
ก ำหนดกำรแข่งขันกีฬำคำรำเต้โด 
กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 46   

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ณ. มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี วิทยำเขตยำงน้อย 
ณ หอประชุมต้นพอก ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนยำงน้อย มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ต ำบลก่อเอ้  

อ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี 

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

วันที่  9  มกราคม  2562 

  เวลำ  10.00 – 12.00 น.  อบรมเจ้ำหน้ำที่ ( โดย ผู้แทนสมำคม และ วิทยำกร) 
เวลำ  12.00 – 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำร 
เวลำ   13.00 – 15.00 น.  อบรมเจ้ำหน้ำที่ 

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

วันที่  10  มกราคม  2562 

 เวลำ 10.00 – 12.00 น.  ประชุมผู้จัดกำรทีม และ จับฉลำกแบ่งสำยกำรแข่งขัน 
                           ตรวจร่ำงกำยนักกีฬำทุกประเภทกำรแข่งขัน 

เวลำ 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 – 16.00 น.  ประชุมกรรมกำร และ ทดสอบสนำม พร้อมเจ้ำหน้ำที่ 

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

วันที่   11  มกราคม  2562 

เวลำ 09.30 –  10.15 น.  นักกีฬำลงทะเบียนรำยงำนตัว 

เวลำ 10.30 – 12.00 น.  แข่งขันประเภท ท่ำร ำบุคคล ชำย  - หญิง 

เวลำ 12.00 – 13.00 น.  พักสนำม 
เวลำ 13.00 – 14.30 น.  แข่งขันประเภท ท่ำร ำทีมชำย - ทีมหญิง 
เวลำ 14.30 – 15.00 น.  ชิงชนะเลิศประเภท ท่ำร ำบุคคล และท่ำร ำทีมชำย/หญิง             
เวลำ 15.15 น.    พิธีมอบเหรียญรำงวัลและใบประกำศนียบัตร 

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



วันที่   12  มกราคม  2562 

เวลำ  09.30  – 10.15 น.  นักกีฬำลงทะเบียนรำยงำนตัว  และ 
ชั่งน้ ำหนักนักกีฬำชำยรุ่น  -55 กก. 
ชั่งน้ ำหนักนักกีฬำหญิง รุ่น -50 กก.,-55 กก. 

เวลำ 10. 30 – 12.00 น.  แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล ชำย     น้ ำหนักไม่เกิน  55 กก. 
แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล หญิง    น้ ำหนักไม่เกิน  50 กก. 

เวลำ 12.00 – 13.00 น.  พักสนำม 
เวลำ 13.00  –14.00 น.  แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล หญิง  น้ ำหนักไม่เกิน  55 กก. 

  เวลำ 14.00 – 15.00 น   ชิงชนะเลิศประเภท  ต่อสู้ บุคคลชำย   -55,  
ชิงชนะเลิศประเภท  ต่อสู้ บุคคลหญิง -50,- 55, 

เวลำ 15.15 น.   พิธีมอบเหรียญรำงวัลและใบประกำศนียบัตร 

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

วันที่  13  มกราคม  2562 
เวลำ 09. 30 – 10.15 น.  นักกีฬำลงทะเบียนรำยงำนตัว   และ 

ชั่งน้ ำหนักนักกีฬำชำย รุ่น  -60 กก.,-67 กก. 
ชั่งน้ ำหนักนักกีฬำหญิง รุ่น –61กก. 

เวลำ 10.30 – 12.00 น.  แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล ชำย น้ ำหนักไม่เกิน  0 กก. 
 แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล หญิง น้ ำหนักไม่เกิน  1 กก. 

  เวลำ 12.00 – 13.00 น.  พักสนำม 
เวลำ 13.00 – 14.00 น.  แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล ชำย น้ ำหนักไม่เกิน  67 กก. 

           เวลำ 14.00 – 15.00 น.  ชิงชนะเลิศประเภท  ต่อสู้ บุคคลชำย -60, -67 
ชิงชนะเลิศประเภท  ต่อสู้ บุคคลหญิง - 61 

เวลำ 15.15 น.   พิธีมอบเหรียญรำงวัลและใบประกำศนียบัตร           

 

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

 
 
 
 
 



วันที่   14  มกราคม  2562 
เวลำ 09.30 – 10.15 น.  นักกีฬำลงทะเบียนรำยงำนตัว และ 

ชั่งน้ ำหนักนักกีฬำชำย รุ่น  - 75 กก.,- 84 กก.+84 กก.
ชั่งน้ ำหนักนักกีฬำหญิง รุ่น  + 68 กก., 

เวลำ 10.30  – 12.00 น.  แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล ชำย น้ ำหนักไม่เกิน  75 กก. 
แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล หญิง น้ ำหนักเกิน  84 กก 

เวลำ 12.00 – 13.00 น.  พักสนำม 
เวลำ 13.00 – 14.30 น.  แข่งขันประเภทต่อสู้ บุคคล ชำย น้ ำหนักไม่เกิน 84 กก 

แข่งขันประเภท ต่อสู้ บุคคล ชำย น้ ำหนักเกิน 84 กก 
เวลำ 14.30 – 15.00 น.  - ชิงชนะเลิศประเภท  ต่อสู้ บุคคลชำย - 75, - 84 , +84 

ชิงชนะเลิศประเภท  ต่อสู้ บุคคลหญิง น้ ำหนักเกิน 84 กก 
เวลำ 15.15 น.    พิธีมอบเหรียญรำงวัลและใบประกำศนียบัตร 

 

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

วันที่   15  มกราคม  2562 
เวลำ 09.30 – 10.15 น.  นักกีฬำลงทะเบียนรำยงำนตัว 
เวลำ 10.30 – 12.00 น.  แข่งขันประเภท ต่อสู้ ทีม ชำย  

แข่งขันประเภท ต่อสู้ ทีม หญิง 
เวลำ 12.00 – 13.00 น.   พักสนำม 
เวลำ 13.00 – 13.30 น.  ชิงชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท ต่อสู้ทีมชำย และทีมหญิง 

  เวลำ 13.30 – 14.00 น.   ชิงชนะเลิศ ประเภท ต่อสู้ทีมชำย และทีมหญิง 
เวลำ 14.00 น.   พิธีมอบเหรียญรำงวัลและใบประกำศนียบัตร 

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

 

หมายเหตุ : ก าหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


