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กําหนดวันแขง่ขัน กีฬาเทควันโด 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2556 “เมืองแพร่เกมส”์  

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพนัธ์ 2556 
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ 2 วิทยาลัยเทคนคิแพร่  จังหวัดแพร่ 

.......................................... 

  วันที่  28  มกราคม  2556 
  10.00 – 12.00 น.    ประชุมผู้จัดการทีมทั้ง 10 เขต จัดสาย /จับสลาก/ทุกรุ่น  
           ณ อาคารอเนกประสงค์ ช้ัน 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่   
  13.00 น.      ประชุมเจ้าหน้าที่เทคนิค 
  13.00 – 15.00 น.      ตรวจร่างกายและช่ังนํ้าหนัก รุ่นฟินเวท, รุ่นฟลายเวท  
            -  ชาย  45 กก.,  48 กก. 
            -  หญิง 42 กก.,  44 กก. 
 วันที่  29  มกราคม  2556 
   09.00 น. เป็นต้นไป    - พิธีเปิดการแข่งขัน 
            - แข่งขัน ชาย  45 กก.และ 48 กก. /หญิง 42 กก., 44 กก.     
   13.00 - 15.00 น.      ตรวจร่างกายและช่ังนํ้าหนัก รุ่นแบนต้ัมเวท, รุ่นเฟเธอเวท 
            -  ชาย  51 กก.,  55 กก. 
            -  หญิง 46 กก.,  49 กก. 
      วันที่  30  มกราคม  2556 
   09.00 น. เป็นต้นไป   แข่งขัน ชาย  51 กก., 55 กก./หญิง 46 กก., 49 กก.     
   13.00 - 15.00 น.      ตรวจร่างกายและช่างนํ้าหนัก รุ่นไลท์เวท, รุ่นเวลเตอร์เวท 
            -  ชาย  59 กก.,  63 กก. 
            -  หญิง 52 กก.,  55 กก. 
      วันที่  31  มกราคม  2556 
   09.00 น. เป็นต้นไป    แข่งขัน ชาย  59 กก., 63 กก./หญิง 52 กก., 55 กก.     
   13.00 - 15.00 น.      ตรวจร่างกายและช่างนํ้าหนัก รุ่นไลท์มิดเด้ิลเวท, รุ่นมิดเด้ิลเวท  
            -  ชาย  68 กก.,  73 กก. 
            -  หญิง 59 กก.,  63 กก. 
  
        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
   09.00 น. เป็นต้นไป    แข่งขันชาย  68 กก., 73 กก./หญิง 59 กก., 63 กก.     
 

************************** 
 
หมายเหต ุ  - เกราะไฟฟ้าป้องกันตัวใช้ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่จัดให้ ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ใช้ของส่วนตัว 

  -โปรแกรมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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