
ชนิดกีฬา วนั/เดือน/ปี สถานทีประชุม ผู้ประสานงาน
16 ม.ีค. 2560 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง นายดุลยวิศ สมจติต์

14.00 น. 091-6402893
ช่ังน ้าหนัก สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคระนอง นายนิพนธ ์ลิ มรกัษา
12.00 น. 081-2726116

นายสัญญา เกตุลิขิตกุล
15 ม.ีค. 2560 ห้องประชุมเทศบาลต้าบลหงาว 081-3972938

13.00 น. อ.เมืองระนอง นายเฉลิมพร ปิยะณรงค์โรจน์
081-7195075
นายกรฑีา ยกยอ่ง

15 ม.ีค. 2560 ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางริ น 081-8924113
09.00 น. อ.เมืองระนอง นายพัลลภ อิสโร

087-2756108
นายสงกรานต์ กรสกุล

16 ม.ีค. 2560 080-5198598
13.00 น. นายอภิวัฒน์ แพงค้าอ้วน

087-4727835
ประเภทลู่ นายอภินันท์ สีดาพงษ์

24 ม.ีค. 2560 081-9951200
07.00 น.

นายวรานนท์ เกลื่อนสิน
18 ม.ีค. 2560 รา้นอาหารเคียงเล ต.ปากน ้าท่าเรอื 081-7191456

09.00 น. อ.เมืองระนอง นายปิติพงษ์ วิภาคกิจอนันต์
093-7616262
นายชัยภัทร เศรษฐยกุานนท์

15 ม.ีค.2560 081-8917669
14.00 น. นายไพสิฐ ตันติกาโมทย์

086-2764817
นายจริาวัจน์ เจรญินิธโิภคิน

15 ม.ีค.2560 ห้องประชุมโรงเรยีนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 092-4414192
14.00 น. อ.เมืองระนอง นายกิตติศักด์ิ หัตถิยา

084-3086599
นางสุมาลี มาลา

17 ม.ีค. 2560 087-2843479
14.00 น. นายพงษ์ธร สรรเสรญิ

095-4141653
นายจกัรก์ฤษณ ์สุขอรา่ม

15 ม.ีค.60 085-8855221

14.00 น. นายสุนทร  ทิพยว์ารี
084-6900455

3. คริกเก็ต

4. จักรยาน

ห้องประชุมสภา อบจ.ระนอง

สนามแข่งขันโรงเรยีนกีฬาสุพรรณบุรี

5. เจ็ตสกี

6. เทเบิลเทนนิส โรงเรยีนสตรรีะนอง

7. บาสเกตบอล

8. เปตอง สนามเปตอง สนามกีฬาจงัหวัดระนอง

9. ฟุตบอล ห้องประชุม กกท.จงัหวัดระนอง

2. คาราเต้โด้

ก้าหนดการประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 33 "ชุมพร - ระนองเกมส์"

ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม พ.ศ.2560

จังหวัดระนอง

1. กาบัดดี 



ชนิดกีฬา วนั/เดือน/ปี สถานทีประชุม ผู้ประสานงาน

ก้าหนดการประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 33 "ชุมพร - ระนองเกมส์"

ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม พ.ศ.2560

จังหวัดระนอง

1. กาบัดดี 

รอบแรก ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลน ้าจดื นายอุกฤษฐ์ ตันติธรรมานันท์
15 ม.ีค.2560 อ.กระบุร ีจ.ระนอง 063-1546598

10.00 น. นายอภิรกัษ์ สุวัตถิกุล
รอบสอง ห้องประชุมสภา อบจ.ระนอง 086-9546115

21 ม.ีค.2560 จ.ส.อ.รฐัพล กาลานุสนธิ์
10.00 น. 081-5807022

17 ม.ีค.2560 นายชวนะ ค้ากล้า
10.00 น. 081-3706273
ช่ังน ้าหนัก นายเสน่ห์ อัมพรวรรณ

16.00-17.00 น. 085-7974531
นายพิทักษ์ รจุวิิวัฒนกุล

15 ม.ีค.2560 086-2836262
13.00 น. นายอดิสรณ ์วุฒิธรรม

095-8892449
นายปรชีา หนูน้อย

16 ม.ีค.2560 081-8945100
10.00 น. นางกิตติมา คงโต

081-9687004
ด.ต.ประนอม รอดแคล้ว

15 ม.ีค.2560 081-8939068
14.00 น. นายณรงค์ศักด์ิ เทพนิยม

081-3265563
20 ม.ีค.2560 ห้องประชุมโรงเรยีนหมิงซิน นายค้านึง โสตถิอุดม

13.00 น. อ.เมืองระนอง 081-8944272
ช่ังน ้าหนัก นายสัญญา เอกพันธพ์งศ์

09.00-12.00 น. 087-2822945
นายเจตดิลก อาชีวะสุข

16 ม.ีค.2560 ลานโบว์ลิ่ง พีทีเอส โบว์ 095-8597224
11.00 น. อ.เมืองระนอง นายวันชัย วชิรศศิธร

087-2675894

13. รักบี ฟุตบอล ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง

14. ชักกะเยอ่

15. โบว์ลิ่ง

10. ยโูด โรงเรยีนสตรรีะนอง

11. สนุกเกอร์ โซไซตี สนุกเกอรค์ลับ อ.เมืองระนอง

12. หมากล้อม วิทยาลัยชุมชนระนอง

   ฟุตซอล


