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ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ 4/2561 
เร่ือง เกณฑ์ การคัดตัวนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติไทย  

ชุด Extreme World Cup 2019 
 

1. สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ขอประกาศ การแข่งขันเก็บคะแนนเพื่อคัดตัวนักกีฬายิงปืน
รณยุทธทีมชาติไทย ชุด Extreme World Cup 2019 โดยการแข่งขันเก็บคะแนนคัดเลือกทีมชาติไทย 
ประกอบด้วยการแข่งขัน 4 ครั้ง โดยจะคิดคะแนนท่ีดีท่ีสุด 3 ครั้งจาก 4 ครั้ง  โดยการแข่งขัน
ประกอบด้วยการแข่งขันดังนี้ 
1.1. Far East Asia IPSC Handgun Championship 2018 (Level IV) (September 17-22, 2018) 
1.2. Asia Pacific Extreme Open 2018 (Level III) (December 6-9, 2018) 
1.3. การแข่งขัน Level II ในเดือน มกราคม 2019 ณ. จังหวัดเชียงราย 
1.4. การแข่งขัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ณ. จังหวัดเชียงใหม่  

 
2. เกณฑ์การคิดคะแนน:  

2.1. การเก็บคะแนนรวมสะสมคิดจากสูตรค านวณดังนี้  
 

คะแนนรวมสะสม = Match Score ของ การแข่งขัน คัดตัว แต่ละครั้ง รวมกัน 
 
2.2. เมื่อได้รับคะแนนรวมสะสม แล้ว ผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้คัดเลือกตามล าดับ  

3. นักกีฬาท่ีมีสามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1. เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 
3.2. ไม่เคยประพฤติผิดระเบียบนักกีฬาทีมชาติไทย จนคณะกรรมการสมาคมฯ หรือ ผู้จัดการทีม 

ถอดจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือ ให้ออกจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย 
4. นักกีฬาท่ีมีคุณสมบัติครบ และ ความประสงค์จะเข้าร่วมการคัดตัวนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ

ไทย แสดงความจ านง เข้าคัดตัว โดยกรอกแบบฟอร์ม ส่งมาท่ี สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่ง
ประเทศไทย (email: thpsa.office@gmail.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ีส านักงานสมาคมฯ)  
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 

5. มติของกรรมการสมาคมฯ ในการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด 

http://www.ipscthailand.com/
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6. ภายหลังจากนักกีฬาได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้ว นักกีฬามีหน้าท่ีดังนี้ 

6.1. เข้าร่วมท าการแข่งขันอย่างสุดความสามารถ และ ไม่ละท้ิงการแข่งขัน หรือ ไม่เข้าร่วมการ
แข่งขัน  

6.2. ปฏิบัติตามค าส่ังของนายกสมาคมฯ, หรือ มติของกรรมการสมาคม, หรือ ค าส่ังของผู้จัดการ
ทีม หรือ ค ำส่ังของผู้รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกสมำคมฯ โดยเคร่งครัด 

6.3. เคารพมติของคณะกรรมการสมาคมฯ และ ถือว่ามติของคณะกรรมการสมาคม ถือเป็นที่สุด  
6.4. เข้าทดสอบสมรรถภาพ ตามท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมฯ ก าหนด และ ให้ผล

การทดสอบสมรรถภาพดีขึ้นทุกครั้ง 
 

   ประกาศ ณ.วันท่ี 15 กรกฎาคม  พ.ศ.2561 
 
 

(นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร) 
อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน และ ส่งแข่งขัน 
 สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 
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วันท่ี     พ.ศ. 2561 
 

   ข้าพเจ้า .................................................................................................................สมาชิก
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ประเภท ………………….. หมายเลขสมาชิกท่ี.................. มี
ความประสงค์จะแจ้งความจ านง ในการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย  
 
ชุด Extreme World Cup 2019  
Division:    Open     Standard    Classic    Production Revolver    Production Optic 
Category:  Junior  Lady  Senior  Super Senior  
 
 ในการยื่นความจ านงในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามประกาศของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ
แห่งประเทศไทย ท่ี 4/2561 และ ตามระเบียบนักกีฬาทีมชาติไทย และ จะยอมรับมติของ
คณะกรรมการสมาคมฯ และค าส่ังของนายกสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด 
 
      ลงช่ือ...................................................... 

                (                                     ) 
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