
 

 

 

ระเบียบการแข่งขันกฬีาวูซู Sanda/Sanshou ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1  
ระหว่างวันที ่22-24 กนัยายน 2560 ณ สุพรรณบุรี 

************************** 
1. องค์กรผู้รับผดิชอบด าเนินการ สมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม  พนัต ารวจโท ดร.จินดา หนงัสือ 
นายวรนารถ ดิษยบุตร เลขาธิการสมาคม 
นายบลู ดิษยบุตร ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย    
25 ถนน แกว้เงินทอง ซอย 45  เขตตล่ิงชนั กทม. 10170 โทร 02 865 5587 
มือถือ 081-9171634    แฟ็กซ์ 02 418 1732      E-Mail: wushublue@hotmail.com  

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
ฝ่ายจดัการแข่งขนั   ประธานชมรมวซูู จงัหวดัสุพรรณบุรี 
คณะกรรมการผูต้ดัสิน   สมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทยเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
กรรมการฝ่ายเทคนิก   ชมรมวซูู จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นผูด้  าเนินการ 
กรรมการและเลขานุการ   ประธานฝ่ายเทคนิกกีฬาวซูู สมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย  

3. ระเบียบ และกติกาการแข่งขัน 
ระเบียบการแข่งขนัโดยทัว่ไป ใหย้ดึถือตามขอ้ปฏิบติัในกติกาของสหพนัธ์วซููนานาชาติฉบบัภาษาไทยท่ีเรียบเรียงโดย

 สมาคมฯ ฉบบัปี 2005 ฉบบัภาษาไทย ท่ีเรียบเรียงโดยสมาคม เป็นเกณฑ ์ 
4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และข้อก าหนด  

5.1  บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัไดท้ั้งเพศหญิง / ชาย อาย ุไม่ต ่ากวา่ 17 และไม่เกิน 35 ปี 
5.2 บุคลากรชมรมใด ท่ีจะเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งการลงโทษจากสมาคมฯ 
5.3 ตอ้งเป็นวซููประเภทประลองยทุธ์ เท่านั้น ประเภทอ่ืนๆ ไม่รับพิจารณาเขา้ร่วมการแข่งขนั 

5. ประเภทของการแข่งขัน 
6.1  ชาย ไม่เกิน 48 กก. 
6.2 ชาย ไม่เกิน 52 กก. 
6.3 ชาย ไม่เกิน 56 กก. 
6.4 ชาย ไม่เกิน 60 กก. 
6.5 หญิง ไม่เกิน 48 กก. 
6.6 หญิง ไม่เกิน 52 กก. 
6.5 หญิง ไม่เกิน 56 กก. 

          7.    การจัดการแข่งขันและค่าใช้จ่าย 
7.1   ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัให้ช าระค่าสมคัรคนละ 200 บาท/ประเภท/คน 
7.2   การจบัฉลากจะด าเนินการในวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 เวลา 16.00 น 
7.3  ช่างน ้าหนกัเวลา 14.00 น (สถานท่ีแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง) 



          8.    การประท้วงเทคนิคกฬีา   หา้มมีการประทว้ง(การตดัสินของผูต้ดัสินถือเป็นท่ีสุด)  
         9.    คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
 9.1   สมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทยเป็นผูแ้ต่งตั้งและใหก้ารรับรองคณะกรรมการผูต้ดัสินระดบัต่างๆ 
 9.2   จ านวนผูต้ดัสิน16 คน ประกอบดว้ย 
  9.2.1   ผูแ้ทนสมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทยจ านวน 1 คน ท าหนา้ท่ีใหก้ารรับรองการแข่งขนั 
  9.2.2   ประธานผูต้ดัสินท าหนา้ท่ีหวัหนา้ผูต้ดัสินจ านวน 1 คน และรองหวัหนา้ 1 คน  
  9.2.3   ผูต้ดัสินประเภทยทุธลีลา ใหเ้ป็นไปตามกฎ-กติกาสหพนัธ์วซููนานาชาติปี 2005 ฉบบัภาษาไทยฯ  

9.3   ผูช่้วยผูต้ดัสิน จ านวน 13 คน 
9.3.1  ผูต้ดัสินบนเวทีจ านวน 3 คน  
9.3.1  เจา้หนา้ท่ีรับรายงานตวั และตรวจสอบ จ านวน 2 คน  
9.3.2   เจา้หนา้ท่ีพานกักีฬาลงสนาม จ านวน 1 คน 
9.3.3   เจา้หนา้ท่ีประจ าสนามแข่งขนั จ านวน 2 คน 
9.3.4   เจา้หนา้ท่ีบนัทึก และรายงานผล จ านวน 2 คน 
9.4.7  เจา้จบัเวลา 2 คน และเจา้หนา้ท่ี เคาะระฆงัจ านวน 1 คน 
รวมผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้งส้ิน 15 คน 

9.5   แพทยส์นาม จ านวน 2 คน 
9.6   เจา้หนา้ท่ีบนัทึกภาพ จ านวน 4 คน 

          10.   การจัดอนัดับรางวลั 
  10.1 ทุกประเภท ระดบั 1 – 3 จะไดรั้บเหรียญ ทอง, เงิน, ทองแดงตามล าดบัพร้อมใบประกาศฯ 
  10.2 เหรียญทองแดงเป็นการครองเหรียญร่วมกนั 
          11.    ก าหนดเวลาด าเนินงานจัดการแข่งขัน 

11.1   การท า Workshop เจา้หนา้ท่ีด าเนินงาน วนัท่ี 22 กนัยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ 
หอ้งประชุมตามก าหนดของเจา้ภาพ(แจง้สถานท่ี ณ วนัท่ีประชุม) 

11.3   ประชุมผูจ้ดัการทีม และผูฝึ้กสอน จบัสลากแบ่งสาย วนัท่ี 22 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ 
หอ้งประชุมตามก าหนดของเจา้ภาพ(แจง้สถานท่ี ณ วนัท่ีประชุม) 

          12.    สถานทีด่ าเนินการแข่งขัน และสถานทีฝึ่กซ้อม 
       โรงยมิหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย 
          13.    วธีิการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 13.1   สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ www.wushusportsofthailand.com 
 13.2   ส่งใบสมคัรพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 น้ิวคร่ึง 2 รูป แนบส าเนาสูจิบตัร หรือบตัรประชาชนไปท่ีส านกังานเลขาธิการ       
                        สมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย หรือส่งไปยงัสถานท่ีตามก าหนดของฝ่ายเจา้ภาพ  
 13.3  กรณีมีความจ าเป็นอาจส่งใบสมคัรพร้อมค่าสมคัรในวนัประชุมผูจ้ดัการทีมได ้แต่ไม่รับเอกสารการสมคัรใดๆ  
                       หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมผูจ้ดัการทีมแลว้ 

14.    สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม ส านกังานเลขาธิการสมาคมกีฬาวซูู แห่งประเทศไทย และชมรมวซูู สุพรรณบุรี    
          - ผู้ประสานงาน :  พนัต ารวจเอกเชิดศกัด์ิ เฉลียวศิลป์ โทร: 081-9817299  

 

http://www.wushufederatiionofthailand.com/


ก าหนดการแข่งขัน 
วนัท่ี  22 กนัยาย 2560 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบ อบรมเจา้หนา้ท่ี ผูต้ดัสินฝึกซอ้มและสัมมนา   
เวลา 16.00 – 17.00 น. ประชุมผูจ้ดัการทีมและจบัฉลากการแข่งขนัทุกประเภท 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2560  
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขนั 
เวลา 09.30 – 12.30 น. ด าเนินการแข่งขนั รอบแรกทั้งหมด  
เวลา 13.00 – 17.00 น. ด าเนินการแข่งขนั 

วนัท่ี 24 กนัยายน 2560  
 เวลา 10.00 น – 12.00 น ด าเนินการแข่งขนั รอบรองชนะเลิส 
 เวลา 14.00 น – 15.00 น ด าเนินการแข่งขนั รอบชิงชนะเลิศ 

   พิธีปิดการแข่งขนั 
15. เร่ืองทีผู้่สมัคร และผู้เข้าร่วมการแข่งขันพึงควรรับทราบ 

 1. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ตอ้งสามารถยอมรับการตดัสินของคณะกรรมการผูต้ดัสิน ซ่ึงถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 2. ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งไม่แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว หรือการกระท าใดๆ เป็นไปในลกัษณะไม่เหมาะสม อาทิ 
แสดงท่าทีประทว้งในลกัษณะท าความเส่ือมเสีย หรือใชว้าจาเสียดสี 
หรือส่งเสียงดงัรบกวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการผูต้ดัสิน 
หรือแสดงการกระท าเช่นอนัธพาลอั้งยีต่่อคณะกรรมการผูต้ดัสิน หากพบพฤติกรรมดงักล่าว 
สมาคมลงโทษหา้มเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสมาคมเป็นเวลา 4 ปี และแจง้เจา้หนา้ท่ีพนกังานทอ้งถ่ิน 
เพื่อด าเนินการตามสมควรแลว้แต่กรณี 
 3. หา้มกระท าการทะเลาะววิาทหรือววิาทะใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขนั 
 4. ส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีผา่นการอบรมมาดีแลว้ โปรดดาวส์โหลดใบสมคัรตามขา้งล่างน้ี 
และโปรดปฏิบติัตามขั้นตอนของสมาคม เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และโปรดอยา่หลงช่ือค าแอบอา้งใดๆ 
จากผูห้วงัดีประสงคร้์ายต่อท่าน 
- ดว้ยความรัก และห่วงใย และขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติแก่ฝ่ายจดัการแข่งขนั 
 
ส านกังานเลขาธิการสมาคมฯ 

15 สิงหาคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
สมาคมกีฬาวซููแห่งประเทศไทย 

泰國武術龍獅運動總會 
WUSHU DRAGON&LIONDANCE SPORTS FEDERATION OF THAILAND 

ใบสมคัรการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาวซููSanda/Sanshouชิงแชมป์แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2560 

第 1 屆 全泰國武術散打錦標大賽 
 

1. ประวติัผูส้มคัร 
- ช่ือ-นามสกุล....................................................................................เพศ................อาย.ุ.................. สัญชาติ.................. 

- สังกดัชมรม/สโมสร/สมาคม/....................................................................................................................................... 

- ท่ีอยู ่เลขท่ี...................... หมู่ท่ี/หมู่บา้น........................................................... ถนน.................................................... 

ต าบล/แขวง .................................................... เขต/อ าเภอ ..................................................... จงัหวดั........................... 

...... รหสัไปรษณีย ์.................................... หมายเลขท่ีสามารถติดต่อได ้โทร ...............................................................  

2. สมคัรลงแข่งขนัประเภท           ประลองยทุธ์รุ่นไม่เกิน     ...........................................................................................   

3. ท่านเคยลงแข่งขนัในกีฬาวซููสานต่า/สานโส่วหรือไม่ ไม่เคย        เคย         ลงแข่งขนัปีใดบา้ง .................................... 
4. ข้ อ ค ว ร ท ร า บ  นั ก กี ฬ า ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น 

ให้ศึกษาขอ้ระเบียบการแข่งขนัและตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัรวมทั้งเช่ือฟังยอมรับผลการตดัสินของคณะผูต้ ั
ดสินโดยเคร่งคดั และไม่ละเมิดกฎ-ระเบียบของการแข่งขนัในคร้ังน้ี 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจในระเบียบการแข่งขนัเรียบร้อยแลว้ และยินดีปฏิบติัระเบียบการแข่งขนัทุกประการ 
จึงลงนามการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัของขา้พเจา้เป็นหลกัฐาน 

 

ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
ผูรั้บการสมคัร(เจา้หนา้ท่ี) 
......................................................................................... 
ความเห็นของเจา้หนา้ท่ี.....................................................    ลงช่ือ........................................................... ผูส้มคัร 

                                        (.............................................................) 

รูปถ่ายขนาด 

1 น้ิว คร่ึง 
จ านวน 1 รูป 

ติดตรงน้ี 

เลขท่ีบตัรประชาขน              

  



                   วนั..............เดือน.................................... 2560 

ใบสมคัรน้ีสามารถถ่ายเอกสารได ้


