ังลงโทษหรือก าหนดเวลาเริ่มต้นของค าส่ังใน
ลักษณะอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 


