
ระหว่างวนัที่ 16 - 26 มนีาคม พ.ศ.2560

ที่ ประเภทกฬีา วนั/เดือน/ปี เวลา สถานทีป่ระชุม ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์

1 กรีฑา 17 มี.ค. 60 10.00 น. ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนศรียาภยั นายวีระศกัด์ิ  สวา่งวงศ์ 083-6485567

2 กีฬาทางอากาศ  - ร่มบิน 15 มี.ค. 60 14.00 น. สถานท่ีของเอกชน  ถนนเพชรเกษม  จงัหวดัชุมพร นายพิสิษฐ์  อคัรธนารักษ์ 092-3246554

                   - ร่มร่อน 19 มี.ค. 60 14.00 น. สถานท่ีของเอกชน  ถนนเพชรเกษม  จงัหวดัชุมพร นายพิสิษฐ์  อคัรธนารักษ์ 092-3246554

                   - เคร่ืองบินเล็ก 23 มี.ค. 60 14.00 น. สถานท่ีของเอกชน  ถนนเพชรเกษม  จงัหวดัชุมพร นายพิสิษฐ์  อคัรธนารักษ์ 092-3246554

3 ลีลาศ 16 มี.ค. 60 10.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงสอาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร นายสุรัติ  ฟักแฟ 081-2725932

4 ซอฟทบ์อล 15 มี.ค. 60 15.00 น. ห้องประชุมเทศบาลต าบลบางลึก นายกฤชกร  ธนอภิรัตน์ 098-0157355

5 เทควนัโด 20 มี.ค. 60 09.00 น. หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นท่าตะเภา) นายสุชาติ  แสงตะวนั 089-6453327

6 เทนนิส 15 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องประชุมบุษกร โรงแรมมรกต นางพนมพร  โอสถ 081-5971506

7 เนตบอล 17 มี.ค. 60 10.00 น. ยมิส์ 4  สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร นายเกรียงศกัด์ิ  อจักลบั 081-5834621

8 บริดจ์ 17 มี.ค. 60 13.00 น. หอประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูจงัหวดัชุมพร นายประวิทย ์ ฟองสุวรรณ 081-5373776

9 บาสเกตบอล 15 มี.ค. 60 13.00 น. ห้องประชุม โรงแรมมรกต นายดามพ ์ สุขสุวานนท์ 089-9719209

10 แบดมินตนั 16 มี.ค. 60 14.00 น. โรงยมิแบดมินตนั สนามกีฬากลางจงัหวดัชุมพร นายอดิศร  วิศาล 086-7437996

11 เพาะกาย 20 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา นายนุกูล  แกว้สวี 089-8711740

12 ฟันดาบสากล 16 มี.ค. 60 09.00 น. ห้องประชุมอาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา นายปรเมษฐ  ทองศรีเทพ 095-0677199

13 ฟุตบอลชาย 15 มี.ค. 60 13.30 น. ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3  สนง.เขตพ้ืนท่ีฯ เขต 1 วา่ท่ี ร.ต.มโนชญ ์ นาคธรณิศวร์ 062-2895292

ฟุตซอล 15 มี.ค. 60 10.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาล ต.น ้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง นายอุกฤษฐ์  ตนัติธรรมานนัท์ 085-9027680

14 มวยปล ้า    - ในร่ม 15 มี.ค. 60 09.00 น. ห้องประชุมหาดอรุโณทยั คณะวิทยาศาสตร์ นายจรงค ์ ชายเกตุ 083-6928383

               - ชายหาด 15 มี.ค. 60 09.00 น. สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

15 มวยสากลสมคัรเล่น 16 มี.ค. 60 10.30 น. หอประชุมอเนกประสงค ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก นายกฤษณะ  มุขประเสริฐ 086-1205012

16 ยงิปืน 16 มี.ค. 60 13.00 น. ห้องประชุมสมาคมกีฬายงิปืน หวัหมาก กรุงเทพฯ สมาคมกีฬายงิปืนฯ 02-3004597-8

17 ยมิส์นาสติก - ศิลป์ 15 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนศรียาภยั นางสาวพรพรรณ์  พรมสมบติั 089-9098246

                   - ลีลา 20 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนศรียาภยั นางสาวพรพรรณ์  พรมสมบติั 089-9098246

                   - แอโรบิค 24 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนศรียาภยั นางสาวพรพรรณ์  พรมสมบติั 089-9098246

18 ยยูติสู 15 มี.ค. 60 13.00 น. ห้องประชุมอาคารป้องกนัฯ เทศบาลต าบลท่ายาง นายสุทธิพงษ ์ บุญโยธิน 081-0865050

19 เรือพาย 17 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องประชุม โรงเรียนศรียาภยั 2 นายผดุงศกัด์ิ  นาคอุดม 089-5018555

20 วอลเลยบ์อล - ในร่ม 15 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องประชุม  โรงเรียนศรียาภยั 2 นายทิวา  สงัวรกาญจน์ 081-5405416

                    - ชายหาด 15 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องประชุมส านกังานเทศบาลต าบลปากน ้าชุมพร จ.ส.อ.ศิริชยั  กิตติสุบรรณ 081-7373213

21 วา่ยน ้า 17 มี.ค. 60 09.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา นายกิตติศกัด์ิ  กฤตโยภาส 089-2906160

22 วูด้บอล 15 มี.ค. 60 15.00 น. ห้องประชุม โรงเรียนวดันอ้มถวาย นายสมศกัด์ิ  ซงัธาดา 089-8668612

23 ฮอกก้ี  - ในร่ม 16 มี.ค. 60 13.00 น. สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศกัด์ิ นายยทุธนา  รัตนมณี 094-4177070

           - กลางแจง้ 16 มี.ค. 60 13.00 น. สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศกัด์ิ พนัโทปรีชา  พูนทอง 084-6903763

24 วซูู     - ยทุธลีลา 19 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนท่าขา้มวิทยา นายทรงศิลป์  สามารถ 089-5936636

      - ประลองยทุธ 19 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนท่าขา้มวิทยา นายทรงศิลป์  สามารถ 089-5936636

      - ราชสีห์ 19 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนท่าขา้มวิทยา นายทรงศิลป์  สามารถ 089-5936636

25 เอ็กซ์ตรีม 22 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องประชุมส านกังานเทศบาลต าบลปากน ้าชุมพร จ.ส.อ.ศิริชยั  กิตติสุบรรณ 081-7373213

26 กอลฟ์ 20 มี.ค. 60 14.00 น. คลบัเฮาส์สนามกอลฟ์เข่ือนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี นายเฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล 086-9456007

27 ฟิกเกอร์สเก็ตต้ิง 16 มี.ค. 60 11.00 น. ลานสเก็ตน ้าแข็งอิมพีเรียลเวิลด์ส าโรง จ.สมุทรปราการ นายประดิษฐ์  เอ่ียมสุขประเสริฐ 081-5524199

28 ซอฟทเ์ทนนิส 16 มี.ค. 60 13.00 น. สนามเทนนิส  อบจ.ชุมพร นายบูรณรรจน์  ชวลิตานนท์ 083-1313878

ก าหนดการประชุมผู้จัดการทมี

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 "ชุมพร - ระนองเกมส์"

(ศูนย์เมอืงชุมพร  จังหวดัชุมพร)



ระหว่างวนัที่ 16 - 26 มนีาคม พ.ศ.2560

ที่ ประเภทกฬีา วนั/เดือน/ปี เวลา สถานทีป่ระชุม ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์

29 ตะกร้อ  - เซปัก 15 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องเรียนตน้แบบ  โรงเรียนสวนศรีวิทยา นายไพศาล  เพชรเจริญ 086-1201919

             - ชายหาด 16 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องเรียนตน้แบบ  โรงเรียนสวนศรีวิทยา นายไพศาล  เพชรเจริญ 086-1201919

             - ลอดห่วง 15 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องเรียนตน้แบบ  โรงเรียนสวนศรีวิทยา นายไพศาล  เพชรเจริญ 086-1201919

30 ปันจกัสีลตั 18 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 3 ส านกังานเทศบาลเมืองหลงัสวน วา่ท่ีร้อยตรีธวชัชยั ธรรมนารักษ์ 081-3267433

31 ยกน ้าหนกั 16 มี.ค. 60 10.00 น. ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนเมืองหลงัสวน นายนพรุจ  เขียวสอาด 087-2631996

32 แฮนด์บอล  - ในร่ม 15 มี.ค. 60 14.30 น. ห้องประชุมส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นายโสพฒัน์  กลบัชนะ 089-7246534

                  - ชายหาด 15 มี.ค. 60 14.30 น. ชุมพร เขต 2 (อาคาร 2) อ.หลงัสวน จ.ชุมพร นายวินยั  คุณวฒิุ 081-6931235

33 มวยไทยสมคัรเล่น 14 มี.ค. 60 13.00 น. ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สนง.เทศบาลเมืองหลงัสวน นายณรงคศ์กัด์ิ  พูลสวสัด์ิ 095-0207663

ฟุตบอลหญิง 15 มี.ค. 60 14.00 น. ห้องประชุมส านกังานเทศบาลเมืองหลงัสวน นายรัฐเขต  ชินช านาญ 062-4544251

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2560

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 "ชุมพร - ระนองเกมส์"

(ศูนย์เมอืงหลังสวน  จังหวดัชุมพร)

ก าหนดการประชุมผู้จัดการทมี


