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ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ 3/2561 
เร่ือง รายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ชุด  

IPSC Shotgun WorldShoot 2018, France 
 

ตามท่ีสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ได้ท าการเก็บคะแนนคัดตัวนักกีฬาตัวแทนทีม
ชาติไทย ชุด IPSC Shotgun WorldShoot 2018, France ตามประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่ง
ประเทศไทย ฉบับท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นั้น 

 
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทฌแห่งประเทศไทยใคร่ขอประกาศรายช่ือนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ชุด 

IPSC Shotgun WorldShoot 2018, France รวม 29 คน ดังต่อไปนี้ 
 
ประเภททีม 
 
1. Open Team 

1.1. นายคเชน เจียกขจร 
1.2. นายรัชเศรษฐ์ อิทธิพงศ์ทวี 
1.3. นายวัชรพล เจริญเดชกุล 
1.4. นายสุภักสร แสนประสิทธิ์ 

 
2. Modified Team 

2.1. นายนพดล เผ่าจินดา 
2.2. นายนัฐพล สิทธิสินทรัพย์ 
2.3. นายฐาปนนท์ เลาหพิสิฐพานิช 
2.4. นายธวัชชัย เตรียมวิจารณ์กุล 

 
3. Modified Senior Team 

3.1. นายณรงศักดิ์ แก้วเมืองเพชร 
3.2. นายสุชาติ เมฆฉาย 
3.3. นายสุทธิพงศ์ สอนไวย์ 
3.4. นายฐิติวัชร ฐานุพงศ์วริศ (นายขจรภัทรณ์ อนะธรรมสมบัติ) 
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4. Modified Lady Team 

4.1. นางสาวชัญญานุช เพิกเเย้ม 
4.2. นางสาวสุธิศา แก้วทอง 
4.3. นางสาวพรนัชชา สันติอัศวราภรณ์ 
4.4. นางสาวศิริวรรณ ทองค า 

 
5. Standard Team 

5.1. นายณัฐภูมิ กมลวงศ์  
5.2. นายณัฐวุฒิ นิสสัยซื่อ 
5.3. นายปองพล กุลชัยรัตนา 
5.4. นายวรพล กุลชัยรัตนา 

 
6. Standard Manual Team 

6.1. นายสรรค์ชัยพัฒน์ อุดมอมรรัตน์ 
6.2. นายชวรณ สุธาพาณิชย์ 
6.3. นายชูเกียรติ แก้วฟ้าเจริญ 
6.4. นายจิระศักดิ์ จีนเสวก 

 
ประเภทบุคคล 
1. Open Lady:    นางสาวพัชรินทร์ รณศิริชัยรัตนา 
2. Open Senior:    นายภิญโญ แก้วภิญโญ 
3. Open Super Senior:   นายสุเทพ ใต้ธงชัย 
4. Standard Senior:   นายวิวรรธน์ พงษ์สินนนัท์ 
5. Standard Manual Super Senior: นายธนาพล กุลชัยรัตนา 

 
ผู้จัดการทีม  นายเจษฎา แผ่อารยะ 
รองผู้จัดการทีม  นายปยิะวัฒน์ อจินไตยศิลป์ 
ผู้ฝึกสอน  นายภิญโญ มงคลประเสริฐ 
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ขอให้นักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือก กรอกแบบฟอร์มข้ึนทะเบียน นักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมลง

นามในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทีมชาติไทย และ ส่งเอกสารมาพร้อมกับ ส าเนาบัตร
ประชาชน มาท่ีอยู่ดังต่อไปนี้ 
 

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

2. ส่งไปรษณีย์ มาท่ี  
นายเจษฎา แผ่อารยะ 
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 
ช้ัน 23 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ช้ัน, การกีฬาแห่งประเทศไทย 
286 ถ.รามค าแหง, แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย จะปิดรับรายงานตัว ในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2561 
 

   ประกาศ ณ.วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 
 

(นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร) 
อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน และ ส่งแข่งขัน 
 สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย  
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แบบฟอร์มการข้ึนทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ 
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

IPSC Shotgun WorldShoot 2018, 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 
Shotgun WorldShoot 2018, France ระหว่างวันท่ี 3 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2561    
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

- ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย และ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย, ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ข้อบังคับ
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

- ข้าพเจ้าจะประพฤติตนตามข้อบังคับและระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ข้อบังคับ
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

- ข้าพเจ้าจะให้เกียรติและปฎิบัติตามค าส่ังของผู้จัดการทีมซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ ให้
ก ากับดูแลทีมไปท าการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

- ข้าพเจ้าจะขยันและต้ังใจฝึกซ้อม หรือตามท่ีสมาคมก าหนดนัดหมายเก็บตัวเพื่อการฝึกซ้อมรวม 
และประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นตัวแทนชาติไทย 

- ข้าพเจ้าจะสวมใส่เครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติ ตามแบบท่ีได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทยตลอดเวลาท่ีท าการแข่งขัน และพิธีเปิด ส่วนใน
ระหว่างพิธีปิดและมอบรางวัล 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      

 ว่ากล่าวตักเตือน 

 ภาคทัณฑ์ 

 ตัดสิทธิออกจากการเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติในการแข่งขัน สาหรับปีท่ีกระทา
ความผิดนั้น และปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

 ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก    
 

ลงช่ือ ………………………………………….……. 

       (                    ) 

วันท่ี ………………………………..……………….. 
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ระเบียบนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และให้นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติในความรับผิดชอบของ
สมาคมเป็นผู้ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีมาตรฐานของการเป็นนักกีฬาจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก เยาวชน
และนักกีฬาท่ัวไป สมาคมฯ จึงออกระเบียบเกี่ยวกับนักกีฬาทีมชาติไทยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
1.  “นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ” หมายถึง นักกีฬายิงปืนท่ีผ่านการคัดเลือกภายในประเทศหรือใน

ระบบการคัดเลือกของต่างประเทศ ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาคม และสมาคมประกาศรายช่ือ
ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธรายการระหว่างประเทศ ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย  
 

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

 
3. ระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ คือ การท่ีนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติต้องประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีน้ าใจ มีมารยาทตามแบบอย่างธรรมเนียมของนักกีฬา การกระท าผิดระเบียบ
วินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ มี ๒ ประเภท ได้แก่ การกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณ
ยุทธทีมชาติไม่ร้ายแรง และการกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติอย่างร้ายแรง 

 
4. การกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไม่ร้ายแรง ได้แก่ การกระท าดังต่อไปนี้ 

4.1. การฝ่าฝืน หลีกเล่ียง ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม การแข่งขัน การรับ
รางวัล 

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 าดังต่อไปนี้ 
5.1. ประพฤติช่ัว เป็นที่รังเกียจต่อบุคคลท่ัวไป และอาจเส่ือมเสียเกียรติ ท าความเสียหายต่อช่ือเสียง

ของสมาคม 
5.2. ละเมิดฝ่าฝืนกฎข้อบังคับระเบียบของสมาคมโดยเจตนาจงใจ หรือมีเจตนาทุจริตในการแข่งขัน

กีฬายิงปืนรณยุทธ 
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5.3. ละเมิดกฎบัตรคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
หรือ ข้อบังคับของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย, หรือ ประพฤติตัวผิดแบบแผน
ประเพณีอันดีงามของนักกีฬา 

5.4. ละท้ิงการแข่งขัน  
5.5. ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสมาคมฯ 
5.6. ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของนายกสมาคมฯ, หรือ มติของกรรมการสมาคม, หรือ ค าส่ังของผู้จัดการ

ทีม หรือ ค าส่ังของผู้รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ 
 

6. นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติท่ีกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬา ต้องได้รับการลงโทษให้สมาคม
ลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมแก่ความผิด ดังต่อไปนี้ 
6.1. ว่ากล่าวตักเตือน 
6.2. ภาคทัณฑ์ 
6.3. ตัดสิทธิออกจากการเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติในการแข่งขัน ส าหรับปีท่ีกระท าความผิด

นั้น และปีต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
6.4. ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 

 
โทษตาม 6.1, 6.2, และ 6.3 ใช้ส าหรับการกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืน    

รณยุทธทีมชาติไม่ร้ายแรง ส่วนโทษตาม 6.4 ใช้ส าหรับการกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืน  
รณยุทธทีมชาติอย่างร้ายแรง  

 
ในกรณีท่ีนักกีฬาละท้ิงการแข่งขัน หรือ ไม่เข้าร่วมการแข่งขันตามข้อ 5.5 ให้ ตัดสิทธิ์

ในการเข้าร่วมการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งคณะกรรรมการสามารถ
พิจารณาโทษเพิ่มเติมได้ตามข้อ 6.3 และ 6.4 

 
7. เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่านักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติกระท าผิดระเบียบวินัย ให้สมาคมส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า 5 คน  
 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายท่ีกล่าวหาให้เสร็จส้ิน
เสียก่อน ถ้าฟังได้ความว่า เรื่องท่ีกล่าวหากันนั้นไม่มีมูล ให้มีความเห็นยุติเรื่อง แล้วเสนอความเห็น
ไปยังสมาคม ถ้ามีมูลให้สรุปพยานหลักฐาน ฝ่ายกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว
เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานฝ่ายตนได้เต็มท่ี แล้วจึงท าการรวบรวม
พยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาต่อไป  

 
เมื่ อรวบรวมพยานหลักฐานฝ่าย ผู้ถูกกล่าวหาเสร็จแล้ว  ให้วินิจฉัย เปรียบ

พยานหลักฐานฝ่ายท่ี สนับสนุนข้อกล่าวหา กับพยาน หลักฐานท่ีหักล้างข้อกล่าวหา แล้วสรุป
ความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติหรือไม่อย่างไรถ้า
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ไม่ผิดให้เสนอความเห็นยุติเรื่อง ถ้าผิดให้ระบุว่าเป็นความผิดกรณีใด ควรได้รับโทษสถานใด จากนั้น
เสนอความเห็นพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังสมาคม เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
คณะกรรมการต้องท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับค าส่ังถ้า

ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เสนอขออนุมัติขยายเวลาของการสอบสวนไปยังสมาคมได้เป็นคราวๆ คราวละไม่
เกิน 30 วัน ท้ังนี้ ให้สมาคมเร่งรัดคณะกรรมการให้ท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วได้ตามความ
จ าเป็น 

 
เมื่อสมาคมได้รับส านวนการสอบสวนจากคณะกรรมการแล้ว หากเห็นว่าข้อเท็จจริง

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

 
8. การกระท าผิดระเบียบวินัยนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไม่ร้ายแรง หากเรื่องท่ีกล่าวหาเป็นความผิด

เล็กน้อย และเป็นความผิดครั้งแรก ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาส านึกผิด ให้ถ้อยค ารับสารภาพ 
สมาคมจะว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 
 

9. การอุทธรณ์ 
9.1. นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าส่ังลงโทษหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะท า

ให้โทษตามท่ีได้รับลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป นักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติผู้นั้นมีสิทธิยื่นค า
ร้อง อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษเป็นหนังสือต่อสมาคมภายในก าหนด 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบ
ค าส่ัง โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิงประกอบด้วย  

 
ในระหว่างอุทธรณ์ผู้ถูกลงโทษยังคงได้รับโทษนั้นเว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษ อันสมควร

ได้รับการทุเลาการบังคับไว้ก่อน ให้ผู้ถูกลงโทษนั้นยื่นค าร้องต่อสมาคมโดยแสดงเหตุผล ท่ี
ช้ีให้เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษว่าเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไว้ก่อน ท้ังนี้การท่ีได้ยื่นอุทธรณ์
ไม่ถือ เป็นพฤติการณ์พิเศษ หากสมาคมพิจารณาให้ทุเลาการบังคับ ก็ให้รอการบังคับไว้ก่อน
เพื่อรอผลค าวินิจฉัยช้ีขาดต่อไป 

 
9.2. เมื่อสมาคมได้รับค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษให้แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์จ านวนไม่น้อย

กว่า ๓ คน ซึ่งต้องมิใช่บุคคลเดียวกับบุคคลท่ีเป็นคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้น  ท า
หน้าท่ีการพิจารณาค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ แล้วมีความเห็นเสนอต่อสมาคมเป็นผู้
วินิจฉัยช้ีขาด ค าวินิจฉัยค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษของสมาคมให้ถือเป็นท่ีสุด 
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9.3. การพิจารณาค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษให้พิจารณาจากค าร้องขออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ 
เอกสาร ถ้อยค า และพยานหลักฐานช้ันสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมา ประกอบการ
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาจะท าการสอบสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

 
9.4. การวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ์ให้สมาคมมีค าส่ังยก ยื่นกลับหรือแก้ค าส่ัง ค าส่ังนั้นให้ก าหนดเวลาเริ่ม

มีผลค าส่ังย้อนหลัง นับแต่วันท่ีมีค าส่ังลงโทษหรือก าหนดเวลาเริ่มต้นของค าส่ังในลักษณะอื่น
ใดตามท่ีเห็นสมควร 

http://www.ipscthailand.com/

