๑

ข้อมูลด้านการกีฬา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
1. จานวนคนออกกาลังกาย (สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที)
- จานวน 700 คน (สารวจจากชมรมออกกาลังกายในพื้นที่อาเภอสรรคบุรีและจากพื้นที่สนามกีฬา
และลานกีฬาในอาเภอ)
2. กิจกรรม SPORTS FOR ALL 4.0
- ตามเอกสารประกอบ เรื่องรายงานผลกิจกรรม SPORTS FOR ALL 4.0
3. สนามกีฬาภายในอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
3.1 สถานออกกาลังกาย(ฟิตเนส) จานวน 1 สนาม
3.2 สนามกีฬาฟุตบอล
จานวน 33 สนาม
3.3 สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
จานวน 6 สนาม
3.4 ลานกีฬาเอนกประสงค์
จานวน 32 สนาม
3.5 สนามกีฬาวอลเลย์บอล
จานวน 3 สนาม
3.6 สนามกีฬาฟุตซอล
จานวน 3 สนาม
ข้อมูลสถานออกกาลังกาย(ฟิตเนส) อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ชื่อสนามกีฬา
ที่
1 สถานออกกาลังกาย เดอะเฟิร์มฟิตเนส

จานวน
1 แห่ง

สถานที่ตั้ง

944 หมู่ 8
ต.แพรกศรีราชา
-ฟิตเนสเอก อ.สรรรคบุรี
ชน
จ.ชัยนาท
-มีค่าบริการ

รวม จานวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ภาคเอกชน

๒

ข้อมูลสนามกีฬาฟุตบอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หมู่ ๘
ต.แพรกศรีราชา
(ใช้ฝึกซ้อมและ
อ.สรรรคบุรี
แข่งขันฟุตบอล
จ.ชัยนาท
11 คน ได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรียนคุรุ
ประชาสรรค์

๑

สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

๑ สนาม

๒

สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

๑ สนาม

๒๗๐/๔ หมู่ ๘
ต.แพรกศรีราชา
(ใช้ฝึกซ้อมและ
อ.สรรรคบุรี
แข่งขันฟุตบอล
จ.ชัยนาท
11 คน ได้)

โรงเรียนอนุบาล
สรรคบุรี

๓

สนามกีฬาโรงเรียนวัดโพธาราม

๑ สนาม

หมู่ ๕
ต.แพรกศรีราชา
(ใช้ฝึกซ้อมและ
อ.สรรรคบุรี
แข่งขันฟุตบอล
จ.ชัยนาท
7-9 คน ได้)

โรงเรียน
วัดโพธาราม

๔

สนามกีฬาโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรี

๑ สนาม

หมู่ 7
ต.แพรกศรีราชา
(ใช้ฝึกซ้อมและ
อ.สรรรคบุรี
แข่งขันฟุตบอล
จ.ชัยนาท
7-9 คน ได้)

โรงเรียน
วัดใหม่สรรคบุรี

๕

สนามกีฬาโรงเรียนวัดพระแก้ว

๑ สนาม

โรงเรียน
วัดพระแก้ว

หมู่ ๘
ต.แพรกศรีราชา
(ใช้ฝึกซ้อมและ
อ.สรรรคบุรี
แข่งขันฟุตบอล
จ.ชัยนาท
7-9 คน ได้)

๓

ข้อมูลสนามกีฬาฟุตบอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หมู่ 15
ต.แพรกศรีราชา
(ใช้ฝึกซ้อมและ
อ.สรรรคบุรี
แข่งขันฟุตบอล
จ.ชัยนาท
7-9 คน ได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรียน
วัดกาแพง

6

สนามกีฬาโรงเรียนวัดกาแพง

๑ สนาม

7

สนามกีฬาโรงเรียนวัดหัวตะพาน

๑ สนาม

หมู่ ๑๔
ต.แพรกศรีราชา
(ใช้ฝึกซ้อมและ
อ.สรรรคบุรี
แข่งขันฟุตบอล
จ.ชัยนาท
7 คน ได้)

โรงเรียน
วัดหัวตะพาน

8

สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่ากระแส

๑ สนาม

หมู่ ๙ ต.เที่ยงแท้
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียน
วัดท่ากระแส

9

สนามกีฬาโรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์

๑ สนาม

หมู่ ๖ ต.เที่ยงแท้
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียน
วัดมะเห-ยงคณ์

10

สนามกีฬาโรงเรียนวัดสังฆาราม

๑ สนาม

โรงเรียน
วัดสังฆาราม

หมู่ ๒ ต.เที่ยงแท้
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

๔

ข้อมูลสนามกีฬาฟุตบอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หมู่ ๕ ต.โพงาม
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7 คน ได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรียน
วัดธรรมมิกาวาส

11

สนามกีฬาโรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส

๑ สนาม

๑2

สนามกีฬาโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี

๑ สนาม

หมู่ ๑๐ ต.โพงาม
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7 คน ได้)

โรงเรียน
วัดจั่นเจริญศรี

13

สนามกีฬาโรงเรียนวัดพร้าว

๑ สนาม

หมู่ ๕ ต.โพงาม
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียนวัดพร้าว

๑4

สนามกีฬาโรงเรียนวัดโบสราษฏร์บารุง

๑ สนาม

หมู่ 1 ต.โพงาม
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียนวัด
โบสราษฏร์บารุง

๑5

สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่า

๑ สนาม

โรงเรียนวัดท่า

หมู่ ๑2 ต.โพงาม
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7 คน ได้)

๕

ข้อมูลสนามกีฬาฟุตบอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หมู่ ๙ ต.ห้วยกรด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดจันทน์

๑6

สนามกีฬาโรงเรียนวัดจันทน์

๑ สนาม

๑7

สนามกีฬาโรงเรียนวัดบาเพ็ญบุญ

๑ สนาม

หมู่ ๘ ต.ห้วยกรด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียนวัด
บาเพ็ญบุญ

18

สนามกีฬาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

๑ สนาม

หมู่ ๗ ต.ห้วยกรด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
11 คน ได้)

โรงเรียน
ห้วยกรดวิทยา

19

สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

๑ สนาม

โรงเรียนชุมชน
วัดมาติการาม

มีไฟสนาม

หมู่ ๕ ต.ห้วยกรด
พัฒนา อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

(ใช้ฝึกซ้อมและ
แข่งขันฟุตบอล
11 คน ได้)
20

สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าสมอ

๑ สนาม

หมู่ 1 ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7 คน ได้)

โรงเรียน
วัดท่าสมอ

๖

ข้อมูลสนามกีฬาฟุตบอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หมู่ ๑๒ ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรียน
วัดหอระฆัง

๒1

สนามกีฬาโรงเรียนวัดหอระฆัง

๑ สนาม

๒2

สนามกีฬาโรงเรียนวัดสกุณาราม

๑ สนาม

หมู่ ๑ ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
11 คน ได้)

โรงเรียน
วัดสกุณาราม

๒3

สนามกีฬาโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑ สนาม

หมู่ 5 ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียน
วัดโพธิ์ทอง

๒4

สนามกีฬาโรงเรียนวัดหัวเด่น

๑ สนาม

หมู่ ๑๐
ต.บางขุด
(ใช้ฝึกซ้อมและ
อ.สรรรคบุรี
แข่งขันฟุตบอล
จ.ชัยนาท
7-9 คน ได้)

โรงเรียน
วัดหัวเด่น

๒5

สนามกีฬาโรงเรียนวัดโฆสิตาราม

๑ สนาม

โรงเรียน
วัดโฆสิตาราม

หมู่ 9 ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

๗

ข้อมูลสนามกีฬาฟุตบอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หมู่ ๓ ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรียนชุมชน
วัดโคกดอกไม้

๒6

สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้

๑ สนาม

27

สนามกีฬาโรงเรียนเทพรัตน์

๑ สนาม

หมู่ ๑๓ ต.ดงคอน
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียนเทพรัตน์

28

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

๑ สนาม

หมู่ ๖ ต.ดงคอน
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียนบ้านทุ่ง
กระถิน

29

สนามกีฬาโรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม

๑ สนาม

หมู่ ๗ ต.ดงคอน
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

โรงเรียน
วัดอารีทวีวนาราม

๓0

สนามกีฬาโรงเรียนวัดสนามชัย

๑ สนาม

โรงเรียน
วัดสนามชัย

หมู่ ๗ ต.ดอนกา
อ.สรรรคบุรี
(ใช้ฝึกซ้อมและ
จ.ชัยนาท
แข่งขันฟุตบอล
7-9 คน ได้)

๘

ข้อมูลสนามกีฬาฟุตบอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับที่
๓1

ชื่อสนามกีฬา
สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองแขม

จานวน
๑ สนาม
(ใช้ฝึกซ้อม
และแข่งขัน
ฟุตบอล 7-9
คน ได้)

๓2

สนามกีฬาโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

๑ สนาม
(ใช้ฝึกซ้อม
และแข่งขัน
ฟุตบอล 7-9
คน ได้)

33

สนามกีฬาวัดโคกโตนด

๑ สนาม
(ใช้ฝึกซ้อม
และแข่งขัน
ฟุตบอล 7-9
คน ได้)

สถานที่ตั้ง
หมู่ ๑๐ ต.ดงคอน
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โรงเรียน
วัดหนองแขม

หมู่ ๑ ต.ดอนกา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดโพธิ์งาม

หมู่ ๓ ต.ห้วยกรด
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

วัดโคกโตนด

รวมจานวนสนาม จานวน 33 สนาม

๙

ข้อมูลสนามกีฬาเซปักตะกร้อ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

๒ สนาม

๒๗๐/๔ หมู่ ๘
โรงเรียนอนุบาล
ต.แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
อ.สรรรคบุรี
จ.
ชัยนาท

2

สนามกีฬาโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรี

๑ สนาม

ถนนหน้าพระลาน
ต.แพรกศรีราชา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียนวัดใหม่
สรรคบุรี

3

สนามกีฬาโรงเรียนวัดกาแพง

๑ สนาม

หมู่ ๑๕
ต.แพรกศรีราชา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียนวัด
กาแพง

4

สนามเซปักตะกร้อเทศบาลตาบลแพรกศรีราชา

๑ สนาม

หมู่ ๘
ต.แพรกศรีราชา
มีไฟสนาม อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

เทศบาลตาบล
แพรกศรีราชา
และ สภ.สรรคบุรี

5

สนามเซปัคตะกร้อ บ้านทุ่ง

๑ สนาม

ภาคเอกชน
ไม่เก็บค่าบริการ
นายชัยวัฒน์
อินทร์แสง

9/1 หมู่ที่ 1
บ้านม่วงงาม
ตาบลโพงาม
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

รวมจานวนสนาม จานวน 6 สนาม

๑๐

ข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
หน่วยงาน
ชื่อสนามกีฬา
จานวน
สถานที่ตั้ง
ที่
รับผิดชอบ
1 ลานกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร 1 สนาม
หมู่ 8
มหาวิทยาลัยราช
เกษม-ชัยนาท
ต.แพรกศรีราชา ภัฎจันทรเกษมใช้ทากิจกรรม
อ.สรรรคบุรี
ชัยนาท
ได้หลากหลาย
จ.ชัยนาท
--ฟุตซอล
-บาสเกตบอล
2

ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

๒ สนาม

หมู่ ๘
โรงเรียนคุรุ
ต.แพรกศรีราชา ประชาสรรค์
ใช้ทากิจกรรม อ.สรรรคบุรี
ได้หลากหลาย จ.ชัยนาท
-ฟุตซอล
-บาสเกตบอล
-วอลเลย์บอล

3

ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

1 สนาม

๒๗๐/๔ หมู่ ๘ โรงเรียนอนุบาล
ต.แพรกศรี
สรรคบุรี
ใช้ทากิจกรรม ราชา
ได้หลากหลาย อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท
-บาสเกตบอล
-ฟุตซอล

๔

ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรี

๑ สนาม

หมู่ 7
โรงเรียน
ต.แพรกศรีราชา วัดใหม่สรรคบุรี
ใช้ทากิจกรรม อ.สรรรคบุรี
ได้หลากหลาย จ.ชัยนาท
-ฟุตซอล
-บาสเกตบอล
-วอลเลย์บอล

๑๑

ข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๕

ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดพระแก้ว

๑ สนาม

หมู่ ๘
โรงเรียน
ต.แพรกศรีราชา วัดพระแก้ว
ใช้ทากิจกรรม
อ.สรรรคบุรี
ได้หลากหลาย จ.ชัยนาท

๖

ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสระไม้แดง

๑ สนาม

๗

ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดกาแพง

๑ สนาม

๘

ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดท่า
กระแส

๑ สนาม

หมู่ ๙
ต.เที่ยงแท้
ใช้ทากิจกรรม
อ.สรรรคบุรี
ได้หลากหลาย จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดท่ากระแส

๙

ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์

๑ สนาม

โรงเรียน
วัดมะเห-ยงคณ์

หมู่ ๑๖
โรงเรียน
ต.แพรกศรีราชา วัดสระไม้แดง
ใช้ทากิจกรรม
อ.สรรรคบุรี
ได้หลากหลาย จ.ชัยนาท

หมู่ ๑๕
โรงเรียน
ต.แพรกศรีราชา วัดกาแพง
ใช้ทากิจกรรม
อ.สรรรคบุรี
ได้หลากหลาย จ.ชัยนาท

หมู่ ๖
ต.เที่ยงแท้
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

๑๒

สรุปข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑0 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี

1 สนาม

หมู่ ๑๐
ต.โพงาม
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดจั่นเจริญศรี

๑1 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโบสราษฏร์
บารุง

๒ สนาม

หมู่ ๒
ต.โพงาม
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียนวัด
โบสราษฏร์บารุง

๑2 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทน์

๒ สนาม

หมู่ ๙
ต.ห้วยกรด
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียนวัดจันทน์

๑๓

สรุปข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑3 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดบาเพ็ญบุญ

๑ สนาม

หมู่ ๘
ต.ห้วยกรด
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดบาเพ็ญบุญ

๑4 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

๑ สนาม

หมู่ ๗
ต.ห้วยกรด
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
ห้วยกรดวิทยา

15 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชน
วัดมาติการาม

๒ สนาม

หมู่ ๕
ต.ห้วยกรด
พัฒนา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียนชุมชน
วัดมาติการาม

16 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑ สนาม

หมู่ 5
ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดโพธิ์ทอง

๑๔

สรุปข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

17 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสกุณาราม

๒ สนาม

หมู่ ๑
ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดสกุณาราม

18 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหัวเด่น

๒ สนาม

หมู่ ๑๐
ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดหัวเด่น

19 สนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่1 บ้านหนอง

1 สนาม

หมู่ที่ 1
บ้านหนอง
ตาบลดงคอน
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท

ทต.ดงคอน

๑๕

สรุปข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ชื่อสนามกีฬา
ที่
20 สนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านร่องแห้ว

1 สนาม

๒1 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนเทพรัตน์

1 สนาม

22 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

๑ สนาม

หมู่ ๑
ต.ดอนกา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดโพธิ์งาม

23 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี

๑ สนาม

หมู่ ๕
ต.ห้วยกรด
พัฒนา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดดอนโพธิ์ศรี

24 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองงิ้ว

๑ สนาม

หมู่ ๒
ต.ห้วยกรด
พัฒนา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

โรงเรียน
วัดคลองงิ้ว

จานวน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศาลาประชาคม ทต.ดงคอน
บ้านร่องแห้ว
หมู่ที่ 12 บ้าน
ร่องแห้ว ตาบล
ดงคอน
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
หมู่ ๑๓
โรงเรียนเทพรัตน์
ต.ดงคอน
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท
สถานที่ตั้ง

๑๖

สรุปข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ชื่อสนามกีฬา
ที่
25 ลานกีฬาเทศบาลตาบลแพรกศรีราชา

จานวน
1 สนาม
-มีไฟสนาม
-สนามเปตอง
-ลานเอโรบิค
-วิ่ง
-สนามหญ้า

26 สนามกีฬาเอนกประสงค์ หน้า สภ.สรรคบุรี

1 สนาม
-มีไฟสนาม

27 ลานกีฬาเอนกประสงค์โรงพยาบาลสรรคบุรี

๑ สนาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมู่ ๘
เทศบาลตาบล
ต.แพรกศรีราชา แพรกศรีราชา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท
สถานที่ตั้ง

หมู่ ๘
เทศบาลตาบล
ต.แพรกศรีราชา แพรกศรีราชา
อ.สรรรคบุรี
และ สภ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท

๑๐๘ หมู่ ๘ โรงพยาบาล
ต.แพรกศรีราชา สรรคบุรี
อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท

รวมจานวนสนาม จานวน 32 สนาม

๑๗

สรุปข้อมูลสนามกีฬาวอลเลย์บอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ที่

ชื่อสนามกีฬา

จานวน

สถานที่ตั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑

สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

๑ สนาม

๒๗๐/๔ หมู่ ๘ โรงเรียน
ต.แพรกศรีราชา อนุบาลสรรคบุรี
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

๒

สนามกีฬาโรงเรียนวัดกาแพง

๑ สนาม

หมู่ ๑๕
โรงเรียนวัดกาแพง
ต.แพรกศรีราชา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

๓

สนามกีฬาโรงเรียนวัดหัวเด่น

๑ สนาม

หมู่ ๑๐
ต.บางขุด
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

รวมจานวนสนาม จานวน 3 สนาม

โรงเรียนวัดหัวเด่น

๑๘

ข้อมูลสนามกีฬาฟุตซอล อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลาดับ
ชื่อสนามกีฬา
ที่
1 สนามฟุตซอลตาบลดอนกา

จานวน
2 สนาม
-มีไฟสนาม

2

สนามกีฬาฟุตซอลตาบลเที่ยงแท้

1 สนาม
-ปูพื้นยาง
-มีไฟสนาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หมู่ 7 ต.ดอนกา ทต.ดอนกา
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท
สถานที่ตั้ง

หมู่ 5 ต.เที่ยงแท้ อบต.เที่ยงแท้
อ.สรรรคบุรี
จ.ชัยนาท

รวมจานวนสนาม จานวน 3 สนาม

๑๙

4. ชมรมกีฬาภายในอาเภอสรรคบุรี
4.1 ชมรมฟุตบอลครูสรรคบุรี
กิจกรรม กีฬาฟุตบอล
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย โรงเรียนวัดสกุณราม หมู่ 1 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ประธานชมรม นายกฤษดา ศรีฉ่า
สมาชิกชมรม 20 คน
4.2. ชมรมจักรยานเสือดงตาล
กิจกรรม จักกรยานเพื่ออกกาลังกายและการท่องเที่ยว
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย 131/1 หมู่ 9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ประธานชมรมย นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี
สมาชิกชมรม 50 คน
4.3 ชมรมเต้นเปลี่ยนโรค โรงพยาบาลสรรคบุรี
กิจกรรม กิจกรรมออกกลังกายด้วยการเต้น (แอโรบิค ไลเดนซ์ ฯ)
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย โรงพยาบาลสรรคบุรี หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท
สมาชิกชมรม 30 คน
4.4 ชมรมละครยามเช้า
กิจกรรม กิจกรรมนันทนาการสาหรับเยาวชน การแสดงละครสอดแทรกความรู้
สถานที่ตั้ง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ประธานชมรม สมาชิกชมรม 30 คน
4.5 ชมรมออกกาลังกายเทศบาลตาบลโพงาม
กิจกรรม กิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เต้นประกอบดนตรี ฯ
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย ลานออกกาลังกายศาลารวมใจ หมู่ 5 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท
ประธานชมรม นางสาวมาลินี สุ่มสาย
สมาชิกชมรม 80 คน
4.6 ชมรมออกกาลังกายผู้สูงอายุ บ้านท่าสาโรง
กิจกรรม กิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เต้นประกอบดนตรี ราไม้พลอง
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย ศาลา SML บ้านท่าสาโรง หมู่ที่ 1 ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
ประธานชมรม นางชาลิสา รักซ้อน
สมาชิกชมรม 50 คน

๒๐

4.7 กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 1 ต.เที่ยงแท้
กิจกรรม กิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เต้นประกอบดนตรี ราไม้พลอง ไลเดนซ์
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตาบลเที่ยงแท้ อาเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท
ประธานชมรม นางพรรณี เลื่อนลอย
สมาชิกชมรม 50 คน
4.8. ชมรมออกกาลังกาย ต.เที่ยงแท้
กิจกรรม กิจกรรมออกกาลังกายให้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ด้วยการเต้นแอโรบิค
เต้นประกอบดนตรี ราไม้พลอง ไลเดนซ์
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย ลานหน้า อบต.เที่ยงแท้ หมู่ 5 ตาบลเที่ยงแท้ อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
ประธานชมรม สมาชิกชมรม 50 คน
4.9. ชมรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ตาบลแพรกศรีราชา
กิจกรรม กิจกรรมออกกาลังกายให้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ด้วยการเต้นแอโรบิค
เต้นประกอบดนตรี ราไม้พลอง
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย ลานออกกาลังกายหน้าที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี หมู่ 8
ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ประธานชมรม นางคนึง บัวปรอด
สมาชิกชมรม 50 คน
4.10 ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าใหม่
กิจกรรม ด้วยการเต้นแอโรบิค จักรยาน เต้นประกอบดนตรี ราไม้พลอง
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย ศาลา SML หมู่ 10 ตาบลโพงาม อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ประธานชมรม นางกิมยี่ ยอดกลิ่น
สมาชิกชมรม 32 คน
4.11 ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านวัดตึก
กิจกรรม ด้วยการเต้นแอโรบิค จักรยาน เต้นประกอบดนตรี ราไม้พลอง
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย รพสต.บ้านวัดตึก ตาบลโพงาม อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ประธานชมรม นางนพรัตน์ สุขขา
สมาชิกชมรม 30 คน
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4.12 ชมรมผู้สูงอายุตาบลโพงาม
กิจกรรม กิจกรรมออกกาลังกายให้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ด้วยการเต้นแอโรบิค
เต้นประกอบดนตรี ราไม้พลอง
สถานที่ตั้ง/สถานที่ออกกาลังกาย ลานบ้าน เลขที่ 60/4 หมู่ 5 ต.โพงาม
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ประธานชมรม พันตรียุทธนา สุ่มสาย
สมาชิกชมรม 45 คน
5. การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการในอาเภอสรรคบุรี
5.1 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อาเภอสรรคบุรีคัพ" ประจาปี 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดสกุณาราม ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมที่จัด : จัดการแข่งขันฟุตบอล รุ่น อาวุโส จานวน 6 ทีม
จานวนผู้ร่วมกิจกรรม : จานวนนักกีฬาทั้งหมดที่เข้ารวมการแข่งขัน 132 คน
: จานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน 40 คน
: จานวนผูช้ ม (โดยเฉลี่ย) ตลอดการแข่งขัน 150 คน/วัน
: รวมผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 622 คน
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5.2 โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน “ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก” ประจาปี 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดสกุณาราม ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมที่จัด : ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
ชนิดกีฬาๆละ 40 ชั่วโมง
จานวนผู้ร่วมกิจกรรม : เยาวชนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 100 คน
: กีฬาฟุตบอล จานวน 50 คน และกีฬาวอลเลย์บอล จานวน 50 คน
: ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จานวน 1 คน และผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล จานวน 1 คน
: รวมผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 101 คน

4.3 โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจาปี 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดสกุณาราม ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมที่จัด : จัดการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กระโดดไกล กระโดดสูง โยนบอลลงตะกร้า
วิ่งเก็บของ ขว้างถุงทราย วิ่ง 30 เมตร
จานวนผู้ร่วมกิจกรรม : เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล ในเขตอาเภอสรรคบุรี
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4.4 กิจกรรมคลายเครียดด้วยนันทนาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : หน้าทีว่าการอาเภอสรรคบุรี ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
วันที่จัดกิจกรรม : ในวันที่ 13 มกราคม 2561
กิจกรรมที่จัด : จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน

6. การจัดกิจกรรมการกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
6.1 กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเมืองสรรค์
สถานที่จัดกิจกรรม : อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอสรรคบุรี
เช่นวัดมหาธาตุ ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ วัดโฆสิตาราม
วันที่จัดกิจกรรม : ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561
กิจกรรมที่จัด : ให้การสนับสนุน อานวยความสะดวกแก่ทีมนักปั่นจักรยานที่ติดต่อเข้ามาในการปั่น
จักรยานในพื้นที่
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6.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไทย ตะกร้อลอดบ่วง เนื่องในงานบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ ประจาปี 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : บริเวณอนุสาวรีย์ขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : ในวันที่ 18-19 มกราคม 2561
กิจกรรมที่จัด : การแข่งขันกีฬาไทย ตะกร้อลอดบ่วง

7. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7.1 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อาเภอสรรคบุรีคัพ" ประจาปี 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดสกุณาราม ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมที่จัด : จัดการแข่งขันฟุตบอล รุ่น อาวุโส จานวน 6 ทีม
จานวนผู้ร่วมกิจกรรม : จานวนนักกีฬาทั้งหมดที่เข้ารวมการแข่งขัน 132 คน
: จานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน 40 คน
: จานวนผูช้ ม (โดยเฉลี่ย) ตลอดการแข่งขัน 150 คน/วัน
: รวมผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 622 คน
7.2 โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน “ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก” ประจาปี 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดสกุณาราม ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมที่จัด : ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
ชนิดกีฬาๆละ 40 ชั่วโมง
จานวนผู้ร่วมกิจกรรม : เยาวชนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 100 คน
: กีฬาฟุตบอล จานวน 50 คน และกีฬาวอลเลย์บอล จานวน 50 คน
: ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จานวน 1 คน และผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล จานวน 1 คน
: รวมผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 101 คน
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7.3 โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจาปี 2561
สถานทีจ่ ัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดสกุณาราม ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมที่จัด : จัดการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กระโดดไกล กระโดดสูง โยนบอลลงตะกร้า
วิ่งเก็บของ ขว้างถุงทราย วิ่ง 30 เมตร
จานวนผู้ร่วมกิจกรรม : เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล ในเขตอาเภอสรรคบุรี

