
 
ระเบียบการแข่งขันยูโด 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 
ณ จังหวัดระนอง 

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

1. สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     นายกสมาคม       นายหัสบดินทร์  โรจนชีวะ 
     เลขาธิการ           นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์ 
     สถานท่ีติดต่อ       286  การกีฬาแห่งประเทศไทย  E230  สนามราชมังคลากีฬาสถาน 
                   หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
                             โทรศัพท์ 0-2369-2187 โทรสาร  0-236915-14 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     ประธานฝ่ายยูโดของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   ประธานกรรมการ 
     ผู้แทนสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ                       รองประธานกรรมการ 
     ผู้แทนจัดการทีม หรือผู้แทนจังหวัดๆ ละ 1 คน                       กรรมการ 
     บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง            กรรมการ 
     บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง                กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
   3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ   ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ    กรรมการ 
ผู้แทนสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ   กรรมการ 
ผู้แทนกองนิติการ     กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ   กรรมการและเลขานุการ 

  หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
   ผู้แทนสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ              ประธานกรรมการ 
   ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ  รองประธานกรรมการ 
       ประธานฝ่ายยูโดของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   กรรมการ 
   ประธานผู้ตัดสินสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ  กรรมการ 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทนของแต่ละจังหวัด 
           ท่ีส่งเข้าแข่งขันจังหวัดละ 1 คน (ยกเว้นคู่กรณี)                กรรมการ 
        ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย            กรรมการ 
 

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550    
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์ยูโดนานาชาติ ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) 

 



 

5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน 
 5.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 

5.2 นักกีฬาคาดสายสีระดับช้ันขึ้นท าการแข่งขัน ต้องได้รับคุณวุฒิจากทางสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ และ
สามารถท่ีจะให้การตรวจสอบได้ 

5.3 นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี  โดยนับต้ังแต่ปีท่ีเกิดถึงปีท่ีเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้น 
5.4 ห้ามนักกีฬาลงท าการแข่งขันในชนิด และประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า 1 ชนิดกีฬา ตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

6. ประเภทการแข่งขัน 
6.1  ประเภทบุคคลชาย       9 รุ่น    
6.2  ประเภทบุคคลหญิง       9 รุ่น  
6.3  ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-No-Kata)   1 รายการ   
6.4  ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)   1 รายการ  
6.5  ประเภททีมชาย 3 คน    2 ทีม  
6.6  ประเภททีมหญิง 3 คน     2 ทีม 

7.  การแบ่งรุ่นนักกีฬายูโด 
7.1 ประเภทบุคคลชาย มี 9 รุ่น 

  -รุ่น – 45 กก. รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 45 กก. 
  -รุ่น – 50 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. 
  -รุ่น – 55 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. 
 -รุ่น – 60 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. 
 -รุ่น – 66 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. 
 -รุ่น – 73 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. 
 -รุ่น – 81 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก.  
 -รุ่น – 90 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก.  
 -รุ่น + 90 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป 

7.2   ประเภทบุคคลหญิง มี 9 รุ่น 
 -รุ่น – 38 กก. รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 38 กก. 
 -รุ่น – 42 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. 
 -รุ่น – 45 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. 
 -รุ่น – 48 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. 
 -รุ่น – 52 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. 
 -รุ่น – 57 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. 
 -รุ่น – 63 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. 
 -รุ่น – 70 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. 
 -รุ่น + 70 กก. รุ่นน้ าหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป 
      7.3  ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน มี 2 รายการ  
             7.3.1 Nage-No-Kata - ชาย 
             7.3.2 Ju-No-Kata     - หญิง 



 
      7.4  ประเภททีม 3 คน  มี 4 ทีม  
             7.4.1  ทีมชาย 3 คน มี 2 ทีม ประกอบด้วย 
  7.4.1.1  ทีมท่ี 1 ทีมชาย A  (แบ่งตามรุ่นน้ าหนัก) ดังนี้ 

- นักกีฬาคนท่ี 1 (มือ1)  น้ าหนักไม่เกิน   50  กก.  
- นักกีฬาคนท่ี 2 (มือ2) น้ าหนักเกิน   50 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. 
- นักกีฬาคนท่ี 3 (มือ3) น้ าหนักเกิน   60 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. 

7.4.1.2 ทีมท่ี 2  ทีมชาย B (แบ่งตามรุ่นน้ าหนัก) ดังนี ้
- นักกีฬาคนท่ี 1 (มือ1)  น้ าหนักเกิน   70 กก. แต่ไม่เกิน  80 กก. 
- นักกีฬาคนท่ี 2 (มือ2) น้ าหนักเกิน   80 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. 
- นักกีฬาคนท่ี 3 (มือ3) น้ าหนักเกิน  90 กก.ขึ้นไป  

            7.4.2  ทีมหญิง 3 คน มี 2 ทีม  ประกอบด้วย 
7.4.2.1  ทีมท่ี 1 ทีมหญิง A  (แบ่งตามรุ่นน้ าหนัก ) ดังนี ้

- นักกีฬาคนท่ี 1 (มือ1)  น้ าหนักไม่เกิน   42  กก.  
- นักกีฬาคนท่ี 2 (มือ2) น้ าหนักเกิน   42 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. 
- นักกีฬาคนท่ี 3 (มือ3) น้ าหนักเกิน   48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. 

7.4.2.2  ทีมท่ี 2  ทีมหญิง B (แบ่งตามรุ่นน้ าหนัก) ดังนี้ 
- นักกีฬาคนท่ี 1 (มือ1) น้ าหนักเกิน   52 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. 
- นักกีฬาคนท่ี 2 (มือ2) น้ าหนักเกิน   63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. 
- นักกีฬาคนท่ี 3 (มือ3) น้ าหนักเกิน   70 กก.ขึ้นไป  

 

8.  หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จากระดับภาค 5 ภาค  
 8.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา 
 8.1.1 ระดับภาค  

          8.1.1.1  ประเภทต่อสู้ 
           แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาชาย  9 รุ่น/(9 คน) หญิง  9 รุ่น/(9 คน) เข้าร่วมแข่งขัน         

                       คัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น กรณีภาคใด มีนักกีฬาเข้าร่วมการ    
                       แข่งขันไม่ถึง 4 คน / รุ่น หากไม่มีการจัดการประรองในรุ่นนั้นๆ นกักีฬาจะต้องมาท า     
                       การช่ังน้ าหนักเข้ารุ่นตามก าหนดการคัดเลือกภาค 

          8.1.1.2  ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน 
             แต่ละจังหวัดส่งนักกีฬาชาย 1 คู่ (ชาย 2 คน)  เข้าร่วมแข่งขัน Nage-No-Kata    

                      นักกีฬาหญิง 1 คู่ (หญิง 2 คน)  เข้าร่วมการแข่งขัน Ju-No-Kata เข้าร่วมการคัดเลือกตัว 
       หมายเหตุ ห้ามน านักกีฬาประเภทต่อสู้ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งนี้ ลงแข่งขันประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน 
                   8.1.1.3 ประเภททีมชาย และทีมหญิง ไม่มีการคัดเลือกในระดับภาค 
     8.1.2 ระดับชาติ   

         8.1.2.1 ประเภทต่อสู้ ให้ส่งนกักฬีาได้ภาคละไม่เกนิ 3 คน/รุ่น   รวมเป็น 15 คน/รุ่น/ภาค ดังนี ้
     - ภาค 1   นักกีฬา   3  คน/รุ่น 
     - ภาค 2   นักกีฬา   3  คน/รุ่น 
     - ภาค 3   นักกีฬา   3  คน/รุ่น 
     - ภาค 4   นักกีฬา   3  คน/รุ่น 
     - ภาค 5   นักกีฬา   3  คน/รุ่น 

                                และนักกีฬาเข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น  



 
                    8.1.2.2 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ให้ส่งนักกีฬาได้ ภาคละ 4  คู่ (ชาย 2 คู่ หญิง 2 คู่ )  

           - ภาค 1   นักกีฬา   4 คู่ ( ชาย 2 คู่ หญิง 2 คู่ ) 
     - ภาค 2   นักกีฬา   4  คู่ ( ชาย 2 คู่ หญิง 2 คู่ ) 
     - ภาค 3   นักกีฬา   4  คู่ ( ชาย 2 คู่ หญิง 2 คู่ ) 
     - ภาค 4   นักกีฬา   4  คู่ ( ชาย 2 คู่ หญิง 2 คู่ ) 
     - ภาค 5   นักกีฬา   4  คู่ ( ชาย 2 คู่ หญิง 2 คู่ ) 

8.1.2.3  ประเภททีมชาย และทีมหญิง (ไม่มีการคัดเลือกในระดับภาค) โดยให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือ
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจังหวัดละ 4 ทีม (ทีมชาย 2 ทีม และทีมหญิง 2 ทีม) โดยใช้นักกีฬาท่ีแข่งขัน
ประเภทต่อสู้บุคคล ท่ีผ่านการคัดเลือกในระดับภาค เท่านั้น มาลงท าการแข่งขัน ประเภททีม ตามรุ่น
น้ าหนักท่ีก าหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันประเภททีม การส่งรายช่ือนักกีฬาแข่งขันประเภททีมให้แต่ละ
จังหวัดพิจารณานักกีฬา และส่งรายช่ือก่อนวันแข่งขัน 1 วัน ในระดับชาติ และต้องส่งนักกีฬาไม่น้อยกว่า 
2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ทีม 

    8.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ควบคุมทีม 
   8.2.1 ในระดับจังหวัดท่ีจะส่งนักกีฬาร่วมการคัดภาคใช้อัตราส่วนนักกีฬา : ผู้ฝึกสอนทีม (6: 1) 
   รวมไม่เกิน 3 คน โดยแบ่งเป็น 
   - ผู้จัดการทีม    1  คน 
   - ผู้ฝึกสอนทีมชาย และทีมหญิง รวม  2  คน 
  8.2.2 ในระดับภาค ใช้อัตราส่วนนักกีฬา : ผู้ฝึกสอนทีม (6: 1) รวมไม่เกิน 12 คน (จังหวัดละไม่เกิน 3 คน) 
   - ผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ นักกีฬา 1 - 6 คน  
   - ผู้ฝึกสอน 2 คน ต่อ นักกีฬา 7 – 12 คน 
   - ผู้ฝึกสอน 3 คน ต่อ นักกีฬา 13 คน ขึ้นไป 
   ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ กกท. 
  

9. วิธีการจัดการแข่งขัน 
     9.1   ใช้วิธีการจัดการแข่งขันแบบซิงเกิ้ล เรเปอชาร์จ 
    9.2  ก าหนดการประชุม และจับฉลากแบ่งสายก่อนการแข่งขัน 1 วัน หรือวันท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย  
           ก าหนดจัดประชุมผู้จัดการทีม 
     9.3  เวลาการแข่งขัน 

- ชาย  ทุกรอบทุกยก ยกละ 5  นาที 
-  หญิง  ทุกรอบทุกยก ยกละ 4 นาที 

     9.4   ก าหนดให้เมื่อเวลาการแข่งขันหมดลง นักกีฬาท้ัง 2 ฝ่ายไม่มีคะแนนหรือมีผลคะแนน เท่ากันจะต้องตัดสินด้วย 
            ระบบโกลเด้นสกอร์ ( Golden Score Rule )  

9.5 ผลการแข่งขันยูโดให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์ยูโดนานาชาติ ฉบับแก้ไขปรับปรุงป ีพ.ศ.2557 
(ค.ศ. 2014) 

    9.6   การจัดการแข่งขันประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน 
 9.6.1  Nage-No-Kata   5  ชุด 
 9.6.2  Ju-No-Kata 3  ชุด 
 ใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบ แบ่งออกเป็นสองสาย A และ B คู่ท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี 2 ของท้ัง 2 สาย จะได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 (เหรียญทองแดง) ส่วนคู่ท่ีมีคะแนนเป็นท่ี 1 ในสาย A และ B จะท าการแข่งขันกันในรอบ 
ชิงชนะเลิศต่อไป  
 



 
    9.7  การจัดการแข่งขันประเภททีมชาย และทีมหญิง 

9.7.1 ใช้วิธีการจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
9.7.2  ก าหนดการประชุม และจับฉลากแบ่งสาย 1 วัน ก่อนการแข่งขันประเภททีม ( ซึ่งจะท าการแข่งขันในวัน 
        สุดท้าย) 
9.7.3 เวลาในการแข่งขัน ยกละ 3 นาที 
9.7.4 ในการแข่งขันแต่ละคู่ ก าหนดให้เมื่อเวลาการแข่งขันหมดลง นักกีฬาท้ัง 2 ฝ่ายไม่มีคะแนนหรือมีผลคะแนน  
       เท่ากันจะต้องตัดสินด้วยระบบโกลเด้นสกอร์ ( Golden Score Rule )  
 

10   ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
      10.1 การชั่งน้้าหนัก 

   10.1.1   การช่ังจะท าการช่ังน้ าหนัก ต้ังแต่เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. ก่อนวันท่ีนักกีฬาจะท าการแข่งขัน 1 วัน  
              โดยนักกีฬาจะต้องน าบัตรประจ าตัวนักกีฬามาแสดงด้วย นักกีฬาท่ีมาช่ังน้ าหนักไม่ทันหรือช่ังน้ าหนักไม่ผ่าน    
         ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน     

             10.1.2  เครื่องช่ังน้ าหนักมี 3 เครื่อง  เครื่องหนึ่งจะอยู่ด้านนอกห้องช่ังน้ าหนักใช้ทดสอบน้ าหนักเวลา 15.00 น.  
                          และอีกสองเครื่องใช้ช่ังน้ าหนักนักกีฬาอย่างเป็นทางการในห้องช่ังน้ าหนักชายและหญิง ห้องละหนึง่เครื่อง 
                10.1.3  ในการขึ้นช่ังน้ าหนักให้นักกีฬาชายใส่กางเกงช้ันในตัวเดียว นักกีฬาหญิงใส่กางเกงขาส้ัน และเส้ือยืดคอกลม  
                       แขนส้ัน นักกีฬาจะขึ้นช่ังน้ าหนักอย่างเป็นทางการได้เพียงครัง้เดียวโดยไม่มีการถอดหรือสวมใส่ชุดเพื่อให้ 
                         ได้น้ าหนักตามพิกัดท้ังชายและหญิง และให้ถอดเครื่องประดับต่างๆก่อนเข้าท าการช่ังน้ าหนัก  
               10.1.4 คณะกรรมการช่ังน้ าหนักประกอบด้วย คณะกรรมการจากสมาคมยูโดฯ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันยูโด  
                        ของจังหวัด 
              10.1.5 กรรมการสักขีพยานประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนทีมยูโด ภาคละ 1 คน ซึ่งจะ  
                           หมุนเวียนจากท้ัง 5 ภาค  ท้ังนี้อยู่ในความควบคุมของสมาคมยูโดฯ 
      10.2  ให้ผู้ควบคุมทีม หรือผู้ฝึกสอนน านักกีฬามาท าการตรวจวัดชุดแข่งขัน และแลกสายแบ่งฝ่ายก่อนถึงการแข่งขัน  3 คู่  
             และเมื่อแลกสายมาแล้ว นักกีฬาจะต้องนั่งประจ าท่ีนักกีฬาท่ีจัดไว้ให้ทุกครั้ง จะต้องมีผู้ฝึกสอนนั่งประจ าท่ีผู้ฝึกสอน 
               ท่ีจัดไว้ทุกครั้ง ท่ีนักกีฬาในทีมลงท าการแข่งขัน 
     10.3  ผู้ฝึกสอนท่ีนั่งประจ าท่ีข้างสนามจะต้องแต่งกายสุภาพ หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์ม 
     10.4  การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จัดการทีม หรือผู้แทนของแต่ละทีมเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยทีมละ 1 คน 
             หากจังหวัดใดไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ กกท. ไม่   
             อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้ 
             การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
 

11. การแต่งกายของนักกีฬา 
       11.1 เมื่อนักกีฬาผ่านการช่ังน้ าหนักแล้ว ให้น าชุดแข่งขันมาให้กรรมการสมาคมยูโดฯ ตรวจสอบท่ีโต๊ะรายงานตัว ใน  
             วันท่ีท าการแข่งขัน โดยนักกีฬาจะต้องสวมชุดยูโดตามสีฝ่ายท่ีจะลงท าการแข่งขันเท่านั้น (ฝ่ายขาวใช้ชุดยูโดสีขาว   
              ฝ่ายน้ าเงินใช้ชุดยูโดสีน้ าเงิน) ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบจะต้องเปล่ียนชุดใหม่ ให้เรียบร้อยตามท่ีระบุไว้ในกติกา 
              การแข่งขัน จึงจะสามารถลงท าการแข่งขันได้ นักกีฬาหญิงให้ใส่เส้ือยืดคอกลมแขนส้ันสีขาวไม่มีลวดลายไว้  
             ช้ันใน ห้ามใส่เส้ือยืดสีอื่น 
       11.2 จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะต้องเตรียมชุดยูโดแข่งขันส ารองไว้ กรณีชุดยูโดฉีกขาด ระหว่างการแข่งขันหรือ 
             กรณีท่ีฝ่ายเทคนิคของสมาคมยูโดฯ  เห็นสมควรให้ใช้ชุดยูโดดังกล่าว โดยจัดเตรียมไว้จ านวน 12 ชุด เป็นชุด 
             เบอร์ 1 , 2 , 2.5 , 3 ,3.5 และ 4 (เบอร์ละ 2 ชุด สีขาว 1 ชุด สีน้ าเงิน 1 ชุด ) 
 



 
       11.3 ชุดยูโดต้องได้รับมาตรฐานตามสหพันธ์ยูโดนานาชาติ (IJF) ก าหนดไว้ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคม 
              ยูโดแห่งประทศไทยฯ   
       11.4 ชุดยูโดต้องไม่ถูกแก้ไขหรือดัดแปลงสภาพของชุดยูโด ท่ีเอาเปรียบคู่แข่งขันในทุกส่วนถือเป็นความผิดร้ายแรง   
             จะถูกคณะกรรมกราตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

12. มารยาทของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาท่ีดีและต้องปฏิบัติตามกติกาการ
แข่งขันทุกประการ  หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อกติกาการ แข่งขัน คณะกรรมการอ านวยการ
แข่งขันจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี    

  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนซึ่งนั่งประจ าท่ีข้างสนามขณะท่ีนักกีฬาลงท าการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนจะสามารถ 
ให้ค าแนะน าแก่นักกีฬาเฉพาะในเวลาท่ีผู้ตัดสินส่ังหยุดเท่านั้น  หากผู้ฝึกสอนแสดงกริยาไม่สุภาพ หรือส่งเสียงดังโดย 
ไม่มีเหตุอันควร จะถูกผู้ตัดสินจะเตือน 1 ครั้ง หากไม่เช่ือฟังผู้ตัดสินมีสิทธิเชิญออกนอกสนามแข่งขัน และไม่สามารถ 
นั่งประจ าท่ีข้างสนามขณะท่ีนักกีฬาลงท าการแข่งขันได้ในตลอดท้ังวันท่ีถูกเชิญออกนอกสนาม  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

13. การประท้วง   
       การตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะไม่มีการประท้วงด้านการตัดสิน      
 อนึ่ง  เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชน   
      แห่งชาติ พ.ศ.2550 
 

14.  คณะกรรมการผู้ตัดสิน และ คณะกรรมการเทคนิค 
 14.1  ผู้แทนสมาคม       1 คน  

      14.2  วิทยากร       2     คน 
 14.3  กรรมการผู้ตัดสิน  (จ านวน 1 สนาม)           24 คน 
 14.4 กรรมการประกาศเรียกนักกีฬา         2     คน 

      14.5  กรรมการจับเวลาการแข่งขัน      2     คน 
      14.6  กรรมการจับเวลาล็อค        2     คน 
      14.7  กรรมการสกอร์บอร์ดมือ       2    คน 
      14.8  กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน     4    คน 
      14.9  กรรมการรับรายงานตัวและแลกสาย    6 คน 
      14.10  กรรมการเดินสะพานสายจัดคู่แข่งขัน    2 คน 
      14.11  กรรมการช่ังน้ าหนัก      6    คน 
      14.12  เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารในการแข่งขัน    6    คน 
      14.13  เจ้าหน้าท่ีตรวจชุดและวัดชุดแข่งขัน    2    คน 
      14.14  เจ้าหน้าท่ีประสานงาน     1    คน 
      14.15  เจ้าหน้าท่ีเช็ดเบาะ      2    คน  
 

คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
  - ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตัดสินท่ี  
      ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง  
      ประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬา 
 
 



 
 
  - การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
        หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่โปร่งใส    
       หรือยุติธรรมของการตัดสิน  
 

14.  รางวัลการแข่งขัน 
       ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติ ไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คือ 
             รางวัลท่ี  1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร 
             รางวัลท่ี  2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร 
             รางวัลท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองร่วมกนั) 

รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล และประกาศนียบัตร 

       หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                      ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 

15. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
 1. เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
 2. เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นท่ีสูง  
 3. เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 4. เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 5. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
 1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ฝึกสอน 
             ในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
 2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากท่ีสุดถ้าเหรียญทอง 
            เท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามล าดับ  
 3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 4. อื่น ๆ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  

 

16. ก้าหนดจ้านวนรายการแข่งขัน และจ้านวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด ดังนี้ 
 - รายการท่ีแข่งขัน จ านวน.........24.........รายการ 
 - เหรียญชุบทอง  จ านวน......34........เหรียญ ประกาศนียบัตร.......34.....ใบ 
 - เหรียญชุบเงิน  จ านวน.......34.......เหรียญ ประกาศนียบัตร........34....ใบ 
 - เหรียญชุบทองแดง จ านวน.......68.......เหรียญ ประกาศนียบัตร........68....ใบ 
 
17. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 - ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การ
แข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับ
บุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  
 



 
 
 - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
   1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
   2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. ไม่เกินจ านวน 1 แถว 
 

18. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุด แข่งขัน หรือแต่งกายด้วย 
              ชุดวอร์มท้ังชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 
19. ก้าหนดการแข่งขัน      ระหว่างวันที่ …………..มีนาคม  2560  ท้าการแข่งขัน 5 วัน 

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



ก้าหนดการแข่งขันยูโด 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งท่ี 33 (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

 ณ จังหวัดระนอง 
************************* 

วันที่     มีนาคม  2560  
      เวลา  10.00  - 17.00 น.  -   อบรมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ 
 

วันที่     มีนาคม  2560   
         เวลา  10.00  - 11.00 น.  -   ประชุมผู้จัดการทีม 

เวลา  11.00  - 12.00 น.  -   จับฉลากแบ่งสาย  
 เวลา  13.00  - 15.00 น.  -   ประชุมผู้ตัดสิน 
     เวลา  16.00  - 17.00 น.  -   ช่ังน้ าหนัก ( ชาย ) รุ่น –45 กก.     
                      ( หญิง ) รุ่น –38 กก. 
 

วันที่    มีนาคม  2560   
 เวลา  10.00  - 12.00 น.   -   เริ่มท าการแข่งขัน ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน 
 เวลา  13.00  - 16.00 น.   -    แข่งขันประเภทบุคคล 

  -   รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 45 กก. (ชาย) 
  -    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 38 กก. (หญิง) 

  เวลา  16.00  - 17.00 น.          -   ช่ังน้ าหนัก (ชาย) รุ่น - 50 กก.,รุ่น  - 55 กก.,รุ่น - 60 กก.  
                      (หญิง) รุ่น -42 กก.,รุ่น - 45 กก. 

 

วันที่    มีนาคม  2560  
    เวลา  10.00 –17.00  น.  -  เริ่มท าการแข่งขัน 
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน    45  กก.  ถึง  50  กก. (ชาย) 

- รุ่นน้ าหนกัเกิน    50 กก.  ถึง  55  กก. (ชาย) 
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน    55  กก.  ถึง  60  กก. (ชาย) 
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน    38  กก.  ถึง  42  กก. (หญิง)    
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน    42  กก.  ถึง  45  กก. (หญิง)              
  เวลา  16.00 – 17.00 น.       -  ช่ังน้ าหนัก (ชาย) รุ่น - 66 กก.,รุ่น -73 กก. 
                               (หญิง)รุ่น - 48 กก.,รุ่น 52 กก.,รุ่น -57 กก.   
 

วันที่    มีนาคม  2560   
       เวลา  10.00 –17.00  น. - เริ่มท าการแข่งขัน 
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน  60  กก.  ถึง  66 กก. (ชาย) 
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน    66  กก.  ถึง 73  กก. (ชาย)  
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน    45  กก.  ถึง  48  กก. (หญิง)  
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน    48  กก.  ถึง  52  กก. (หญิง)  
     - รุ่นน้ าหนกัเกิน    52  กก.  ถึง  57  กก. (หญิง) 

เวลา  16.00 – 17.00 น.  -  ช่ังน้ าหนัก (ชาย) รุ่น -81 กก.,รุ่น -90 กก.,รุน่ +90  กก. 
                          (หญิง) รุ่น - 63 กก.,รุ่น – 70 กก.,รุ่น +70 กก. 



 
 
วันที่    มีนาคม  2560   
  เวลา  10.00 –17.00  น.  -  เริ่มท าการแข่งขัน 
      -  รุ่นน้ าหนักเกิน   73  กก.  ถึง  81  กก. (ชาย) 
      -  รุ่นน้ าหนักเกิน   81  กก.  ถึง  90  กก. (ชาย) 
      -  รุ่นน้ าหนักเกนิ   90  กก.  ขึ้นไป (ชาย) 
      -  รุ่นน้ าหนักเกนิ   57  กก.  ถึง  63  กก. (หญิง) 
      -  รุ่นน้ าหนักเกนิ   63  กก.  ถึง  70  กก. (หญิง) 

    -  รุ่นน้ าหนักเกนิ   70 กก.  ขึ้นไป (หญิง)  
เวลา  16.00 – 17.00 น.  -  ช่ังน้ าหนักประเภททีม (ชาย) และประเภททีม (หญิง)  
เวลา  17.00 – 18.00 น.  - ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภททีม (ชาย) และประเภททีม (หญิง)

  
 

วันที่    มีนาคม  2560     
         เวลา  10.00  –  17.00  น. -   เริ่มท าการแข่งขันประเภททีม (ชาย) และประเภททีม (หญิง) 
 

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

 
 

 


