
 

 
 

 

 

ท่ี  ชวจ.032 / 2560                       ชมรมกีฬา วซูู จงัหวดัจนัทบุรี 
                        หอประชุมทองใหญ่ อนุสสร 
                        อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 
 

              20  มกราคม 2560 
 

เร่ือง การอบรมผูฝึ้กสอนผูต้ดัสินกีฬาวซูู  และแข่งขนักีฬาวซููชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและชิงแชมป์จงัหวดั
จนัทบุรี 

 

เรียน ท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดั /ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียน/ ท่านประธานชมรม/ท่านผูฝึ้กสอนทุกท่าน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.ระเบียบการและก าหนดการการจดัอบรม     จ านวน 1 ชุด 
   

  ด้วยจงัหวดัจนัทบุรี  โดยสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดั
จนัทบุรี  ชมรมกีฬา วซูู จงัหวดัจนัทบุรี  ไดรั้บความเกียรติจากสมาคมกีฬา วซูู แห่งประเทศไทย จดัให้มีการอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาวซูู  ปี 2560  ระหวา่งวนัท่ี  21  -  25  กุมภาพนัธ์  2560  ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัจนัทบุรี  
โดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและสนับสุนนให้กีฬา วูซู  ได้เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป  เรียนรู้กติกาใหม่ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและข้ึนทะเบียนเป็นผูต้ดัสินสังกดัสมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย  อีกดว้ย 

    
การน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์  ชมรมกีฬา วูซู จงัหวดัจนัทบุรี        

จึงเชิญท่านส่งบุคลากรในสังกดัของท่าน เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวโดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี   
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 

 

 

 

      

ฝ่ายเลขานุการ 
โทร. 08-6838-5020 



ก ำหนดกำรจัดอบรมอบรมผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินกฬีำ วูซู ปี 2560 

 ระหว่ำงวนัที ่21 – 25 กุมภำพนัธ์ 2560 
                ณ  ห้องประชุมสมำคมกฬีำแห่งจังหวดัจันทบุรี 
 

วนัที ่  21  กุมภำพนัธ์ 2560    
เวลำ 08.30-09.30 น   - ลงทะเบียนผู้เข้ำรับกำรอบรม                                                                       
เวลำ 09.30-10.30 น   - บรรยำยควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับกฬีำ วูซู โดย อ.บลู ดิษยบุตร                                                   
เวลำ 10.30-10.45 น.   - พกั/อำหำรว่ำง  
เวลำ 10.45-12.00 น. - บรรยำยเร่ือง กฎ กติกำ และกำรลงทะเบียน ท่ำยำกและท่ำสำระ   
                                                   ประเภทยุทธลลีำทีม่ีเปลี่ยนแปลงทุกประเภท โดยอ.บลู  ดิษยบุตรและ   

  ผู้ช่วยวทิยำกรณ์   
เวลำ 12.00-13.00 น.      - พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั   
เวลำ 13.30 -14.00 น.   - พธีิเปิดกำรอบรม  (โดยท่ำนนำยกสมำคมกฬีำ จ.จันทบุรี)  
เวลำ 14.00 -16.00 น.   - ทดสอบและสำธิต ท่ำทำงที่ถูกต้องและเกีย่วข้องโดยตรงกบักำรให้      

  คะแนนตำม กฎ กติกำ ภำคปฏิบัติตำมประเภทกำรแข่งขันโดย 
  ละเอยีดโดยอ.บลู  ดิษยบุตรและผู้ช่วยวทิยำกรณ์  

วนัที ่  22   กุมภำพนัธ์  2560     
เวลำ 09.00-10.30 น   - บรรยำยเร่ือง กฎ กติกำ ประเภทยุทธลลีำทีม่ีเปลี่ยนแปลงทุกประเภท      

  โดยอ.บลู  ดิษยบุตรและ ผู้ช่วยวทิยำกรณ์   
เวลา 10.30-10.45 น.     -พกั/อาหารวา่ง  
\ 
เวลำ 10.45-12.00 น.   – ลงทะเบียน ท่ำยำกและท่ำสำระ ทุกประเภทกำรแข่งขันโดยละเอยีด  
เวลำ 12.00-13.00 น.      -พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั.    
เวลำ 13.00-16.00 น.  - ทดสอบและสำธิต ท่ำทำงที่ถูกต้องและเกีย่วข้องโดยตรงกบักำรให้      

  คะแนนตำม กฎ กติกำ ภำคปฏิบัติตำมประเภทกำรแข่งขันโดย 
                 ละเอยีดโดยอ.บลู  ดิษยบุตรและผู้ช่วยวิทยำกรณ์  
วนัที ่  23  กุมภำพนัธ์  2560      
เวลำ 09.00-10.30 น   - บรรยำยพเิศษเร่ืองกติกำทีเ่ปลีย่นแปลงของรำชสีห์ 

  โดย อ.บลู  ดิษยบุตรและผู้ช่วยวทิยำกรณ์ 
เวลำ 10.30-10.45 น.     -พกั/อำหำรว่ำง   
เวลำ 10.45-12.00 น.    – ลงทะเบียน ท่ำยำกและท่ำสำระ ประเภทกำรแข่งขันโดยละเอยีด  
เวลำ 12.00-13.00 น.       -พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั   
เวลำ 13.00-16.00 น.   -ทดสอบและสำธิต ท่ำทำงที่ถูกต้องและเกีย่วข้องโดยตรงกบักำรให้      
       คะแนนตำม กฎ กติกำ ภำคปฏิบัติของกฬีำ รำชสีห์  



วนัที ่  24  กุมภำพนัธ์  2560      
เวลำ 09.00-10.30 น - บรรยำยพเิศษเร่ืองกติกำทีเ่ปลีย่นแปลงของประลองยุทธ                             
     โดย อ.บลู  ดิษยบุตรและผู้ช่วยวทิยำกรณ์ 
เวลำ 10.30-10.45น.     -พกั/อำหำรว่ำง    
เวลำ 10.45-12.00 น.  - ทดสอบและสำธิต ท่ำทำงที่ถูกต้องและเกีย่วข้องโดยตรงกบักำรให้      

คะแนนตำม กฎ กติกำ ภำคปฏิบัติประลองยุทธ  โดย อ.บลู  ดิษยบุตร   
และผู้ช่วยวทิยำกรณ์                   

เวลำ 12.00-13.00 น.       - พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั   
เวลำ 13.00-14.00 น.    - พธีิมอบใบประกำศ (โดยท่ำนนำยกสมำคมกฬีำ  จ.จันทบุรี) 
เวลำ 14.00-15.00 น.   - ประชุมผู้ฝึกสอน  และจับฉลำก  
วนัที ่  25  กุมภำพนัธ์  2560      

เวลำ 09.00-12.00 น   - ผู้ตัดสินที่ท ำหน้ำทีต่ำมค ำส่ังของสมำคมกฬีำวูซู  แห่งประเทศไทย   
          ลงท ำกำรตัดสินจริง  ในรำยกำรวูซูชิงแชมป์
แห่งประเทศไทยและ วูซูชิงแชมป์จังหวดัจันทบุรี  ปี 2560      
เวลำ 12.00-13.00 น.     -พกัทำนอำหำร    

เวลำ 13.00 น.  เป็นต้นไป   - ท ำกำรแข่งขัน ในรำยกำรแข่งขันกฬีำวูซูชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี  
CHANTABURI  OPEN  ปี 2560  ต่อ  

     
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบกำรจัดอบรมผู้ฝึกสอนกฬีำผู้ตัดสิน วูซู ปี  2560  ระหว่ำงวนัที ่21 - 25 กมุภำพนัธ์ 2560 

ณ ห้องประชุมสมำคมกฬีำแห่ง จ.จันทบุรี 
 

ข้อ 1 ลกัษณะกำรจัดอบรม 
  เป็นหลกัสูตรกติกาใหม่ของกีฬา วซูู ระยะสั้นทั้งใน ภาคทฤษฎีและปฏิบติั  

ข้อ 2 วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเรียนรู้กติกาใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
2.2 เพื่อพฒันาในทกัษะขั้นพื้นฐานและขั้นสู่ความเป็นเลิศท่ีถูกตอ้ง 

  2.3 เพื่อน าความรู้ไปใชใ้นฝึกซอ้มและการแข่งขนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4 เป็นการเผยแพร่กีฬา วซูู ใหก้บัผูท่ี้สนใจใหแ้พร่หลายมากข้ึน 

   2.5 เพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะใหก้บัผูท่ี้สนใจในกีฬา วซูู 
ข้อ3  สถำนทีใ่นกำรจัดกจิกรรม 

ณ  หอ้งประชุมสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัจนัทบุรี 
ข้อ 4 ระยะเวลำ 
  ระหวา่งวนัท่ี 21 – 25    กุมภาพนัธ์ 2560 
ข้อ 5 วธีิด ำเนินกำร 

5.1 ใหก้ารบรรยายเร่ืองกติกาท่ีเปล่ียนแปลงและเนน้ภาคปฏิบติั 
5.2 จดัท่ีพกั 4  คืน วนัท่ี 21 -24  กุมภาพนัธ์ 2560 อาหารวนัละ 2 ม้ือและอาหารวา่งวนัละ 2 ม้ือ  

               รวม 4 คืน 5 วนั   

5.3 ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะได้รับใบประกำศนียบัตร และเส้ือทุกท่ำน 
ข้อ 6 คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 ผูท่ี้สนใจในกีฬา วซูู ทุกท่าน  (รับจ านวนจ ากดั) 
ข้อ 7  กำรสมัคร 

7.1สมัครได้ที ่ชมรมกฬีำ วูซู จังหวดัจันทบุรี  
    Fax 039-325098/Email chanika_p6@hotmail.com/อ.ใหม่โทร 08-6838-5020 อ.ตุ๊กตา 08-3060-6742    

7.2 ค่ำสมัครท่ำนละ 2,000 บ. 
7.3 สมัครตั้งแต่ วนันี ้ถึงวนัที ่10 กุมภำพนัธ์ 2560  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้ำร่วมกำรอบรม ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกฬีำ วูซู  ปี 2560 

ระหว่ำงวนัที ่21 – 25 กุมภำพนัธ์ 2560  ณ  ห้องประชุมสมำคมกฬีำแห่งจังหวดัจันทบุรี 
 

 
ชมรม/สังกดั...............................................................................จงัหวดั.................................................. 
   
(นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ.......................................................สกุล............................................................. 
 
เกิดวนัท่ี...............เดือน..............................พ.ศ.............. อาย.ุ.......ปี ต าแหน่ง........................................ 
 
อยูบ่า้นเลขท่ี....................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.................................................. 
                                
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์......................  
 
เบอร์โทรศพัท.์..........................................Email..........................................ขนาดเส้ือ............................ 
 

        เลขบัตรประชำชน 
 
  
       คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรอบรม  
              
       ผูฝึ้กสอน    ผูต้ดัสิน 

 

  

 


