
รายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชนิดกีฬา ยูยิตสู 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 46 (พ.ศ.2562) 

  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีจังหวัด อุบลราชธานี 
สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย  

 การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชนิดกีฬา ยูยิตสู ท าการแข่งขัน 5 วัน 
ประชุมผู้จัดการทีม 1 วัน ท าการแข่งขัน 3 ประเภท ชิง 28 เหรียญทอง 
วันที่ 10 มกราคม  2562  
เวลา 13.00       - ประชุมผู้จัดการทีม 
 - จับฉลากแบ่งสาย 
เวลา 1600 - 1800 ชั่งน  าหนักและตรวจร่างกาย นักกีฬาที่ท าการแข่งขันในวันที่ 11 มกราคม  2562  
วันที่ 11 มกราคม  2562 เริม่ท าการแข่งขันเวลา 0900 

 ประเภทต่อสู้บุคคล (Fighting System) 
   - รุ่นน  าหนักไม่เกิน 56  กก. (ชาย) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 56 - 62  กก. (ชาย) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 62 - 69  กก. (ชาย) 

 ประเภทจับล็อค (Newaza ) 
   - รุ่นน  าหนักไม่เกิน 49  กก. (หญิง) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 49 - 55  กก. (หญิง) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 55 - 62  กก. (หญิง) 

 ประเภทโชว์ โชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) 
   - Duo Show System (คู่ผสม) 
เวลา 1600 - 1800 ชั่งน  าหนักและตรวจร่างกาย นักกีฬาที่ท าการแข่งขันในวันที่ 12 มกราคม  2562  
วันที่ 12 มกราคม  2562 เริม่ท าการแข่งขันเวลา 0900 

 ประเภทต่อสู้บุคคล (Fighting System) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 69 - 77  กก. (ชาย) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 77 - 85  กก. (ชาย) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 85 - 94  กก. (ชาย) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 94  ก.ก. ขึ นไป (ชาย) 

                ประเภทจับล็อค ( Newaza ) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 62 - 70  กก. (หญิง) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 70  ก.ก. ขึ นไป (หญิง) 

 ประเภทโชว์ โชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) 
                               - Duo Show System (ชาย) 



เวลา 1600 - 1800 ชั่งน  าหนักและตรวจร่างกาย นักกีฬาที่ท าการแข่งขันในวันที่ 13 มกราคม  2562  

วันที่ 13 มกราคม  2562 เริ่มท าการแข่งขันเวลา 0900 
 ประเภทต่อสู้บุคคล (Fighting System) 

   - รุ่นน  าหนักไม่เกิน 49  กก. (หญิง) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 49 - 55  กก. (หญิง) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 55 - 62  กก. (หญิง) 

 ประเภทจับล็อค ( Newaza ) 
   - รุ่นน  าหนักไม่เกิน 56  กก. (ชาย) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 56 - 62  กก. (ชาย) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 62 - 69  กก. (ชาย) 

 ประเภทโชว์ โชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) 
                               - Duo Show System (หญิง) 

เวลา 1600 - 1800 ชั่งน  าหนักและตรวจร่างกาย นักกีฬาที่ท าการแข่งขันในวันที่ 14 มกราคม  2562  

วันที่ 14 มกราคม  2562 เริ่มท าการแข่งขันเวลา 0900 
 ประเภทต่อสู้บุคคล (Fighting System) 

   - รุ่นน  าหนักเกิน 62 - 70  กก. (หญิง) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 70  ก.ก. ขึ นไป (หญิง) 

 ประเภทจับล็อค ( Newaza ) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 69 - 77  กก. (ชาย) 
   - รุ่นน  าหนักเกิน 77 - 85  กก. (ชาย) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 85 - 94  กก. (ชาย) 
  - รุ่นน  าหนักเกิน 94  ก.ก. ขึ นไป (ชาย)  
เวลา 1600 - 1800 ชั่งน  าหนักและตรวจร่างกาย นักกีฬาที่ท าการแข่งขันในวันที่ 15 มกราคม  2562 
 
วันที่ 15 มกราคม  2562 เริ่มท าการแข่งขันเวลา 0900 
 ประเภททีมต่อสู้ (Fighting Team) 
 
 
 
 
 
 



สรุปจ านวนเหรียญและวันแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชนิดกีฬา ยูยิตสู 
                 การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ชนิดกีฬา ยูยิตสู ท าการแข่งขัน 5 วัน 
ประชุมผู้จัดการทีม 1 วัน ท าการแข่งขัน 3 ประเภท ชิง 28 เหรียญทอง 
 
ประชุมผูจ้ดัการทีม ชิง 7 เหรียญทอง ชิง 7 เหรียญทอง ชิง 7 เหรียญทอง ชิง 6 เหรียญทอง ชิง 1 เหรียญทอง 
 จ านวนเหรีญ 

8 ทอง 
8 เงิน 
16 ทองแดง 

จ านวนเหรีญ 
8 ทอง 
8 เงิน 
16 ทองแดง 

จ านวนเหรีญ 
8 ทอง 
8 เงิน 
16 ทองแดง 

จ านวนเหรีญ 
6 ทอง 
6 เงิน 
12 ทองแดง 

จ านวนเหรีญ 
7 ทอง 
7 เงิน 
14 ทองแดง 

 
 


