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กําหนดการแข่งขันกีฬายูโด 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ  ครั้งที่  34 ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์ 

ระหว่างวันที่  29 – 31 มกราคม  2556 
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 25  จังหวัดแพร ่

.......................................... 
     วันและเวลา         กิจกรรม         สถานที่ 

วันที่  28 มกราคม 2556  
10.00 น.      ประชุมผู้จัดการทีมที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 
15 .00น.  – 16.00 น.  ตรวจร่างกาย ช่ังนํ้าหนักนักกีฬาที่จะแข่งวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2556 

รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 50  ก.ก. ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 55  ก.ก. ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 42  ก.ก. หญิง 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 45  ก.ก. หญิง 

 วันที่  29 มกราคม 2556  
     09.00 น.      พิธีเปิดการแข่งขัน (นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกเขตการศึกษาเข้าร่วม) 

09.30 น.      เร่ิมการแข่งขันรอบแรก 
        ท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA 

รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 50  ก.ก. ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 55  ก.ก. ชาย 
ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA  
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 42  ก.ก. หญิง 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 45  ก.ก. หญิง 

14 .30 น.      รอบก่อนรองชนะเลิศ 
15 .00 น.  – 16.00 น.  ตรวจร่างกายและช่ังนํ้าหนักนักกีฬา 

ที่จะแข่งวันที่ 30 มกราคม 2556 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 60  ก.ก.ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 66  ก.ก.ชาย 

        รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 73  ก.ก.ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 48  ก.ก.หญิง 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 52  ก.ก.หญิง 

         รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 57  ก.ก.หญิง 
   16.00 น.     รอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบเหรียญรางวัล 
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     วันและเวลา         กิจกรรม         สถานที่ 
 

วันที่  30 มกราคม 2556  
09.00 น.     เร่ิมทําการแข่งขัน 

รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 60  ก.ก.ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 66  ก.ก.ชาย 

        รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 73  ก.ก.ชาย 
 รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 48  ก.ก.หญิง 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 52  ก.ก.หญิง 

         รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 57  ก.ก.หญิง 
14.30 น.      รอบก่อนรองชนะเลิศ 
15.00 น. – 16.00 น. ตรวจร่างกาย ช่ังนํ้าหนักนักกีฬาที่จะแข่งวันที่ 31 มกราคม 2556 

รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน   81  ก.ก. ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน   90  ก.ก. ชาย 
รุ่นนํ้าหนักมากกว่า 90  ก.ก. ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน   63  ก.ก. หญิง 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน   70  ก.ก. หญงิ 
รุ่นนํ้าหนักมากกว่า 70  ก.ก. หญิง 

      16.00 น.    รอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบเหรียญรางวัล 
วันที่  31 มกราคม 2556  

09.00 น.     เร่ิมการแข่งขันรอบแรก 
 รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน   81  ก.ก. ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน   90  ก.ก. ชาย 
รุ่นนํ้าหนักมากกว่า 90  ก.ก. ขึ้นไป  ชาย 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน   63  ก.ก. หญิง 
รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน   70  ก.ก. หญิง 
รุ่นนํ้าหนักมากกว่า 70  ก.ก. ขึ้นไป  หญิง 

13 .00 น.      รอบก่อนรองชนะเลิศ 
13 .40 น.      รอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบเหรียญรางวัล 

         พิธีปิดการแข่งขัน 
 

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

หมายเหตุ:- กําหนดการน้ีเป็นสิทธ์ิของฝ่ายจัดการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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