
บาสเกตบอล 
การแข่งขันบาสเกตบอล ในกีฬามหิดล เกมส์ ‘62 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประเภทการแข่งขัน 

1. ประเภททีมชาย 
2. ประเภททีมหญิง 

จ านวนนักกฬีา  
 ทมีละ 12 คน 

การแต่งกาย 
 นกักีฬาใหส้วมเส้ือทีมสีเดียวกนัมีเบอร์ เหมาะสมและสุภาพ 

 

สนามแข่งขนั 

 สนามบาสเกตบอล  มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา 
 

ผู้รับผดิชอบ 

 1. นายณรงค์ศักดิ์ ใจซ่ือ  โทร.02-4197530 , 0898271376 
 3. นายเอกภพ ตลิะกลุ  โทร. 02-4198961 , 0840034646 
 

รูปแบบการแข่งขัน 

แข่งขนัคู่ละ 40 นาที แขง่แบบ 4 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 10 นาที  คร่ึงแรก (Q1และ Q2) คร่ึงหลงั (Q3และ Q4) 
พกัจบแต่ละควอร์เตอร์1 นาที   พกัคร่ึง (Q2) 5 นาที  ต่อเวลา พกั 1 นาที  

 

รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม)  
- เวลาไหลตลอดการแข่งขนั      เวลาหยดุ 2 นาทีสุดทา้ยของทุกควอร์เตอร์ 
- การขอเวลานอก   ขอไดที้มละ 4คร้ังรวมทุกควอเตอร์  (ช่วง2นาทีสุดทา้ยขอไดที้มละแค่ 2คร้ัง) 
- ถา้เสมอกนัใหต้่อเวลาคร่ึงละ 5 นาที เวลาหยดุ 2นาทีสุดทา้ย จนกวา่จะมีผลแพช้นะ 
- ทมีชนะในเวลาได้ 3 คะแนน ชนะต่อเวลาได้ 2 คะแนน  แพ้ต่อเวลาได้ 1คะแนน  แพ้ในเวลาได้ 0 แต้ม   
- ทีมท่ีชนะบาย จะชนะดว้ยคะแนน 20-0 คะแนน 

- ประเภททมีหญิง ทมีอนัดบั 1 และ 2 เข้ารอบชิงชนะเลศิ ทมีอนัดบั 3 ได้ อนัดบั 3 
- ประภททมีชาย ทมีทีไ่ด้คะแนนดทีีสุ่ด อนัดบั 1 และ 2  ของแต่ละสายเข้ารอบรองชนะเลศิ 

- ถ้าคะแนนเท่ากนัให้ดูดงันี ้
1.  ทีมท่ีมีคะแนนเท่ากนัใหดู้ผลการพบกนัของทั้งสองทีม (Head to Head)   
2. ถา้ทีมท่ีเท่ากนัมีมากกวา่ 2 ทีม ใหดู้ผลการพบกนัของทีมในกลุ่มท่ีมีคะแนนเท่ากนั (Mini League) ใครมีคะแนน   
    มากกวา่ ถือวา่อนัดบัดีกวา่  ถา้คะแนนเท่ากนัใหดู้ผลลูกต่างลูกไดเ้สียในการพบกนัในมินิลีกนั้น ๆ ดว้ย โดยทีมท่ีมี 

    ผลต่างลูกไดเ้สียดีกวา่ ถือวา่อนัดบัดีกวา่ 
3. ถา้ยงัเท่ากนัใหดู้ผลต่างลูกไดเ้สียภายในสาย  
4. ถ้าทุกกรณียงัเท่ากนัอกีให้ท าการ จบัฉลาก 

 

 

 

 

 



 

 

รอบรองชนะเลศิและรอบชิงชนะเลศิ 
- รอบรองชนะเลิศ แขง่แบบแพค้ดัออก ทีมชนะเขา้ชิงชนะเลิศ ทีมแพไ้ดอ้นัดบั 3 ร่วม  

รอบรองชนะเลิศ เวลาไหล Q1-Q3 (หยดุ2นาทีของแต่ละควอร์เตอร์) Q4 และช่วงต่อเวลา  เวลาหยดุลูกตายตลอดการแข่งขนั 
 

- รอบชิงชนะเลิศ  ทีมชนะไดอ้นัดบั 1  ทีมแพไ้ดอ้นัดบั 2  
รอบชิงชนะเลิศเวลาหยดุลูกตายตลอดการแข่งขนั  
 

- การขอเวลานอก  ขอไดที้มละ 4คร้ังรวมทุกควอเตอร์  (ช่วง2นาทีสุดทา้ยขอไดที้มละแค่ 2คร้ัง) 
- ถา้เสมอกนัอีกใหต้่อเวลาอีก 5 นาที พกั 2 นาที จนกวา่จะมีผูช้นะ เวลาหยดุ  (ช่วงต่อเวลาขอเวลานอกไดที้มละ 2คร้ัง) 

กตกิาการแข่งขัน  
     -  ทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งลงท าการแข่งขนั ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

             ก าหนดไว ้เม่ือพน้เวลาก าหนดไว ้10 นาท ีทีมใดยงัไม่ลงแข่งขนัหรือผูเ้ขา้แข่งขนัไม่ครบ 5 คน ให ้

             ปรับแพ ้ผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน บุคลากรทุกคนตอ้งทราบและถือปฏิบติัตามระเบียบน้ีอยา่งเคร่งครัด ไม่ 

            วา่กรณีใด จะอา้งวา่ไดท้ าไปโดยไม่ทราบระเบียบน้ีไม่ได ้    
         -   ก าหนดการแข่งขนั เม่ือคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ไดป้ระกาศไปแลว้ ทุกทีมจะตอ้งปฏิบติัตาม 

         -   กติกาการแข่งขนัใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) 
         -   ทีมท่ีเขา้แข่งขนัตอ้งยอมรับการตดัสินในการแข่งขนันั้น การตดัสินของผูต้ดัสินในระหวา่งการแข่งขนั           
              ถือเป็นถูกตอ้งจะประทว้งหรืออุทธรณ์ไม่ได ้  
         -   หากมีกระประทว้งหรือเสียมารยาทในการตดัสิน ผูต้ดัสินมีสิทธ์ิใหบุ้คคลนั้น หรือทีมนั้นออกจากการ 
         แข่งขนัหรือปรับแพแ้ลว้แต่พิจารณา   

  -   ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบักติกาการแข่งขนัน้ี ใหค้ณะกรรมการจดัการแขง่ขนัเป็นผูใ้ชดุ้ลยพินิจพิจารณา 
    ช้ีขาด ทั้งน้ีใหย้ดึตามระเบียบของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นส าคญั   

  

สายการแข่งขัน  
        

ทมีชาย 
สาย A       สาย B 

A1 วทิยาลยันานาชาต ิ     B1      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาล 
A2 คณะทนัตกรรมศาสตร์    B2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
A3 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี    B3  วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 
A4 คณะวทิยาศาสตร์       

 

ทมีหญิง 
สาย C        

C1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล           

C2 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี       
C3  คณะทนัตกรรมศาสตร์      

 

 

 

 



ตารางการแข่งขัน 

วนัพฤหัสบดทีี ่7 มนีาคม พ.ศ.2562 
ทมีชาย 

คู่ที ่1 17.00 น.  A1  วทิยาลยันานาชาต ิ    A2    คณะทนัตกรรมศาสตร์ 
คู่ที ่2 18.00 น.  A3 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี          A4     คณะวทิยาศาสตร์ 
คู่ที ่3 19.00 น.  B1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล B2  คณะวศิวกรรมศาสตร์     

 

วนัองัคารที ่12   มนีาคม พ.ศ.2562 
ทมีชาย 

คู่ที ่4 17.00 น.  A2 คณะทนัตกรรมศาสตร์  A4 คณะวทิยาศาสตร์ 
 คู่ที ่5 18.00 น.  A1 วทิยาลยันานาชาต ิ   A3  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี          
ทมีหญิง 
 คู่ท ี6 19.00 น.  C1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   C2 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี 

 

วนัพฤหัสบดทีี ่14  มนีาคม พ.ศ.2562 
ทมีชาย 
 คู่ที ่7 17.00 น.  A1 วทิยาลยันานาชาต ิ   A4 คณะวทิยาศาสตร์ 

คู่ที ่8 18.00 น.  A2 คณะทนัตกรรมศาสตร์  A3 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี  
 

 คู่ที ่9 19.00 น.  B1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล B3 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์ฯ การกฬีา 
 

วนัองัคารที ่19 มนีาคม  พ.ศ.2562 
ทมีชาย 
 คู่ที ่10 17.00 น.  B2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  B3   วทิยาลยัวทิยาศาสตร์ฯ การกฬีา   

ทมีหญิง 
 คู่ที ่11 18.00 น.  C1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   C3  คณะทนัตกรรมศาสตร์ 
 

 

วนัพฤหัสบดทีี ่21 มนีาคม พ.ศ.2562 
ทมีชาย รอบรองชนะเลศิ 
 คู่ที ่12  17.00 น.  ที ่1 สาย A พบ  ที ่2 สาย B 

 คู่ที ่13  18.00 น.  ที ่1 สาย B พบ ที ่2 สาย A 

ทมีหญิง  
 คู่ที ่14 19.00 น.  C2 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี  C3  คณะทนัตกรรมศาสตร์ 
 

 

วนัพุธที ่27 มนีาคม พ.ศ.2562  

รอบชิงชนะเลศิ ทมีชาย 
 คู่ที ่15     17.30 น.  ผู้ชนะคู่ที ่12  พบ  ผู้ชนะคู่ที ่13 
รอบชิงชนะเลศิ ทมีหญงิ 
 คู่ที ่16     18.45 น.  อนัดบั 1 สาย C  พบ  อนัดบั 2 สาย C 

**** สอบถามรายละเอยีดตดิต่อ คุณเอกภพ ตลิะกลุ เบอร์ตดิต่อ 084-0034646 


