
 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔4 

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด  
 

โดยที่ เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา                              
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด  

อาศั ยอ าน าจตามความ ในข้ อ  ๑ ๓  (๔ ) แห่ งระ เบี ยบ สถาบั นการพ ลศึ กษ าว่าด้ วย                        
การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 1๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย       
ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด  ” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
กีฬายูโด 

ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๔4           

ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด  
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
๓.๓ ในกรณีที่ขัดแย้งให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย    

ครั้งที่ ๔4 ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูโด 
ข้อ ๔ ประเภทและรุ่นน้ าหนักการแข่งขัน 

๔.๑  ประเภทบุคคลชาย แบ่งออกเป็น ๙ รุ่นน้ าหนักดังน้ี 
(๑)  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ ก.ก. 
(๒)  รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๐ ก.ก.  แต่ไม่เกิน  ๕๕ ก.ก. 
(๓)  รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๕ ก.ก.  แต่ไม่เกิน  ๖๐ ก.ก. 
(๔)  รุ่นน้ าหนักเกิน  ๖๐ ก.ก.  แต่ไม่เกิน  ๖๖ ก.ก. 
(๕)  รุ่นน้ าหนักเกิน  ๖๖ ก.ก.  แต่ไม่เกิน  ๗๓ ก.ก. 
(๖)  รุ่นน้ าหนักเกิน  ๗๓ ก.ก.  แต่ไม่เกิน  ๘๑ ก.ก.  
(๗)  รุ่นน้ าหนักเกิน  ๘๑ ก.ก.   แต่ไม่เกิน  ๙๐ ก.ก. 
(๘)  รุ่นน้ าหนักเกิน  ๙๐ ก.ก.   แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ก.ก. 
(๙)  รุ่นน้ าหนักเกิน  ๑๐๐ ก.ก.  
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๔.๒  ประเภทบุคคลหญิง แบ่งออกเป็น ๙ รุ่นน้ าหนักดังน้ี 
(๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๔๒ ก.ก. 
(๒) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๔๒ ก.ก. แต่ไม่เกิน  ๔๕ ก.ก. 
(๓) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๔๕ ก.ก. แต่ไม่เกิน  ๔๘ ก.ก. 
(๔) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๔๘ ก.ก. แต่ไม่เกิน  ๕๒ ก.ก. 
(๕) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๒ ก.ก. แต่ไม่เกิน  ๕๗ ก.ก. 
(๖) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๗ ก.ก. แต่ไม่เกิน  ๖๓ ก.ก. 
(๗) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๖๓ ก.ก. แต่ไม่เกิน  ๗๐ ก.ก. 
(๘) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๗๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน  ๗๘ ก.ก. 
(๙) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๗๘ ก.ก. 

 ๔.๓ ประเภททีมชายมือใหม่ ๓ คน 
  (๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๖๐ ก.ก. 

(๒) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๖๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๘๐ ก.ก. 
 ๔.๔  ประเภททีมหญิงมือใหม่ ๓ คน 
  (๑) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๕๐ ก.ก. 

(๒) รุ่นน้ าหนักเกิน  ๕๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน  ๖๕ ก.ก. 
๔.๕ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย NAGE-NO-KATA (๕ ชุด) 

 ๔.๖  ประเภทท่าทู่มมาตรฐาน หญิง JU–NO-KATA (๓ ชุด) 
ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 

ให้เป็นไปตามหมวด ๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา           
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
 ๖.๑ นักกีฬานักให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬานักกีฬาชายจ านวนไม่เกิน ๑๙ คน และ

นักกีฬานักกีฬาหญิงจ านวนไม่เกิน ๑๙ คน ดังน้ี 
 ๖.๑.๑  นักกีฬาประเภทบุคคล สามารถส่งนักกีฬาได้รุ่นละ ๑ คนเท่าน้ัน (ไม่มี

นักกีฬาส ารอง ) นักกีฬาจะมีช่ือลงท าการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้ และให้แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาได้ดังน้ี  
          (๑) นักกีฬาชายจ านวนไม่เกิน ๙ คน 
    (๒) นักกีฬาหญิงจ านวนไม่เกิน ๙ คน 

  ๖.๑.๒  นักกีฬาประเภททีม สามารถส่งนักกีฬาได้รุ่นละ ๓ คนเท่าน้ัน (ไม่มีนักกีฬา
ส ารอง ) นักกีฬาต้องไม่เคยลงท าการแข่งขันกีฬายูโดมาก่อนจะมีช่ือลงท าการแข่งขันหลายรุ่นไม่ได้ และให้แต่ละ   
วิทยาเขตส่งนักกีฬาได้ดังน้ี 

(๑) นักกีฬาประเภททีมชายมือใหม่ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๖๐ ก.ก.จ านวน     
ไม่เกิน ๓ คน 

(๒) นักกีฬาประเภททีมชายมือใหมรุ่่นน้ าหนักเกิน ๖๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน      
๘๐ ก.ก.จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
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(๓) นักกีฬาประเภททีมหญิงมือใหม่ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๕๐ ก.ก.จ านวน     
ไม่เกิน ๓ คน 

(๔) นักกีฬาประเภททีมหญิงมือใหม่รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๐ ก.ก. แต่ไม่เกิน      
๖๕ ก.ก.จ านวนไม่เกิน ๓ คน 

 ๖.๑.๓ ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน  สามารถน านักกีฬาประเภทบุคคลเข้าแข่งขันได้ และ
แต่ละวิทยาเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ดังน้ี  

(๑) ประเภทคู่ชาย NAGE-NO-KATA จ านวน ไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)   
(๒) ประเภทคู่หญิง JU-NO-KATA จ านวน ไม่เกิน ๒ คู่ (๔ คน)   

๖.๒ จ านวนเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน ๕ คน ประกอบด้วย  
(๑) ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน  
(๒) ผู้ฝึกสอนทีมชาย จ านวน ๑ คน 
(๓) ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ านวน ๑ คน  
(๔) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย จ านวน ๑ คน  
(๕) ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ านวน ๑ คน 

ข้อ ๗ วิธีจัดการแข่งขัน 
๗.๑  ระบบการจัดการแข่งขัน 

(๑) ประเภทบุคคลที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๓ คน และ ๔ คน ใช้จัดการ
แข่งขันแบบพบกันหมด 

(๒) ประเภทบุคคลที่มีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปให้จัดการ
แข่งขันแบบใช้การแข่งขันระบบซิงเกิล รีเปชาร์ท  (Single Repechage)  มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สองคน
ร่วมกัน 

(๓) นักกีฬาประเภททีมใช้จัดการแข่งขันแพ้คัดออก มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
สองคนร่วมกัน 

(๔) ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ให้แบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ สาย 
และรอบชิงชนะเลิศให้น าที่ ๑ ในแต่ละสายมาแข่งขัน โดยที่ ๒ ในแต่ละสายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สองทีม
ร่วมกัน  

๗.๒  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
(๑)  ประเภทบุคคลชายและหญิง ยกละ 4 นาทีทุกรอบทุกยก 
(๒)  ประเภททีมชายมือใหม่และทีมหญิงมือใหม่ ยกละ ๓ นาทีทุกรอบทุกยก   
(๓)  ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน  คู่ละไม่เกิน ๑๐ นาที 

๗.๓ การช่ังน้ าหนัก  
(๑) ก าหนดการชั่งน้ าหนัก  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ก่อนวันท าการแข่งขันของรุ่น

น้ัน ๆ หน่ึงวัน 
(๒) นักกีฬาต้องมีน้ าหนักตัวอยู่ในรุ่นที่สมัครเท่าน้ัน และในการช่ังน้ าหนักอนุญาตให้

นักกีฬาชายสวมใส่เฉพาะกางเกงช้ันในเท่าน้ัน  นักกีฬาหญิงสวมใส่กางเกงขาส้ันและเส้ือยืดนักกีฬาที่ไม่มาช่ัง
น้ าหนักตามเวลาที่ก าหนดจะถูกตัดสิทธ์ิไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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๗.๔ การจัดการแข่งขันจะต้องมีวิทยาเขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๔ วิทยาเขต
และแต่ละประเภทหรือรุ่นจะต้องมีวิทยาเขตสมัครและลงท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ วิทยาเขต  จึงจะท าการ
แข่งขันชิงเหรียญรางวัลได้ ถ้ามีนักกีฬาเข้าแข่งขันน้อยกว่า ๓ วิทยาเขต ให้ถือเป็นการประลอง 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 

และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
๘.๓ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบสถาบันการพลศึกษาประพฤติ

ตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม รวมถึงละเมิดระเบียบการแข่งขัน ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ 
ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
๙.๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเครื่องแต่งกายในการลงแข่งขัน ตามกติกาของสมาคมกีฬายูโด

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายขาวใส่ชุดสีขาว และฝ่ายน้ าเงินใส่ชุดสีน้ าเงิน 
๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยเป็น

อุปกรณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐาน และท าการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล 
ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา           
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ให้สถาบันเจ้าภาพจัดรางวัลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ี 
(๑) รางวัลชนะเลิศ  นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักกีฬาได้รับ เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
หมายเหตุ 
(๑) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 
(๒) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเกียรติบัตร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ให้อยู่ ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้ เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย           
การจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
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การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔4 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่
 

หมายเหตุ การประท้วงทางเทคนิคกีฬา ให้ประท้วงภายในเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
ประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมกับยื่นใบบันทึกการประท้วงและเงิน ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การเก็บเงินประกัน ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา

สถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย                   

ครั้งที่ ๔4 รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 

                      ประกาศ ณ วันที่   25   เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

 
                   (ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์) 

                    รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
                   ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน 

                   กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔4 
 


