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1.   สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย  

นายกสมาคม  นายนิพนธ์  ชวลิตมณเฑียร 
      เลขาธิการ                  นายพิเชฐ  ศันสนะพิทยากร 

สถานที่ติดต่อ  ชั้น 17 ห้อง 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  
การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

    โทร. 02 170 9641  โทรสาร 02 170 9642 
    www.bsatthai.org  E-mail : bsat.thai@gmil.com 
  
2.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
     ประธานฝ่ายกีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดเจ้าภาพ  ประธานกรรมการ 
     ผู้แทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ 
     คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ                         กรรมการ 
     นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ                           กรรมการ 
     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง                               กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 3.1  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงด้านคุณสมบัตินักกีฬา  ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. ประธานกรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย         กรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเจ้าภาพ กรรมการ 
ผู้แทนกองนิติการ กกท.  กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท. กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กกท.                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2  คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงด้านเทคนิค  ประกอบด้วย 
ผู้แทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
วิทยากรสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กรรมการ 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการ 

             ผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติแต่งตั้ง              กรรมการและเลขานุการ 
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4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
 4.2 ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ที่สมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
 4.3 ลูกบาสเกตบอลที่ใช้ในการแข่งขัน  
       ประเภททีมหญิง ใช้ลูกบาสเกตบอล ขนาดเบอร์ 6 เส้นรอบวง 724 – 737 มิลลิเมตร  

น้ าหนัก 510 – 567 กรัม  
       ประเภททีมชาย ใช้ลูกบาสเกตบอล ขนาดเบอร์ 7 เส้นรอบวง 749 – 780 มิลลิเมตร  

น้ าหนัก 567 – 650 กรัม      
     ตามท่ีสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ หรือ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 
 4.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ หรือกติกาการแข่งขัน ในการวินิจฉัยในกรณีนั้น ให้

เป็นหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณาถือเป็นที่
สิ้นสุด  

  

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5.1 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้นๆ 

เท่านั้น 
5.2 นักกีฬาทุกคนจะต้องน าเอกสารการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 10 วันก่อนการแข่งขัน 

มายื่นให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม ทั้งรอบแข่งขันคัดเลือกระดับภาคและรอบ
แข่งขันระดับชาติ หากไม่น าเอกสารมายื่นตามก าหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

 5.3 นักกีฬาประเภททีมหญิงต้องมีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป (โดยนับปี พ.ศ. 2530) 
  5.4 นักกีฬาประเภททีมชายต้องมีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป (โดยนับปี พ.ศ. 2525)  
 5.5 นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ที่ส่งชื่อจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษตัดสิทธิ์ห้ามไม่ให้เข้าท าการ

แข่งขันโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  5.6 นักกีฬาต้องไม่มีโรคประจ าตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น 
  5.7 นักกีฬามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันได้เพียง ทีมเดียว รุ่นเดียว ประเภทเดียว  เท่านั้น 
  5.8 นักกีฬาประเภททีมหญิง จ านวน 12 คน/ 1 ทีม  อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 
 5.9 นักกีฬาประเภททีมชาย แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 

 5.9.1 รุ่น มาสเตอร์ (master) อายุ 40 - 50 ปี จ านวน 12 คน/ 1 ทีม โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
  - อายุตั้งแต่ 40 – 45 ปี ส่งชื่อแข่งขันจ านวน 6 คน และลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน   

ผู้เล่นจะต้องสวมเสื้อหมายเลข 41 - 46 จ านวน 6 หมายเลข เท่านั้น 
   - อายุตั้งแต่ 46 - 50 ปี ส่งชื่อแข่งขันได้ไม่จ ากัด และลงแข่งขันได้ 3 คน หรือสามารถ
ลงเล่นได ้5 คนได้ โดยลงแทนในเกณฑ์อายุ 41 - 45 ได้ ผู้เล่นจะต้องไม่สวมเสื้อหมายเลข 41 - 46 จ านวน 
6 หมายเลข 

  - นักกีฬาทีมชาติ ส่งชื่อแข่งขันจ านวน 2 คน และลงแข่งขันได้ 1 คน นักกีฬาทีมชาติ
ต้องแจ้งรายชื่อ และหมายเลข ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติ อายุ เท่าไหร่ 
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 5.9.2 รุ่น รีเจนท์ (regent) อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน/ 1 ทีม โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
  - อายุตั้งแต่ 51 – 55 ปี ส่งชื่อแข่งขันจ านวน 6 คน และลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน   

ผู้เล่นจะต้องสวมเสื้อหมายเลข 51 - 56 จ านวน 6 หมายเลข เท่านั้น 
  - อายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป ส่งชื่อแข่งขันได้ไม่จ ากัด และลงแข่งขันได้ 3 คน หรือ

สามารถลงเล่นได ้5 คน ได้ โดยลงแทนในเกณฑ์อายุ 51 – 55 ได ้ผู้เล่นจะต้องไม่สวมเสื้อสวมเสื้อหมายเลข 
51 - 56 จ านวน 6 หมายเลข 

  - นักกีฬาทีมชาติอายุ 51 – 55 ปี ส่งชื่อแข่งขันจ านวน 2 คน และลงแข่งขันได้ 1 คน 
นักกีฬาทีมชาติ ต้องแจ้งรายชื่อ และเบอร์ ให้ถูกต้อง 

  - นักกีฬาทีมชาติที่มีอายุ 56 ปี หรือมากกว่า ไม่ถือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติ  
 

6. ประเภทการแข่งขัน 
     6.1 มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมชาย (แบ่งเป็น 2 รุ่น)  และประเภททีมหญิง 
 

7. หลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ควบคุมทีม 
 7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้จังหวัดละ 3 ทีม (ประเภทชาย 2 ทีม รุ่นละ 1 ทีมและ

ประเภทหญิง 1 ทีม) และส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกินทีมละ 18 คน โดยเกณฑ์อายุ 40 – 45 ส่งได้ 9 คน 46 – 
50 ส่งได้ 9 คน เกณฑ์อายุ 51 – 55 ส่งได้ 9 คน 56 ปีขึ้นไป ส่งได้ 9 คน (ยกเว้นทีมหญิง) 

 7.2 แต่ละทีมจะต้องยืนยันรายชื่อนักกีฬาระดับภาค จ านวนไม่เกิน 12 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม 
และยืนยันรายชื่อนักกีฬาระดับชาติ จ านวนไม่เกิน 12 คน ตามท่ี กกท. ก าหนดส่ง 

 7.3 ให้ท าการคัดเลือกหาทีมตัวแทนภาค เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น             
5 ภาค แต่ละภาคคัดทีมเข้ารอบ ดังนี้ 

     7.3.1 ประเภททีมหญิงคัดเอาภาคละ 2 ทีม (จังหวัด) รวม 10 ทีม แชมป์เก่า 1 ทีม และ
เจ้าภาพ 1 ทีม 

     7.3.2 ประเภททีมชาย แบ่งเป็น 2 รุ่น  
         - รุ่น มาสเตอร์ (master) อายุ 40 – 50 ปี คัดเอาภาคละ 1 ทีม (จังหวัด) 5 ทีม และ

เจ้าภาพ 1 ทีม 
        - รุ่น รีเจนท์ (regent) อายุ 51 ปีขึ้นไป คัดเอาภาคละ 1 ทีม (จังหวัด) 5 ทีม และ

เจ้าภาพ 1 ทีม 
หมายเหตุ แชมป์เก่าต้องร่วมเข้าคัดเลือกตัวแทนภาค 

ทั้งนี้ ในกรณีทีมชนะเลิศครั้งล่าสุดเป็น ทีมจังหวัดเจ้าภาพ ให้เลื่อนทีมรองชนะเลิศครั้งล่าสุดขึ้นมา และได้
สิทธิ์เทียบเท่าทีมชนะเลิศครั้งล่าสุด ถ้าเจ้าภาพไม่มีทีมแข่งขันให้คัดเลือกจากทีมที่มีอันดับดีที่สุดในการ
แข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคของภาคเจ้าภาพ  

 7.4 จ านวนเจ้าหน้าที่ทีม ไม่เกิน 4 คนต่อทีม ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน  หัวหน้าผู้ฝึกสอน 1 
คน ผู้ช่วย ผู้ฝึกสอน 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 1 คน 
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 7.5 โดยแบ่งภาคออกเป็น 5 ภาค ดังนี้  
 

ภาค  1 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ  

ภาค  2 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดลพบุรี 3. จังหวัดครสวรรค์ 
4. จังหวัดราชบุรี    5. จังหวัดชัยนาท   6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. จังหวัดสุพรรณบุรี 8. จังหวัดสิงห์บุรี             9. จังหวัดสระบุรี 
10.จังหวัดอ่างทอง 11.จังหวัดอุทัยธานี 12.จังหวัดเพชรบุรี 
13.จังหวัดนครปฐม 14.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ภาค3 ประกอบด้วย  20  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูม ิ
4. จังหวัดนครพนม 5. จังหวัดนครราชสีมา 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 
7. จังหวัดมุกดาหาร 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดยโสธร 
10.จังหวัดร้อยเอ็ด 11.จังหวัดเลย   12.จังหวัดศรีสะเกษ 
13.จังหวัดสกลนคร 14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดหนองคาย 
16.จังหวัดหนองบัวล าภู   17.จังหวัดอุดรธานี 18.จังหวัดอุบลราชธานี 
19.จังหวัดอ านาจเจริญ      20. จังหวัดบึงกาฬ  

 
 

ภาค  4 ประกอบด้วย  14  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดกระบี่   2. จังหวัดชุมพร   3. จังหวัดตรัง 
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช    5. จังหวัดนราธิวาส 6. จังหวัดปัตตานี 
7. จังหวัดพังงา   8. จังหวัดพัทลุง   9.จังหวัดภูเก็ต 
10.จังหวัดยะลา   11. จังหวัดระนอง 12.จังหวัดสงขลา 
13.จังหวัดสตูล   14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

ภาค 5 ประกอบด้วย  15  จังหวัด  คือ 

1. จังหวัดก าแพงเพชร 2. จังหวัดเชียงราย 3. จังหวัดเชียงใหม่ 
4. จังหวัดตาก    5. จังหวัดน่าน   6. จังหวัดพะเยา 
7. จังหวัดพิจิตร   8. จังหวัดพิษณุโลก 9. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
10.จังหวัดแพร่  11.จังหวังแม่ฮ่องสอน 12.จังหวัดล าปาง 
13.จังหวัดล าพูน     14.จังหวัดสุโขทัย 15.จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดจันทบุรี 3. จังหวัดะเชิงเทรา 
4. จังหวัดชลบุรี   5. จังหวัดตราด   6. จังหวัดนนทบุรี   
7. จังหวัดปทุมธานี 8. จังหวัดระยอง   9. จังหวัดสมุทรปราการ 
10.จังหวัดสมุทรสงคราม    11.จังหวัดสมุทรสาคร 12.จังหวัดสระแก้ว 
13.จังหวัดนครนายก 14.จังหวัดราจีนบุรี 
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8. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 8.1 การจัดการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค  

    8.1.1 ถ้ามีทีมจังหวัดสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 2 ทีม (ในประเภทหญิง) ไม่ต้องท าการ
แข่งขันให้ทีมจังหวัดสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป  

 8.1.2 ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม (ในแต่ละประเภท) ให้จัดการแข่งขันแบบพบกัน
หมดในประเภทนั้นๆ โดยคัดทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 เข้าไปชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนน
อันดับที่ 3 จะได้รับต าแหน่งอันดับที่ 3 (อันดับที่ 3 ไม่ครองร่วม)  
          8.1.3 ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีมแต่ไม่เกินจ านวน 8 ทีม (ในแต่ละประเภท) ให้จัดการ
แข่งขันเป็นรอบ โดยแบ่งรอบแรกเป็น 2 สาย ใช้วิธีการจับสลากเข้าสาย ของประเภทนั้นๆ ให้จัดการแข่งขัน
แบบพบกันหมดในแต่ละสายเพ่ือจัดอันดับและคัดเลือกทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 เข้าไปแข่งขัน
รอบรองชนะเลิศ ซึ่งก าหนดการแข่งขันไว้ดังนี้   

  8.1.3.1 การจัดแบ่งสายในรอบแรก ในกรณีมีจ านวนทีมต่างๆ ให้จัดเป็นสาย ดังนี้  
   มีจ านวน 6 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 3 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม  
   มีจ านวน 7 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม  
   มีจ านวน 8 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม  

    8.1.3.2 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่ 1 สาย 1 พบ ที่ 2 สาย 2 และ ที่ 1 สาย 2 
พบ ที ่2 สาย 1  

  8.1.3.3 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีชนะในรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันเพ่ือหา
ทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศเพื่อเป็นทีมจังหวัดตัวแทนภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป  

  8.1.4 ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ 9 ทีมแต่ไม่เกินจ านวน 12 ทีม (ในแต่ละประเภท)     
ให้จัดการแข่งขันเป็นรอบ โดยแบ่งรอบแรกเป็น 3 สาย ใช้วิธีการจับสลากเข้าสายของประเภทนั้นๆ ให้จัดการ
แข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสายเพ่ือจัดอันดับและคัดเลือกทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของ
แต่ละสายเข้าไปแข่งขันรอบสอง  
               8.1.4.1 การจัดแบ่งสายในรอบแรก จัดเป็นสาย ดังต่อไปนี้  

  มีจ านวน 9 ทีม  จัดเป็น สาย 1 มี 3 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม  
  มีจ านวน 10 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม  
  มีจ านวน 11 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม 
  มีจ านวน 12 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม สาย 3 มี 4 ทีม 

               8.1.4.2 การแข่งขันในรอบสอง จัดเป็นสายจ านวน 2 สาย ดังต่อไปนี้  
   สาย A ได้แก่ ที ่1 สาย 1 ที2่ สาย 2 ที ่2 สาย 3  
   สาย B ได้แก่ ที ่2 สาย 1 ที ่1 สาย 2 ที ่1 สาย 3  

   คัดเลือกทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  
               8.1.4.3 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ก าหนดการแข่งขันไว้ ดังนี้  

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

               8.1.4.4 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้  
  ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ  
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8.2 การจัดการแข่งขันระดับชาติ  
   ประเภททีมหญิง 

 8.2.1 ในประเภททีมหญิง ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม ให้จัดการแข่งขันแบบพบกัน
หมด โดยคัดทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 เข้าไปชิงชนะเลิศ ทีมท่ีได้คะแนนอันดับที่ 3 จะได้รับ
ต าแหน่งอันดับที่ 3 (อันดับที่ 3 ไม่ครองร่วม)  
          8.2.2 ในประเภททีมหญิง ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีมแต่ไม่เกินจ านวน 8 ทีม ให้
จัดการแข่งขันเป็นรอบ โดยแบ่งรอบแรกเป็น 2 สาย ใช้วิธีการจับสลากเข้าสาย ให้จัดการแข่งขันแบบพบกัน
หมดในแต่ละสาย ซึ่งก าหนดการแข่งขันไว้ดังนี้    

การจัดแบ่งสายในรอบแรก ในกรณีมีจ านวนทีมต่างๆ ให้จัดเป็นสาย ดังนี้  
 มีจ านวน 6 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 3 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม  
 มีจ านวน 7 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม  
 มีจ านวน 8 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม  
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที ่1 สาย 1 พบ ที ่2 สาย 2 และ ที ่1 สาย 2 พบ ที ่2 สาย 1   
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ  
ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน 

 8.2.3 ในประเภททีมหญิง ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ 9 ทีมแต่ไม่เกินจ านวน 12 ทีม   
ให้จัดการแข่งขันเป็นรอบ โดยแบ่งรอบแรกเป็น 3 สาย ใช้วิธีการจับสลากเข้าสายของประเภทนั้นๆ ให้จัดการ
แข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสายเพ่ือจัดอันดับและคัดเลือกทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ของ
แต่ละสายเข้าไปแข่งขันรอบสอง  
              การจัดแบ่งสายในรอบแรก จัดเป็นสาย ดังต่อไปนี้  

มีจ านวน 9 ทีม  จัดเป็น สาย 1 มี 3 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม  
มีจ านวน 10 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม  
มีจ านวน 11 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม สาย 3 มี 3 ทีม 
มีจ านวน 12 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 4 ทีม สาย 2 มี 4 ทีม สาย 3 มี 4 ทีม 

              การแข่งขันในรอบสอง จัดเป็นสายจ านวน 2 สาย ดังต่อไปนี้  
 สาย A ได้แก่ ที ่1 สาย 1 ที2่ สาย 2 ที ่2 สาย 3  
 สาย B ได้แก่ ที ่2 สาย 1 ที ่1 สาย 2 ที ่1 สาย 3  

คัดเลือกทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  
              การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ก าหนดการแข่งขันไว้ ดังนี้  

 ทีมท่ี 1 สาย A พบ ทีมท่ี 2 สาย B  
 ทีมท่ี 2 สาย A พบ ทีมท่ี 1 สาย B  
 ทีมท่ีชนะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้   
ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ  
ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน 
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 ประเภททีมชาย 
 8.2.4 ในประเภททีมชาย ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่า  6 ทีม (ในแต่ละรุ่น) ให้จัดการ

แข่งขันแบบพบกันหมด โดยคัดทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 เข้าไปชิงชนะเลิศ ทีมท่ีได้คะแนน
อันดับที่ 3 จะได้รับต าแหน่งอันดับที่ 3 (อันดับที่ 3 ไม่ครองร่วม)  
  8.2.5 ในประเภททีมชาย ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีม (ในแต่ละรุ่น) ให้จัดการแข่งขัน
เป็นรอบ โดยแบ่งรอบแรกเป็น 2 สาย ใช้วิธีการจับสลากเข้าสาย ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย          
ซึ่งก าหนดการแข่งขันไว้ดังนี้    

การจัดแบ่งสายในรอบแรก ในกรณีมีจ านวนทีมต่างๆ ให้จัดเป็นสาย ดังนี้  
 มีจ านวน 6 ทีม จัดเป็น สาย 1 มี 3 ทีม สาย 2 มี 3 ทีม  
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที ่1 สาย 1 พบ ที ่2 สาย 2 และ ที ่1 สาย 2 พบ ที ่2 สาย 1   
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
ชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมชนะในรอบรองชนะเลิศ  
ทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ให้ครองอันดับที่ 3 ร่วมกัน 
 

9.  การได้คะแนนทีมและการจัดอันดับทีม 
 9.1  การแข่งขันทีมชนะ ได้ 2 คะแนน, ทีมแพ้ ได้ 1 คะแนน ทีมท่ีมาไม่มาท าการแข่งขัน หรือมาไม่
ทันในเวลาที่ก าหนด หรือทีมที่ถูกพิจารณาให้ปรับเป็นแพ้โดยกรรมการผู้ตัดสินได้ 0 คะแนน  

    9.2  กรณทีีท่ีมมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาการจัดอันดับทีม ดังนี้ 
          9.2.1  ทีมมีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม หากให้พิจารณาว่าทีมใดเป็นอันดับก่อนหรือหลัง ให้ถือผล

การแข่งขันระหว่าง 2 ทีมนั้น โดยทีมชนะจะมีอันดับที่ดีกว่า (HEAD TO HEAD) 
          9.2.2 ทีมมีคะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม ต้องการเข้ารอบเพียงทีมเดียว  ให้ใช้วิธีการจับสลาก 
          9.2.3  ทีมมีคะแนนเท่ากันมากกว่า 2 ทีม ต้องการเข้ารอบเพียง 2 ทีม ให้ใช้วิธีจับสลาก

เข้ารอบก่อน 2 ทีม แล้วหากต้องการก าหนดว่าทีมใดเป็นอันดับก่อนหรือหลัง ให้ถือผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีม       
ที่เข้ารอบนั้น โดยทีมท่ีชนะจะมีอันดับที่ดีกว่า (HEAD TO HEAD) 

        9.2.4 การด าเนินการจับสลากเข้ารอบ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ด าเนินการ โดยมี
ผู้แทน สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เป็นสักขีพยานการจับสลากและเป็นผู้สรุปผลทีมที่ได้ เข้ารอบ
ต่อไป 

 
10. ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬา 

        10.1  การรายงานตัวของนักกีฬา เพ่ือให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐาน จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่เป็นตัวแทน ก่อนลงท าการแข่งขันทุกครั้งหรือในกรณีร้อง
ขอที่จ าเป็น 

        10.2  นักกีฬาที่มีสิทธิลงท าการแข่งขัน จะต้องเป็นนักกีฬาที่มีรายชื่อและคุณสมบัติครบถ้วน            
ตามระเบียบการแข่งขัน ตามที่ผู้ฝึกสอนได้ส่งรายชื่อไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน หากพบว่านักกีฬาที่ลงแข่งขันไม่มี
ชื่อในทะเบียนนักกีฬา ตามระเบียบและคุณสมบัตินักกีฬา ทีมนั้นจะถูกปรับแพ้การแข่งขันในเกมนั้น แต่ให้นับ
คะแนนเป็นศูนย์ (0) คะแนน ในเกมที่ผ่านมา 

        10.3  นักกีฬา หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามทีม จะต้องให้เกียรติและ 
ยอมรับการตัดสินของกรรมการตัดสิน และผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น   

        10.4  นักกีฬา  หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามทีม จะต้องไม่แสดงอาการหรือ 
กิริยา หรือท่าทาง อันเป็นการยุยงหรือส่งเสริมให้บุคคลอ่ืนกระท าการใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง จนท าให้
การแข่งขันไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ จะถูกคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ ต่อไป  
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     10.5 นักกีฬา  หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามทีม จะต้องให้ความความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน  เจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิค และคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน เพ่ือให้การแข่งขันได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

    10.6 หัวหน้าทีม เป็นตัวแทนเพียงผู้เดียวของทีม ที่สามารถสอบถาม หรือขอความเห็น หรือขอทราบ
ข้อเท็จจริงจากกรรมการตัดสินในสนามแข่งขันได้ แต่ต้องกระท าด้วยมารยาทอันดีและด้วยค าสุภาพ             
การขออนุญาตจะกระท าได้เมื่อการแข่งขันได้หยุดด้วยเหตุบอลตายและนาฬิกาการแข่งขันไดห้ยุดเดินเท่านั้น 

10.7  นักกีฬาที่เป็นโรคติดต่อ หรือ โรคที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน  ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันหรือ
กรรมการตัดสินมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้นักกีฬาผู้นั้นลงท าการแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน 
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ  

  10.8 ก่อนก าหนดเวลาเริ่มท าการแข่งขันอย่างน้อย 40 นาที หัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือผู้แทนทีมจะต้องส่ง
รายชื่อนักกีฬาและหมายเลขประจ าตัวผู้เล่น ให้กับเจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิค พร้อมกับระบุหัวหน้าทีม และชื่อ
เจ้าหน้าที่ทีมทุกคน 

   10.9 ก่อนเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที หัวหน้าผู้ฝึกสอน จะต้องยืนยันรายชื่อและหมายเลขนักกีฬา 
พร้อมลงลายมือชื่อตนเองในใบบันทึกคะแนนและระบุผู้เล่น 5 คนแรก ที่จะลงท าการแข่งขัน ในเกมนั้นๆ 
  

11. การแต่งกายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม   
นักกีฬาที่มีสิทธิลงท าการแข่งขัน จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขัน 
     11.1  เสื้อแข่งขันต้องมีชื่อจังหวัดอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังให้เห็นอย่างชัดเจน 
    11.2  ก าหนดให้ทีมตัวแทนจังหวัดจะต้องมีชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด คือสีอ่อน 1 ชุด และ                    

สีเข้ม 1 ชุด โดยก าหนดให้ทีมชื่อแรกของโปรแกรมแข่งขันสวมชุดแข่งขันสีขาว ทีมชื่อหลังสวมชุดสีเข้ม           
ชุดสีเข้มต้องไม่เป็นชุดลาย หรือชุดที่ไม่มีสีหลัก 

    11.3 หัวหน้าผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมที่นั่งในบริเวณที่นั่งของทีม จะต้องแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น 
    11.4 นักกีฬา ทีลงเล่นในสนามจะต้องเอาชายเสื้อสอดใส่ไว้ในกางเกงที่สวมแข่งขันตลอดเวลา  

 
12. การประท้วง 

12.1 การประท้วงเรื่องคุณสมบัตินักกีฬา ประท้วงได้ตลอดเวลา การประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์อักษร 
หัวหน้าคณะนักกีฬาเป็นผู้ลงนามหนังสือ พร้อมด้วยวางเงินประกัน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงินนี้จะ
คืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล ถ้าไม่เป็นผลจะริบเงินเป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ 

12.2 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิค การประท้วงต้องเป็นลายลักษณ์อักษรผู้จัดการทีมเป็นผู้ลงนาม
หนังสือ พร้อมด้วยวางเงินประกัน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ภายในเวลา 15 นาที นับตั้งแต่หมดเวลา          
การแข่งขันฯ เงินนี้จะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล ถ้าไม่เป็นผลจะริบเงินเป็นทุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ              
 
13. บทลงโทษต่อบุคคลหรือต่อทีม กรณีก่อเหตุรุนแรงหรือสร้างความเสื่อมเสีย 

13.1  นักกีฬา หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีม ที่กระท าความรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ว่าด้วยกิริยา และ/หรือวาจา หรือ ก่อการทะเลาะวิวาท ชกต่อย หรือแสดงกิริยาอันไม่สุภาพ หรือก้าวร้าว หรือ
ข่มขู่ต่อกรรมการตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิค ทั้งในสนามและนอกสนามแข่งขัน อัน
เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นการกระท าที่ผิดวินัยและระเบียบการแข่งขันอย่าง
รุนแรง  กรรมการตัดสินมีอ านาจที่จะสั่งให้ออกจากการแข่งขันหรือการท าหน้าที่ และไม่อนุญาตให้อยู่ใน
บริเวณที่นั่งของทีมแล้วแต่กรณี  ผู้แทนสมาคมจะต้องท ารายงานเหตุและพฤติกรรมอันเสื่อมเสียที่เกิดขึ้น ต่อ
ประธานคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันฯ เพ่ือพิจารณาลงโทษ ต่อไปและแจ้งบทลงโทษดังกล่าวให้สมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้รับทราบด้วย 
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   13.2  ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนที่ไม่สามารถควบคุมนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมหรือผู้ติดตามทีม อันเป็น
เหตุให้ก่อหรือเกิดความวุ่นวาย การทะเลาะวิวาท การชกต่อย การท าร้ายร่างกายหรือข่มขู่ต่อกรรมการตัดสิน 
ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิค เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาทีมคู่แข่งขัน ทั้งในสนามและนอกสนามแข่ง
ขัน ต้องรับผิดชอบและจะถูกพิจารณาลงโทษร่วมกับนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทีมหรือผู้ติดตามทีม ที่ก่อเหตุนั้น  
เหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ผู้แทนสมาคมท ารายงานพฤติกรรมต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการแข่งขัน              
เพ่ือพิจารณาลงโทษต่อไปและแจ้งบทลงโทษดังกล่าวให้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้รับทราบด้วย 

  13.3  การอุทธรณ์บทลงโทษ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศลงโทษนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการ
ทีมหรือเจ้าหน้าทีท่ีมต่าง ๆ ตามเหตุที่หัวหน้าตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้รายงานผ่านทางคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันนั้น ผู้ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง ภายหลังได้รับการถูกลงโทษไปแล้วเกินกึ่งหนึ่ง
ของโทษทั้งหมดนั้นเท่านั้น 

  13.4 กรณีผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และนักกีฬาฝ่าฝืนระเบียบและ
กติกาการแข่งขันฯ จะถูกพิจารณาด าเนินการลงโทษตามระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
 

14. ผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิค 
14.1 ให้ใช้ผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิคที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนโดย

การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และหรือสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
แข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคและแห่งชาติ ทั้งนี้ ทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่จะต้อง
ทดสอบความรู้และสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้
ก าหนดไว้ 

14.2 ในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 
          14.2.1 ให้ทีมจังหวัดที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน ส่งผู้ตัดสินประจ าทีม คือ ทีมชายอย่างน้อย 1 คน 

และทีมหญิง อย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฯ  
           14.2.2 ให้ผู้ตัดสินประจ าทีมรายงานตัวต่อผู้แทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

และ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เทคนิค ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้แทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 
ก าหนด 

 

15. รางวัลการแข่งขัน 
    รางวัลที่  1    เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบัตร 
     รางวัลที่  2    เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบัตร 
     รางวัลที่  3    เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร (ครองเหรียญร่วม) 

รางวัลนักกีฬาดีเดนชาย/หญิง โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นและประกาศนียบัตร 
รางวัลผูฝกสอนดีเดนทีมชาย/ทีมหญิง โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นและประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ  เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้         
ส าหรับโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 

 
16. จ านวนเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร 

 เหรียญชุบทอง  จ านวน 36 เหรียญ  และประกาศนียบัตร จ านวน 48 ใบ 
     เหรียญชุบเงิน   จ านวน 36 เหรียญ  และประกาศนียบัตร จ านวน 48 ใบ 

          เหรียญชุบทองแดง  จ านวน 72 เหรียญ และประกาศนียบัตร จ านวน 96 ใบ 
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17. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน หรือ
แต่งกายด้วยชุดวอร์มทั้งชุด ซึ่งเป็นแบบชุดวอร์มของจังหวัดที่นักกีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬา            
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “ประจ าจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนั้นๆไม่
มีเพลงประจ าจังหวัดให้ใช้เพลง “วันแห่งชัย” ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแทน 

18. การประชุมผู้จัดการทีม 

     1. ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับมติที่ประชุม 
2. ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถ้าไม่เข้าประชุม

ฯจะงดเบี้ยเลี้ยง และผู้แทนสมาคมกีฬาฯ รายงานให้ กกท. และผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆทราบ  
3. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมเพ่ือท าหน้าที่แทน ยกเว้นบางชนิดกีฬาที่กติกา           

การแข่งขันระบุให้นักกีฬามาแสดงตัว  
4. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจะต้องท าหนังสือถึงการกีฬา                

แห่งประเทศไทย เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงและแจ้งต่อผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันฯ ในชนิดกีฬา
นั้นๆ ทราบ ต่อไป 

 
19. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
 1. เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
 2. เป็นนักกีฬาที่มีทักษะและเทคนิคการเล่นที่สูง  
 3. เป็นนักกีฬาที่มีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 4. เป็นนักกีฬาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
 5. อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น  
 1. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
 2. ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทดี และมีความรู้ความสามารถ แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในการ
แข่งขันได้ด ี
 3. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย  
 4. อ่ืน ๆ ตามมติข้อตกลงในที่ประชุมของกรรมการผู้ตัดสิน  
 
20. โลโก้ส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ท่ีลงท าการแข่งขัน 
 1. ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว จ านวน 1 จุดเท่านั้น และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าที่
เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเก่ียวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

2. อนุญาตให้ใช้ชื่อจังหวัดมีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว เท่านั้น 
3. ไม่อนุญาตให้ติดธงชาติลงท าการแข่งขัน 
4. หากมีข้อขัดแย้งกับกฎ ระเบียบ กติกา ของสหพันธ์กีฬานั้นๆให้ กกท. พิจารณาอนุญาตเป็นกรณี 
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21. จ านวนผู้ตัดสิน 
 1. ผู้แทนสมาคม จ านวน 1 คน 
 2. วิทยากร จ านวน 1 คน 
 3. ผู้ตัดสิน จ านวน 25 คน 
 
22. คุณสมบัติของผู้ตัดสิน 
  ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และ          
ผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณา จาก
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ตัดสินกีฬา 
 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินต้องตระหนัก และค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีที่มีส่วน เกี่ยวข้อง
หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเชื่อได้ว่าไม่
โปร่งใส หรือยุติธรรมของการตัดสิน 

 
23. ก าหนดการแข่งขัน 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  
กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์” 

ณ จังหวัดพัทลุง 
**********  

 
วันที่       2565    -  อบรมเจ้าหน้าที ่
 
วันที่       2565    -  ประชุมผู้จัดการทีม 
 
วันที่       2565    -  แข่งขันวันแรก 
 
วันที่       2565   -  แข่งขันวันที่สอง 
 
วันที่       2565    -  แข่งขันวันที่สาม 
 
วันที่       2565    -  แข่งขันวันสี่ 
 
วันที่       2565    -  แข่งขันวันที่ห้า 
 
วันที่      2565    -  แข่งขันวันที่หก 
 
วันที่       2565    -  แข่งขันวันสุดท้าย 
 
(วันที ่.............................ให้จัดการแข่งขันฯ ให้แล้วเสร็จไม่เกิน เวลา 12.00 น.) 

 
หมายเหตุ   ก าหนดการแข่งขันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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24. นักกีฬาทีมชาติไทย  หมายถึง นักกีฬาทีมชาติไทยที่มีรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และหรือ 
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และ/หรือ การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี  
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศแนบท้าย 
สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 

********************** 
 
  สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ขอประกาศแนบท้ายรายชื่อนักกีฬาทีม
ชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4  (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง 
ตามเอกสารแนบดังนี้ 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 14 

ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอนโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่  9 - 20 กันยายน  2530 

 
 
 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1. นายองอาจ หอมละออ            
2. นายมาโนช    ดิลกอุดมชัย 
3. นายพีระ   กุญชวน 
4. นายสมพร   อินทรอักษร 
5. นายนภดล   เกตุประทุม 
6. นายอ านวย   หวานดี 
7. นายประเสริฐ   ศิริพจนากุล 
8. นายศิวนันท์   ศรีจันทร์วงศ์ 
9. นายสุธรรม   สุวรรณพิมสกุล 
10. นายมรกต   เนียมพุ่มพวง 
11. นายสมนึก   ตรีเลิศพานิช 
12. นายประทิน   ช านาญ 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 15 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่  20 - 31 สิงหาคม  2532 

 
 
 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1.   นายองอาจ หอมละออ 
2.   นายอ านวย  หวานดี 
3.   นายนภดล  เกตุประทุม 
4.   นายประเสริฐ       ศิริพจนากุล 
5.   นายพีระ       กุญชวน 
6.   นายมรกต           เนียมพุ่มพวง 
7.   นายฉัตรชัย         วาณิชย ์
8.   นายประทิน         ช านาญผล 
9.   นายวรวิทย์          เหลืองวิชชเจริญ 
10.   นายสมนึก           ตรีเลิศพานิช 
11.   นายอาคม           ยะศินธราภรณ์ 
12.   นายชานนท์         กิ่งเงิน 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 16 

ณ กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 
ระหว่างวันที่  24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2534 

 
  
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1.  นายอ านวย  หวานดี 
2.  นายนภดล      จิ๋วอ่อน 
3.  นายทวีพงษ์      สังข์เจริญ 
4.  นายพีรพงษ์      บุรพัฒนานนท์ 
5.  นายประทิน      ช านาญผล 
6.  นายสมนึก      ตรีเลิศพานิช 
7.  นายธีระยุทธ      จึงมั่นคง 
8.  นายสิทธิพงษ์      เปรมประพันธ์ 
9.  นายนภดล     เกตุประทุม 
10.  นายองอาจ       หอมละออ 
11.  นายยุทธนา      ค าช านาญ 
12.  นางทรงภพ      ไพโรจน์พีระไพศาล 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 17 

ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่าง วันที่  12  -  20  มิถุนายน  2536 

 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1.  นายองอาจ  หอมละออ 
2.  นายสิทธิพงษ์      เปรมประพันธ์ 
3.  นายมรกต      เนียมพุ่มพวง 
4.  นางทรงภพ         ไพโรจน์พีระไพศาล 
5.  นายสมนึก          ตรีเลิศพานิช 
6. นายวีพงษ์           สังข์เจริญ 
7.  นายสายชล         ขวัญเมือง 
8.  นายพีระ            กุญชวน 
9.  นายวีระพล        วรวงศ์เทพ 
10. นายยุทธนา       ค าช านาญ 
11. นายอ านวย       หวานด ี
12.  นายธีระยุทธ    จึงมั่นคง 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 18 

ณ จังหวัดเชียงใหม่  ประเทศไทย 
ระหว่าง วันที่  12  -  20  มิถุนายน  2536 

 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1. นายทวีพงษ์ สังข์เจริญ 
2. นายประทิน ช านาญผล 
3. นายช่อภพ 
4. นายสมนึก ตรีเลิศพานิช 
5. นายวิวานัท 
6. นายมรกต เนียมพุ่มพวง 
7. นายออนกิต 
8. นายนภดล เกตุประทุม 
9. นายสิทธิพงษ์ เปรมประพันธ์ 
10. นายธีระยุทธ  จึงมั่นคง 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 19 

ณ  กรุงจาการ์ต้า  ประเทศอินโดนีเซียระหว่าง  
ระหว่างวันที่  11 - 20  ตุลาคม   2540 
 

 
ชื่อนักกีฬาชาย  

1. นายสุรชัย  เกิดทองค า 
2. นายทวีพงษ์  สังขเจริญ 
3. นายปิยะ  สารธิยากุล 
4. นายชัยชาญ  บุญศรี 
5. นายวัชรินทร์  ฟรานซิส แองกุส 
6. นายบุญช่วย  โพภาค 
7. นายปราโมช  จันทรนิยม 
8. นายทรงภพ  ไพโรจน์พีระไพศาล 
9. นายอภัยพงศ์  เนตรศิริสวรรค์ 
10. นายทวีศักดิ์  หาญสุวรรณพิสิฐ 
11. นายสมนึก  ตรีเลิศพานิช 
12. นายชัยวัฒน์  เหมือนแดง 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 21 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่าง วันที่  8 – 17 กันยายน 2544 

 
 
ชื่อนักกีฬาชาย  
 

1. นายปิยะ      สารธิยากุล 
2. นายอภัยพงษ์     เนตรศิริสวรรค์ 
3. นายจีรวุฒิ      หงส์สา 
4. นายดีลิป      ราย 
5. นายวรพจน์      ทองสว่าง 
6. นายชัยณรงค์     สุนทรีภาส 
7. นายปราโมช      จันทรนิยม 
8. นายทวีศักดิ์      หาญสุวรรณพิสิฐ 
9. นายโสภณ      พินิจพัชรเลิศ 
10. นายวัชรินทร์     ฟรานซิส  แองกุส 
11. นายบุญช่วย      โพภาค 
12. นางทรงภพ      ไพโรจน์พีระไพศาล 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 22  

ณ เมืองโฮจิมินห์  และเมืองฮานอย  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ระหว่าง วันที่  5 - 13 กันยายน 2546 

 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1.  นายปิยะ      สารธิยากุล 
2.   นายมานะ      จันทุมา 
3.   นายโสภณ      พินิจพัชรเลิศ 
4.  นายวินัย      จงคูณกลาง 
5.  นายดีลิป      ราย 
6.   นายธิติ      ค ามี 
7.   นายปริญญา    จินตสถิตย์   
8.   นายจักรพันธ์   พงศ์ภัณฑารักษ์ 
9.   นายชัยวัฒน์    แกด า 
10.   นายชัยณรงค์   สุนทรีภาส 
11.   นายปราโมช    จันทรนิยม 
12.   นายปิยพงศ์     พิรุณ 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 23 

 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง วันที่  27 พฤศจิกายน  -  5 ธันวาคม  2548 
 
 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1. นายจักรพันธ์     ศิลปพิพัฒน์ 
2. นายสรณัฐ      ศิริชุมชัย 
3. นายปรัชญา      เครือทิวา 
4. นายบุญชัย      ฤทธิปัญญาวงศ์ 
5. นายปิยะ      สารธิยากุล  
6. นายมานะ      จันทุมา 
7. นายปราโมช      จันทรนิยม 
8. นายอภัยพงค์     เนตรศิริสวรรค์ 
9. นายปริญญา      จินตสถิตย ์
10. นายปิยพงศ์      พิรุณ 
11. นายดีลิป      ราย 
12. นายชัยวัฒน์     แกด า 
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รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีม ชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 
 ณ จังหวัดนครราชสีมา  ประเทศไทย  

ระหว่าง วันที่  6   -   15 ธันวาคม  2550 
 
 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1. นายกานต์ณัฐ เสมอใจ 
2. นายมานะ       จันทุมา 
3. นายโสภณ      พินิจพัชรเลิศ 
4. นายดีลิป      ราย 
5. นายนนทภพ      วิวัฒน์พงษ์เพชร 
6. นายชัยณรงค์     สุนทรีภาส 
7. นายปราโมช      จันทรนิยม 
8. นายรัชเดช      เครือทิวา 
9. นายปิยะ      สารธิยากุล 
10. นายปิยพงศ์      พิรุณ 
11. นายจักรพันธ์      ศิลปะพิพัฒน์ 
12. นายชัยวัฒน์      แกด า 

  



 
 

23 บาสเกตบอล 

 
 
 

 
รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 26 

 ณ สาธารณอินโดนีเซีย   
ระหว่าง วันที่  11  -  12  พฤศจิกายน  2554 

 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1. นายอรรถพร     เลิศมาลัยภรณ์ 
2. นายชนะชนม์    กล้าหาญ 
3. นายมานะ       จันทุมา 
4. นายรัชเดช       เครือทิวา 
5. นายสุขเดฟ      โคเคอร์ 
6. นายวุฒิพงษ์     ดาโสม 
7. นายดรงพันธ์    อภิรมย์วิไลชัย 
8. นายศุภชัย       สังข์ทอง 
9. นายชัยวัฒน์     แกด า 
10. นายดนัย       คงคุ้ม 
11. นายดรัญพงศ์    อภิรมย์วิไลชัย 
12. นายบุญชัย       ฤทธิปัญญาวงศ์ 

  



 
 

24 บาสเกตบอล 

 
 
 

 
รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 27 

 ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  
ระหว่าง วันที่  11  -  22  พฤศจิกายน  2556 

 
 
ชื่อนักกีฬาชาย 
 

1.  นายอนัสวีย์ แกล้วณรงค์  
2.  นายชนะชนม์ กล้าหาญ 
3.  นายมานะ จันทุมา 
4.  นายรัชเดช เครือทิวา 
5.  นายสุขเดฟ โคเคอร์ 
6.  นายวุฒิพงษ์ ดาโสม 
7.  นายดรัญพันธ์ อภิรมย์วิไลชัย 
8.  นายวัฒนา สุทธิสินธุ ์
9.  นายชัยวัฒน ์ แกด า 
10.  นายดนัย คงคุ้ม 
11.  นายดรัญพงศ์ อภิรมย์วิไลชัย 
12.  นายกัณวัฒน์ เลิศเลาห์กุล 

  



 
 

25 บาสเกตบอล 

 
 

 
 

รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 

 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
ระหว่าง วันที่  5  -  16  มิถุนายน  2558 

 

ชื่อนักกีฬาชาย 
 
1. นายอรรถพร     เลิศมาลัยภรณ์ 
2. นายชนะชนม์     กล้าหาญ 
3 .นายสุขเดฟ        โคเคอร์ 
4. นายวัฒนา         สุทธสิินธุ์ 
6. นายวุฒิพงษ์       ดาโสม 
7. นายดรัญพันธ์     อภิรมย์วิไลชัย 
8. นายดรัญพงศ์     อภิรมย์วิไลชัย 
9.  นายกานต์ณัฐ    เสมอใจ 
10. นายดนัย         คงคุ้ม 
11 .นายธีรวัฒน์     จันทะจร 
12. นายณัฐกานต์   เมืองบุญ 

 
  



 
 

26 บาสเกตบอล 

 
 

 
รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 29 
 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่าง วันที่  5  -  16  มิถุนายน  2558 

 
  
ชื่อนักกีฬาชาย 
 
1. นายบัณฑิต      กล้าหาญ 
2.  นายรัชเดช      เครือทิวา 
3.  นายไทเลอร์      แล้มบ์ 
4.  นายชนะชนม์    กล้าหาญ 
5.  นายสุขเดฟ      โคเคอร์ 
6.  นายณัฐกานต์    เมืองบุญ 
7.  นายชนาธิป      จักรวาล 
8.  นายปฏิภาณ     กล้าหาญ 
9.  นายธีรวัฒน์      จันทะจร 
10.  นายดรัญพันธ์    อภิรมย์วิไลชัย 
11.  นายชิตชัย       อนันติ 
12.  นายกานต์ณัฐ     เสมอใจ 

 
 


