
ประเภทกีฬาฟุตบอลเยาชนชาย
สาย  A สาย  B สาย  C
1. หมู่ที ่3 บ้านหัวหร่ัง 1. หมู่ที ่9 บ้านสะพานแต้ว 1. หมู่ที ่4 บ้านท่ายาง
2. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว 2. หมู่ที ่7 บ้านควนขี้แรด 2. หมู่ที ่2 บ้านวังปริง
3. หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่ 3. หมู่ที ่5 บ้านชะรัด 3. หมู่ที ่8 บ้านหูเล่
ประเภทกีฬาฟุตบอลประชาชนชาย
สาย  A สาย  B สาย  C
1. หมู่ที ่9 บ้านสะพานแต้ว 1. หมู่ที ่8 บ้านหูเล่ 1. หมู่ที ่3 บ้านหัวหร่ัง
2. หมู่ที ่7 บ้านควนขี้แรด 2. หมู่ที ่5 บ้านชะรัด 2. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว
3. หมู่ที ่2 บ้านวังปริง 3. หมู่ที ่4 บ้านท่ายาง 3. หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่

วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา ประเภท สาย
1 14.30 น. เยาวชน A ม.3 บ้านหัวหร่ัง พบ ม.6 บ้านนามะพร้าว
2 16.30 น. ประชาชน A ม.9 บ้านสะพานแต้ว พบ ม.7 บ้านควนขี้แรด
3 14.30 น. เยาวชน B ม.9 บ้านสะพานแต้ว พบ ม.7 บ้านควนขี้แรด
4 15.50 น. เยาวชน C ม.4 บ้านท่ายาง พบ ม.2 บ้านวังปริง
5 17.00 น. ประชาชน B ม.8 บ้านหูเล่ พบ ม.5 บ้านชะรัด
6 14.30 น. เยาวชน A ม.3 บ้านหัวหร่ัง พบ ม.1 บ้านต้นประดู่
7 15.50 น. ประชาชน C ม.3 บ้านหัวหร่ัง พบ ม.6 บ้านนามะพร้าว
8 17.00 น. ประชาชน A ม.9 บ้านสะพานแต้ว พบ ม.2 บ้านวังปริง
9 14.30 น. เยาวชน B ม.9 บ้านสะพานแต้ว พบ ม.5 บ้านชะรัด
10 15.50 น. เยาวชน C ม.4 บ้านท่ายาง พบ ม.8 บ้านหูเล่
11 17.00 น. ประชาชน B ม.8 บ้านหูเล่ พบ ม.4 บ้านท่ายาง
12 14.30 น. เยาวชน A ม.6 บ้านนามะพร้าว พบ ม.1 บ้านต้นประดู่
13 15.50 น. ประชาชน C ม.3 บ้านหัวหร่ัง พบ ม.1 บ้านต้นประดู่
14 17.00 น. ประชาชน A ม.7 บ้านควนขี้แรด พบ ม.2 บ้านวังปริง
15 14.30 น. เยาวชน B ม.7 บ้านควนขี้แรด พบ ม.5 บ้านชะรัด
16 15.50 น. ประชาชน B ม.5 บ้านชะรัด พบ ม.4 บ้านท่ายาง
17 15.00 น. เยาวชน C ม.2 บ้านวังปริง พบ ม.8 บ้านหูเล่
18 16.30 น. ประชาชน C ม.6 บ้านนามะพร้าว พบ ม.1 บ้านต้นประดู่

19-ม.ิย.-55

20-ม.ิย.-55

21-ม.ิย.-55

25-ม.ิย.-55

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลชะรัด ประจ าปี 2555

คู่แขง่ขนั

14-ม.ิย.-55

15-ม.ิย.-55

18-ม.ิย.-55



ประเภทกีฬาฟุตบอลเยาชนชาย  รอบที ่ 2
สาย  A สาย  B
1. ที ่ 1  สาย  A 1. ที ่ 2  สาย  A
2. ที ่ 2  สาย  B 2. ที ่ 1  สาย  B
3. ที ่ 1  สาย  C 3. ที ่ 2  สาย  C
ประเภทกีฬาฟุตบอลประชาชนชาย  รอบที ่ 2
สาย  A สาย  B
1. ที ่ 1  สาย  A 1. ที ่ 2  สาย  A
2. ที ่ 2  สาย  B 2. ที ่ 1  สาย  B
3. ที ่ 1  สาย  C 3. ที ่ 2  สาย  C
วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา ประเภท สาย

19 15.00 น. เยาวชน A ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
20 16.30 น. ประชาชน A ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
21 15.00 น. เยาวชน B ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B
22 16.30 น. ประชาชน B ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B
23 15.00 น. เยาวชน A ที ่1 สาย A พบ ที ่1 สาย C
24 16.30 น. ประชาชน A ที ่1 สาย A พบ ที ่1 สาย C
25 15.00 น. เยาวชน B ที ่2 สาย A พบ ที ่2 สาย C
26 16.30 น. ประชาชน B ที ่2 สาย A พบ ที ่2 สาย C
27 15.00 น. เยาวชน A ที ่2 สาย B พบ ที ่1 สาย C
28 16.30 น. ประชาชน A ที ่2 สาย B พบ ที ่1 สาย C
29 15.00 น. เยาวชน B ที ่1 สาย B พบ ที ่2 สาย C
30 16.30 น. ประชาชน B ที ่1 สาย B พบ ที ่2 สาย C

31 15.00 น. เยาวชน ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
32 16.30 น. ประชาชน ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
33 15.00 น. เยาวชน ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B
34 16.30 น. ประชาชน ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B

29 15.00 น. เยาวชน ทีมแพ้คู่ที ่31 พบ ทีมแพ้คู่ที ่33

7-ก.ค.-55

รอบที่  3

9-ก.ค.-55

10-ก.ค.-55

รอบชิงชนะเลิศอันดับ  3

11-ก.ค.-55

คู่แขง่ขนั

27-ม.ิย.-55

28-ม.ิย.-55

2-ก.ค.-55

3-ก.ค.-55

6-ก.ค.-55

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลชะรัด ประจ าปี 2555



30 16.30 น. ประชาชน ทีมแพ้คู่ที ่32 พบ ทีมแพ้คู่ที ่34

31 15.00 น. ประชาชน ทีมชนะคู่ที ่32 พบ ทีมชนะคู่ที ่34
32 16.30 น. เยาวชน ทีมชนะคู่ที ่31 พบ ทีมชนะคู่ที ่33

ประเภทกีฬาฟุตบอลประชาชนหญิง 7 คน
สาย  A สาย  B สาย  C
1. หมู่ที ่2 บ้านวังปริง 1. หมู่ที ่3 บ้านหัวหร่ัง 1. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว
2. หมู่ที ่4 บ้านท่ายาง 2. หมู่ที ่7 บ้านควนขี้แรด 2. หมู่ที ่8 บ้านหูเล่
3. หมู่ที ่5 บ้านชะรัด 3. หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่ 3. หมู่ที ่9 บ้านสะพานแต้ว
วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา สาย

1 A ม.2 บ้านวังปริงพบม.4 บ้านท่ายาง
2 B ม.3 บ้านหัวหร่ังพบม.7 บ้านควนขี้แรด
3 C ม.6 บ้านนามะพร้าวพบ ม.8 บ้านหูเล่
4 A ม.2 บ้านวังปริงพบม.5 บ้านชะรัด
5 B ม.3 บ้านหัวหร่ังพบม.1 บ้านต้นประดู่
6 C ม.6 บ้านนามะพร้าวพบม.9 บ้านสะพานแต้ว
7 A ม.4 บ้านท่ายางพบม.5 บ้านชะรัด
8 B ม.7 บ้านควนขี้แรดพบม.1 บ้านต้นประดู่
9 C ม.8 บ้านหูเล่ พบม.9 บ้านสะพานแต้ว

สาย  A สาย B
1. ที ่1 สาย A 1. ที ่2 สาย A
2. ที ่2 สาย B 2. ที ่1 สาย B
3. ที ่1 สาย C 3. ที ่2 สาย C
วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา สาย

10 A ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
11 B ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B
12 A ที ่1 สาย A พบ ที ่1 สาย C
13 B ที ่2 สาย A พบ ที ่2 สาย C
14 A ที ่2 สาย B พบ ที ่1 สาย C
15 B ที ่1 สาย B พบ ที ่2 สาย C

รอบที ่ 2

คู่แขง่ขนั

26 ม.ิย. 55
14.30 น.
เปน็ต้นไป

รอบชิงชนะเลิศ 

12-ก.ค.-55

โปรแกรมการแขง่ขนักีฬาฟุตบอล
การแขง่ขนักีฬาเทศบาลต าบลชะรัด ประจ าปี 2555

คู่แขง่ขนั

26 ม.ิย. 55
14.00  น.
เปน็ต้นไป

11-ก.ค.-55



วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา สาย
16 ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
17 ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B

วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา สาย
29 ม.ิย. 55 18 15.30 น. ทีมแพ้คู่ที ่16 พบ ทีมแพ้คู่ที ่17

วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา สาย
29 ม.ิย. 55 19 16.00 น. ทีมชนะคู่ที ่16 พบ ทีมชนะคู่ที ่17

ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลประชาชนชาย
สาย  A สาย  B สาย  C
1. หมู่ที ่2 บ้านวังปริง 1. หมู่ที ่8 บ้านหูเล่ 1. หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่
2. หมู่ที ่4 บ้านท่ายาง 2. หมู่ที ่5 บ้านชะรัด 2. หมู่ที ่7 บ้านควนขี้แรด
3. หมู่ที ่9 บ้านสะพานแต้ว 3. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว 3. หมู่ที ่3 บ้านหัวหร่ัง
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลประชาชนหญิง
สาย  A สาย  B สาย  C
1. หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่ 1. หมู่ที ่8 บ้านหูเล่ 1. หมู่ที ่5 บ้านชะรัด
2. หมู่ที ่7 บ้านควนขี้แรด 2. หมู่ที ่3 บ้านหัวหร่ัง 2. หมู่ที ่4 บ้านท่ายาง
3. หมู่ที ่9 บ้านสะพานแต้ว 3. หมู่ที ่2 บ้านวังปริง 3. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว
วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา ประเภท สาย

1 ชาย A ม.2 บ้านวังปริง พบ ม.4 บ้านท่ายาง
2 ชาย B ม.8 บ้านหูเล่ พบ ม.5 บ้านชะรัด
3 หญิง A ม.1 บ้านต้นประดู่ พบ ม.7 บ้านควนขี้แรด
4 หญิง B ม.8 บ้านหูเล่ พบ ม.3 บ้านหัวหร่ัง
5 ชาย C ม.1 บ้านต้นประดู่ พบ ม.7 บ้านควนขี้แรด
6 ชาย A ม.2 บ้านวังปริง พบ ม.9 บ้านสะพานแต้ว
7 หญิง C ม.5 บ้านชะรัด พบ ม.4 บ้านท่ายาง
8 หญิง A ม.1 บ้านต้นประดู่ พบ ม.9 บ้านสะพานแต้ว
9 ชาย B ม.8 บ้านหูเล่ พบ ม.6 บ้านนามะพร้าว
10 ชาย C ม.1 บ้านต้นประดู่ พบ ม.3 บ้านหัวหร่ัง
11 หญิง B ม.8 บ้านหูเล่ พบ ม.2 บ้านวังปริง

20-ม.ิย.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อล
การแข่งขันกีฬาต าบลชะรัด ประจ าปี 2555

คู่แขง่ขนั

18-ม.ิย.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

19-ม.ิย.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

29 ม.ิย. 55
15.00 น.
เปน็ต้นไป

รอบชงิชนะเลิศอันดบั 3
คู่แขง่ขนั

รอบชงิชนะเลิศ
คู่แขง่ขนั

รอบที ่ 3
คู่แขง่ขนั



12 หญิง C ม.5 บ้านชะรัด พบ ม.6 บ้านนามะพร้าว
13 ชาย A ม.4 บ้านท่ายาง พบ ม.9 บ้านสะพานแต้ว
14 ชาย B ม.5 บ้านชะรัด พบ ม.6 บ้านนามะพร้าว
15 หญิง C ม.4 บ้านท่ายาง พบ ม.6 บ้านนามะพร้าว
16 ชาย C ม.7 บ้านควนขี้แรด พบ ม.3 บ้านหัวหร่ัง
17 หญิง B ม.3 บ้านหัวหร่ัง พบ ม.2 บ้านวังปริง
18 หญิง A ม.7 บ้านควนขี้แรด พบ ม.9 บ้านสะพานแต้ว

ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย  รอบที ่ 2
สาย  A สาย  B
1. ที ่ 1  สาย  A 1. ที ่ 2  สาย  A
2. ที ่ 2  สาย  B 2. ที ่ 1  สาย  B
3. ที ่ 1  สาย  C 3. ที ่ 2  สาย  C
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รอบที ่ 2
สาย  A สาย  B
1. ที ่ 1  สาย  A 1. ที ่ 2  สาย  A
2. ที ่ 2  สาย  B 2. ที ่ 1  สาย  B
3. ที ่ 1  สาย  C 3. ที ่ 2  สาย  C
วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา ประเภท สาย

19 ชาย A ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
20 ชาย B ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B
21 หญิง A ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
22 หญิง B ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B
23 ชาย A ที ่1 สาย A พบ ที ่1 สาย C
24 ชาย B ที ่2 สาย A พบ ที ่2 สาย C
25 หญิง A ที ่1 สาย A พบ ที ่1 สาย C
26 หญิง B ที ่2 สาย A พบ ที ่2 สาย C
27 ชาย A ที ่2 สาย B พบ ที ่1 สาย C
28 ชาย B ที ่1 สาย B พบ ที ่2 สาย C
29 หญิง A ที ่2 สาย B พบ ที ่1 สาย C
30 หญิง B ที ่1 สาย B พบ ที ่2 สาย C

31 ชาย ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B

2-ก.ค.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

รอบที่  3

3-ก.ค.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อล
การแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลชะรัด ประจ าปี 2555

คู่แขง่ขนั

27-ม.ิย.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

28-ม.ิย.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

20-ม.ิย.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

21-ม.ิย.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

22-ม.ิย.-55 14.00 น. เป็นต้นไป



32 ชาย ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B
33 หญิง ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
34 หญิง ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B

35 ชาย ทีมแพ้คู่ที ่31 พบ ทีมแพ้คู่ที ่32
36 หญิง ทีมแพ้คู่ที ่33 พบ ทีมแพ้คู่ที ่34

37 ชาย ทีมชนะคู่ที ่31 พบ ทีมชนะคู่ที ่32
38 หญิง ทีมชนะคู่ที ่33 พบ ทีมชนะคู่ที ่34

สาย  A สาย  B สาย  C
1. หมู่ที ่8 บ้านหูเล่ 1. หมู่ที ่5 บ้านชะรัด 1. หมู่ที ่9 บ้านสะพานแต้ว
2. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว 2. หมู่ที ่7 บ้านควนขี้แรด 2. หมู่ที ่4 บ้านท่ายาง
3. หมู่ที ่2 บ้านวังปริง 3. หมู่ที ่1 บ้านต้นประดู่ 3. หมู่ที ่3 บ้านหัวหร่ัง
วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา ประเภท สาย

1 ชาย A ม.6 บ้านนามะพร้าว พบ ม.8 บ้านหูเล่
2 ชาย B ม.5 บ้านชะรัด พบ ม.7 บ้านควนขี้แรด
3 ชาย C ม.9 บ้านสะพานแต้ว พบ ม.4 บ้านท่ายาง
4 ชาย A ม.8 บ้านหูเล่ พบ ม. บ้านวังปริง
5 ชาย B ม.5 บ้านชะรัด พบ ม.1 บ้านต้นประดู่
6 ชาย C ม.9 บ้านสะพานแต้ว พบ ม.3 บ้านหัวหร่ัง
7 ชาย A ม.6 บ้านนามะพร้าว พบ ม.2 บ้านวังปริง
8 ชาย B ม.7 บ้านควนขี้แรด พบ ม.1 บ้านต้นประดู่
9 ชาย C ม.4 บ้านท่ายาง พบ ม.3 บ้านหัวหร่ัง

รอบที่  2
สาย  A สาย  B
1. ที ่ 1  สาย  A 1. ที ่ 2  สาย  A
2. ที ่ 2  สาย  B 2. ที ่ 1  สาย  B
3. ที ่ 1  สาย  C 3. ที ่ 2  สาย  C
วัน/เดอืน/ปี คู่ที่ เวลา ประเภท สาย

การแข่งขันกีฬาต าบลชะรัด ประจ าปี 2555

คู่แขง่ขนั

11-ก.ค.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

คู่แขง่ขนั

9-ก.ค.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

รอบชิงชนะเลิศ 

10-ก.ค.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

3-ก.ค.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

รอบชิงชนะเลิศอันดับ  3



10 ชาย A ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
11 ชาย B ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B
12 ชาย A ที ่1 สาย A พบ ที ่1 สาย C
13 ชาย B ที ่2 สาย A พบ ที ่2 สาย C
14 ชาย A ที ่2 สาย B พบ ที ่1 สาย C
15 ชาย B ที ่1 สาย B พบ ที ่2 สาย C

16 ชาย ที ่1 สาย A พบ ที ่2 สาย B
17 ชาย ที ่2 สาย A พบ ที ่1 สาย B

12-ก.ค.-55 1814.00 น. เป็นต้นไป ชาย ทีมแพ้คู่ที ่16 พบ ทีมแพ้คู่ที ่17

12-ก.ค.-55 1914.00 น. เป็นต้นไป ชาย ทีมชนะคู่ที ่16 พบ ทีมชนะคู่ที ่17

รอบที่  3

12-ก.ค.-55 14.00 น. เป็นต้นไป

รอบชิงชนะเลิศอันดับ  3

รอบชิงชนะเลิศ 

12-ก.ค.-55 14.00 น. เป็นต้นไป



2. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว





1. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว

3. หมู่ที ่9 บ้านสะพานแต้ว



3. หมู่ที ่6 บ้านนามะพร้าว





1. หมู่ที ่9 บ้านสะพานแต้ว


