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ระเบยีบการแข่งขันบาสเกตบอล 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 

     ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
    เลขานุการ        ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายอดิศัย  ใจกาวัง 
     สถานที่ติดต่อ     154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

        โทร. 02 – 2140120 ต่อ 3030, 02–2142256 โทรสาร 02 – 2141807-8 
www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน       ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
ประธานกองเทคนิคกีฬา                บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง       
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน             บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง       
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน         ผู้แทนกรมพลศึกษา                   
กรรมการ         บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง       
กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง       
3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน  

3.1  ให้ใช้ข้อบังคับกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
3.2  ใช้กติกาการแข่งขันบาสเกตบอลของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ฉบับปี 2010 (พ.ศ. 2553) 

4.  ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ประเภททีมชาย 
4.2 ประเภททีมหญิง 

4.  จํานวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 

   4.1   ให้แต่ละเขตส่งนักกีฬาได้เขตละ 2 ทีม (ทีมชาย 1 ทีม, ทีมหญิง 1 ทีม) และส่งรายช่ือได้ไม่เกิน 
ทีมละ 15 คน 
   4.2  ให้แต่ละเขตยืนยันนักกีฬา 12 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม ถ้าไม่สามารถยืนยันนักกีฬาในวันน้ัน จะ
ตัดนักกีฬาลําดับที่ 13-15  ออกเพ่ือให้เหลือนักกีฬา 12 คน ตามข้อกําหนดดังกล่าว 
            4.3  เจ้าหน้าที่ทีม  แต่ละทีมมีจํานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน  

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
     3.1.1  นักกีฬาต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อบังคับกรมพลศึกษา ว่าด้วยการ

แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
     3.1.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป) 
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7.  วิธีการจัดการแข่งขัน   

         7.1หลักเกณฑ์การแข่งขันและการจัดการแข่งขัน 
   1.  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 34 ประกอบด้วย ประเภททีมชาย 12 ทีม ประเภท
ทีมหญิง 12 ทีม จากข้อมูลดังน้ี  
     1.1  จากการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขต เขตละ 2 ทีม (ทีมชาย 1 ทีม, ทีมหญิง 1 ทีม) จํานวน  
10 เขต รวมประเภทละ 10 ทีม (ประเภททีมชาย 10 ทีม, ประเภททีมหญิง 10 ทีม) 
     1.2  ทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจําปี 2555  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเภททีมชาย 1 ทีม และประเภททีมหญิง 1 ทีม  
     1.3  ทีมจังหวัดเจ้าภาพจะได้สิทธ์ิส่งทีมบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่ต้องคัดเลือก ประเภท
ทีมชาย 1 ทีม และประเภททีมหญิง 1 ทีม  
   2.  การจัดการแข่งขัน 
     2.1  ในแต่ละประเภทให้จัดแบ่งเป็น 4 สาย แข่งขันแบบพบกันหมดในสายของประเภทน้ันๆ 
คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 และ 2 เข้าไปแข่งขันในรอบสอง 

   ตัวอย่างการจัดสาย 
สาย A      สาย B       สาย C      สาย D 

   A1.............................. B1..................................   C1..............................    D1.............................. 
            A2.............................. B2..................................   C2..............................    D2.............................. 
            A3.............................. B3..................................   C3..............................    D3..............................  

   ตัวอย่างการจัดคู่แข่งขัน (รอบแรก) 

   1. A1 – A2,     B1 – B2,    C1 – C2,   D1 – D2     

   2. A2 – A3,     B2 – B3,    C2 – C3,   D2 – D3 

     3. A3 – A1     B3 – B1     C3 – C1        D3 – D1 
     2.2  การแข่งขันรอบสอง ให้จัดแบ่งเป็น 2 สาย คือ สาย X กับสาย Y จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
ทีมชนะได้สิทธ์ิเข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ 
   ตัวอย่างการจัดสายและการจัดคู่แข่งขัน 
   สาย X  A1 – C2 (X1), B1 – D2 (X2) 
   สาย Y  C1 – A2 (Y1), D1 – B2 (Y2) 
     2.3  การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จัดคู่แข่งขันแบบไขว้สลับระหว่างสาย X กับสาย Y ทีมที่ชนะ 
ได้สิทธิเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้สิทธิเป็นอันดับ 3 ร่วมกัน 
   ตัวอย่างการจัดคู่แข่งขันแบบไขว้สลับ 
   Y1 – X2,   Y2 – X1 
   3. การจัดอันดับของทีม 
     3.1  การคิดคะแนน 
       -ทีมชนะได้  2  คะแนน 
       -ทีมแพ้ได้   1  คะแนน 
       -ทีมที่ไม่มาแข่งขันหรือมาแข่งขันไม่ทันหรือปฏิเสธการแข่งขันต่อในเวลาที่เหลือ ภายหลังผู้ตัดสินสั่ง  
         ให้ลงแข่งขันได้ 0 คะแนน       
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     3.2  ทีมมีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้ถือผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีม ในรอบนั้น 
     3.3  ทีมมีคะแนนเท่ากัน 3 ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากเข้ารอบและจัดลําดับ ตามข้อ 7.1 ข้อ 2.1 
     3.4  การจับสลากให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ดําเนินการ 
   7.2  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
   เพ่ือให้การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ชนิดกีฬาบาสเกตบอล เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ ของการจัดการแข่งขัน จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ 
สําหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ที่เก่ียวข้องกับทีมไว้ดังน้ี 
   1.  การแต่งกายของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจําทีม 
     1.1  ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายให้ถูกต้องตามกติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ 
(FIBA) ฉบับปี ค.ศ. 2010 
     1.2  ทุกทีมต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด คือสีอ่อน (สีขาว) 1 ชุดและสีเข้ม 1 ชุด โดยกําหนดให้
ทีมช่ือแรกในโปรแกรมการแข่งขันสวมชุดสีอ่อน ทีมช่ือหลังสวมชุดสีเข้ม 
     5.1.3  ชุดการแข่งขัน หมายเลขบนเสื้อแข่งขัน ด้านหน้าขนาดสูง 10 ซม. ด้านหลังขนาดสูง 20 ซม. 
ต้ังแต่หมายเลข 4-15 โดยสีของตัวเลขตัดกับสีของเสื้ออย่างชัดเจน 
     1.4   ผู้เล่นทุกทีมที่มีช่ือในใบบันทึกคะแนน สามารถลงเล่นได้ ถ้าเขามาถึงสนามแข่งขันภายหลัง
หลังจากเริ่มเกมการแข่งขันไปแล้ว 
     1.5  ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจําทีม ต้องแต่งกายแบบสุภาพเรียบร้อยในขณะลงปฏิบัติหน้าที่การ
แข่งขัน 
   2.  หน้าที่ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และหัวหน้าทีม 
     2.1  ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนของทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีม ต้องเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มโปรแกรมการ
แข่งขัน 1 คร้ัง และให้ทีมที่เข้าแข่งขันลงแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันกําหนด
ไว้ 
     2.2  ทีมที่แข่งขันแต่ละทีมจะต้องยอมรับ คําตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่โต๊ะบันทึกคะแนน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสิน และควบคุมการแข่งขันในครั้งน้ัน 
     2.3  อย่างน้อย 20 นาที ก่อนเร่ิมเกมการแข่งขันตามกําหนดเวลาในโปรแกรมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
หรือผู้แทนแต่ละทีมจะต้องส่งรายช่ือและหมายเลขสมาชิกของทีมให้กับทีมผู้บันทึกคะแนน และหมายเลขของผู้เล่นซึ่ง
จะลงเล่นในเกมการแข่งขัน พร้อมทั้งระบุช่ือหัวหน้าทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้วย 
     2.4  อย่างน้อย 10 นาที ก่อนเร่ิมเกมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนแต่ละทีมจะต้องยืนยันรับรองรายช่ือและ
หมายเลขของผู้เล่นของทีมและลงลายมือช่ือในใบบันทึกคะแนน ขณะเดียวกันจะต้องแจ้งผู้เล่น 5 คนแรกที่จะเร่ิมเกม
การแข่งขัน ผู้ฝึกสอนทีมช่ือแรกในโปรแกรมการแข่งขันเป็นฝ่ายยืนยันก่อน 
     2.5  ผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอาจจะไปที่โต๊ะบันทึกคะแนนระหว่างเกมการแข่งขันเพ่ือขอทราบ
เก่ียวกับข้อมูลทางสถิติเท่าน้ัน เมื่อบอลตายและนาฬิกาการแข่งขันหยุดเดิน 
     2.6  เฉพาะผู้ฝึกสอนเท่าน้ัน อนุญาตให้ยืนระหว่างเกมการแข่งขัน เขาอาจจะพูดกับผู้เล่นระหว่าง
เกมการแข่งขัน  โดยมีข้อแม้ว่าเขาต้องอยู่ในบริเวณท่ีน่ังของทีม  
     2.7  เมื่อหัวหน้าทีมออกจากสนามแข่งขัน ผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งกรรมการผู้ตัดสินให้ทราบหมายเลข
ของผู้เล่น ซึ่งทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแทนในสนาม 
     2.8  หัวหน้าทีมคือผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของทีมในสนามแข่งขันอาจจะติดต่อสื่อสารกับกรรมการผู้
ตัดสินอย่างสุภาพระหว่างเกมการแข่งขันเก่ียวข้องเท็จจริง เฉพาะเมื่อบอลตายและนาฬิกาการแข่งขันหยุดเดินเท่าน้ัน 
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     2.9 หัวหน้าทีมจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันทีภายหลังสิ้นสุดเกมการแข่งขัน ถ้าทีมของตนต้องการ
ประท้วงผลการแข่งขันและลงลายมือช่ือในใบบันทึกคะแนนช่องว่างคําว่า “ลายมือช่ือของหัวหน้าทีมในกรณีประท้วง” 
   3.  มารยาทของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมและเจ้าหน้าที่ประจําทีม 
        นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมและเจ้าหน้าที่ประจําทีม ที่กระทําความรุนแรงเกิน
ความเหมาะสม ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือก้าวร้าวต่อผู้ตัดสินทั้งในและนอกเวลาแข่งขันอันเป็นการเสื่อมเสีย มารยาท
อย่างร้ายแรง เป็นการละเมิดกติกาการแข่งขันและเมื่อผู้ตัดสินสั่งออกให้ออกจากการแข่งขันหรือให้ออกจากบริเวณท่ี
นั่งของทีม เมื่อผู้ตัดสินได้ดําเนินการไปแล้วให้ผู้ตัดสินทํารายงานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษและ
ดําเนินการต่อไป 
8  การประท้วง 
     8.1  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
     8.2  การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิค ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการแข่งขันให้ย่ืนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
หลักฐาน และเงินค่าธรรมเนียม 3,000  บาท ภายในเวลา 20 นาที ภายหลังการแข่งขันคร้ังน้ันสิ้นสุดลงและหัวหน้า
ทีมต้องลงลายมือช่ือในใบบันทึกคะแนนเป็นหลักฐานทันทีภายหลังการแข่งขันสิ้นสุดลงก่อนที่ผู้ตัดสินจะลงลายมือช่ือ
รับรองผลการแข่งขัน 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น    
10.  รางวัลการแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2553  ข้อที่ 32 

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
 - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
 - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 

 
   หมายเหตุ  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขันที่มิได้ระบุในระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลฉบับน้ี ให้ใช้
กติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลของสหพันธ์นานาชาติ (FIBA)  ฉบับปี 2010 (พ.ศ. 2553) 
   รูปแบบการจัดการแข่งขัน (เก็บไว้สําหรับตรวจสอบ) 
รอบแรก (ประเภท ชาย-หญิง ) แบบพบกันหมดในสาย 
วัน                สาย  สาย A สาย B สาย C สาย D 
     
   มกราคม 2556 A1   -  A2 B1  -  B2 C1  -  C2 D1  -  D2 
   มกราคม 2556 A2   -  A3 B2  -  B3 C2  -  C3 D2  -  D3 
   มกราคม 2556 A3   -  A1 B3  -  B1 C3  -  C1 D3  -  D1 
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รอบสอง  (ประเภท ชาย-หญิง) แบบแพ้คัดออก 
วัน                สาย  สาย X สาย Y 
   กุมภาพันธ์ 2556 1 A  -  2 C (X1) 1B-2D (Y 1) 
   กุมภาพันธ์ 2556 1 C – 2A (X2) 1D -2B (Y2) 
  
รอบรองชนะเลิศ  (ประเภท ชาย-หญิง) แข่งขันไขว้สลับทีม 

กุมภาพันธ์ 2556 
X1 – Y2 Y1 – X2 
(X) (Y) 

รอบชิงชนะเลิศ  (ประเภทชาย-หญิง) 

กุมภาพันธ์ 2556 
หญิง ชาย 
X – Y X -  Y 

 
ข้อสังเกต  1.  ทีมที่พบกันรอบแรก รอบต่อไปจะไม่พบกันอีก 
    2.  ความซ้ําซ้อน 
      2.1  ทีมช่ือแรกจะปรับเปลี่ยนกัน 
      2.2  ช่วงเวลาการแข่งขันของทีมจะปรับเปลี่ยนกัน 

11.  ผู้ตัดสินและกรรมการควบคุมการแข่งขัน 

     ให้ใช้ผู้ตัดสินและกรรการควบคุมการแข่งขัน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพลศึกษา และ/หรือผู้ตัดสิน 
จากองค์กรอ่ืนที่กรมพลศึกษา ได้เชิญเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามข้อความข้างต้น 
 

..................................................................... 
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