
วิทยาลยัการอาชพีพนสันิคม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา  “ ฟุตบอล ”  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ครูสุชาติ ราชบุรี + ครูพรชัย ศรมณี 

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. ส.ี..แดง 
2. ส.ี..น้ำเงิน 
3. ส.ี..ม่วง 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 

30 พ.ย. 65 1 สีแดง - สีนำ้เงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
7 ธ.ค. 65 2 สีน้ำเงิน - สีม่วง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สมี่วง – สีแดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      
 
หมายเหต ุ
1. คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น 
2. กติกาและระเบียบการแข่งขันให้ใช้ตามระเบียบของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และของกรมพล
ศึกษาใช้อยู่ปัจจุบัน 
3. ผู้เล่นให้แต่ละทีมส่งผู้เล่นได้ 18 คน และอนุญาตให้เปล่ียนตัวผู้เล่นได้ 5 คน แต่เมื่อถูกเปล่ียนออกแล้วจะกลับมาเล่นอีก
ไม่ได้ การเปลี่ยนตัวทุกครั้งต้องแจ้งผู้ตัดสินก่อนทำการเปลี่ยนตัวเสมอ 
4. ทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันต้องตรงต่อเวลา ถ้าลงสนามแข่งขันช้ากว่าเวลาแข่งขันเกิน 15 นาที ถือปรับแพ้ทันทีในแมทต์นั้น 
5. ผู้ท่ีถูกคาดโทษ 2 ใบเหลือง หรือ 1 ใบแดง ต้องหยุดลงแข่งขัน 1 แมทต์ตลอดการแข่งขันทุกรอบ 
6. ใช้เวลาทำการแข่งขันครึ่งละ 30 นาที พักไม่เกิน 10 นาที ไม่มีการต่อเวลาในรอบแรกและรองชนะเลิศ ยกเว้นรอบ ชิง
ชนะเลิศ ถ้าเสมอจะต้องมีการต่อเวลาอีกครึ่งละ 10 นาที ถ้าเสมอจะใช้วิธีการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
7. คะแนนการแข่งขัน ชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน  แพ้ 0 คะแนน คะแนนเท่ากันใช้วิธีนับลูกได้เสียหากยังเท่ากันให้
ใช้วิธีจับฉลาก 
8. การตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ถือสิ้นสุดไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา  “ ฟุตซอล ”  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ครูวนัชัย  ตันติพิพัฒนา + ครูศุภพสิษฐ์ชัย  อาบสุวรรณ 

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. สี...ม่วง 
2. สี...แดง 
3. สี...น้ำเงิน 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 

30 พ.ย. 65 1 สีม่วง - สีแดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
7 ธ.ค. 65 2 สีแดง - สีนำ้เงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สนี้ำเงิน – สีม่วง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      
 
หมายเหต ุ
1. คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น 
2. กติกาและระเบียบการแข่งขันให้ใช้ตามระเบียบของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และของกรมพล
ศึกษาใช้อยู่ปัจจุบัน 
3. ผู้เล่นให้แต่ละทีมส่งผู้เล่นได้ 10 คน และอนุญาตให้เปล่ียนตัวผู้เล่นได้ 5 คน แต่เมื่อถูกเปล่ียนออกแล้วจะกลับมาเล่นอีกได้ 
การเปลี่ยนตัวทุกครั้งต้องแจ้งผู้ตัดสินก่อนทำการเปลี่ยนตัวเสมอ 
4. ทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันต้องตรงต่อเวลา ถ้าลงสนามแข่งขันช้ากว่าเวลาแข่งขันเกิน 15 นาที ถือปรับแพ้ทันทีในแมทต์นั้น 
5. ผู้ท่ีถูกคาดโทษ 2 ใบเหลือง หรือ 1 ใบแดง ต้องหยุดลงแข่งขัน 1 แมทต์ตลอดการแข่งขันทุกรอบ 
6. ใช้เวลาทำการแข่งขันครึ่งละ 15 นาที พักไม่เกิน 5 นาที ไม่มีการต่อเวลาในรอบแรกและรองชนะเลิศ ยกเว้นรอบ ชิง
ชนะเลิศ ถ้าเสมอจะใช้วิธีการเตะลูกโทษ ณ จุดเตะโทษ 
7. คะแนนการแข่งขัน ชนะได้ 3 คะแนน เสมอ 0 คะแนน  แพ้ 0 คะแนน คะแนนเท่ากันใช้วิธีนับลูกได้เสียหากยังเท่ากันให้
ใช้วิธีจับฉลาก 
8. การตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ถือสิ้นสุดไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 

 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “เซปักตะกร้อ” ชาย 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ครูณัฐปวินทร ์ กรรไพเราะ + ครูมนัส พุทธวงค ์

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. สี...แดง 
2. สี...น้ำเงิน 
3. สี...ม่วง 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 

30 พ.ย. 65 1 สีแดง - สีนำ้เงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
7 ธ.ค. 65 2 สีน้ำเงิน - สีม่วง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สมี่วง – สีแดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      
 

หมายเหตุ 
1.  คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น 
2.  กติกาและระเบียบการแข่งขันให้ใช้ตามระเบียบของสหพันธ์เซปักตะกร้อแห่งประเทศไทยหรือกรมพล
ศึกษาใช้อยู่ปัจจุบัน 
3.  การแต่งกายตอ้งใส่ชดุเหมือนกันทั้งทีม 
4. ผู้เล่นให้แต่ละทีมส่งผู้เล่นได้ 5 คน และอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 2 คน แต่เมื่อถูกเปลี่ยนออกแล้วจะ
กลับมาเล่นอีกไม่ได้ การเปลี่ยนตัวทุกครั้งต้องแจง้ผู้ตัดสินก่อนทำการเปลี่ยนตัวเสมอ 
5.  ใช้วิธกีารแข่งขันแบบแบ่งสายพบกันหมดในรอบแรก ผู้ชนะได ้2 คะแนน แพ้ได้ 1 คะแนน ไม่ลงทำการ
แข่งขันได้ 0 คะแนน 
6.  การแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ชนะ 2 ใน 3 เกมเกมละ 21 แต้ม เกมสดุท้าย 15 แต้ม  
7.  การตัดสินของคณะกรรมการผูต้ัดสิน ถือสิ้นสดุไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทัง้สิ้น 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “เซปักตะกร้อ” หญิง 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ครูณัฐปวินทร ์ กรรไพเราะ + ครูมนัส พุทธวงค ์

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. สี...ม่วง 
2. สี...แดง 
3. สี...น้ำเงิน 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 

30 พ.ย. 65 1 สีม่วง - สีแดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
7 ธ.ค. 65 2 สีแดง - สีนำ้เงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สนี้ำเงิน – สีม่วง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      
 

หมายเหตุ 
1.  คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น 
2.  กติกาและระเบียบการแข่งขันให้ใช้ตามระเบียบของสหพันธ์เซปักตะกร้อแห่งประเทศไทยหรือกรมพล
ศึกษาใช้อยู่ปัจจุบัน 
3.  การแต่งกายตอ้งใส่ชดุเหมือนกันทั้งทีม 
4. ผู้เล่นให้แต่ละทีมส่งผู้เล่นได้ 5 คน และอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 2 คน แต่เมื่อถูกเปลี่ยนออกแล้วจะ
กลับมาเล่นอีกไม่ได้ การเปลี่ยนตัวทุกครั้งต้องแจง้ผู้ตัดสินก่อนทำการเปลี่ยนตัวเสมอ 
4.  ใช้วิธกีารแข่งขันแบบแบ่งสายพบกันหมดในรอบแรก ผู้ชนะได ้2 คะแนน แพ้ได้ 1 คะแนน ไม่ลงทำการ
แข่งขันได้ 0 คะแนน 
5.  การแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ชนะ 2 ใน 3 เกมเกมละ 21 แต้ม เกมสดุท้าย 15 แต้ม 
6.  การตัดสินของคณะกรรมการผูต้ัดสิน ถือสิ้นสดุไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทัง้สิ้น 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “เปตอง” เดี่ยวชาย 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันครทูัศนีย์ อรรณพ ณ อยุธยา + ครูรณธช  จันทราวงษ์เดชา 

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. สี...แดง 
2. สี...ม่วง 
3. ส.ี..น้ำเงิน 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 

30 พ.ย. 65 1 สแีดง – สีมว่ง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
7 ธ.ค. 65 2 สมี่วง – สีน้ำเงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สนี้ำเงิน – สแีดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      

หมายเหต ุ

1. เวลาทำการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพนิิจของคณะกรรมการการแข่งขัน 
2. คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้ว

เท่านั้น 
3. ให้ส่งรายชื่อนักกฬีาได้ทมีละ 3 คน สำรอง 2 คน ประเภทเดี่ยว สำรอง 1 คน จำนวนสีละ 1 ทีม  
4. การแข่งขันรอบคัดเลือกคะแนนเกมละ 11 แต้มรับฟังจากกรรมการชี้แจงก่อนการแข่งขัน แพ้ชนะ 1 

เกม ( เกมละทีม ) 
5. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคะแนนเกมละ 13 แต้มรับฟังจากกรรมการชีแ้จงก่อนการแข่งขัน แพ้ชนะ 

2 ใน 3 เกม ( เกมละทีม ) 
6. ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระราช

ชนนี  และที่ใช้อยู่ปัจจุบนั 
7. การตัดสินของคณะกรรมการผูต้ัดสิน ถือสิ้นสุดไมม่ีการอุทธรณใ์ด ๆ ทั้งสิน้ 

 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “เปตอง” เดี่ยวหญิง  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันครทูัศนีย์ อรรณพ ณ อยุธยา + ครูรณธช  จันทราวงษ์เดชา 

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. สี...ม่วง 
2. สี...แดง 
3. สี...น้ำเงิน 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 

30 พ.ย. 65 1 สีม่วง - สีแดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
7 ธ.ค. 65 2 สีแดง - สีนำ้เงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สนี้ำเงิน – สแีดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      

หมายเหต ุ

1. เวลาทำการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพนิิจของคณะกรรมการการแข่งขัน 
2. คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้ว

เท่านั้น 
3. ให้ส่งรายชื่อนักกฬีาได้ทมีละ 3 คน สำรอง 2 คน ประเภทเดี่ยว สำรอง 1 คน จำนวนสีละ 1 ทีม  
4. การแข่งขันรอบคัดเลือกคะแนนเกมละ 11 แต้มรับฟังจากกรรมการชี้แจงก่อนการแข่งขัน แพ้ชนะ 1 

เกม ( เกมละทีม ) 
5. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคะแนนเกมละ 13 แต้มรับฟังจากกรรมการชีแ้จงก่อนการแข่งขัน แพ้ชนะ 

2 ใน 3 เกม ( เกมละทีม ) 
6. ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระราช

ชนนี  และที่ใช้อยู่ปัจจุบนั 
7. การตัดสินของคณะกรรมการผูต้ัดสิน ถือสิ้นสุดไมม่ีการอุทธรณใ์ด ๆ ทั้งสิน้ 

 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “เปตอง” ทีมชาย  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันครทูัศนีย์ อรรณพ ณ อยุธยา + ครูรณธช  จันทราวงษ์เดชา 

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. สี...น้ำเงิน 
2. สี...แดง 
3. ส.ี..ม่วง 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 

30 พ.ย. 65 1 สีน้ำเงิน - สีแดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
7 ธ.ค. 65 2 สีแดง - สีมว่ง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สมี่วง – สีน้ำเงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      

หมายเหต ุ

1. เวลาทำการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพนิิจของคณะกรรมการการแข่งขัน 
2. คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้ว

เท่านั้น 
3. ให้ส่งรายชื่อนักกฬีาได้ทมีละ 3 คน สำรอง 2 คน ประเภทเดี่ยว สำรอง 1 คน จำนวนสีละ 1 ทีม  
4. การแข่งขันรอบคัดเลือกคะแนนเกมละ 11 แต้มรับฟังจากกรรมการชี้แจงก่อนการแข่งขัน แพ้ชนะ 1 

เกม ( เกมละทีม ) 
5. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคะแนนเกมละ 13 แต้มรับฟังจากกรรมการชีแ้จงก่อนการแข่งขัน แพ้ชนะ 

2 ใน 3 เกม ( เกมละทีม ) 
6. ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระราช

ชนนี  และที่ใช้อยู่ปัจจุบนั 
7. การตัดสินของคณะกรรมการผูต้ัดสิน ถือสิ้นสุดไมม่ีการอุทธรณใ์ด ๆ ทั้งสิน้ 

 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “เปตอง” ทีมหญิง 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันครทูัศนีย์ อรรณพ ณ อยุธยา + ครูรณธช  จันทราวงษ์เดชา 

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. ส.ี..แดง 
2. สี...ม่วง 
3. สี...น้ำเงิน 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 

30 พ.ย. 65 1 สีแดง - สีมว่ง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
7 ธ.ค. 65 2 สีม่วง - สีน้ำเงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สนี้ำเงิน – สแีดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      

หมายเหต ุ

1. เวลาทำการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพนิิจของคณะกรรมการการแข่งขัน 
2. คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้ว

เท่านั้น 
3. ให้ส่งรายชื่อนักกฬีาได้ทมีละ 3 คน สำรอง 2 คน ประเภทเดี่ยว สำรอง 1 คน จำนวนสีละ 1 ทีม  
4. การแข่งขันรอบคัดเลือกคะแนนเกมละ 11 แต้มรับฟังจากกรรมการชี้แจงก่อนการแข่งขัน แพ้ชนะ 1 

เกม ( เกมละทีม ) 
5. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคะแนนเกมละ 13 แต้มรับฟังจากกรรมการชีแ้จงก่อนการแข่งขัน แพ้ชนะ 

2 ใน 3 เกม ( เกมละทีม ) 
6. ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระราช

ชนนี  และที่ใช้อยู่ปัจจุบนั 
7. การตัดสินของคณะกรรมการผูต้ัดสิน ถือสิ้นสุดไมม่ีการอุทธรณใ์ด ๆ ทั้งสิน้ 

 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “วอลเลย์บอล” ชาย 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ครธูวัชชัย  อัมพรรัมย์ 

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. สี...แดง 
2. สี...น้ำเงิน 
3. สี...ม่วง 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 
7 ธ.ค. 65 2 สีน้ำเงิน - สีม่วง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
14 ธ.ค 65 3 สีม่วง – สีแดง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 1 สีแดง - สีนำ้เงิน 09.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 13.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      
 
หมายเหตุ 
1.  คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น 
2.  กติกาการแข่งขันให้ใช้ตามระเบียบการแข่งขันของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์และกรมพลศกึษาใช้อยู่ปัจจุบัน 
3. ชุดแข่งขันต้องเป็นชุดเดียวกัน 
4.  กำหนดเวลาทำการแข่งขันครึ่งละ 2 เซ็ตใน 3เซ็ต เซ็ตละ 25 แต้ม เซ็ตสุดท้าย 15 แต้ม ตามกติกาการ
แข่งขัน 
5.  มีการแข่งขันแบบแบ่งสายแข่งขันในรอบแรก ผู้ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน  
6.  หากมผีลคะแนนเท่ากัน ให้นับเกมได้เสีย 
7.  การตัดสินของคณะกรรมการผูต้ัดสิน ถือสิ้นสดุไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทัง้สิ้น 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “วอลเลย์บอล” หญิง 
ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน ครธูวัชชัย  อัมพรรัมย์ 

ทีมเข้าแข่งขัน 
1. สี...ม่วง 
2. สี...แดง 
3. สี...น้ำเงิน 

 
วันเดือนป ี คู่ที่ คู่แข่งขัน เวลา รอบ หมายเหตุ 
7 ธ.ค. 65 2 สีแดง - สีนำ้เงิน 13.00 แรก สนาม วก.พน. 

14 ธ.ค. 65 3 สีน้ำเงิน – สีม่วง 13.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 1 สีม่วง - สีแดง 09.00 แรก สนาม วก.พน. 
22 ธ.ค. 65 4 ผู้ที่มีคะแนนเก็บ อันดัน 1 - อันดับ 2 09.00 ชิงชนะเลิศ สนาม วก.พน. 

      
 
หมายเหตุ 
1.  คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น 
2.  กติกาการแข่งขันให้ใช้ตามระเบียบการแข่งขันของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์และกรมพลศกึษาใช้อยู่ปัจจุบัน 
3. ชุดแข่งขันต้องเป็นชุดเดียวกัน 
4.  กำหนดเวลาทำการแข่งขันครึ่งละ 2 เซ็ตใน 3เซ็ต เซ็ตละ 25 แต้ม เซ็ตสุดท้าย 15 แต้ม ตามกติกาการ
แข่งขัน 
5.  มีการแข่งขันแบบแบ่งสายแข่งขันในรอบแรก ผู้ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน  
6.  หากมผีลคะแนนเท่ากัน ให้นับเกมได้เสีย 
7.  การตัดสินของคณะกรรมการผูต้ัดสิน ถือสิ้นสดุไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทัง้สิ้น 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 

ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 

 
 

โปรแกรมการแข่งขัน  “กีฬาไทย”  
ครูผู้ควบคุมการแข่งขันครูมนตรี รักถึง + ครูกฤษณะ บุญสอาด 

ประเภทกีฬา ผู้แข่งขัน วันแข่งขัน 
ชักเย่อ ชาย 12 คน  23 ธ.ค. 65 
ชักเย่อ หญิง 12 คน  23 ธ.ค. 65 
กินวิบาก ชาย 1 คน  23 ธ.ค. 65 
กินวิบาก หญิง 1 คน  23 ธ.ค. 65 

กอล์ฟคนจน ผสม ทีมละ 2 คน  23 ธ.ค. 65 
วิ่งผลัดกระสอบ ช3 ญ3 ทีมละ 6 คน  23 ธ.ค. 65 

วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน ช3 ญ3 ทีมละ 6 คน  23 ธ.ค. 65 
ปืนใหญ่น้ำ ชาย ทีมละ 4 คน 23 ธ.ค. 65 
ปืนใหญ่น้ำ หญิง  ทีมละ 4 คน 23 ธ.ค. 65 

7แต้ม +3   
 

หมายเหต ุ
๑. เวลาทำการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการการแข่งขัน  

เร่ิมทำการแข่งขันเวลาประมาณ 13.00  น.  
๒. คุณสมบัตินักกีฬาต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ที่ลงทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น 
๓. ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนกว่าจะได้ทีมที่ชนะเลิศ 
๔. การตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ถือสิ้นสุดไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 



วิทยาลยัการอาชพีพนสันิคม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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