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ระเบยีบการแข่งขันยูโด 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
………………………………. 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ    อธิบดีกรมพลศึกษา 
     เลขานุการ      ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
  ผู้แทนกรมพลศึกษา    นายอมรทัตต์  อัคคะพู 
      สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330 

         โทร.02–2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร 02 – 2141807-8   
www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา            บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน            บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน       ผู้แทนกรมพลศึกษา 
กรรมการ                       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 

3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  3.1  ใช้ข้อบังคับ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
  3.2 กติกาการแข่งขันให้ใช้กติกาของสหพันธ์ยูโดนานาชาติ (IJF)  ซึ่งกรมพลศึกษาและสมาคมยูโด 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
4.  ประเภทการแข่งขัน 

  4.1ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย – หญิง 
4.1.1ท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA จํานวน 5 ช ุด 15 ท ่า 
4.1.2ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA จํานวน 3 ชุด 15 ท่า 

4.2ประเภทต่อสู้ ชาย – หญงิ 
4.2.1ประเภทต่อสู้ ชาย 8 รุน่นํ้าหนัก 
4.2.2ประเภทต่อสู้ หญิง 8 รุน่นํ้าหนัก 

ประเภทต่อสู้  8 รุ่นน้ําหนัก 
การแบ่งพิกัดรุ่นน้ําหนัก 

1.  ชาย 
1.1  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน     50  ก.ก. 
1.2  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  50  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  55  ก.ก. 
1.3  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  55  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  60  ก.ก. 

     1.4  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  60  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  66  ก.ก. 
     1.5  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  66  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  73  ก.ก. 
     1.6  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  73  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  81  ก.ก. 
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     1.7  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  81  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  90  ก.ก.      
     1.8  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม ขึ้นไป   

2.  หญิง 
2.1  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน      42  ก.ก. 
2.2  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  42  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  45  ก.ก. 
2.3  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  45  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  48  ก.ก. 

     2.4  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  48  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  52  ก.ก. 
     2.5  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  52  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  57  ก.ก. 
     2.6  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  57  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  63  ก.ก. 
     2.7  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า  63  ก.ก.  แต่ไม่เกิน  70  ก.ก. 
     2.8  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า     70  ก.ก.  ขึ้นไป  
5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
   5.1  นักกีฬาที่แข่งขันท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย 2 คน หญิง 2 คน /เขตการแข่งขันกีฬา สามารถแข่งขันใน
ประเภทต่อสู้ได้ 1 รุ่นนํ้าหนัก 

 5.2  นักกีฬา 1 คน เข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นนํ้าหนักเดียวเท่าน้ัน 
5.3   เจ้าหน้าที่ประจําทีม  3  คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม  1  คน ผู้ฝึกสอนชาย  1  คนและผู้ฝึกสอนหญิง  1  คน 

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  

  พ.ศ. 2553 
6.2  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีและไม่เกนิ 18 ป ี(เกดิก่อน พ.ศ. 2540และ    

ไม่เกิน พ.ศ. 2537 ) 
 7.  การดําเนินการและการจัดการแข่งขัน 
   7.1 การแข่งขันท่าทุ่มมาตรฐาน 

7.1.1 ใช้กติกาการแข่งขันท่าทุ่มมาตรฐานของสหพันธ์ยูโดเอเชีย 
7.1.2 ในกรณีทีม่ีทีมแข่งขันมากกว่า 6 ทมี แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ 
7.1.3 ทีมที่มคีะแนนมากที่สุดเป็นผูช้นะเลิศ 
7.1.4 รางวัลมี 

- ทีมชนะเลิศ     จํานวน 1 รางวัล 2 คน ประเภทชาย 2 คน ประเภทหญงิ 2 คน 
- ทีมรองชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล 2 คน ประเภทชาย 2 คน ประเภทหญิง 2 คน 
- ทีมอันดับ 3     จํานวน 1 รางวัล 2 คน ประเภทชาย 2 คน ประเภทหญงิ 2 คน 

7.2 การแข่งขันต่อสู้ 
7.2.1 ใช้การแข่งขันระบบแพ้คัดออก และ ซิงเกิล้ ริพิชาร์จ (รางวัลอันดับที่ 3  มี 2 รางวัล) 
7.2.2 บุคคลชาย/หญิง ใช้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที ทุกรอบทกุยก 
7.2.3 หากหมดเวลาการแข่งขัน ทั้งสองฝ่ายไม่มีคะแนนหรือมีคะแนนเท่ากัน ให้ต่อเวลาการ 

แข่งขันแบบ Golden Score อีก ๓ นาท ีหากยังคงไม่มีคะแนนหรือมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธียกธงเพ่ือหาผู้ชนะการ
แข่งขัน (Hante) 
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7.2.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญผู้จัดการทีมหรือผูค้วบคุมทีมร่วมประชุมและจับ 
สลากแบ่งสายการแข่งขันก่อนวันเริ่มการแข่งขัน 
        7.2.5  การตรวจร่างกายนักกีฬาก่อนวันแข่งขัน  ให้ผูค้วบคุมทีมนํานักกีฬาทุกรุ่นนํ้าหนักไป
ตรวจร่างกาย ณ สถานทีท่ี่ฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนด นักกีฬาคนใดไม่ได้ตรวจร่างกายหรือไม่ผ่านการตรวจร่างกายไม่มี
สิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน (ต้องมีบัตรประจําตัวนักกีฬา/บัตรนักเรียน/บัตรประชาชน) 

7.2.6 การช่ังนํ้าหนักนักกีฬาก่อนวันแข่งขัน จะเริม่ช่ังนํ้าหนักจากรุ่นเบาจนถึงรุ่นหนัก 
นักกีฬาคนใดทีไ่ม่สามารถทํานํ้าหนักตัวในรุ่นที่ตนมีรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขันได้ จะหมดสิทธ์ิเข้าทําการแข่งขัน หรอื
หากไม่มาช่ังนํ้าหนักตามเวลาที่กําหนด จะไม่มีสิทธ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

7.2.7 ในวันแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมจะต้องนํานักกีฬาที่จะแข่งขันมาถึงสนามแข่งขันก่อนเวลา 
อย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง นักกีฬาคนใดมาถึงสนามไม่ทันตามลําดับในกําหนดการแข่งขันถือว่านักกีฬาผู้น้ันสละสิทธ์ิ 
8  การประท้วง 

การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
  ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่าง
ไม่มีเง่ือนไขและข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น 
10.  รางวัลการแข่งขัน 
    ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา   ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2553  ข้อที่ 32 

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  การแต่งกาย 
     11.1  นักกีฬาจะต้องสวมชุดยูโดที่ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน คาดสายวิทยฐานะตามที่ตนที่ได้รับจาก
สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
      11.2  ก่อนการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวแลกสายแข่งขันและรับการตรวจวัดชุดแข่งขัน 
จากกรรมการตรวจวัดชุดก่อนถึงช่วงที่ตนแข่งขันก่อน 3 คู่ หากตรวจแล้วไม่ผ่านการตรวจผู้ควบคุมทีมต้องรับผิดชอบ
ในการจัดหาชุดที่ถูกต้องมาเปลี่ยนจนกว่าจะได้รับการรับรองว่าถูกต้องจากกรรมการ และทันต่อลําดับการแข่งขันของ
ตน 
     11.3  นักกีฬาหญิงที่ผมยาวต้องรัดผมให้แน่นพอที่จะไม่หลุดระหว่างการแข่งขัน หากที่รัดผมหลุดใน
ระหว่างการแข่งขันเกินกว่า 3 ครั้ง นักกีฬาผู้น้ันจะถูกปรับให้แพ้การแข่งขันทันที 

11.4  ห้ามไว้หนวดเครา ทรงผมต้องเหมาะสมตามสภาพนักเรียน 
    11.5  นักกีฬาต้องไม่สวมสายสร้อย สายรัดข้อมือ สายสิญจน์ หรือมีวัตถุที่เป็นโลหะติดตัวในขณะแข่งขัน 
 
 
 



- 124 - 
 

   11.6  ชุดแข่งขันที่ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน 
     11.6.1  เสื้อและกางเกงต้องเป็นสีเดียวกัน สะอาดและไม่เปียก 
     11.6.2  เสื้อยูโด สามารถมีเครื่องหมายการค้าที่มีขนาดไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร ติดไว้บริเวณ
อกเสื้อหรือแขนเสื้อบริเวณต้นแขนแห่งใดแห่งหนึ่ง 
       11.6.2.1  ต้องยาวคลุมสะโพกและคาดทับด้วยสายวิทยฐานะ 
       11.6.2.2  แขนเสื้อต้องหลวม ความกว้างวัดที่ปลายแขนเสื้อต้องไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
        11.6.2.3  ความยาวของแขนเสื้อ วัดจากข้อมือถึงปลายแขนเสื้ออยู่ระหว่าง 0 – 5 เซนติเมตร 
       11.6.2.4  สาบเสื้อที่ทับกัน วัดบริเวณเหนือสายวิทยฐานะต้องเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 
20 เซนติเมตร 
       11.6.2.5  ความหนาของปกเสื้อต้องไม่กว้างกว่า 1 เซนติเมตร ความกว้างของปกเสื้อต้อง
อยู่ระหว่าง 4 – 5 เซนติเมตร 
     11.6.3  กางเกงยูโด  สามารถมีเครื่องหมายการค้าที่มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร  
ติดไว้บริเวณสะโพก ตํ่ากว่าขอบเอวหรือเหนือปลายขากางเกง ไม่เกิน 20 เซนติเมตรแห่งใดแห่งหนึ่ง 
       11.6.3.1  ขากางเกงต้องหลวม ความกว้างวัดที่หัวเข่าและปลายขากางเกงต้องอยู่ระหว่าง  
10 – 15 เซนติเมตร 
       11.6.3.2  ความยาวของกางเกง วัดจากปลายขากางเกงถึงตาตุ่มอยู่ระหว่าง 0 – 5 เซนติเมตร 
     11.6.4  สายวิทยฐานะ 
       11.6.4.1  ความหนาของสายวิทยฐานะต้องอยู่ระหว่าง 4 – 5 มิลลิเมตร 
       11.6.4.2  ความกว้างของสายวิทยฐานะต้องไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
       11.6.4.3  เมื่อพันสายสองรอบและผูกเป็นปมถูกต้องตามระเบียบและดึงแน่นพอความยาว 
ของสายที่เหลือต้องมีความยาวระหว่าง 20 – 30 เซนติเมตร 
     11.6.5  นักกีฬาหญิงต้องสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว มีความยาวคลุมสะโพกและสอดไว้ภายในกางเกง  
เสื้อยืดสามารถมีตราสินค้าได้แต่มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 20 ตารางเซนติเมตร 
     11.6.6  ป้ายหลังเสื้อ ต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 30×30 เซนติเมตร ติดกลางหลังตํ่าลงมาจากปกเสื้อ
ด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 

 
 

********************************** 
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