
 

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬายูโด  
โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปี 2565  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬายูโด โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดชลบุรี 
2565 ”  
 ข้อ 2  ระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน 

2.1 ให้ใช้ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬายูโด  โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดชลบุรี  2565    
  2.2  ให้อ้างอิงกติกาการแข่งขันกีฬายูโดของสหพันธ์ยูโดนานาชาติ  และสมาคมกีฬา
ยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ข้อ 3  ประเภทการแข่งขัน 
                  3.1    ประเภทบุคคล    ชาย – หญิง    ประกอบด้วย 
         3.1.1   รุ่นอายไุม่เกิน  14  ปี  (เกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2551 ข้ึนไป ) 
   -  ประเภทบุคคลชาย    7   รุ่น 
   -  ประเภทบุคคลหญิง  7   รุ่น 
         3.1.2   รุ่นอายไุม่เกิน  18  ป ี  (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2547- 2550) 
   -  ประเภทบุคคลชาย    7    รุ่น 
    -  ประเภทบุคคลหญิง  7   รุ่น 
         3.1.3   รุ่นอาย ุ๑๘ ปข้ึีนไป  (เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 ลงไป)  
   -  ประเภทบุคคลชาย   7  รุ่น 
   -  ประเภทบุคคลหญิง  7  รุ่น  
 3.2  การแบ่งพิกัดรุ่นน้ าหนัก   
     3.2.1  ประเภทบุคคล ชาย รุ่นอายไุม่เกิน  14 ปี จ านวน 7 รุ่น ดังนี้ 
   1. รุ่นน้ าหนักไมเ่กิน   38    กิโลกรัม 
   2. รุ่นน้ าหนักเกิน    38   กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  45  กิโลกรัม 
   3. รุ่นน้ าหนักเกิน    45   กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  50  กิโลกรัม 
   4. รุ่นน้ าหนักเกิน    50   กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  55  กิโลกรัม 
   5. รุ่นน้ าหนักเกิน    55   กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  60  กิโลกรัม 
   6. รุ่นน้ าหนักเกิน    60   กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  66  กิโลกรัม 
   7. รุ่นน้ าหนักมากกว่า  66  กิโลกรัม 
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    3.2.2  ประเภทบุคคล หญิง รุ่นอายุ  14  ปี จ านวน  7  รุ่น ดงันี ้
   1. รุ่นน้ าหนักไม่เกิน    34   กิโลกรัม 
   2. รุ่นน้ าหนักเกิน    34  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  38   กิโลกรัม 
   3. รุ่นน้ าหนักเกิน    38  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  42   กิโลกรัม 
   4. รุ่นน้ าหนักเกิน    42  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  48   กิโลกรัม 
   5. รุ่นน้ าหนักเกิน    48  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  52  กิโลกรัม 
   6. รุ่นน้ าหนักเกิน    52  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน  57   กิโลกรัม 
   7. รุ่นน้ าหนักมากกว่า  57  กิโลกรัม 
   3.2.3  ประเภทบุคคล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จ านวน  7  รุ่น  ดังนี้ 
   1. รุ่นน้ าหนักเกิน    50  กิโลกรัม 
   2. รุ่นน้ าหนักเกิน    50  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   55  กิโลกรัม 
   3. รุ่นน้ าหนักเกิน    55  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   60  กิโลกรัม 
   4. รุ่นน้ าหนักเกิน    60  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   66  กิโลกรัม 
   5. รุ่นน้ าหนักเกิน    66  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   73   กิโลกรัม 
   6. รุ่นน้ าหนักเกิน    73  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   81  กิโลกรัม 
   7. รุ่นน้ าหนักมากกว่า  81  กิโลกรัม 
  3.2.4 ประเภทบุคคล หญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จ านวน 7 รุ่น ดังนี้  
   1. รุ่นน้ าหนักเกิน    42  กิโลกรัม 
   2. รุ่นน้ าหนักเกิน    42  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   45  กิโลกรัม 
   3. รุ่นน้ าหนักเกิน    45  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   48  กิโลกรัม 
   4. รุ่นน้ าหนักเกิน    48  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   52  กิโลกรัม 
   5. รุ่นน้ าหนักเกิน    52  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   57   กิโลกรัม 
   6. รุ่นน้ าหนักเกิน    57  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   63  กิโลกรัม 
   7. รุ่นน้ าหนักมากกว่า  63  กิโลกรัม   

3.2.5 ประเภทบุคคล ชาย รุ่นอายุ 18  ปข้ึีนไป  จ านวน 7 รุ่น ดังนี้ 
   1. รุ่นน้ าหนักเกิน    50  กิโลกรัม 
   2. รุ่นน้ าหนักเกิน    50  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   55  กิโลกรัม 
   3. รุ่นน้ าหนักเกิน    55  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   60  กิโลกรัม 
   4. รุ่นน้ าหนักเกิน    60  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   66  กิโลกรัม 
   5. รุ่นน้ าหนักเกิน    66  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   73   กิโลกรัม 
   6. รุ่นน้ าหนักเกิน    73  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   81  กิโลกรัม 
   7. รุ่นน้ าหนักมากกว่า  81  กิโลกรัม 
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3.2.6  ประเภทบุคคล หญิง รุ่นอายุ 18 ปข้ึีนไป  จ านวน 7 รุ่น ดังนี้ 
   1. รุ่นน้ าหนักเกิน    42  กิโลกรัม 
   2. รุ่นน้ าหนักเกิน    42  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   45  กิโลกรัม 
   3. รุ่นน้ าหนักเกิน    45  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   48  กิโลกรัม 
   4. รุ่นน้ าหนักเกิน    48  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   52  กิโลกรัม 
   5. รุ่นน้ าหนักเกิน    52  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   57   กิโลกรัม 
   6. รุ่นน้ าหนักเกิน    57  กิโลกรัมแต่ไม่เกิน   63  กิโลกรัม 
   7. รุ่นน้ าหนักมากกว่า  63  กิโลกรัม    
  ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  4.1  นักกีฬาต้องสังกัดชมรม สโมสร โรงเรียน หรือ สถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี   
  4.2  เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยก าหนด 
  4.3  อายุไม่เกินตามประเภทการแข่งขันที่ก าหนดโดยนับปี พ.ศ. เกิดเป็นเกณฑ์  

4.4  หลักฐานการสมัคร 
   4.4.1  ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน 1  ฉบับ 
   4.4.2  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2  รูป 
  ข้อ 5  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทีม   

5.1  ประเภทบุคคล ชาย - หญิง รุ่นอายุ 14 ป,ี 18 ป,ี 18 ปข้ึีนไป  
   5.1.1  ให้แต่ละสังกัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้รุ่นละ 1 คน 
   5.1.2  นักกีฬาคนหนึ่งสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวและรุ่นน้ าหนัก
เดียวเท่านั้น 
   5.1.3  หลังจากยืนยันรายช่ือนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันตามประเภทอายุ และ
รุ่นน้ าหนักตามคุณสมบัติของนักกีฬาตาม ข้อ 4  จากโรงเรียนต้นสังกัดแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   5.1.4  กรณีในวันแข่งขันมีนักกีฬาไม่เข้าร่วมการแข่งขันจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันด าเนินการแข่งขันต่อไปตามชาร์ตการแข่งขันที่จับสลากเสร็จสิ้น และถือว่า นักกีฬาผู้
นั้นแพ้ Bye ในชาร์ตการแข่งขันดังกล่าว   
  ข้อ 6 วิธีการจัดการแข่งขัน  

6.1  ประเภทบุคคล   ชาย - หญิง 
 6.1.1   ใช้ระบบแพ้คัดออกทุกคู่ตลอดรายการแข่งขัน ) 

   6.1.2  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
    -  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  (ชาย – หญิง)  ทุกรอบ  ทุกยก ๆ  ละ 3 นาที 
    -  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ 18 ปีข้ึนไป (ชาย–หญิง) ทุกยก ๆ  ละ 4 นาที 
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  6.2 การช่ังน้ าหนัก 
   6.2.1  นักกีฬาประเภทบุคคลที่จะแข่งขันจะต้องมาช่ังน้ าหนัก เวลา 17.00 – 
18.00  น. ก่อนการแข่งขัน 1  วัน  
   6.2.2  นักกีฬาต้องมีน้ าหนักในพิกัด/รุ่น ที่สมัครเท่านั้น และในการช่ังน้ าหนัก
อนุญาตให้นักกีฬาชายใส่เฉพาะกางเกงช้ันในเท่านั้น นักกีฬาหญิงสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืด นักกีฬาที่ไม่
มาช่ังน้ าหนักตามเวลาที่ก าหนดจะถูกตัดสิทธ์ิไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน   
  ข้อ 7  การก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการแข่งขัน  
  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจ าเป็น   
  ข้อ 8  ชุดการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
   ชุดการแข่งขันให้ปฏิบัติตามระเบียบของสหพันธ์ยูโดนานาชาติ   ซึ่งสมาคมยูโดแห่ง
ประเทศไทยก าหนดให้ใช้อยู่ปัจจุบัน 
  ข้อ 9  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  9.1  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดย
เคร่งครัด 
  9.2  ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมใช้บัตรประชาชน เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
กับการแข่งขันตรวจสอบได้เสมอ 
  9.3  การรายงานตัวของนักกีฬา ให้นักกีฬารายงานตัวและแลกสายเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ก่อนคู่การแข่งขันตามก าหนด 
  9.4  การให้รางวัลส าหรับนักกีฬา 
   9.4.1  นักกีฬายอดเยี่ยม ชาย 1  คน  หญิง 1   พิจารณานักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในรุ่นน้ันๆ โดย สามารถใช้เทคนิคยูโดในการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผู้มี
น้ าใจนักกีฬา ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ  เช่ือฟังผู้ฝึกสอน และมีความสุภาพอ่อนน้อม 
   9.4.2  ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน  2  คน  ประกอบด้วย  ผู้ฝึกสอนทีมชาย และ
ผู้ฝึกสอนทีมหญิง  พิจารณาจากผลงานของนักกีฬา รวมถึงการท าหน้าที่ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันนั้นๆ  
ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ  และมีความสุภาพอ่อนน้อม 

ข้อ 10    กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ี 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ในคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันยูโด โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดชลบุรี 
  ข้อ 11  การประท้วง 

11.1  ให้มีการประท้วงการแข่งขันได้ตามหลักสากลนิยม และค าตัดสินการประท้วงของ
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี  
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 ข้อ 11  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 ข้อ 12  ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันยูโด โครงการพัฒนากีฬาจังหวัด
ชลบุรี รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

---------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬายูโด  
โครงการพฒันากีฬาจังหวัดชลบรุี  ประจ าปี 2565    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(วันแรก)    วันพฤหัสบดี ท่ี  18  สิงหาคม  2565 
 เวลา  10.00 -  11.00    น.    ประชุมผู้จัดการทมี   
 เวลา  11.00 – 12.00    น.  จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน   
 เวลา  13.00 – 14.00    น.  ประชุมผู้ตัดสิน   
 เวลา  17.00 – 18.00   น.    ช่ังน้ าหนักประเภทบุคคล  ดังนี้  

- รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  ชาย – หญิง    
- รุ่นอายุไม่เกิน   18  ปี  ชาย - หญิง     
- รุ่นอายุ  18  ปข้ึีนไป  ชาย – หญิง     

 (วันท่ีสอง)   วันศุกร์ ท่ี  19  สิงหาคม  2565     
 เวลา  09.00   น.   พิธีเปิดการแข่งขันยูโด 

เวลา  10.00   เป็นต้นไป    เริ่มท าการแข่งขันประเภทบุคคล  ดังนี้  
- รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  ชาย – หญิง    
- รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี  ชาย – หญิง        
- รุ่นอายุ  18   ปข้ึีนไป  ชาย – หญิง 

เวลา  16.00  น.    มอบเหรียญรางวัล    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


