
 

 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล  7 คน    จำนวน   9   ทีม 

ตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2563 

 

สาย A     สาย B     สาย C    

1. ทีมบ้านนา  (นาโดน)            1. ทีมน้องวาดี้ FC (นาโดน)  1. ทีม มิกซ์ สตาร์ ทีม (นาบัว) 

2. ทีมบ้านหนองกุง    2. ทีมอิสราเอล จอนสัน (โคกหินแฮ่) 2. ทีมน้องใหม่ (ชลประทาน) 

3. ทีมโคกหินแฮ่ (ตาหวาน)  3. ทีมซุปเปอร์ จิ๋ว จูเนียร์ (นาบัว)  3. ทีมนาม่วงทุ่ง   

 

วันที่  14  กุมภาพันธ์   2563   เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 

  

คู่ท่ี 1 09.00  น.  เป็นต้นไป ทีม  ทีมบ้านนา  (นาโดน)  พบ ทีม บ้านหนองกุง (สาย A) 

คู่ท่ี 2    ทีม  ทีมน้องวาดี้ FC (นาโดน) พบ ทีมอิสราเอล จอนสัน (โคกหินแฮ่)( สาย B) 

คู่ท่ี 3    ทีม  ทีมมิกซ์ สตาร์ ทีม (นาบัว) พบ ทีม น้องใหม่ (ชลประทาน) (สาย C) 

คู่ท่ี 4    ทีม  ทีมบ้านนา (นาโดน)  พบ ทีม โคกหินแฮ่ (ตาหวาน)   (สาย A) 

 คู่ท่ี 5    ทีม  น้องวาดี้ FC (นาโดน)   พบ ทีมซุปเปอร์ จิ๋ว จูเนียร์ (นาบัว)  (สาย B) 

 คู่ท่ี 6    ทีม  มิกซ์ สตาร์ ทีม (นาบัว) พบ ทีมนาม่วงทุ่ง                      (สาย C) 

   

วันที่  15 กุมภาพันธ์  2563   เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 

  

คู่ท่ี 7    ทีม  ทีมบ้านหนองกุง    พบ ทีมโคกหินแฮ่ (ตาหวาน)    (สาย A) 

คู่ท่ี 8    ทีม อิสราเอล จอนสัน (โคกหินแฮ่) พบทีมซุปเปอร์ จิ๋ว จูเนียร์ (นาบัว) (สาย B) 

คู่ท่ี 9    ทีม น้องใหม่ (ชลประทาน)   พบ  ทีม นาม่วงทุ่ง   ( สาย C ) 

คู่ท่ี 10     ทีม ที่ 1 สาย A  พบ ทีม  ที่ 1 สาย B  

คู่ท่ี 11    ทีม ที่ 1 สาย C  พบ ทีม ที่ 2  หนึ่งทีมที่คะแนนดีที่สุด           

 

วันที่   16    กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

คู่ท่ี 12    ชิงที่ 3 ทีมแพ้คู่ท่ี  10           พบ ทีมแพ้คู่ท่ี   11 

คู่ท่ี 13    ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ท่ี 10 พบ ทีมชนะคู่ที่  11 

              

หมายเหตุ   1. ให้นักกีฬามารายงานตัวเพ่ือทำการแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน  15  นาที    

  2. ใช้เวลาในการแข่งขันครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที  



 

 

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงท่ัวไป     จำนวน      6     ทีม 

ตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2563 

 

สาย A      สาย B                 

1. ทีม นา เนิน ชล VC            1. ทีม ไทเฮาต้องน้อย 

2. ทีม ซุปเปอร์ออสตาร์  (นาบัว)  2  ทีม นาม่วง    

 3. ทีม Strong Team (นาม่วง)  3. ทีม โคกพัฒนา FC 

     

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2563   เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 

 คู่ท่ี 1 09.00  น. – เป็นต้นไป   ทีม นา เนิน ชล VC  พบ   ทีม ซุปเปอร์ออสตาร์ (นาบัว) (สาย A)

 คู่ท่ี 2    ทีม ไทยเฮาต้องน้อย  พบ  ทีม นาม่วง     (สาย B) 

 คู่ท่ี 3    ทีม นา เนิน  ชล VC  พบ   ทีม Strong Team (นาม่วง)  (สายA) 

 คู่ท่ี 4    ทีม ไทยเฮาต้องน้อย  พบ   ทีม  โคกพัฒนา FC            (สาย B) 

 คู่ท่ี 5    ทีม ซุปเปอร์ออสตาร์ (นาบัว) พบ   ทีม Strong Team (นาม่วง)  (สายA) 

 คู่ท่ี 6    ทีม นาม่วง   พบ   ทีม โคกพัฒนา FC       (สาย B) 

  

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2563   เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 

 คู่ท่ี  7    ทีม........................ที่ 1 สาย A  พบ  ทีม........................... ที่ 2 สาย B    

คู่ท่ี  8    ทีม.........................ที่ 1 สาย B พบ  ทีม............................ที่ 2 สาย A 

คู่ท่ี  9    ชิงที่ 3 ทีมแพ้คูท่ี่  7  พบ ทีมแพ้คูท่ี่ 8 

คู่ท่ี  10    ชิงชนะเลิศ ทีมชนะคู่ท่ี 7   พบ    ทีมชนะคู่ที่  8 

 

 

หมายเหตุ  -ให้นักกีฬามารายงานตัวเพ่ือทำการแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน  15  นาที 

 

 

 

 



 

โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 3 คน จำนวน      14     ทีม 

ตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2563 

สาย A    สาย B        สาย C         สาย D 

1. สภ.นาโดน 1            1. สภ.นาโดน 2        1. โซนนาโดน      1. พ.สิทธิชัย 

2. ดงหวาย NNK   2. หลอยหลัง (นาบัว)       2. ป้าหลานคุยกันม้วนกุ๊ปทีม       2. หนองแซง A 

3. หนองแซง B   3. นาม่วงทุ่ง  A                   3. นาโดนใหม่               3. รสีอร์ทบ้านนา 

4. นาม่วงทุ่ง B   4. รวมกันมันกว่า 

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563   เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 

 คู่ท่ี 1 09.00  น. เป็นต้นไป    ทีม สภ.นาโดน 1  พบ    ทีม ดงหวาย NNK (สาย A)  

 คู่ท่ี 2     ทีม สภ.นาโดน 2  พบ    ทีม หลอยหลัง (นาบัว) (สาย B) 

 คู่ท่ี 3     ทีม โซนนาโดน   พบ    ทีม ป้าหลานคุยกันม้วนกุ๊ปทีม(สาย C) 

 คู่ท่ี 4     ทีม พ.สิทธิชัย  พบ   ทีม  หนองแซง A  (สาย D)   

คู่ท่ี 5     ทีม สภ.นาโดน 1  พบ    ทีม หนองแซง B  (สาย A)    

คู่ท่ี 6     ทีม สภ.นาโดน 2  พบ  ทีม นาม่วงทุ่ง A  (สาย B ) 

คู่ท่ี 7     ทีม นาม่วงทุ่ง  A  พบ ทีม รวมกันมันกว่า (สาย B)   

คู่ท่ี 8     ทีม พ.สิทธิชัย  พบ   ทีม รีสอร์ทบ้านนา ( สาย D ) 

คู่ท่ี 9     ทีม โซนนาโดน  พบ   ทีม นาโดนใหม่           (สาย C ) 

คู่ท่ี 10     ทีม ดงหวาย NNK พบ ทีม   นาม่วงทุ่ง B (สาย A) 

วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

คู่ท่ี 11 09.00 น. เป็นต้นไป  ทีม สภ. นาโดน 2 พบ ทีม  รวมกันมันกว่า (สาย B) 

 คู่ท่ี 12     ทีม ดงหวาย NNK   พบ      ทีม หนองแซง B  (สาย A)  

 คู่ท่ี 13     ทีม หลอยหลัง (นาบัว) พบ      ทีม นาม่วงทุ่ง  (สาย B) 

คู่ท่ี 14      ทีม หนองแซง B            พบ     ทีม  นาม่วงทุ่ง B  (สาย A) 

 คู่ท่ี 15     ทีม ป้าหลานคุยกันม้วนกุ๊ปทีม พบ ทีม นาโดนใหม่    (สาย C) 

 คู่ท่ี 16     ทีม หลอยหลัง (นาบัว) พบ      ทีม รวมกันมันกว่า (สาย B) 

 คู่ท่ี 17     ทีม หนองแซง A   พบ     ทีม รีสอร์ทบ้านนา (สาย D)  

 คู่ท่ี 18     ทีม สภ.นาโดน 1  พบ ทีม  นาม่วงทุ่ง B  (สาย A)  

 

 

 

 

./วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2563   



 

 

วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

คู่ท่ี 19 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ทีม........................ที่ 1 สาย A  พบ  ทีม........................... ที่ 2 สาย B    

คู่ท่ี 20     ทีม.........................ที่ 1 สาย B พบ  ทีม............................ที่ 2 สาย A 

คู่ท่ี 21     ทีม.........................ที่ 1 สาย C พบ  ทีม.............................ที่ 2 สาย D  

คู่ท่ี 22     ทีม.........................ที่  1 สาย D พบ  ทีม.............................ที่ 2 สาย C 

คู่ท่ี 23    ชนะคู่ที่ 19   พบ   ชนะคู่ที่ 21 

 คู่ท่ี 24      ชนะคู่ที่ 20      พบ    ชนะคู่ที่ 22 

คู่ท่ี 25    ชิงที่ 3 แพ้คู่ที่  23  พบ แพ้ที่ 24 

คู่ท่ี 26    ชิงชนะเลิศ ชนะคู่ที่ 23   พบ    ชนะคู่ที่  24 

หมายเหตุ 1. ให้นักกีฬามารายงานตัวเพ่ือทำการแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน  15  นาที 


