
สูจิบัตร 

 

การแขงขนักีฬาสี  

วันสถาปนาสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

(กองวัคซีน) ครบ ๘๖ ป 

 

ณ สนามกฬีา ๘๔ ป กองวัคซีน 

วันท่ี ๘-๑๐ กุมภาพนัธ ๒๕๕๙ 



 
รายการกีฬาที่ใชในการแขงขัน 

 

กีฬาสากล จํานวน ๑๐ รายการ ไดแก 

 ๑. ฟุตบอลชาย ๑๑ คน 
 ๒. ตะกรอชาย ๓ คน 
 ๓. วอลเลยบอลชาย 
 ๔. วอลเลยบอลหญิง 
 ๕. เปตองชาย ๒ คน 
 ๖. เปตองชาย ๓ คน 
 ๗. เปตองหญิง ๒ คน 
 ๘. เปตองหญิง ๓ คน 
 ๙. แชรบอลหญิง  ๗ คน 
 ๑๐.ชักกะเยอผสม น้ําหนักรวมไมเกิน ๘๐๐ กิโลกรัม ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน 

(กติกาการแขงขัน จับฉลากประกบคู)ผูชนะเขาชิงชนะเลิศ ผูแพชิงที่ ๓ 

       แขงวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

กีฬาพ้ืนบาน จํานวน ๑๖ รายการ ไดแก 

 ๑. วิ่งกระสอบ ชาย  ๑ คน 
  ๒. วิ่งกระสอบ หญิง  ๑ คน 

๓.วิ่งผลัดกระสอบ ผสม ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน 
 ๔. วิ่งผลัดซูเปอรแมน ผสม (ชาย ๖ คน หญิง ๖ คน) 
 ๕. วิ่ง ๕ ขา ทีมชาย ๔ คน 
 ๖. วิ่ง ๕ ขา ทีมหญิง ๔ คน 
 ๗. พรมวิเศษ ทีมชาย ๓ คน 
 ๘. พรมวิเศษ ทีมหญิง ๓ คน 
 ๙. ตีกอลฟ ชาย ๑ คน 
 ๑๐. ตีกอลฟ หญิง ๑ คน 
 ๑๑. กินวิบาก ชาย ๑ คน 
 ๓๒. กินวิบาก หญิง ๑ คน 
 ๑๓. วิ่งหนีบผลัด ผสม ๖ คน (ชาย ๓ คน หญิง ๓ คน) 
 ๑๔. เกาอี้ดนตรี(ชาย ๒ หญิง ๒) 
 ๑๕. โยนไข ทีมชาย ๒ คน  
 ๑๖. โยนไข ทีมหญิง ๒ คน 



ประกวดกองเชียร แขงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

กติกามารยาท 
 -นักกีฬาแตละคนเลนไดไมเกิน ๔ รายการ (สากล ๒  พื้นบาน ๒ รายการ) 
 -กีฬาสากล ใชผูเลนไดอิสระ ไมจํากัดวาตองมีขาราชการอยูในสนาม 

ถวยรางวัล  
 -กีฬาสากลชนะเลิศ,รองฯอันดับ ๑, รองฯอันดับ ๒ (คะแนนรวม) 
 -กีฬาพื้นบานชนะเลิศ,รองฯอันดับ ๑, รองฯอันดับ ๒ (คะแนนรวม) 
 -กองเชียรชนะเลิศ,รองฯอันดับ ๑, รองฯอันดับ ๒, รองฯอันดับ ๓ 

การคิดคะแนนสําหรับถวยรวมชนิดกีฬา 
 -ชนะเลิศแตละรายการ ได ๕ คะแนน 
 -รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได ๔ คะแนน 
 -รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได ๓ คะแนน 
 -รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได ๒ คะแนน 
 -เขารวมแขงขัน ได ๑ คะแนน (กีฬาพื้นบาน) 
 

กติกาการแขงขัน 
๑. ฟุตบอลชาย  ๑๑ คน 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 
 -เวลาในการแขงขันครึ่งละ ๒๕ นาที พัก ๑๐ นาที  เสมอในเวลาใหยิงลูกโทษตัดสิน 
 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๑๘คน สามารถเปลี่ยนตัวไดตลอดเวลา 

๒.ตะกรอชาย ๓ คน 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 

 -แขงชนะ ๒ ใน ๓ เกม (๒๑แตม) 
 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๖ คน  

๓.วอลเลยบอลชาย  

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 

 -แขงชนะ ๒ ใน ๓ เกม(๒๕ แตม) 

 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๑๒ คน  

๔.วอลเลยบอลหญิง 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 

 -แขงชนะ ๒ ใน ๓ เกม(๒๕ แตม) 



 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๑๒ คน  

๕.เปตองชาย ๒ คน 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 
 -แขงชนะ ๒ ใน ๓ เกม (๑๑แตมตอเกม. โยนคนละ ๓ ลูก) 
 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๓ คน  

๖.เปตองชาย ๓ คน 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 
 -แขงชนะ ๒ ใน ๓ เกม (๑๑แตมตอเกม. โยนคนละ ๒ ลูก) 
 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๕ คน  

๗. เปตองหญิง ๒ คน 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 
 -แขงชนะ ๒ ใน ๓ เกม (๑๑แตมตอเกม. โยนคนละ ๓ ลูก) 
 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๓ คน  

๘.เปตองหญิง ๓ คน 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 
 -แขงชนะ ๒ ใน ๓ เกม (๑๑แตมตอเกม. โยนคนละ ๒ ลูก) 
 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๕ คน  

๙. แชรบอลหญิง ๗ คน 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 
 -เวลาในการแขงขันครึ่งละ ๑๕ นาที พัก ๑๐ นาที  ชูตเขา ๑ ลูก ได ๒ คะแนน ฟาวสทีม ๕ 
ครั้ง ไดชูตลูกโทษ ๑ ลูก(๒ คะแนน) ฟาวสปกติขณะชูตลูกไดชูตลูกโทษ ๑ ลูก(๑ คะแนน) เสมอ
ในเวลาตอเวลา ๓ นาที เสมออีกใหยิงลูกโทษตัดสิน(๓ คน) 
 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๑๕ คน  

๑๐. ชักกะเยอผสม น้ําหนักรวมไมเกิน ๘๐๐ กิโลกรัม ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน 

 -จับฉลากแขงขัน (ผูชนะเขาไปชิงชนะเลิศ ผูแพไปชิงที่ ๓) 
 -แขงชนะ ๒ ใน ๓ เที่ยว 
 -สงรายชื่อไดไมเกิน ๑๕ คน  
 -ตองทําการชั่งนําหนักกอนแขง 

๑๑. วิ่งกระสอบ ชาย  ๑ คน 

 -สวมกระสอบ วิ่ง ระยะ ๗๐ เมตร 

 ๑๒. วิ่งกระสอบ หญิง  ๑ คน 

 -สวมกระสอบ วิ่ง ระยะ ๕๐ เมตร 



 

๑๓. วิ่งผลัดกระสอบ ผสม ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน 

 -นักกีฬา อยูที่จุดเริ่มเดียวกัน 
 - คนแรก สวมกระสอบ ว่ิงระยะ ๕๐ เมตร ออมจุดกลับมาจุดเริ่ม(รวมระยะ ๑๐๐ เมตร) 
 - คนตอไปทําเชนเดียวกัน จนถึงคนสุดทาย 

๑๔. วิ่งผลัดซูเปอรแมน ผสม (ชาย ๖ คน หญิง ๖ คน) 

 -นักกีฬา อยูที่จุดเริ่มเดียวกัน 
 - คนแรก สวมกางเกงในและผาคลุม ว่ิงระยะ ๕๐ เมตร ออมจุดกลับมาจุดเริ่ม(รวมระยะ 
๑๐๐ เมตร) 
 - คนตอไปทําเชนเดียวกัน จนถึงคนสุดทาย 

๑๕. วิ่ง ๕ ขา ชาย ๔ คน 

 -ใชผาผูกขอเทารวมกันคนละขาง แลวว่ิงเขาเสนชัย ระยะ ๗๐ เมตร 

๑๖. วิ่ง ๕ ขา หญิง ๔ คน 

 -ใชผาผูกขอเทารวมกันคนละขาง แลวว่ิงเขาเสนชัย ระยะ ๕๐ เมตร 

๑๗. พรมวิเศษ ทีมชาย ๓ คน 

 -ให ๑ คน ยืนกระโดดบนกระสอบ หามตกจากกระสอบโดยเด็ดขาด คนที่เหลือชวยกัน 
 ดึงกระสอบพรอมกันไปขางหนา เปนระยะทาง ๕๐ เมตร ถาตกใหเริ่มที่จุด start ใหม 

๑๘. พรมวิเศษ ทีมหญิง ๓ คน 

 -ให ๑ คน ยืนกระโดดบนกระสอบ หามตกจากกระสอบโดยเด็ดขาด คนที่เหลือชวยกัน 
  ดึงกระสอบพรอมกันไปขางหนา เปนระยะทาง ๕๐ เมตร ถาตกใหเริ่มที่จุด start ใหม 

๑๙. ตีกอลฟ ชาย ๑ คน 

 -ใหผูกมะเขือยาวไวหนาหวางขา แลวตีลูกกอลฟไปขางหนา ระยะ ๑๐ เมตร 

๒๐. ตีกอลฟ หญิง ๑ คน 

 -ใหผูกมะเขือยาวไวหนาหวางขา แลวตีลูกกอลฟไปขางหนา ระยะ ๑๐ เมตร 

๒๑. กินวิบาก ชาย ๑ คน 

 -ชวยกันกินอาหาร ประมาณ ๕ อยาง แตละจุดตั้งหางกันประมาณ ๑๐ เมตร 

๒๒. กินวิบาก หญิง ๑ คน 

 -ชวยกันกินอาหาร ประมาณ ๕ อยาง แตละจุดตั้งหางกันประมาณ ๑๐ เมตร 

๒๓. วิ่งหนีบผลัดผสม ๖ คน (ชาย ๓ คน หญิง ๓ คน) 

 -แตละคนยืนประจําจุดหางกัน ๑๐ เมตรคนแรกหนีบทอไวระหวางขาแลวว่ิงไปสงใหคน 
ที่ ๒ คนที่ ๒ ไปคนที่ ๓ คนที่ ๓ ไปคนที่ ๔ คนที่ ๔ ไปคนที่ ๕ คนที่ ๕ ไปคนที่ ๖ คนที่ ๖ วิ่งไปอีก 
๒๐ เมตร โดยทอหามตก ถาตกใหเริ่มที่จุด start ใหม 



 -ยืนสลับ ชาย-หญิง 

๒๔. เกาอ้ีดนตรี (ชาย ๒ หญิง ๒) 

 -แขงกันหาเกาอี้นั่ง โดยมีการเปดเพลงประกอบ 

๒๕. โยนไข ทีมชาย ๒ คน  

 -โยนไขใหไดระยะทางไกลท่ีสุดโดยไขหามแตก 
 -แตละทีมมีไข ๒ ใบ (ไขตมยางมะตูม) 

๒๖. โยนไข ทีมหญิง ๒ คน  

 -โยนไขใหไดระยะทางไกลท่ีสุดโดยไขหามแตก 
 -แตละทีมมีไข ๒ ใบ (ไขตมยางมะตูม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการแขงขนั 
 

วันที่ เวลา ประเภทกีฬา แขงขันระหวาง หมายเหตุ 

8-ก.พ.-59 09.00 น. เปตอง หญิง 2 คน  คูที่ 1 สีเขียว กับ สีชมพ ู สนามที่1 

  09.00 น. เปตอง ชาย 2 คน  คูที่ 1 สีฟา กับ สีเขียว  สนามที่2 

  11.00 น. เปตอง หญิง 2 คน  คูที่ 2 สีฟา กับ สีสม  สนามที่1 

  11.00 น. เปตอง ชาย 2 คน  คูที่ 2 สีชมพ ูกับ สีสม  สนามที่2 

13.00 น. เปตอง หญิง 2 คน (ชิงที่3) สี............กับ สี...........  สนามที่1 

13.00 น. เปตอง ชาย 2 คน (ชิงที่3) สี............กับ สี...........  สนามที่2 

15.00 น. เปตอง หญิง 2 คน(ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  สนามที่1 

15.00 น. เปตอง ชาย 2 คน(ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  สนามที่2 

09.00 น. วอลเลยบอลหญิง คูที่ 1 สีฟา กับ สีชมพ ู   

  11.00 น. วอลเลยบอลหญิง คูที่ 2 สีเขียว กับ สีสม    

  09.00 น. ตะกรอชาย คูที่ 1 สีฟา กับ สีชมพ ู 

  11.00 น. ตะกรอชาย คูที่ 2 สีเขียว กับ สีสม  

13.00 น. ตะกรอชาย (ชิงที่3) สี............กับ สี...........  

15.00 น. ตะกรอชาย (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

13.00 น. วอลเลยบอลชาย คูที่ 1 สีชมพู กับ สีเขียว    

  15.00 น. วอลเลยบอลชาย คูที่ 2 สีฟา กับ สีสม    

14.00 น.-14.30 น. พิธีเปดการแขงขัน 
 

14.30 น. แชรบอล หญิง คูที่ 1 สีเขียว กับ สีฟา    

 15.30 น. แชรบอล หญิง คูที่ 2 สีชมพู กับ สีสม    

 

วันที่ เวลา ประเภทกีฬา แขงขันระหวาง หมายเหตุ 

9-ก.พ.-59 09.00 น. เปตอง หญิง 3 คน  คูที่ 1 สีเขียว กับ สีชมพ ู สนามที่1 

  09.00 น. เปตอง ชาย 3  คน  คูที่ 1 สีฟา กับ สีสม  สนามที่2 

  11.00 น. เปตอง หญิง 3 คน  คูที่ 2 สีฟา กับ สีสม  สนามที่1 

  11.00 น. เปตอง ชาย 3 คน  คูที่ 2 สีเขียว กับ สีชมพ ู สนามที่2 

13.00 น. เปตอง หญิง 3 คน(ชิงที่3) สี............กับ สี...........  สนามที่1 

13.00 น. เปตอง ชาย 3 คน(ชิงที่3) สี............กับ สี...........  สนามที่2 

15.00 น. เปตอง หญิง 3 คน(ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  สนามที่1 

15.00 น. เปตอง ชาย 3 คน(ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  สนามที่2 
 



วันที่ เวลา ประเภทกีฬา แขงขันระหวาง หมายเหตุ 

9-ก.พ.-59 09.00 น. วอลเลยบอลหญิง (ชิงที่3) สี............กับ สี...........    

  11.00 น. วอลเลยบอลหญิง (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........    

  09.00 น. ฟุตบอลชาย คูที่ 1 สีชมพู กับ สีสม  

  10.30 น. ฟุตบอลชาย คูที่ 2 สีเขียว กับ สีฟา  

13.00 น. วอลเลยบอล ชาย (ชิงที่3) สี............กับ สี...........  

15.00 น. วอลเลยบอล ชาย (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

13.00 น. แชรบอลหญิง (ชิงที่3) สี............กับ สี...........    

  15.00 น. แชรบอลหญิง (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........    

วันที่ เวลา ประเภทกีฬา แขงขันระหวาง หมายเหตุ 

10-ก.พ.-59 09.00 น. ฟุตบอลชาย (ชิงที่3) สี............กับ สี...........    

  10.00น. ชักกะเยอ  คูที่ 1 สีชมพู กับ สีสม    

  10.30น. ชักกะเยอ  คูที่ 2 สีเขียว กับ สีฟา  

  11.00 น. ฟุตบอลชาย (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

 13.00น. ชักกะเยอ  (ชิงที่ 3) สี............กับ สี...........   

 13.30น. ชักกะเยอ  (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........   

14.00-15.00น. กีฬาพ้ืนบาน   

15.00-15.30น. ประกวดกองเชียร   

15.30-16.00น. กีฬาพ้ืนบาน (ตอ)   

16.00-16.30น. มอบรางวัล   

16.39น. พธิีปดการแขงขัน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการแขงขัน 
 

วันที่ เวลา ประเภทกีฬา แขงขันระหวาง ผล 

8-ก.พ.-59 09.00 น. เปตอง หญิง 2 คน  คูที่ 1 สีเขียว กับ สีชมพ ู 

  09.00 น. เปตอง ชาย 2 คน  คูที่ 1 สีฟา กับ สีเขียว  

  11.00 น. เปตอง หญิง 2 คน  คูที่ 2 สีฟา กับ สีสม  

  11.00 น. เปตอง ชาย 2 คน  คูที่ 2 สีชมพ ูกับ สีสม  

13.00 น. เปตอง หญิง 2 คน (ชิงที่3) สี............กับ สี...........  

13.00 น. เปตอง ชาย 2 คน (ชิงที่3) สี............กับ สี...........  

15.00 น. เปตอง หญิง 2 คน(ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

15.00 น. เปตอง ชาย 2 คน(ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

 09.00 น. วอลเลยบอลหญิง คูที่ 1 สีฟา กับ สีชมพ ู   

  11.00 น. วอลเลยบอลหญิง คูที่ 2 สีเขียว กับ สีสม    

  09.00 น. ตะกรอชาย คูที่ 1 สีฟา กับ สีชมพ ู 

  11.00 น. ตะกรอชาย คูที่ 2 สีเขียว กับ สีสม  

13.00 น. ตะกรอชาย (ชิงที่3) สี............กับ สี...........  

15.00 น. ตะกรอชาย (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

 13.00 น. วอลเลยบอลชาย คูที่ 1 สีชมพู กับ สีเขียว    

  15.00 น. วอลเลยบอลชาย คูที่ 2 สีฟา กับ สีสม    

 14.30 น. แชรบอล หญิง คูที่ 1 สีเขียว กับ สีฟา    

 15.30 น. แชรบอล หญิง คูที่ 2 สีชมพู กับ สีสม    

9-ก.พ.-59 09.00 น. เปตอง หญิง 3 คน  คูที่ 1 สีเขียว กับ สีชมพ ู 

  09.00 น. เปตอง ชาย 3  คน  คูที่ 1 สีฟา กับ สีสม  

  11.00 น. เปตอง หญิง 3 คน  คูที่ 2 สีฟา กับ สีสม  

  11.00 น. เปตอง ชาย 3 คน  คูที่ 2 สีเขียว กับ สีชมพ ู 

13.00 น. เปตอง หญิง 3 คน(ชิงที่3) สี............กับ สี...........  

13.00 น. เปตอง ชาย 3 คน(ชิงที่3) สี............กับ สี...........  

15.00 น. เปตอง หญิง 3 คน(ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

15.00 น. เปตอง ชาย 3 คน(ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

09.00 น. วอลเลยบอลหญิง (ชิงที่3) สี............กับ สี...........    

  11.00 น. วอลเลยบอลหญิง (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........    

  09.00 น. ฟุตบอลชาย คูที่ 1 สีชมพู กับ สีสม  

  10.30 น. ฟุตบอลชาย คูที่ 2 สีเขียว กับ สีฟา  



 

วันที่ เวลา ประเภทกีฬา แขงขนัระหวาง ผล 

9-ก.พ.-59 13.00 น. วอลเลยบอล ชาย (ชิงที่3) สี............กับ สี...........  

15.00 น. วอลเลยบอล ชาย (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

13.00 น. แชรบอลหญิง (ชิงที่3) สี............กับ สี...........    

  15.00 น. แชรบอลหญิง (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........    

10-ก.พ.-59 09.00 น. ฟุตบอลชาย (ชิงที่3) สี............กับ สี...........    

  10.00น. ชักกะเยอ  คูที่ 1 สีชมพู กับ สีสม    

  10.30น. ชักกะเยอ  คูที่ 2 สีเขียว กับ สีฟา  

  11.00 น. ฟุตบอลชาย (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........  

 13.00น. ชักกะเยอ  (ชิงที่ 3) สี............กับ สี...........   

 13.30น. ชักกะเยอ  (ชิงชนะเลิศ) สี............กับ สี...........   

14.00-15.00น. กีฬาพ้ืนบาน   

15.00-15.30น. ประกวดกองเชียร   

15.30-16.00น. กีฬาพ้ืนบาน (ตอ)   

16.00-16.30น. มอบรางวัล   

16.39น. พธิีปดการแขงขัน   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

รูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจนักกีฬา 
 


