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ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ           

ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย        

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน         
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕         
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕   
ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู 
 ข้อ ๓ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
  ๓.๑ ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ว่าด้วย         
การจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู 
  ๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย 
  ๓.๓ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕    
ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสู 

ข้อ ๔ ประเภทและรายการแข่งขัน 
 ๔.๑ ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ต่อสู้ (Fighting system) 
   (๑) บุคคลชาย 
   (๒) บุคคลหญิง 
  ๔.๑.๒ จับล็อค (Ne-waza) 
   (๑) บุคคลชาย 
   (๒) บุคคลหญิง 
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  ๔.๑.๓ No gi 
   (๑) บุคคลชาย 
   (๒) บุคคลหญิง 
  ๔.๑.๔  การแสดงศิลปะป้องกันตัว (Duo) 
   (๑) คู่ชาย (Man Show) 
   (๒) คู่หญิง (Woman Show) 
   (๓) คู่ผสม (Mixed Show) 

 ๔.๒ รายการแข่งขัน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
ประเภทต่อสู้ (Fighting system)   

๑ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม   
๒ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม   
๓ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม   
๔ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๗ กิโลกรัม   
๕ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม   
๖ รุ่นน้ าหนักเกิน ๘๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๙๔ กิโลกรัม   
๗ รุ่นน้ าหนักเกิน ๙๔ กิโลกรัม ขึ้นไป   
๘ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม   
๙ รุ่นน้ าหนักเกิน ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม   

๑๐ รุ่นน้ าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม   
๑๑ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม   
๑๒ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม   
๑๓ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม   
๑๔ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัม ขึ้นไป   

ประเภทจับล็อค (Ne-waza)   
๑๕ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม   
๑๖ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๖ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม   
๑๗ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๙ กิโลกรัม   
๑๘ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๙ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๗ กิโลกรัม   
๑๙ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม   
๒๐ รุ่นน้ าหนักเกิน ๘๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๙๔ กิโลกรัม   
๒๑ รุ่นน้ าหนักเกิน ๙๔ กิโลกรัม ขึ้นไป   
๒๒ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม   
๒๓ รุ่นน้ าหนักเกิน ๔๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม   
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ล าดับที่ รายการแข่งขัน ชาย หญิง 
๒๔ รุ่นน้ าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม   
๒๕ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม   
๒๖ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม   
๒๗ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม   
๒๘ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๐ กิโลกรัม ขึ้นไป   

ประเภท No gi   
๒๙ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม   
๓๐ รุ่นน้ าหนักเกิน ๖๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๗๗ กิโลกรัม   
๓๑ รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๗ กิโลกรัม ขึ้นไป   
๓๒ รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม   
๓๓ รุ่นน้ าหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕๗ กิโลกรัม   
๓๔ รุ่นน้ าหนักเกิน ๕๗ กิโลกรัม ขึ้นไป   

ประเภทการแสดงศิลปะป้องกันตัว (Duo)   
๓๕ คู่ชาย (Man Show)   
๓๖ คู่หญิง (Woman Show)   
๓๗ คู่ผสม (Mixed Show)  

 
รวมรายการแข่งขัน 

๑๘ ๑๘ 
1 

รวมรายการแข่งขันท้ังสิ้น ๓๗ 
 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักกีฬา 
ให้เป็นไปตามหมวด ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๖ จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 

๖.๑ นักกีฬา 
๖.๑.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทต่อสู้ 

บุคคลชาย และหญิง (Fighting system) รุ่นละ ๑ คนเท่านั้น นักกีฬา ๑ คน ส่งแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียว (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) 
๖.๑.๒ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทจับล็อค 

(Newaza) บุคคลชายและหญิง รุ่นละ ๑ คนเท่านั้น นักกีฬา ๑ คน ส่งแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียว (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) 
๖.๑.๓ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภท No Gi 

บุคคลชายและหญิง รุ่นละ ๑ คนเท่านั้น นักกีฬา ๑ คน ส่งแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียว (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) 
๖.๑.๔ ให้แต่ละวิทยาเขตส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทการแสดง

ศิลปะป้องกันตัว (Duo) ประเภทละ ๒ คนเท่านั้น (ไม่มีนักกีฬาส ารอง) 
๖.๑.๕ นักกีฬา ๑ คน ท าการแข่งขันได้ ๓ ประเภทเท่านั้น 
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๖.๒ เจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 
๖.๒.๑ ผู้จัดการทีม จ านวน ๑ คน  
๖.๒.๒ ผู้ฝึกสอน จ านวน ๒ คน  
๖.๒.๓ ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน จ านวน ๒ คน 

    ข้อ ๗ วิธีการจัดการแข่งขัน 
  ๗.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๗.๒ ระบบการจัดการแข่งขัน 

   ๗.๒.๑ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ทุกรุ่น จัดการแข่งขันโดยใช้ระบบ 
ซิงเกิลเรเปอชาร์ท (Single Reperchage) กรณีที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นนั้น ๆ จ านวน ๓ และ ๔ คน              
ให้ใช้การจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน  

   ๗.๒.๒ การชั่งน้ าหนักและการจับสลากแบ่งสาย ให้จับสลากแบ่งสาย และการชั่ง
น้ าหนัก ก่อนท าการแข่งขัน ๑ วัน และข้ึนชั่งอย่างเป็นทางการได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๘.๑ ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนต้องเข้าร่วมประชุม ติดตามข่าวสารข้อมูล ให้ความร่วมมือ

เกีย่วกับการการจัดการแข่งขัน ปฏิบัติตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ๘.๒ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสินและให้ถือการตัดสินของคณะอนุกรรมการ

การจัดการแข่งขัน และกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นข้อสิ้นสุด 
          ๘.๓ ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี 
และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

 ๘.๔ ในการชั่งน้ าหนักให้ผู้เข้าแข่งขันชายสวมกางเกงขาสั้น ผู้เข้าแข่งขันหญิงสวมกางเกง
ขาสั้นและเสื้อยึดคอกลมแขนสั้น ผู้เข้าแข่งขันจะขั้นชั่งน้ าหนักอย่างเป็นทางการได้เพียงครั้งเดียว ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่
ชั่งน้ าหนัก ให้ปรับเป็นแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 

 ๘.๕ ให้ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนน าผู้เข้าแข่งขันมาท าการตรวจวัดชุดแข่งขัน และแลกสาย
แบ่งฝ่ายก่อนถึงการแข่งขัน ๓ คู่ และเมื่อแลกสายมาแล้วผู้เข้าแข่งขันจะต้องนั่งประจ าที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ทุกครั้ง 

 ๘.๖ ผู้ฝึกสอนที่นั่งประจ าที่ข้างสนามต้องแต่งกายสุภาพ หรือแต่งกายด้วยชุดวอร์ม       
ไม่สวมรองเท้าแตะ 

 ๘.๗ ก าหนดให้ผู้แข่งขันต้องใส่กระจับและฟันยางทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน 
๘.๘ กรณีทีมใด เจ้าหน้าที่ทีม และหรือนักกีฬาละเมิดระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่และมารยาทอันดีงาม ให้พิจารณาเป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๙ ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  ๙.๑ ให้แต่ละวิทยาเขตท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจัดหาเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน    
การแข่งขันตามกติกาของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย 
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๙.๒ อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน         
กีฬายูยิตสู  

ข้อ ๑๐ รางวัลการแข่งขัน 
 ๑๐.๑ ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๐.๒ รางวัลนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
  นักกีฬาและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจะได้รับเกียรติบัตร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  ๑๐.๒.๑ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย จ านวน ๑ รางวัล และนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง จ านวน             

๑ รางวัล โดยพิจารณาจากผลการแข่งขันที่ได้รับ กรณีที่ได้รางวัลการแข่งขันเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนการ
แข่งขัน และเวลาตามล าดับ 

   ๑๐.๒.๒ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล โดยพิจารณาจากจ านวนเหรียญ
รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทุกประเภท และการปฏิบัติตัวระหว่างแข่งขัน 

 ส าหรับรางวัลตามข้อ ๑๐.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสูเป็นผู้ด าเนินการ   
ข้อ ๑๑ ก าหนดการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสูเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่        

ในการแข่งขัน 
ข้อ ๑๒ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 ให้คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสูเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ            

ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
ข้อ ๑๓ การประท้วงและการอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามหมวด ๘ และหมวด ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ว่าด้วยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษ  
  ให้เป็นไปตามหมวด ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 

รักษาการตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้       

   ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ 


