
ล ำดบั รำยช่ือสังกัด / สถำบัน ผู้ประสำนงำน เบอร์โทร หมำยเลขห้อง หมำยเหตุ
1 ร.ร. พระธาตุขามแก่นพิทยาลยั นายประวติั 086-6390644 C5 อฒัจนัทร์
2 ร.ร. เทศบาล 2 มุขมนตรี นางนิภา 081-7295028 2002 อาคารลิปตพลัลภ
3 ร.ร. เทศบาล 3 บา้นเหล่า นางนิภา 081-7295028 2002 อาคารลิปตพลัลภ
4 ร.ร. พรเจริญวิทยา นายสุกรรณ 081-6993365 5005 อาคารชาติชาย
5 ร.ร. พทัยา 11 นางจรรยา 081-1774233 A17 อฒัจนัทร์
6 ร.ร. ดาราวิทยาลยั นายบญัชา 093-5847854 ***** *****
7 ร.ร. ทาขมุเงินวิทยาคาร นายเกียรติศกัด์ิ 085-7096435 K5 สนามยงิปืน
8 ร.ร. กีฬาจงัหวดัยะลา นายสมชาย 086-1302934 5007 อาคารชาติชาย
9 ร.ร. ประภสัสรรังสิต พ.จ. พรวน 089-5249081 C4 อฒัจนัทร์

10 ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร นายคมศกัด์ิ 091-5494199 A18 อฒัจนัทร์
11 ร.ร. ชยัภูมิภกัดีชุมพล นายประยทุธ 085-0261396 A18 อฒัจนัทร์
12 ร.ร. ศรียานุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี นายพรชยั 081-7815344 ***** *****
13 กรีฑาโรงเรียนพิชยัรัตนาคาร จงัหวดัระนอง นายวฒัชระ 081-0999355 A9 อฒัจนัทร์
14 ร.ร. โนนข่าวิทยา นายสมพงษ์ 084-7871721 C5 อฒัจนัทร์
15 ร.ร. สตรีสิริเกศ นายธีรพงษ์ 086-8729582 K4 สนามยงิปืน
16 ร.ร. จกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพนู น.ส.มณีรักษ์ 081-1622865 K5 สนามยงิปืน
17 ร.ร. โนนตาล นายบุญเทียม 081-2823092 ***** *****
18 ร.ร. กีฬาจงัหวดัชลบุรี น.ส.อรอนงค์ 087-1458424 A17 อฒัจนัทร์
19 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ อ.หมู 081-4001559 5001 อาคารชาติชาย
20 ร.ร. สตรีราชินูทิศ นางนิภา 081-7295028 2002 อาคารลิปตพลัลภ
21 ร.ร. สรรพาวธุวิทยา นายพีรพล 081-6897743 A9 อฒัจนัทร์
22 ร.ร. เทศบาลเมืองภูเก็ต นายวิชยั 087-8928853 K1 สนามยงิปืน
23 ร.ร. นางรอง นายวรากร 086-8778359 C8 อฒัจนัทร์
24 ร.ร. นารีนุกูล นายสุพจน์ 089-4248313 108 สนามจกัรยาน
25 ร.ร. ผดุงนารี พ.อ.อ.ปราโมทย์ 085-0001834 C8 อฒัจนัทร์
26 ทีมกรีฑา แม่โจ้ นายวรเดช 089-7009976 K1 สนามยงิปืน
27 ร.ร. สตรีศรีน่าน นายวาฑิต 089-6321530 K5 สนามยงิปืน
28 ร.ร. บา้นหนา้เขาใตร่้มเยน็ 1 นายวินิจ 089-5926131 C2 อฒัจนัทร์
29 ร.ร. มธัยมเป่ียมรัก นายวิรัช 085-4198598 C2 อฒัจนัทร์
30 ร.ร. บา้นโคททะชาย นายอคัรเดช 081-8796816 K1 สนามยงิปืน
31 ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร นายวิระ 087-6260658 A4 อฒัจนัทร์
32 ร.ร. สามพรานวิทยา นางการณ์ฉตัร 086-7610545 109 สนามจกัรยาน
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33 ร.ร. ชะอวด นายเชาวลิตร 081-0873775 A4 อฒัจนัทร์
34 ร.ร. โนนเจริญพิทยาคม นายอคัรเดช 081-8796816 C8 อฒัจนัทร์
35 ร.ร. บา้นหนองจิก นายอภิชาติ 088-4820998 K4 สนามยงิปืน
36 ร.ร. เวียงเจดียวิ์ทยา นายชชัวาล 091-5487132 K5 สนามยงิปืน
37 ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" นายอรรถกร 086-1283252 C6 อฒัจนัทร์
38 ชมรมกรีฑาขอนแก่น นายชยัมงคล 081-7692923 C5 อฒัจนัทร์
39 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร นายสายยนัต์ 081-3004977 K1 สนามยงิปืน
40 ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา นายปรเมศร 080-2760665 118 สนามจกัรยาน
41 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต นางยพุดี 086-5211712 K2 สนามยงิปืน
42 ร.ร. ประชาบ ารุง นายธงชยั 086-9577907 A9 อฒัจนัทร์
43 ร.ร. หาดใหญ่วิทยาลยั นายมนูญ 089-7335234 A9 อฒัจนัทร์
44 ร.ร. ทุ่งสง นายโกวิทย์ 080-0399004 A4 อฒัจนัทร์
45 ร.ร. สาหร่ายวิทยาคม นายคมสันต์ 086-2215728 ***** *****
46 ร.ร. บุญวฒันา นายเชิดชยั 089-8445622 ***** *****
47 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแก่น น.ส. ลสัดา 081-7397944 C5 อฒัจนัทร์
48 ร.ร. ส่วนบุญโญปถมัภ ์ล าพนู นายสมเดช 087-1753574 ***** *****
49 ร.ร. มารียวิ์ทยา นครราชสีมา นายวิชิต 081-9998053 ***** *****
50 ร.ร. บวัขาว อบจ. กาฬสินธุ์ นายวชิระ 084-4567997 111 สนามจกัรยาน
51 ร.ร. กนัทรลกัษวิ์ทยา นายจุมพล 093-4931003 K4 สนามยงิปืน
52 ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 30 นายพสิษฐ์ 084-9296671 110 สนามจกัรยาน
53 ร.ร. กีฬาจงัหวดัล าปาง นายทรงเดช 081-5300272 5006 อาคารชาติชาย
54 ร.ร. พะเยาพิทยาคม นายสมบติั 081-6884789 ***** *****
55 ร.ร. กีฬาจงัหวดัศรีสะเกษ ส.อ. เสกสันต์ 081-6698739 5002 อาคารชาติชาย
56 ร.ร. หนองแค สรกิจพิทยา นายณฐัพล 087-4110721 C6 อฒัจนัทร์
57 ร.ร. มหิศราธิบดี นายณรงค์ 086-8699576 ***** *****
58 สมาคมกีฬา จ.อุทยัธานี ร.ร. หว้ยคตพิทยาคม นายประหยดั 086-2025387 C6 อฒัจนัทร์
59 ร.ร. กีฬาจงัหวดันครสวรรค์ นายจเร 088-8124832 A10 อฒัจนัทร์
60 ร.ร. ก าแมดขนัติธรรมวิทยาคม น.ส.กรณิกา 081-8013641 C8 อฒัจนัทร์
61 ร.ร. กุดตาด า (คงฤทธ์ิคุรุราษฎร์สามคัคี) นายเติมยศ 087-2428281 ***** *****
62 ร.ร. กีฬาจงัหวดัอ่างทอง นายวรเชษฐ์ 087-7626445 A10 อฒัจนัทร์
63 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม น.ส. น ้าเพชร 090-9868645 115 สนามจกัรยาน
64 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายศิริโรจน์ 084-0056282 5004 อาคารชาติชาย
65 ร.ร. ท่าเรือ "นิตยานุกูล" นายอดิศร 089-1139410 C6 อฒัจนัทร์
66 ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลยัสุราษฎร์ธานี นายสัมพนัธ์ 093-7108408 C2 อฒัจนัทร์
67 ร.ร. อู่ทอง นายอรรถสิทธ์ิ 089-8197355 A9 อฒัจนัทร์
68 ร.ร. กีฬานครนนทวิ์ทยา 6 น.ส.วีรยา 089-8878187 5003 อาคารชาติชาย



69 ทีมพนุพิน-ท่าม่วง
70 ทีมพนุพิน-ท่าอุแท ทีม A , B
71 ทีมพนุพิน-เขานาใน
72 ร.ร. หนองบวัแดงวิทยา นายดาวบ่าย 085-0240482 A18 อฒัจนัทร์
73 ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี นายประชา 089-7317211 ***** *****
74 ร.ร. นาบอน นายสมศกัด์ิ 089-6474506 A4 อฒัจนัทร์
75 ศูนยฝึ์กกรีฑา จงัหวดัชุมพร นายบุญชู 098-5765756 A4 อฒัจนัทร์
76 ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ นายชม 082-8259398 C4 อฒัจนัทร์
77 ร.ร. กีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช น.ส.พชัรินทร์ 084-4496665 C1 อฒัจนัทร์
78 ร.ร. กีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี ทีม B นายสันติ 085-4055380 2001 อาคารลิปตพลัลภ
79 ร.ร. ธงชยัเหนือวิทยา นายคมสันต์ 092-8161289 ***** *****
80 ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นายส าเริง 086-6001599 C3 อฒัจนัทร์
81 ร.ร. ทีปังกรวิทยาพฒัน์ ปทุมธานี นายสุนทร 081-7587273 C3 อฒัจนัทร์
82 ร.ร. ไมเ้รียงประชาสรรค์ น.ส.ศิวาพร 093-5749509 A4 อฒัจนัทร์
83 ร.ร. เบญจม-กลัยาณีฯ คุณชยัยทุธ 081-7976329 A4 อฒัจนัทร์
84 ร.ร. เบญจมราชูทิศ คุณชยัยทุธ 081-7976329 A4 อฒัจนัทร์
85 ร.ร. กลัยาณีศรีธรรมราช นายอุทยั 081-7971225 A4 อฒัจนัทร์
86 ร.ร. นนทรีวิทยาคม นายอาทิตย์ 090-1898493 112 สนามจกัรยาน
87 ทีมกรีฑาจงัหวดัปัตตานี นายเสกสรรค์ 085-8978077 ***** *****
88 ร.ร. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร นายกิติสัญ 090-0492840 ***** *****
89 ร.ร. เขาชยัสน นายนารูดิน 089-5962159 C4 อฒัจนัทร์
90 ร.ร. กรอกสมบูรณ์วิทยาคม วา่ท่ี ร.ต.อนุชา 089-5436974 ***** *****
91 ร.ร. นครขอนแก่น นายชยัขจร 086-2287942 C5 อฒัจนัทร์
92 ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก นายชยัชาญ 081-6805668 2004 อาคารลิปตพลัลภ
93 ร.ร. เหล่าคามพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก นายวิเชียร 081-3832026 5005 อาคารชาติชาย
94 ร.ร. เมืองจนัทร์วิทยาคม นายองอาจ 086-2640273 K4 สนามยงิปืน
95 ร.ร. บา้นส านกัทอง นายครนานนท์ 086-1426958 ***** *****
96 ร.ร. ยิง่ยวดพิทยานุกูล นายก าธร 081-8737595 5005 อาคารชาติชาย
97 ร.ร. นาทวีวิทยาคม นายไพรัช 081-3283915 ***** *****
98 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา นายปัญญา 087-4599647 ***** *****
99 ทีมกรีฑาจงัหวดัสุรินทร์ นายอาทิตย์ 087-9394427 C7 อฒัจนัทร์

100 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม นายปราโมทย์ 087-2137067 C5 อฒัจนัทร์
101 ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช นายมทูร 081-9700772 A4 อฒัจนัทร์
102 ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม นายนิคม 087-2919916 C4 อฒัจนัทร์
103 ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม นายกมัปนาท 082-1540590 C8 อฒัจนัทร์
104 ร.ร. ผดุงปัญญา นายเธียรชยั 089-4613698 106 สนามจกัรยาน

C2 อฒัจนัทร์นายสมพล 087-0741923



105 ร.ร. กีฬาจงัหวดัตรัง ส.อ.เฉลิมพล 087-5096999 5008 อาคารชาติชาย
106 ร.ร. พทัลุง นายสมรรถ 080-6093613 K3 สนามยงิปืน
107 ร.ร. หว้ยยอด นายอภิรมย์ 084-4489026 A4 อฒัจนัทร์
108 ร.ร. กีฬาจงัหวดัขอนแก่น ทีม A , B นายปุณณเมธ 089-2264942 A7 อฒัจนัทร์
109 ร.ร. บวัลาย นายพิชชาภรณ์ 081-8699488 113 สนามจกัรยาน
110 ร.ร. ค าแฮดประชาสรรค์ นายศราวธุ 080-8505556 C8 อฒัจนัทร์
111 ร.ร. ศรีนครมูลนิธิ น.ส.วรรณดี 081-3680548 A4 อฒัจนัทร์
112 ทีม CLPK48 น.ส.มนสันนัท์ 083-7663976 2003 อาคารลิปตพลัลภ
113 ร.ร. อุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครราชสีมา นายชูชาติ 081-0701707 ***** *****
114 ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ์ นายธีรพล 089-8425140 5005 อาคารชาติชาย
115 ร.ร. ศรัทธาสมุทร นายอตัต์ 089-8942475 103 สนามจกัรยาน
116 ร.ร. ฐานเทคโนโลยี นายชาตรี 081-4927090 103 สนามจกัรยาน
117 ทีมนครแหลมฉบงั นายเมธี 084-0860283 A17 อฒัจนัทร์
118 ร.ร. บา้นโปร่งสะเดา นายพฒันา 086-1007004 C3 อฒัจนัทร์
119 ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายวิรัตน์ 086-5951930 A4 อฒัจนัทร์
120 ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา นายวสันต์ 086-1096675 A17 อฒัจนัทร์
121 ร.ร. เด่นววัราษฎร์รังสรรค์ นายอดิศกัด์ิ 083-0325485 106 สนามจกัรยาน
122 ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา นายสุนธร 085-6706243 C4 อฒัจนัทร์
123 ร.ร. สูงเนิน ทีม A , B นายบ ารุง 085-6395044 ***** *****
124 ร.ร. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ คุณรัชนี 092-2624907 118 สนามจกัรยาน
125 ร.ร. นาวงัวิทยา นายสันติ 086-2449270 A18 อฒัจนัทร์
126 ร.ร. สาธิต "พิบูลบ าเพญ็" มหาวิทยาลยับูรพา นายมุรธา 086-9175122 129 สนามจกัรยาน
127 ร.ร. สุรธรรมพิทกัษ์ นายสหสั 089-8489168 ***** *****
128 ร.ร. ปราจิณราษฎรอ ารุง นายโชติวฒัน์ 082-2595245 C3 อฒัจนัทร์
129 ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม นางนราวรรณ 089-7081124 A8 อฒัจนัทร์
130 ร.ร. กีฬาทอ้งถ่ินจงัหวดัร้อยเอ็ด นายทิวา 093-3240898 A18 อฒัจนัทร์
131 ร.ร. พรุพีพิทยาคม นายดาราศกัด์ิ 088-4422882 K1 สนามยงิปืน
132 ร.ร. พทุไธสง ทีม A , B นายไกรพล 081-0623058 C8 อฒัจนัทร์
133 ร.ร. อากาศอ านวยศึกษา นายสุรศกัด์ิ 081-9547101 C7 อฒัจนัทร์
134 ร.ร. เทศบาลวดัสระทอง นายปฏิพล 099-6376512 A18 อฒัจนัทร์
135 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก นายพงษพิ์ษณุ 082-1349363 C8 อฒัจนัทร์
136 ร.ร. กนัทรารมณ์ นายชยพล 081-7255654 K4 สนามยงิปืน

ห้องพักมีจ ำนวนจ ำกดั ขออภัยในควำมไม่สะดวก

**หมายเหตุ   สมาคมกรีฑาฯไดจ้ดัหอ้งพกัไวใ้หเ้ท่านั้น  เจา้หนา้ท่ีและนกักีฬาท่ีเขา้พกัตอ้งน าอุปกรณ์เคร่ืองนอนมาเอง 
ติดต่อสอบถามหอ้งพกั  จ.ต.ส.กิตติศกัด์ิ สุคนธ์ (แตง) 080-293-2626


