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ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                  
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
กีฬาวูซูประลองยุทธ 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมวูซูแห่งประเทศไทย  
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย   

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้ าหนักการแข่งขัน 

แบ่งออกเป็นประเภทบุคคลชายและหญิง โดยก าหนดเป็นรุ่นน้ าหนัก ๗ รุ่น  ดังน้ี 
๔.๑  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๕ กก. (ชาย, หญิง) 
๔.๒  รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๔๕ กก. แต่ไม่เกิน ๔๘  กก. (ชาย, หญิง) 
๔.๓  รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๔๘ กก. แต่ไม่เกิน ๕๒  กก. (ชาย, หญิง) 
๔.๔  รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๒ กก. แต่ไม่เกิน ๕๖  กก. (ชาย, หญิง) 
๔.๕  รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๖ กก. แต่ไม่เกิน ๖๐  กก. (ชาย, หญิง) 
๔.๖  รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๐ กก. แต่ไม่เกิน ๖๕  กก. (ชาย, หญิง) 
๔.๗  รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๕ กก. แต่ไม่เกิน ๗๐  กก. (ชาย, หญิง) 
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ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา  ว่าด้วย

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘   
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
นักกีฬาแต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๔ คน โดยแบ่งออกเป็น

ประเภทบุคคลชายไม่เกิน ๗ คน และบุคคลหญิงไม่เกิน ๗ คน ซึ่งนักกีฬามีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงคนละ  
๑ รุ่นน้ าหนักเท่าน้ันและไม่สามารถเล่ือนรุ่นน้ าหนักของการแข่งขันได้ 

๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย  
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน  ๑  คน 
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย จ านวน  ๑  คน 
(๓) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ านวน  ๑  คน 

ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต

และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต  จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

๗.๒ จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
๗.๓ การตรวจร่างกายและการช่ังน้ าหนักเข้ารุ่น ก าหนดให้มีการตรวจร่างกายและช่ัง

น้ าหนักเข้ารุ่นก่อนการแข่งขัน ๑ วันซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 
๗.๔ การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน จะท าการจับสลากและแบ่งสายการแข่งขัน ในการ

ประชุมผู้จัดการทีม หลังจากเสร็จสิ้นจากการตรวจร่างกายและการช่ังน้ าหนักเข้ารุ่นแข่งขัน 
๗.๕ การประชุมผู้จัดการทีม ทุกทีมต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีม          

โดยข้อตกลงใดๆ ให้ก าหนดไว้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละครั้งที่ท าการแข่งขัน เพื่อให้การจัดการแข่งขันด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  

๗.๖ จ านวนยก ก าหนดให้ท าการแข่งขัน ๒ ใน ๓ ยก  
๗.๗ การหาผู้ชนะนักกีฬาฝ่ายใดสามารถชนะคู่แข่งขันได้ ๒ ยก ก่อน เป็นฝ่ายชนะ ในรอบน้ันๆ 
๗.๘ กรณี นักกีฬาชนะฝ่ายละหน่ึงยก หรือมีการเสมอ ๑ ยก ภายในการแข่งขัน                  

๒ ยก แรกให้มีการแข่งขันในยกที่ ๓ ต่อไปและให้ส้ินสุดการแข่งขันใน ๓ ยก เท่าน้ัน 
๗.๙ กรณีนักกีฬาเสมอกันให้หาผู้ชนะตามกติกาการแข่งขัน 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินกีฬาวูซูประลองยุทธอย่างเคร่งครัด 
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี          

และปฏิบัติตามระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธอย่างเคร่งครัด 
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๘.๓ ในกรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษา 
ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ ให้
พิ จารณาเป็นไปตามหมวดที่  ๙  ข้อ ๓๐  แห่ งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่ งขันกีฬา  
สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘   

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ นักกีฬา ต้องสวมใส่ชุดแข่งขันให้ถูกต้องตามฝ่ายแดงและฝ่ายด า โดยก าหนดเป็นเส้ือ

กล้ามและกางเกงกีฬาขาส้ันและให้สีตรงกัน 
๙.๒ นักกีฬาต้องเตรียม กระจับ และฟันยาง มาใช้เป็นการส่วนตัวในการแข่งขัน  
๙.๓ ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องป้องกัน เส้ือเกราะ เฮคการ์ด และนวม 

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนด 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬากีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงนิประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  

ข้อ ๑๔ การลงโทษ 
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเท ศไทย                 
ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ีและเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

   
ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 

         
 

                       (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 
                       รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 

                       ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 
                      กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 

 
 


