
ที่พักรายจังหวัด

ล าดับ ที่พัก จังหวัด จ านวน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1 รร.ฝาหมนิกงลิ กทม 615 นางมยุรีย์ ทิพย์ญาณ 086-476-7269

กระบ่ี 50

มกุดาหาร 20

3 รร. บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์) กาญจนบุรี 65 นายปวีณ  วีระเสนีย์ 088-4404539

กาฬสินธุ์ 57

สุรินทร์ 121

5 รร.ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ขอนแก่น 201 นายกมล ธรมฤีทธิ์ 084-056-6175

จันทบุรี 109

นครราชสีมา 239

ปราจีนบุรี 8

ชัยภูมิ 68

ฉะเชิงเทรา 39

นราธิวาส 128

พะเยา 90

ล าปาง 105

ก าแพงเพชร 82

ปทุมธานี 105

ชลบุรี 309 นางอ้อมทิพย์ ศุภการ 084-241-3550

อุทัยธานี 22 น.ส.สุธานิธ์  นุกูลอ้ึงอาร์ 083-092-2528

ชัยนาท 57

นครปฐม 176

10 รร.ทุ่งคาพิทยาคาร สุพรรณบุรี 325 นายนวพล ดันสูงเนิน 087-248-1158

11 วัดเขตอุดมศักด์ิวนาราม  หาดทรายรี เชียงราย 99 นายธีระ ขันบุตร 083-174-4295

นายสงกรานต์ ชมอินทร์ 061-2184369
12 รร.บ้านปากน้ า(เผดิมจีนนาวา

สงเคราะห์) 
เชียงใหม่ 200 นายธีระ ขันบุตร

นายวิโรจน์  พงษ์ศิริกุล
083-174-4295
098-889-8299

13 รร.ปากน้ าชุมพรวิทยา เชียงใหม่ 190 นายเอกชัย  กองธงทอง 081-0805138

นายประจักษ์ คงตระกูล 081-5975273

14 รร.นิรมลชุมพร ตราด 30 น.ส.สุนิดา ศิริมงคล 087-263-7665

สมทุรปราการ 196

15 รร.วัดนาทุ่ง ตาก 37 นายภิญโญ พูลสวัสด์ิ 089-521-6900

รายละเอียดการจัดที่พักนักกีฬา/ผู้ควบคุมทีมกีฬา
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ที่ 33 "ชุมพร - ระนองเกมส"์

ระหว่างวันที่  16 - 26  มนีาคม  2560

หน่วยแข่งขันจังหวดัชุมพร

น.ส.สุรภา นิลยกานนท์

4

นางมกุดา การุณวงษ์

7 083-641-9517

9 รร.พุทยาคมศรียาภัย นางมยุรี ทิพย์ญาณ

รร.เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

086-476-7269

รร.สหศึกษา8

นายนิกร จองกฤษ 087-276-9206

081-892-69826 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

รร. เมอืงชุมพรบ้านเขาถล่ม 

รร.ชุมชนวัดหาดพันไกร

081-088-6579

2

นายบุญเนือง เพชรเล็ก
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หน่วยแข่งขันจังหวดัชุมพร

นครนายก 43

พิจิตร 23

นครพนม 22

หนองบัวล าพู 7

18 รร.สอาดเผดิมวิทยา สิงห์บุรี 0 นายวินัย กรานมลู 081-788-6577 

อุตรดิตถ์ 52

นครศรีธรรมราช 234

อ านาจเจริญ 33
นนทบุรี 241 นายบรรจง โลกมติร 081-891-9247

สกลนคร 45 น.ส.พรพรรณ์ พรหมสมบัติ 089-909-8246

20 รร.บ้านดอนไทรงาม น่าน 59 น.ส.สมทรัพย์ พันธุวงศ์ 080-390-0155

21 รร.บ้านคอสน บึงกาฬ 28 นายวิชิต วงศ์ลีลากรณ์ 086-964-1514

บุรีรัมย์ 101

ศรีสะเกษ 156

ประจวบคิรีขันธ์ 79 พท.ณรรคพล เขียนค้างพลู 087-939-9811

สุราษฎร์ธานี 195 พท.สุรศักด์ิ  พ่ึงแย้ม 087-111-5911

สงขลา 205 ร.ต.มานพ  กัลยา 083-393-2038

ปัตตานี 38

ยะลา 18

25 รร.วัดดอนทรายแก้ว อยุธยา 55 นายเลอศักด์ิ รัชณาการ 089-874-9809

พังงา 26

ร้อยเอ็ด 34

27 รร.วัดหาดทรายแก้ว พัทลุง 97 นายวินิจ ยศแก้ว 089-729-9078
28 รร.ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามคัคีชัย) พิษณุโลก 126 นายธวัช ตัสโต 081-084-7519

29 รร. วัดดอนรวบ ชุมพร 260 นายยืนยงค์ ดีสมทุร 087-887-7101

แพร่ 32

แมฮ่่องสอน 14

นายนพรัตน์  มโนอ่ิม 081-270-1339

นายอุทัย รัตน์พันธ์ 063-586-4530

32 รร.วัดหัวกรูด มหาสารคาม 70 นายประจักษ์ ชูรังสฤษด์ิ 087-279-9958

33 รร.บ้านบางคอย ยโสธร 35 น.ส. อรวรรณ น้อยมขุ 081-956-0565

17 รร.บ้านศาลาลอย นายณทัพบวร พัดชา 085-137-7293

089-977-1880นายยงยุทธ  จัตุธรรม

089-986-8861นายพงษ์ศักด์ิ แก้วมศีรี

23

ภูเก็ตรร.ชุมพรปัญญานุกูล31

081-187-3897

081-080-5541

083-173-7229

นางยุพดี สัตยธีรานนท์

มทบ.44

118

นายสุรพล อินทรัตน์24

รร. วัดขุนกระทิง 26

30 รร. บ้านหาดทรายรี นางกมลวรรณ สังข์สิงห์

รร.ท่าข้ามวิทยา 22

19 รร.วัดพิชัยยาราม

รร.ชุมชนบ้านนาชะอัง

ธุดงคสถานชุมพร16
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34 กองก ากับการต ารวจตะเวนชายแดนที่ 41ระนอง 72 พ.ต.ท.สุนทร  จิระวัฒนผลิน 089-866-8352

35 กองร้อย อสจ.ชุมพร ที่ 1 ระยอง 88 นายทวีป  ไทยสวี 063-903-4869

36 รร.บ้านหัวถนน ลพบุรี 80 นายสินทวีป สายันห์ 081-956-2190

37 วัดเขาบ่อ ล าพูน 117 น.ส.ณัฐวดี กรแก้ว 089-587-9049

เลย 10

หนองคาย 23

สมทุรสงคราม 13

สมทุรสาคร 69

40 รร.วัดดอนเมอืง สุโขทัย 39 นางศุภลักษณ์ วชิระศิริ 084-889-2966

41 เทศบาลต าบลท่ายาง อ่างทอง 107 นายสุทธิพงษ์  บุญโยธิน 081-0865050

อุดรธานี 76

อุบลราชธานี 232

43 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชุมพร สระบุรี 136 นายอ านวย  นวลจันทร์ 098-669-9193

ตรัง 86

กาญจนบุรี 25

44 รร.บ้านทุ่งหงษ์ ราชบุรี 89 นายอดุลย์  เพชรศรี 086-940-8246

45 รร.บ้านในห้วย สตูล 22 นายผดุงรัตน์  ยังผ่อง 089-726-8462

46 รร.วัดดอนมะมว่ง นครสวรรค์ 137 น.ส.วชิราณี  สุวพิศ 080-146-6978

47 รร.วัดทุ่งคา เพชรบูรณ์ 90 น.ส.สรรสิริ  สุวพิศ 095-030-9369

48 รรวัดบางลึก เพชรบุรี 31 นางฐนากัญณ์  หนูบรรจง 081-895-3659

49 รรวัดวังไผ่ สระแก้ว 7 นายปัญญา ผลพฤษา 090-703-8048

ส ารอง  โรงเรียนบ้านเขาพาง

          โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม

ฝ่ายเลขานุการกองที่พักนักกีฬา
1. นายธีระ  ขันบุตร  081-273-3392
2. นายยืนยงค์  ดีสมทุร         087-887-7101
3. นายยงยุทธ  จัตุธรรม           094-737-1999
4. นางสาวณัฐวดี  กรแก้ว          089-587-9049 
5. นางสาววชิราณี  สุวพิศ              080-146-6978 

081-968-9443

094-582-2720

น.ส. ณัฐวดี  กรแก้ว 089-587-9049

นายธานี ส าราญอินทร์

นายวิเชียร หัตถา

39

รร.อนุบาลท่าแซะ42

รร.บ้านเขาบ่อ

รร.บ้านหาดภราดรภาพ38


