
ระเบียบการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 
กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33  (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส” 

ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 
**************** 

1.   สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย  
นายกสมาคม  พลโท เฉลิมเกียรติ  โพธิ์ทองนาค 

      เลขาธิการ                  นายพิเชฐ  ศันสนะพิทยากร 
สถานท่ีติดตอ  ช้ัน 17 หอง 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก บางกะป  
กรุงเทพฯ 10240 

    โทร. 02 170 9641  โทรสาร 02 170 9642 
    www.bsatthai.org  E-mail : bsat.thai@gmil.com 
  
2.  คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน 
     ประธานฝายกีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดเจาภาพ  ประธานกรรมการ 
     ผูแทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย รองประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจาภาพ                         กรรมการ 
     นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ                           กรรมการ 
     บุคคลท่ีจังหวัดเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติแตงต้ัง                     กรรมการและเลขานุการ 
     ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย                             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
3.  คณะกรรมการพิจารณาการประทวง 
 3.1  คณะกรรมการพิจารณาการประทวงคุณสมบัตินักกีฬา  ประกอบดวย 

ผูอํานวยการฝายพัฒนากฬีาเปนเลิศ กกท. ประธานกรรมการ 
ผูแทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย         กรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจาภาพ กรรมการ 
ผูแทนกองนิติการ กกท.  กรรมการ 
ผูอํานวยการกองแขงขันกีฬาเปนเลิศ กกท. กรรมการและเลขานุการ 
หัวหนางานแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเทคนิค  ประกอบดวย 
ผูแทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
วิทยากรสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย กรรมการ 
ประธานฝายจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล กรรมการ 
ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย กรรมการ 

            ผูแทนจังหวัดเจาภาพกีฬาเยาวชนแหงชาติแตงต้ัง              กรรมการและเลขานุการ 
 
4. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 

4.1 ใหใชขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 
4.2 ใชกติกาการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ฉบับป 2014 
 

http://www.bsatthai.org/
mailto:bsat.thai@gmil.com
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4.3 ลูกบาสเกตบอลท่ีใชในการแขงขัน  
      ประเภททีมหญิง ใชลูกบาสเกตบอล ขนาดเบอร 6 เสนรอบวง 724 – 737 มิลลิเมตร น้ําหนัก 510 – 567 กรัม  
      ประเภททีมชาย ใชลูกบาสเกตบอล ขนาดเบอร 7 เสนรอบวง 749 – 780 มิลลิเมตร น้ําหนัก 567 – 650 กรัม      
       ตามท่ีสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ หรือ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย ใหการรับรอง 
  

5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 
 5.1 ใหเปนไปตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 6 
 5.2 นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักกีฬาท่ีมีรายช่ือเปนนักกีฬาทีมชาติไทย เฉพาะชุดลาสุดของรายการแขงขัน  
      บาสเกตบอลรายการหนึ่งรายการใดของมหกรรมกีฬา ซีเกมส (SEA GAMES) หรือ เอเช่ียนเกมส (ASIAN   
      GAMES) หรือ ชิงชนะเลิศนานาชาติแหงเอเซีย (FIBA ASIA CHAMPIONSHIPS) เทานั้น (รายช่ือนักกีฬาทีม  
      ชาติชุดลาสุดแนบทายระเบียบฯ) 
 5.3 อนุญาตใหนักกีฬาทีมชาติไทยตามรายช่ือแนบทายระเบียบฯ ลงสมัครเขาแขงขันได  ทีมจังหวัดละ 3 คน แต 
      ลงเลนในสนามไดครั้งไมเกิน 2 คน  
5.4 อายุนักกีฬา ไมเกิน 18 ป 
 

6. ประเภทการแขงขัน 
    มี 2 ประเภท ไดแก ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง 
 

7. หลักเกณฑของผูเขารวมการแขงขัน และผูควบคุมทีม 
7.1 ใหแตละจังหวัดสงทีมเขารวมการแขงขันไดจังหวัดละ 2 ทีม (ชาย 1 ทีมและหญิง 1 ทีม) และสงรายช่ือนักกีฬา 
     ไดไมเกินทีมละ 15 คน 
7.2 ใหแตละจังหวัดตัวแทนยืนยันการตัดรายช่ือนักกีฬาใหเหลือทีมละไมเกินจํานวน 12 คน โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 7.2.1 การแขงขันระดับภาค 5 ภาค ใหยืนยันรายช่ือในวันท่ีจังหวัดเจาภาพกําหนด หรือในวันท่ีประชุม  
                      ผูจัดการทีม 

        7.2.2 การแขงขันระดับชาติ ใหจังหวัดตัวแทนยืนยันรายช่ือนักกีฬา 12 คนสุดทาย ตามระยะเวลาท่ีการกีฬา 
                แหงประเทศไทยกําหนด ไมนอยกวา 60 วัน กอนพิธีเปดการแขงขันกีฬาแหงชาติ  
        7.2.3 กรณีท่ี จังหวัดตัวแทนไมยืนยันรายช่ือ 12 ผูเลนสุดทาย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ท้ังในการ 

          คัดเลือกตัวแทนภาคและแหงชาติ) ใหถือเอาบัญชีรายช่ือนักกีฬา 12 คนแรก โดยเรียงจากลําดับท่ี 1-            
12 ตามรายช่ือนักกีฬาท่ีแตละจังหวัดไดลงทะเบียนรายช่ือไวกับ การกีฬาแหงประเทศไทย จึงจะเปน 
นักกีฬาท่ีมีสิทธิเขารวมแขงขันได  ในกรณีท่ีมีรายช่ือนักกีฬาท่ีข้ึนทะเบียนไมครบจํานวน 12 หรือ 15 คน
ใหยึดจํานวนรายช่ือนักกีฬาเทาท่ีปรากฏในทะเบียนรายช่ือ เปนผูท่ีมีสิทธิเขารวมแขงขันไดเทานั้น แต
จะตองมีจํานวนนักกีฬาไมนอยกวา 8 คน 

7.3 จํานวนเจาหนาท่ีทีม กําหนดไวไมเกินจํานวน 4 คน ตอทีม ประกอบดวย ผูจัดการทีม 1 คน  ผูฝกสอน  
      1 คน ผูชวยผูฝกสอน 1 คน และเจาหนาท่ีประจําทีม 1 คน รวมนักกีฬาแลวไมเกิน จํานวน 16 คน ตอทีม 
 

8. หลักเกณฑการแขงขัน แบงการแขงขันออกเปน รอบคัดเลือกระดับภาคและการแขงขันระดับชาติ  
8.1 การแขงขันรอบคัดเลือกระดับภาค เปนการแขงขันคัดเลือกทีมจังหวัดเพื่อเปนตัวแทนภาค ซึ่งจะตองใช 
      ผูเลนท่ีข้ึนทะเบียนไวแลวตามขอ 7.1 และ 7.2 การคัดเลือกกําหนด ดังนี ้
         8.1.1 ใหทีมท่ีชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศของแตละภาค ท้ังประเภททีมชาย และทีมหญิง รวมเปน 
                 จํานวน 4 ทีม(ประเภทละ 2 ทีม) ไดสิทธิเปนตัวแทนภาคเขารวมแขงขันแหงชาติ ตอไป 
         8.1.2 จํานวนทีมจังหวัดตัวแทนภาค รวมเปน 10 ทีมในแตละประเภท  
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8.2 การแขงขันระดับชาติ  จะมีจํานวนทีมจังหวัดตัวแทนภาคท้ังหมดประเภทละ 10 ทีม ซึ่งผานการคัดเลือกในแต  
     ละประเภท ตามขอ 8.1 โดยรวมกับทีมจังหวัดเจาภาพ (จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง) ประเภทละ 2 ทีม   
     (ชาย 2 ทีม, หญิง 2 ทีม) และทีมจังหวัดชนะเลิศครั้งลาสุด  ประเภทละ 1 ทีม จะมีทีมจังหวัดเขารวมแขงขัน 
     ท้ังหมด ประเภทละ 13 ทีม (ทีมชาย 13 ทีม และทีมหญิง 13 ทีม) ในกรณีทีมชนะเลิศครั้งลาสุดเปน ทีมจังหวัด 
     เจาภาพ ใหเล่ือนทีมรองชนะเลิศ ครั้งลาสุดข้ึนมา และไดสิทธิเขารวมแขงขันแทน 

 
9. การจัดการแขงขัน 
 9.1 การจัดการแขงขันคัดเลือกระดับภาค 

9.1.1 ถามีทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันนอยกวา 6 ทีม (ในแตละประเภท) ใหจัดการแขงขันแบบพบกัน
หมดในประเภทนั้นๆ โดยคัดทีมท่ีไดคะแนนเปนอันดับ 1 และ 2 ไดสิทธิเปนทีมจังหวัดตัวแทนภาคเขารวมการแขงขัน
ระดับชาติตอไป 

9.1.2 ถามีทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันต้ังแต 6 ทีมแตไมเกินจํานวน 8 ทีม (ในแตละประเภท) ให
จัดการแขงขันเปนรอบ โดยแบงรอบแรกเปน 2 สาย ใหทีมจังหวัดชนะเลิศ(หรือรองชนะเลิศครั้งลาสุด ในกรณีไดสิทธิ
แทน) เปนทีมยืนสาย หนึ่ง และทีมรองชนะเลิศครั้งลาสุดเปนทีมยืนอีกสายหนึ่ง ทีมท่ีเหลือใชวิธีการจับสลากแบงสาย
ของประเภทนั้นๆ โดยใหสิทธิทีมจังหวัดเจาภาพไดเลือกอยูสายใดสายหนึ่งของรอบแรก ใหจัดการแขงขันแบบพบกัน
หมดในแตละสายเพื่อจัดอันดับและ คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 และ 2 เขาไปแขงขันรอบรองชนะเลิศ ซึ่ง
กําหนดการแขงขันไวดังนี ้

9.1.2.1 การจัดแบงสายในรอบแรก ในกรณีมีจํานวนทีมตางๆ ใหจัดเปนสาย ดังนี้ 
  มีจํานวน 6 ทีม จัดเปน สาย 1 มี 3 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม 
  มีจํานวน 7 ทีม จัดเปน สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม 
  มีจํานวน 8 ทีม จัดเปน สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม 

9.1.2.2 การแขงขันรอบรองชนะเลิศ ท่ี 1 สาย 1 พบ ท่ี 2 สาย 2 และ ท่ี 1 สาย 2 พบ ท่ี 2 สาย 1 
9.1.2.3 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ จะแขงขันกันเพื่อหาทีมชนะเลิศ

และทีมรองชนะเลิศเพื่อเปนทีมจังหวัดตัวแทนภาคเขารวมการแขงขันระดับชาติตอไป 
9.1.3 ถามีทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันต้ังแต 9 ทีมแตไมเกินจํานวน 11 ทีม (ในแตละประเภท) ให

จัดการแขงขันเปนรอบ โดยแบงรอบแรกเปน 3 สาย โดยใหทีมท่ีมีอันดับ 1 ถึง 3 ของการแขงขันครั้งท่ีผานมาเปนทีม
ยืนในแตละสาย ทีมท่ีเหลือใชวิธีการจับสลากแบงสายของประเภทนั้นๆ โดยใหสิทธิทีมจังหวัดเจาภาพไดเลือกอยูสายใด
สายหนึ่งของรอบแรก ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมดในแตละสายเพื่อจัดอันดับและ คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 
และ 2 ของแตละสายเขาไปแขงขันรอบสอง 

9.1.3.1 การจัดแบงสายในรอบแรก จัดเปนสาย ดังตอไปนี ้
  มีจํานวน   9   ทีม  จัดเปน    สาย 1 มี 3 ทีม     สาย 2 มี 3 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม 
  มีจํานวน  10 ทีม   จัดเปน    สาย 1 มี 4 ทีม     สาย 2 มี 3 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม 
  มีจํานวน  11 ทีม   จัดเปน    สาย 1 มี 4 ทีม     สาย 2 มี 4 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม 

9.1.3.2 การแขงขันในรอบสอง จัดเปนสายจํานวน 2 สาย ดังตอไปนี้ 
  สาย A ไดแก ท่ี 1 สาย 1    ท่ี 2 สาย 2 ท่ี 2 สาย 3 
  สาย B ไดแก ท่ี 2 สาย 1    ท่ี 1 สาย 2 ท่ี 1 สาย 3 

          คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแตละสายเขาไปแขงขันรอบรองชนะเลิศ  
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9.1.3.3 การแขงขันรอบรองชนะเลิศ กําหนดการแขงขันไว ดังนี ้

  ทีมท่ี 1 สาย A พบ ทีมท่ี 2 สาย B 
  ทีมท่ี 2 สาย A พบ ทีมท่ี 1 สาย B 

          ทีมท่ีชนะไดผานเขารอบชิงชนะเลิศ 
9.1.3.4 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี ้

  ชิงชนะเลิศ ระหวางทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ 
    ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ ใหครองรวมอันดับ 3 

9.1.4 ถามีทีมจังหวัดสมัครเขารวมแขงขันต้ังแต 12 ทีมแตไมเกินจํานวน 16 ทีม (ในแตละประเภท) ให
จัดการแขงขันเปนรอบ โดยแบงรอบแรกเปน 4 สาย โดยใหทีมท่ีมีอันดับ 1 ถึง 4 ของการแขงขันครั้งท่ีผานมาเปนทีม
ยืนในแตละสาย ทีมท่ีเหลือใชวิธีการจับสลากแบงสายของประเภทนั้นๆ โดยใหสิทธิทีมจังหวัดเจาภาพไดเลือกอยูสายใด
สายหนึ่งของรอบแรก ใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมดในแตละสายเพื่อจัดอันดับและ คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 
และ 2 ของแตละสายเขาไปแขงขันรอบสอง 

9.1.4.1 การจัดแบงสายในรอบแรก จัดเปนสาย ดังตอไปนี ้
 มีจํานวน 12   ทีม จัดเปน สาย 1 มี 3 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม สาย 4 มี 3 ทีม 
 มีจํานวน 13   ทีม จัดเปน สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม สาย 4 มี 3 ทีม 
 มีจํานวน 14   ทีม จัดเปน สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม สาย 4 มี 3 ทีม 
 มีจํานวน 15   ทีม จัดเปน สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม สาย 3 มี 4 ทีม สาย 4 มี 3 ทีม 
 มีจํานวน 16   ทีม จัดเปน สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม สาย 3 มี 4 ทีม สาย 4 มี 4 ทีม 

9.1.4.2 การแขงขันในรอบสอง จัดเปนสายจํานวน 2 สาย ดังตอไปนี้ 
  สาย A ไดแก ท่ี 1 สาย 1 ท่ี 2 สาย 2 ท่ี 1 สาย 3 ท่ี 2 สาย 4 
  สาย B ไดแก ท่ี 2 สาย 1 ท่ี 1 สาย 2 ท่ี 2 สาย 3 ท่ี 1 สาย 4 

          คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแตละสายเขาไปแขงขันรอบรองชนะเลิศ 
9.1.4.3 การแขงขันรอบรองชนะเลิศ กําหนดการแขงขันไว ดังนี ้

  ทีมท่ี 1 สาย A พบ ทีมท่ี 2 สาย B 
  ทีมท่ี 2 สาย A พบ ทีมท่ี 1 สาย B 

          ทีมท่ีชนะไดผานเขารอบชิงชนะเลิศ 
9.1.4.4 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี ้

  ชิงชนะเลิศ ระหวางทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ 
    ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ ใหครองรวมอันดับ 3 
 9.2 วิธีจัดการแขงขันระดับชาติ  

จํานวนทีมท่ีผานเขารวมการแขงขันคัดเลือกเปนตัวแทนจังหวัดจะมีประเภทละ 13 ทีม (ชาย 13 ทีม และหญิง 13 ทีม) 
9.2.1  การจัดการแขงขันรอบแรก ใหจัดการแขงขันเปนรอบ โดยแบงรอบแรกเปน 4 สาย โดยใหทีม

ชนะเลิศครั้งลาสุดเปนทีมในสาย A ในตําแหนง A1 (ทีมชาย) สาย ก ในตําแหนง ก (ทีมหญิง) ทีมชนะเลิศแตละภาคจับ
สลากเขาสูสายกอน โดยทีมชายจับเขาสูสายในตําแหนง B1 C1 D1 กอน ทีมหญิงจับเขาสูสายในตําแหนง ข1 ค1 ง1 
กอน และท่ีเหลืออีก 2 ทีม จับทีมชายเขาสูสายในตําแหนง A2 B2 C2 D2 และทีมหญิงจับเขาสูสายในตําแหนง ก2 ข2 
ค2 ง2 สวนทีมรองชนะเลิศแตละภาค จับสลากเขาสูสายถัดไปและตองไมอยูในสายเดียวกันกับทีมชนะเลิศในภาค
เดียวกัน โดยใหสิทธิทีมจังหวัดเจาภาพ จํานวน 2 ทีม (ชาย,หญิง) ไดเลือกอยูสายใดสายหนึ่งของรอบแรก โดยไมอยู
สายเดียวกัน และใหจัดการแขงขันแบบพบกันหมดในแตละสายเพื่อจัดอันดับและ คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 และ 
2 ของแตละสายเขาไปแขงขันรอบสอง 
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การจัดแบงสายในรอบแรก จัดเปนสาย ดังตอไปนี ้
  ประเภททีมชาย จํานวน 13 ทีม จัดแบงออกเปน 4 สาย ดังนี้ 
   สาย A : A1 A2 A3 A4  
   สาย B : B1 B2 B3 
   สาย C : C1 C2 C3 
   สาย D : D1 D2 D3 

ประเภททีมหญิง จํานวน 13 ทีม จัดแบงออกเปน 4 สาย ดังนี้ 
 สาย ก : ก1 ก2 ก3 ก4 
 สาย ข : ข1 ข2 ข3 
 สาย ค : ค1 ค2 ค3 
 สาย ง : ง1 ง2 ง3 

9.2.2 การแขงขันในรอบสอง จัดเปนสายจํานวน 2 สาย ดังตอไปนี้ 
   ประเภททีมชายจัดแบงออกเปน 2 สาย ดังนี้ 
  สาย X ไดแก ท่ี 1 สาย A ท่ี 2 สาย B ท่ี 1 สาย C ท่ี 2 สาย D 
  สาย Y ไดแก ท่ี 2 สาย A ท่ี 1 สาย B ท่ี 2 สาย C ท่ี 1 สาย D 
   ประเภททีมหญิงจัดแบงออกเปน 2 สาย ดังนี้ 
  สาย จ ไดแก ท่ี 1 สาย ก ท่ี 2 สาย ข ท่ี 1 สาย ค ท่ี 2 สาย ง 
  สาย ฉ ไดแก ท่ี 2 สาย ก ท่ี 1 สาย ข ท่ี 2 สาย ค ท่ี 1 สาย ง 

          คัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแตละสายเขาไปแขงขันรอบรองชนะเลิศ 
9.2.3 การแขงขันรอบรองชนะเลิศ กําหนดการแขงขันไว ดังนี ้

   ประเภททีมชาย   
ทีมท่ี 1 สาย X พบ ทีมท่ี 2 สาย Y 

  ทีมท่ี 2 สาย X พบ ทีมท่ี 1 สาย Y 
   ประเภททีมหญิง 

ทีมท่ี 1 สาย จ พบ ทีมท่ี 2 สาย ฉ 
  ทีมท่ี 2 สาย จ พบ ทีมท่ี 1 สาย ฉ 

          ทีมท่ีชนะไดผานเขารอบชิงชนะเลิศตอไป 
9.2.4 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้ 

   ประเภททีมชาย 
  ชิงชนะเลิศ ระหวางทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ 
    ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ ใหครองรวมอันดับ 3 
   ประเภททีมหญิง 
  ชิงชนะเลิศ ระหวางทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ 
    ทีมแพในรอบรองชนะเลิศ ใหครองรวมอันดับ 3 

 
10.  การไดคะแนนทีมและการจัดอันดับทีม 

       10.1  การแขงขันทีมชนะ ได 2 คะแนน, ทีมแพ ได 1 คะแนน ทีมท่ีมาแขงขันไมทัน หรือทีมไมมาทําการ
แขงขันหรือมาแขงขันไมทันในเวลาท่ีกําหนด หรือทีมท่ีถูกพิจารณาใหปรับเปนแพโดยผูตัดสินและผูควบคุมการ
แขงขันได 0 (ศูนยคะแนน) 
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       10.2  กรณีทีมมีคะแนนทีมเทากัน ใหพิจารณาการจัดอันดับทีม   ดังนี้ 
             10.2.1  ทีมมีคะแนนทีมเทากัน 2 ทีม หากใหพิจารณาวาทีมใดเปนอันดับกอนหรือหลัง ใหถือผลการ
แขงขันระหวาง 2 ทีมนั้นเปนเกณฑ โดยใชกฎทีมชนะคือผูชนะ (HEAD TO HEAD) 
             10.2.2 ทีมมีคะแนนทีมเทากัน 2 ทีม แตตองการเพียงทีมเดียวเขารอบ การพิจารณาทีมใดเขารอบใหถือ
ผลการแขงขันระหวาง 2 ทีมนั้นเปนเกณฑ โดยใชกฎทีมชนะคือผูชนะ (HEAD TO HEAD) 
             10.2.3  ทีมมีคะแนนทีมเทากันมากกวา 2 ทีม ตองการเขารอบเพียง 2 ทีม ใหใชวิธีจับสลากเขารอบ
กอน 2 ทีม แลวหากตองการกําหนดวาทีมใดเปนอันดับกอนหรือหลัง ใหถือผลการแขงขันระหวาง 2 ทีมนั้นเปน
เกณฑ โดยใชกฎทีมชนะคือผูชนะ (HEAD TO HEAD) 
          10.2.4 การดําเนินการจับสลากเขารอบ ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันเปนผูดําเนินการ โดยมีผูแทน 
สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย เปนสักขีพยานการจับสลากและเปนผูสรุปผลทีมท่ีได เขารอบตอไป 
          10.2.5  ในกรณีใดๆท่ีไมไดมีขอกําหนดไวในระเบียบการแขงขันฉบับนี้ใหนํากฎและระเบียบของสหพันธ
บาสเกตบอลนานาชาติ(FIBA) เปนแนวพิจารณาและปฏิบัติเพื่อหาขอยุติ 
 
     11. ขอปฏิบัติของเจาหนาท่ีทีมและนักกีฬา 
        11.1  การรายงานตัวของนักกีฬา เพื่อใหคณะกรรมการจัดการแขงขันตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน 
จะตองรายงานตัวตอเจาหนาท่ีหรือกรรมการท่ีเปนตัวแทน กอนลงทําการแขงขันทุกครั้งหรือในกรณีรองขอท่ีจําเปน 
        11.2  นักกีฬาท่ีมีสิทธิลงทําการแขงขัน จะตองเปนนักกีฬาท่ีมีรายช่ือและคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
การแขงขัน ตามท่ีผูฝกสอนไดสงรายช่ือไวกอนเริ่มการแขงขัน หากพบวานักกีฬาท่ีลงแขงขันไมมีช่ือในใบสงรายช่ือ
นักกีฬาผูนั้นจะไมมีสิทธิลงทําการแขงขัน หรืออาจถูกพิจารณาปรับเปนทีมแพในเกมนั้นๆและได  ศูนย (0) คะแนน 
และทีมท่ีถูกปรับแพจะตองมาทําการแขงขันในเกมท่ีเหลือตอไป 
        11.3  นักกีฬา ผูฝกสอน ผูจัดการทีม และเจาหนาท่ีผูติดตามทีม จะตองใหเกียรติและ ยอมรับการตัดสิน
ของผูตัดสิน และผูควบคุมการแขงขัน โดยไมมีขอโตแยงใดๆท้ังส้ิน  ท้ังในสนามและนอกสนามแขงขัน 
        11.4  นักกีฬา  ผูฝกสอน ผูจัดการทีม และเจาหนาท่ีผูติดตามทีม จะตองไมแสดงอาการหรือ กิริยา หรือ
ทาทาง อันเปนการยุยงหรือสงเสริมใหบุคคลอื่นกระทําการใดๆอันเปนเหตุใหเกิดความรุนแรง จนทําใหการแขงขันไม
สามารถดําเนินตอไปได จะถูกคณะกรรมการจัดการแขงขันพิจารณาลงโทษ ตอไป  
        11.5 นักกีฬา  ผูฝกสอน ผูจัดการทีม และเจาหนาท่ีผูติดตามทีม จะตองใหความความรวมมือในการปฏิบัติ
หนาท่ีของผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขัน  เจาหนาที่โตะเทคนิค และคณะกรรมการจัดการแขงขัน เพื่อใหการ
แขงขันไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
        11.6 หัวหนาทีม เปนตัวแทนผูเดียวของทีม ท่ีสามารถขออนุญาต สอบถาม หรือขอความเห็น หรือขอทราบ
ขอเท็จจริงจากผูตัดสินในสนามแขงขันได แตตองกระทําดวยมารยาทอันดีและดวยคําสุภาพ การขออนุญาตจะ
กระทําไดเมื่อการแขงขันไดหยุดดวยเหตุบอลตายและนาฬิกาการแขงขันไดหยุดเดินเทานั้น 
         11.7  ผูเลน 5 คนแรก ท่ีผูฝกสอนไดสงรายช่ือท่ีผูควบคุมการแขงขันหรือเจาหนาท่ีโตะเทคนิคไวแลว อาจ
เปล่ียนตัวได เฉพาะในกรณีท่ีนักกีฬาผูนั้นไดเกิดการบาดเจ็บ ในขณะอบอุนรางกายหรือเกิดเหตุใดๆท่ีคาดไมถึง จน
เปนเหตุใหไมสามารถลงทําการแขงขันได ท้ังนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบ จากผูควบคุมการแขงขัน ในกรณีนี้ ทีมคู
แขงขันสามารถเปล่ียนผูเลนฝายตนได ตามจํานวนเทาๆกัน  
         11.8 ในกรณีท่ีทีมแขงขันขาดผูฝกสอน หรือผูฝกสอนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ผูชวยผูฝกสอน
สามารถทําหนาท่ีแทนได  แตหากไมมีผูชวยผูฝกสอนในขณะนั้น  อนุญาตใหหัวหนาทีมทําหนาท่ีเปนผูฝกสอน 
แทนในเกมนั้นๆได 
           11.9  นักกีฬาท่ีเปนโรคติดตอ ทางผิวหนัง หรือ ไขอีสุกอีใสหรือโรคตาแดง เปนตน หรือมีบาดแผลท่ียังไม
หายสนิทอันอาจกอใหเกิดอันตรายตอตนเอง  ผูควบคุมการแขงขันหรือผูตัดสินมีสิทธิท่ีจะไมอนุญาตใหนักกีฬาผูนั้น
ลงทําการแขงขัน ท้ังนี้ ผูจัดการทีม ผูฝกสอน นักกีฬาและเจาหนาท่ีทีมจะตองปฎิบัติตามโดยไมมีขอโตแยงใดๆ  
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     12. หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการทีม, ผูฝกสอน และหัวหนาทีม  
         12.1  ผูจัดการทีม จะตองทําหนาท่ีเปนตัวแทนทีมเขารวมประชุมผูจัดการทีมกอนการแขงขันตามวัน เวลา
และสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันไดกําหนดไว ซึ่งขอสรุปเห็นชอบในท่ีประชุมใหถือเปนขอยุติท่ีทุกทีม
ตองปฎิบัติตาม 
         12.2 ในกรณี ท่ีผูจัดการทีมไมสามารถเขารวมประชุมได ผูฝกสอน หรือผูชวยผูฝกสอน หรือเจาหนาท่ีทีมท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูจัดการทีม คนใดคนหนึ่งจะเปนตัวแทนของทีมเขารวมการประชุมผูจัดการทีมตามท่ี
คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไว และขอสรุปเห็นชอบในท่ีประชุมใหถือเปนขอยุติท่ีทุกทีมตองปฎิบัติตาม 
         12.3  การประชุมผูจัดการทีม จะตองมีผูจัดการทีม หรือผูแทนของแตละทีมเขารวมประชุมอยางนอยทีม
ละ 1 คนหากจังหวัดใดไมมีผูเขารวมประชุมจะตองยอมรับ และปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมทุกประการ ท้ังนี้ 
กกท.  ไมอนุญาตใหนักกีฬาเขารวมประชุมผูจัดการทีม เพื่อทําหนาท่ีแทนและผูแทนสมาคมฯ จะตองทํารายงาน
เสนอใหการกีฬาแหงประเทศไทยทราบตอไป 
            12.4 กอนกําหนดเวลาเริ่มทําการแขงขันอยางนอย 20 นาที ผูฝกสอนหรือผูแทนทีมจะตองสงรายช่ือ
นักกีฬาและหมายเลขเส้ือประจําตัวผูเลน พรอมบัตรประจําตัว ( AD card )ใหกับเจาหนาท่ีโตะเทคนิค พรอมกับ
ระบุหัวหนาทีม และช่ือเจาหนาท่ีทีมทุกคน 
            12.5 กอนเริ่มการแขงขันอยางนอย 10 นาที ผูฝกสอนทีม จะตองยืนยันรายช่ือและหมายเลขนักกีฬา พรอม
ลงลายมือช่ือตนเองในใบบันทึกคะแนน พรอม แจงผูเลน 5 คนแรก ท่ีจะลงทําการแขงขัน ในเกมนั้นๆ 
            12.6  ผูจัดการทีมและผูฝกสอน เปนผูรับผิดชอบพื้นท่ีในบริเวณท่ีนั่งของทีม ซึ่งอนุญาตใหเฉพาะ
เจาหนาท่ีทีมและนักกีฬา ตามขอ 7.2 และ 7.3 เทานั้น 
            12.7  ผูฝกสอนจะเปนผูกําหนดผูโยนโทษในทุกกรณี ท่ีไมไดกําหนดผูโยนโทษไวในกติกา 
            12.8 เมื่อหัวหนาทีมในสนามตองออกจากสนามแขงขัน ผูฝกสอนทีมนั้นจะตองแจงผูตัดสิน หมายเลข ของ
ผูเลนซึ่งทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีมแทน 

               12.9 อนุญาตให ผูฝกสอน เพียงผูเดียว ทําหนาท่ียืนสอนภายในบริเวณท่ีกําหนดตามกติกา หามออก
นอกกรอบท่ีกําหนดไวและจะตองรับผิดชอบหากมีเจาหนาท่ีทีมหรือนักกีฬาผูอื่นยืนซอนข้ึนมา ผูตัดสินในสนามอาจ
ขานฟาลวทีมได 
             12.10 ในกรณีท่ี ผูชวยผูฝกสอน ไดลงลายมือช่ือตนเองในใบบันทึกคะแนนท่ีโตะเทคนิคกอนเริ่มทําการ
การแขงขัน  ผูชวยผูฝกสอนผูนั้นจะเปนผูทําหนาท่ีเสมือนเปนผูฝกสอนทีม ในเกมนั้น ๆ ทันที 
 
        13. การแตงกายของนักกีฬาและเจาหนาท่ีทีม   

นักกีฬาท่ีมีสิทธิลงทําการแขงขัน จะตองแตงกายใหถูกตองตามกติกาของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ  
      (FIBA) ฉบับป 2014 และจะมีเครื่องหมายการคา หรือคําโฆษณา หรือสัญลักษณอันเปนการโฆษณาท่ีมิใชช่ือ 
      ตัวแทนทีมจังหวัด จะอนุญาตใหมี ขนาดพื้นท่ีไมเกิน 2x3 นิ้ว  

             13.1  เส้ือแขงขันตองมีช่ือจังหวัดอยูดานหนาหรือดานหลังใหเห็นอยางชัดเจน 
             13.2  กําหนดใหทีมตัวแทนจังหวัดจะตองมีชุดแขงขันอยางนอย 2 ชุด คือสีขาว 1 ชุด และ สีเขม 1 ชุด 
โดยกําหนดใหทีมช่ือแรกของโปรแกรมแขงขันสวมชุดแขงขันสีขาว ทีมช่ือหลังสวมชุดสีเขม 
             13.3  ใหนักกีฬาสวมชุดที่มีหมายเลขบนเสื้อทั้งดานหนา (ขนาดสูงไมนอยกวา 10 ซม.) และ
ดานหลัง (ขนาดสูงไมนอยกวา 20 ซ.ม.) ต้ังแตหมายเลข 0 - 99 โดยสีของหมายเลขจะตองตัดกับสีของเส้ือเพื่อให
เห็นไดอยางชัดเจน 
             13.4 ผูฝกสอนและเจาหนาท่ีทีมท่ีนั่งในบริเวณท่ีนั่งของทีม จะตองแตงกายสุภาพ ไมสวมรองเทาแตะหรือ
กางเกงขาส้ัน 
             13.5 นักกีฬา ทีลงเลนในสนามจะตองเอาชายเส้ือสอดใสไวในกางเกงท่ีสวมแขงขันตลอดเวลา  



 8 
 

14. การประทวง 
ใหเปนไปตามขอบังคับหมวดท่ีวาดวยเรื่องการประทวงแหงขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวย     

การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 10 
             14.1 การประทวงเกี่ยวกับเทคนิค หัวหนาทีมตองลงลายมือช่ือในใบบันทึกคะแนน ในชองขอประทวง
ทันที ภายหลังการแขงขันเกมนั้นส้ินสุดลงกอนท่ีผูตัดสินจะลงลายมือช่ือรับรองผลการแขงขัน พรอมวางเงิน
คาธรรมเนียม 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) เปนเงินประกัน 
             14.2 การประทวงเกี่ยวกับเทคนิค ตามขอ 14.1 ใหยื่นทําหนังสือประทวงเปนลายลักษณอักษรพรอม
หลักฐาน ทันทีภายเวลาใน 1 ช่ัวโมง หลังจากการแขงขันเกมนั้นๆไดส้ินสุดลง ผลการพิจารณาและคําตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด ไมสามารถอุทธรณ ไดในทุกกรณี 
 

              15. บทลงโทษตอบุคคลหรือตอทีม กรณีกอเหตุรุนแรงหรือสรางความเสื่อมเสีย 
             15.1  นักกีฬา ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และเจาหนาท่ีทีม ท่ีกระทําความรุนแรงเกินกวาเหตุ หรือ กอ
การทะเลาะวิวาท ชกตอย หรือแสดงกิริยาอันไมสุภาพ หรือกาวราว หรือขมขูตอผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขัน และ
เจาหนาท่ีโตะเทคนิค ท้ังในสนามและนอกสนามแขงขัน อันเปนเหตุใหเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือไดรับบาดเจ็บ ถือเปน
การกระทําที่ผิดตอวินัยและระเบียบการแขงขันอยางรุนแรง  ผูตัดสินมีอํานาจที่จะสั่งใหออกจากการแขงขัน
หรือการทําหนาที่ และไมอนุญาตใหอยูในบริเวณท่ีนั่งของทีมแลวแตกรณี  ผูตัดสินจะตองทํารายงานเหตุและ
พฤติกรรมอันเส่ือมเสียท่ีเกิดข้ึน ตอการกีฬาแหงประเทศไทยผานทางคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ พรอมสําเนา 
ใหสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย เพื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทยพิจารณาลงโทษ ตอไปและแจง
บทลงโทษดังกลาวใหสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย ไดรับทราบ 
            15.2  ผูจัดการทีมและผูฝกสอนท่ีไมสามารถควบคุมนักกีฬาหรือเจาหนาท่ีทีมหรือผูติดตามทีม อันเปน
เหตุใหกอหรือเกิดความวุนวาย การทะเลาะวิวาท การชกตอย การทํารายรางกายหรือขมขูตอผูตัดสิน ผูควบคุมการ
แขงขัน เจาหนาท่ีโตะเทคนิค เจาหนาท่ีทีมและนักกีฬาทีมคูแขงขัน ท้ังในสนามและนอกสนามแขงขัน ตอง
รับผิดชอบและจะถูกพิจารณาลงโทษรวมกับนักกีฬา หรือเจาหนาท่ีทีมหรือผูติดตามทีม ท่ีกอเหตุนั้น  เหตุดังกลาว
ท่ีเกิดข้ึนใหผูตัดสินและผูควบคุมการแขงขัน ทํารายงานพฤติตอการกีฬาแหงประเทศไทยผานทางคณะกรรมการ
จัดการแขงขัน  พรอมสําเนา ใหสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย เพื่อใหการกีฬาแหงประเทศไทย
พิจารณาลงโทษตอไปและแจงบทลงโทษดังกลาวใหสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย ไดรับทราบ 
             15.3  การอุทธรณบทลงโทษ ท่ีการกีฬาแหงประเทศไทย ไดประกาศลงโทษนักกีฬา ผูฝกสอน ผูจัดการทีม
หรือเจาหนาท่ีทีมตาง ๆ ตามเหตุท่ีผูตัดสินและผูควบคุมการแขงขัน ไดรายงานผานทางคณะกรรมการจัดการ
แขงขันนั้น ผูถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณไดดวยตนเอง ภายหลังไดรับการถูกลงโทษไปแลวเกินกึ่งหนึ่งของโทษ
ท้ังหมดนั้นเทานั้น 
             15.4 กรณีผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน เจาหนาท่ีท่ีทีม และนักกีฬาฝาฝนระเบียบและกติกา      
การแขงขันๆ นอกจากจะถูกพิจารณาดําเนินการตามระเบียบและกติกาการแขงขันในคราวนั้นๆแลวยังจะมีโทษ
ตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ในบทลงโทษ ต้ังแต 
ขอ 36 – 41 ตามแตกรณีพิพาทฯ 

 
 

            16. ผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขันและเจาหนาท่ีโตะเทคนิค 
             16.1 ใหใชผูตัดสิน ผูควบคุมการแขงขันและเจาหนาท่ีโตะเทคนิคท่ีผานการอบรมและข้ึนทะเบียนโดยการ
รับรองจากการกีฬาแหงประเทศไทย และหรือสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย เปนผูทําหนาท่ีในการแขงขัน
คัดเลือกตัวแทนภาคและแหงชาติ ท้ังนี้ ท้ังเจาหนาท่ีเทคนิคท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปปฎิบัติหนาท่ีจะตองทดสอบ
ความรูและสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย ไดกําหนดไว 
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             16.2 ในการแขงขันคัดเลือกตัวแทนภาค 
                       16.2.1 ใหทีมจังหวัดท่ีสงทีมเขาแขงขัน สงผูตัดสินประจําทีม คือ ทีมชายอยางนอย 1 คน และ
ทีมหญิง อยางนอย 1 คน เขารวมปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันระดับภาคท้ัง 5 ภาค  
                       16.2.2 ใหผูตัดสินประจําทีมรายงานตัวตอผูแทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทยและ 
เขารวมประชุมเจาหนาท่ีเทคนิค ตาม วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีผูแทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย กําหนด 
                       16.2.3  การคัดเลือกผูตัดสินเพื่อไปปฏิบัติหนาท่ีในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ได ภาคละ 
2 คน โดยเปนอํานาจและหนาท่ีของผูแทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย  
                   
       17. รางวัลการแขงขัน 

รางวัลในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) จังหวัดชุมพร - ระนอง  ประกอบดวย
เหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร ดังนี ้

        รางวัลท่ี  1    เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร 
        รางวัลท่ี  2    เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร 
        รางวัลท่ี  3    เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรียญรวม) 
        รางวัลนักกีฬาดีเดน ชาย – หญิงจํานวน 2 รางวัล จะไดรับโลรางวัลและประกาศนียบัตร  
        รางวัลผูฝกสอนกีฬาดีเดน ทีมชาย – ทีมหญิง จํานวน 2 รางวัล จะไดรับโลรางวัล และประกาศนียบัตร  

หมายเหตุ : เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจาภาพเปนผูดําเนินการจัดเตรียมไวให ในสวนโลรางวัล   
    นักกีฬาดีเดน/ผูฝกสอนดีเดน กกท.เปนผูดําเนินการให 
 

 18. กําหนดจํานวนรายการแขงขัน และจํานวนเหรียญรางวัลรวมท้ังหมด ดังนี้ 
 - รายการท่ีแขงขัน จํานวน 2 รายการ 
 - เหรียญชุบทอง  จํานวน 24 เหรียญ ประกาศนียบัตร 32 ใบ 
 - เหรียญชุบเงิน  จํานวน 24 เหรียญ ประกาศนียบัตร 32 ใบ 
 - เหรียญชุบทองแดง จํานวน 48 เหรียญ ประกาศนียบัตร 64 ใบ 
 - สําหรับใบประกาศนียบัตร นอกเหนือจากนักกีฬาผูท่ีไดรับจะมี ผูจัดการทีม, ผูฝกสอน, ผูชวยผูฝกสอน, 
เจาหนาท่ีทีม ตามระเบียบท่ีกําหนด 

 

      19. การพิจารณานักกีฬาดีเดน และผูฝกสอนดีเดน ชาย – หญิง 
ใหผูแทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ ดังนี ้
            19.1  การพิจารณานักกีฬาดีเดน ชาย - หญิง 
                  19.1.1  พิจารณานักกีฬาจากทีมท่ีเขารอบ 4 ทีมสุดทาย 
                  19.1.2  เปนนักกีฬาท่ีมีความสามารถดีเดนท้ังเกมรุก และเกมรับ 
                  19.1.3  เปนนักกีฬาท่ีมีโอกาสพัฒนาไปเลนในระดับสูงตอไป 
                  19.1.4  เปนนักกีฬามรรยาทดีงามท้ังในและนอกสนาม 
                  19.1.5  เปนนักกีฬาท่ี รูแพ รูชนะ และรูอภัย 
                  19.1.6  เกณฑอื่น ๆ ตามคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
           19.2  การพิจารณาผูฝกสอนดีเดน ชาย – หญิง 
                 19.2.1  พิจารณาผูฝกสอนจากทีมท่ีเขารวมแขงขันทุกทีม 
                 19.2.2  เปนผูฝกสอนท่ีมีความรูความสามารถ แกไขสถานการณตาง ๆ ในการแขงขันไดดี 
                 19.2.3  เปนผูฝกสอนท่ีมีมนุษยสัมพันธดี ใหเกียรติและเคารพในกฎกติกา และการตัดสิน 
                 19.2.4  เปนผูฝกสอนท่ีมีความต้ังใจสงเสริมและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลอยางแทจริง 
                 19.2.5  เปนผูฝกสอนท่ีมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะและ รูอภัย 
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                    19.2.6  ผูฝกสอนดีเดน ตองมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเขารวมการแขงขัน และ 
                                 ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูฝกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เทานั้น 

                 19.2.7 เกณฑอื่น ๆ ตามคณะกรรมการฯเห็นสมควร 
                 19.2.8  ใหผูจัดการทีม หรือผูฝกสอน 4 ทีมสุดทาย เปนผูสงรายช่ือนักกีฬา และผูฝกสอน อยางละ 1 รายช่ือ
เทานั้น ตองไมเปนนักกีฬา หรือผูฝกสอนในทีมตนเอง โดยสงรายช่ือกอนการเริ่มแขงขัน ควอเตอรท่ี 3 นัดชิงชนะเลิศ 
โดยกําหนด 1 รายช่ือตอ 1 คะแนน หากคะแนนเทากัน ใหดูผลการแขงขันของทีมท่ีไดคะแนนเทากัน ทีมชนะเปน 
ผูไดรับตําแหนงผูฝกสอน และนักกีฬาดีเดน คณะกรรมการพิจารณา มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน 
 

 20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
  1. ใหนักกีฬาผูท่ีไดรับรางวัลการแขงขันเปนผูรับรางวัลดวยตนเอง และแตงกายดวยชุดแขงขัน หรือ 
      แตงกายดวยชุดวอรมท้ังชุด ซึ่งเปนแบบชุดวอรมของจังหวัดท่ีนักกีฬาสังกัด และการแตงกายของนักกีฬาใหเปนไป 
      ตามระเบียบฯ  
  2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลใหใชเพลง “วันแหงชัยชนะ” ของ การกฬีาแหงประเทศไทย เทานั้น 

 
21. รายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย (ตามรายช่ือแนบทาย) 
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รายนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย 
เขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังท่ี 28 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 
***************** 

 
นักกีฬาชาย       
1. นายอรรถพร เลิศมาลัยภรณ    
2. นายชนะชนม กลาหาญ    
3. นายสุขเดฟ โคเคอร     
4. นายวัฒนา สุทธิสินธุ     
5. นายวุฒิพงษ ดาโสม      
6. นายดรงพันธ อภิรมยวิไลชัย     
7. นายดรัญพงศ   อภิรมยวิไลชัย    
8. นายรัชเดช เครือทิวา    
9. นายกานตณัฐ เสมอใจ    
10. นายดนัย คงคุม    
11. นายธีรวัฒน จันทะจร    
12. นายณัฐกานต เมืองบุญ    

 
                                  ++++++++++++++++++ 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย 
เขารวมการแขงขันบาสเกตบอลหญิงชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งท่ี 26 

“26
th
 FIBA Asia Championship for Women” 

ระหวางวันท่ี 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2558  
ณ เมืองอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

นักกีฬาหญิง       
1. นางสาววิภาพร    แซฉ่ัว    
2. นางสาวธิดาพร    ไมหอม    
3.  นางสาวณภัทร    เครือทิวา    
4.  นางสาวอัจฉรา    กายชัยภูมิ    
5.  นางสาวกลอยใจ    เพ็ชรแสนคา   
6.  นางสาวอังคณา    บัวพา    
7.  นางสาวสินีนุช    โสฬส    
8.  นางสาวภักคลดาธนัน   ถิรนานิธิวรโชติ  
9.  นางสาวนฤมล    ทรัพยมี    
10. นางสาวชาลิสา    คําสวัสด์ิ    
11  นางสาววรลักษณ   แสงสวาง   
12. นางสาวสุรีย    พรหมราช    
  
                                  ++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


