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ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ 5/2560 
เร่ือง รายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ชุด  

IPSC Handgun WorldShoot 2017, France 
 

ตามท่ีสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ได้ท าการเก็บคะแนนคัดตัวนักกีฬาตัวแทนทีม
ชาติไทย ชุด IPSC Handgun WorldShoot 2017, France ตามประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่ง
ประเทศไทย ฉบับท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2559 และ ฉบับท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นั้น 

 
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทฌแห่งประเทศไทยใคร่ขอประกาศรายช่ือนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ชุด 

IPSC Handgun WorldShoot 2017, France รวม 19 คน ดังต่อไปนี้ 
 
ประเภททีม 
 
1. Open Senior Team 

1.1. นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร 
1.2. นายเขตชัย ประพนศิลป์ 
1.3. นายวรพล กุลชัยรัตนา 
1.4. นายอุทัย หอมศิริกมล 

 
2. Standard Team 

2.1. นายอธิป อนันธวรรณ 
2.2. นายธนกร บริสุทธิ์ 
2.3. นายทนงศักดิ์ วรรณจักร 
2.4. นายศดิศกร ชมฤทธิ์ 

 
3. Revolver Team 

3.1. นายครรชิต โอฐสัตย์ 
3.2. นายศิริ ภู่ทอง 
3.3. นายศิริโรจน์ พลอยสุทธิ 
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ประเภทบุคคล 
 

1. Classic: นาย ณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร 
2. Production: นายกฤษฎา วีระนนท์ 
3. Production: นายณัฐภูม ิกมลวงษ์ 
4. Production Lady: สิบต ารวจโทหญิงพัชรินทร์ อินหอม 
5. Standard: นายอธิป อนันทวรรณ 
6. Standard: นายธนกร บริสุทธิ์ 
7. Standard Lady: นางสาวพอชอบ มาไลยพันธุ์ 
8. Standard Junior: นายศดิศกร ชมฤทธิ์ 
9. Standard Senior: นายทนงศักดิ์ วรรณจักร 
10. Open: นายอรีฟ อีลา 
11. Open: นายชนากิตต์ กุลนันทน์ศิริ 
12. Open Junior: นายแดงดี หงษ์ดาลัด 
13. Open Senior: นายเขตชัย ประพนศิลป์ 
14. Open Senior: นายวรพล กุลชัยรัตนา 
15. Open Senior: นายอุทัย หอมศิริกมล 
16. Open Super Senior: นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร 
17. Revolver:  นายครรชิต โอฐสัตย์ 
18. Revolver:  นายศิริ ภู่ทอง 
19. Revolver:  นายศิริโรจน์ พลอยสุทธิ 

 
ขอให้นักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือก กรอกแบบฟอร์มข้ึนทะเบียน นักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมลง

นามในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทีมชาติไทย และ ส่งเอกสารมาพร้อมกับ ส าเนาบัตร
ประชาชน มาท่ีอยู่ดังต่อไปนี้ 
 

1. Email: tonyman@ipsc.org , thpsa.office@gmail.com  
 
หรือ  

 

http://www.ipscthailand.com/
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2. ส่งไปรษณีย์ มาท่ี  
นายเจษฎา แผ่อารยะ 
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 
ช้ัน 23 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ช้ัน, การกีฬาแห่งประเทศไทย 
286 ถ.รามค าแหง, แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย จะปิดรับรายงานตัว ในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2560 
 

   ประกาศ ณ.วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2560 
 
 

(นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร) 
อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน และ ส่งแข่งขัน 
 สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย  

http://www.ipscthailand.com/


 
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 
ช้ัน 23 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ช้ัน, การกีฬาแห่งประเทศไทย 
286 ถ.รามค าแหง, แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร 08 1319 0011  โทรสาร 02 437 4698 
Website: http://www.ipscthailand.com  

แบบฟอร์มการข้ึนทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ 
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

IPSC Handgun WorldShoot 2017, France 
 

ช่ือ ……………….........………………………......... . หมายเลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ……………..…..…………. 
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี …………. หมู่ท่ี ……….. ตรอก/ซอย …..........………… ถนน......................................  
ต าบล .................................... อ าเภอ .......................................... จังหวัด ………….................................... 
รหัสไปรษณีย์ .......................เบอร์โทรศัพท์บ้าน  ........….…………..เบอร์โทรศัพท์มือถือ .……………...…….. 
Email: ……………………………………………………………………… 
 
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………… มีความประสงค์จะขอเข้ารายงานตัวเป็น
นักกีฬาทีมชาติไทย ของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ไปแข่งขันในรายการ IPSC 
Handgun WorldShoot 2017, France ระหว่างวันท่ี 27 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ.2560    
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

- ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย และ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย, ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ข้อบังคับ
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

- ข้าพเจ้าจะประพฤติตนตามข้อบังคับและระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ข้อบังคับ
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

- ข้าพเจ้าจะให้เกียรติและปฎิบัติตามค าส่ังของผู้จัดการทีมซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ ให้
ก ากับดูแลทีมไปท าการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

- ข้าพเจ้าจะขยันและต้ังใจฝึกซ้อม หรือตามท่ีสมาคมก าหนดนัดหมายเก็บตัวเพื่อการฝึกซ้อมรวม 
และประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นตัวแทนชาติไทย 

- ข้าพเจ้าจะสวมใส่เครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติ ตามแบบท่ีได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย และสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยตลอดเวลาท่ีท าการแข่งขัน และพิธีเปิด ส่วน
ในระหว่างพิธีปิดและมอบรางวัล ตามท่ีผู้จัดการทีมก าหนด 

- ข้าพเจ้าไม่เคยใช้สารต้องห้าม และ ส่ิงเสพติด ตามกฏระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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- ข้าพเจ้ายินดีรับโทษตามท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่ง
ประเทศไทยก าหนด หากข้าพเจ้ากระท าผิดตามข้อหนึ่งข้อใด ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยจะ
สมาคมฯ จะพิจารณาบทลงโทษ ตามความเหมาะสม ตามล าดับนี้      

 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ตัดสิทธิการร่วมลงคัดตัวเป็นทีมชาติในการแข่งขันเป็นเวลาตามท่ีสมาคมฯ ก าหนด 

และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดอัน พึงได้จากการเป็นนักกีฬาทีมชาติของสมาคมฯ 
 ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ฐานท าให้เกิดความเส่ือมเสียถึงสมาคมฯ และ/หรือ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย และ/หรือ ช่ือเสียงของประเทศไทย 
    

ลงช่ือ ………………………………………….……. 

       (                    ) 

วันท่ี ………………………………..……………….. 
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