
1   รร.ลาซานโชติรวีนครสวรรค์ บริดจ์ นายสืบพงศ์ เปรมกมล 09-3549-1959

2   รร.วัดสันติธรรม วอลเลย์บอล ในร่ม ผอ.วิทยา ทองโสม 08-9944-2966

ฟุตซอล-หญิง

ฟุตบอล-หญิง

ฟุตซอล-ชาย

ลีลาศ

เรือพาย ชาย ***

กาญจนบุรี ชาย

ชัยนาท ชาย

สุพรรณบุรี ชาย

พระนครศรีอยุธยา ชาย

5   รร.พยุหะพิทยาคม กระบ่ีกระบอง นายสุชาติวงค์  ปลิวอิสสระ 08-6938-9757

6   รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จักรยาน (ลู่) น.ส.ณิชมน  กองแกน 08-6382-8745

7   เขาพลอง อบจ.ชัยนาท จักรยาน (BMX) น.ส.ณิชมน  กองแกน 08-6382-8745

8   วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ พิจิตร นายนาวิน  กล่่าโพธ์ิ 06-4448-0693 ***

ศรีสะเกษ

เพชรบูรณ์

สิงห์บุรี

ราชบุรี

ลพบุรี

สระบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

พัทลุง หญิง

ระนอง หญิง

ชุมพร หญิง

สงขลา

สุราษฎร์ธานี

พัทลุง ชาย

ระนอง ชาย

ชุมพร ชาย

ท่ี ช่ืออาคาร/ช้ัน/ห้อง

น.ส.มยุรกานต์  กงจักร์ 08-6209-4744

ผอ.สุกัญญา  มีวงษ์ 09-7924-5408

 ภาค/จังหวัด/ประเภทกีฬา

ท่ีเข้าพัก
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์

4   มณฑลทหารบกท่ี 31 

9   รร.เทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)

3   ม.ราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

นายวิรพรรณ   วีระณะ   08-9856-4151

10  รร.เทศบาลวัดปากน้้าโพใต้ (ท.2) ผอ.อนุวัฒน์   พรเหลืองชมภู 08-7314-6239

11  รร.เทศบาลวัดพรหม จริยาวาส (ท.3) นางสาวณัฐชยา  แก้วคง 06-4549-1928

12  รร.ปริยัติธรรมวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)

ข้อมูลบัญชีรายช่ือสถานท่ีพักนักกีฬา/เจ้าหน้าท่ี ตามชนิดกีฬา/จังหวัด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 38

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2566



ท่ี ช่ืออาคาร/ช้ัน/ห้อง
 ภาค/จังหวัด/ประเภทกีฬา

ท่ีเข้าพัก
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์

กาฬสินธ์ุ

ร้อยเอ็ด

บึงกาฬ

บุรีรัมย์

หนองบัวล่าภู

อ่านาจเจริญ หญิง

สุรินทร์ หญิง

อุบลราชธานี หญิง

สุรินทร์ ชาย

อุบลราชธานี ชาย

อ่านาจเจริญ ชาย

เชียงราย

ตาก

น่าน

จักรยาน (ครอสคันทรี/ดาวน์ฮิลล์) ***

เรือพาย หญิง

กาญจนบุรี หญิง

ชัยนาท หญิง

สุพรรณบุรี หญิง

พระนครศรีอยุธยา หญิง

ชลบุรี

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

นครพนม ชาย

เลย ชาย

สกลนคร ชาย

ยโสธร ชาย

มุกดาหาร ชาย

หนองคาย ชาย

เชียงใหม่ ***

ล่าปาง

ก่าแพงเพชร

พิษณุโลก

13  รร.เทศบาลวัดวรนาถ บรรพต (ท.4) นายเอธัส ศิลารักษ์  08-6681-9115

15  รร.เทศบาลวัดช่องคีรี ศรีสิทธิวราราม (ท.5) นายบรรเจิด  แผ่พุ่มทรัพย์ 08-9270-7937

14  รร.ปริยัติธรรมวัดวรนาถบรรพต (ท.4) นายเอธัส ศิลารักษ์  08-6681-9115

17  รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม  (ท.7) นายธเนศ เพียรกสิกรรม 08-3961-6879

16  รร.เทศบาลวัดจอมคีรี นาคพรต (ท.6) นายประกาศิต  พรมเขียว 08-8165-0089

19  รร.ปริยัติธรรมวัดไทรเหนือ (ท.8) นายเกียรติศักด์ิ สุขกมล 08-7194-1435

20  รร.เทศบาลกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.9) นายปรีชาวุฒิ  รัตรีพันธ์ 06-4525-0441



ท่ี ช่ืออาคาร/ช้ัน/ห้อง
 ภาค/จังหวัด/ประเภทกีฬา

ท่ีเข้าพัก
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์

นครนายก

ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี

ปทุมธานี

นครราชสีมา

มหาสารคาม

สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ

ระยอง

สมุทรสาคร

ตราด

นนทบุรี

อ่างทอง ***

นครปฐม

ล่าพูน

อุตรดิตถ์

พะเยา

แพร่

สุโขทัย

กระบ่ี

พังงา

ตรัง

นราธิวาส

สตูล

25  รร.ประชานุเคราะห์ กรุงเทพฯ นายไวกูณฐ์  วันศิริสุข 08-1039-3888

นครศรีธรรมราช

ยะลา

ปัตตานี

ภูเก็ต

28  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ 08-1887-5985

(ข้อมูล นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี 12,000 คน ท่ีพัก จ้านวน 28 แห่ง)

หมายเหตุ ล้าดับท่ี 1-8 จัดพักตามประเภทกีฬา

21  ม.ราชภัฎนครสวรรค์ (เมือง) ผอ.สุกัญญา  มีวงษ์ 09-7924-5408

ผอ.วิศิษฐ์  ศิริวัฒพงศ์ 09-0249-5141

22  รร.อนุบาลนครสวรรค์ ผอ.สมศักด์ิ ศิริวัฒพงศ์ 08-6216-1796

27  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นางสาวกุสุมา ขันกสิกรรม 08-1785-5902

26  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นายเทวินทร์ ศรีวารี 08-6212-6579

24  รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม รองฯพูนสุข สุวรรณ์ 08-7195-0848

23  รร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์


