รายละเอียดที่พักนักกีฬาการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ครั้งที่ 35
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
1.โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อปท.ที่เข้าพัก

จังหวัด

เทศบาลเมืองชลบุรี
เทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
เทศบาลเมืองศรีราชา
เทศบาลเมืองสระแก้ว
เทศบาลตาบลคลองตารุ
เทศบาลเมืองหนองปรือ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
รวม

ชลบุรี
ชลบุรี
สระแก้ว
ชลบุรี
สระแก้ว
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

จ้านวนนักกีฬา
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
109
51
146
240
150
10
41
180
927

4
2
6
8
3
1
2
7
33

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายสุรชัย สุขเกษม
นางสาวไทรงาม กองจินดา
คุณพัชรินทร์
จ.ส.อ.จิรวัฒน์ บุนนาค
คุณวัชรินทร์
นายอรรณพ ประกอบพืช
นายวิศรุต เย็นฉา
นายธารงค์ เงาภู่ทอง

ผู้ประสานโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา................นางแสงเดือน..ภาคภูมิ.............................เบอร์โทรศัพท์.........095-6940554................
ผู้ประสานโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา................นางสารวย..บุญเพ็งค์................................เบอร์โทรศัพท์.........095-7689424................

เบอร์โทรศัพท์
080-4567445
089-4048926
081-4342161
089-7446366
084-6063659
080-6410046
086-1073485
084-9843607

2.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ล้าดับที่
1

อปท.ที่เข้าพัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รวม

จังหวัด
ระยอง

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
318
318

12
12

วันที่เข้าพัก

ผู้ประสาน

10 ต.ค. 60

จ.อ.มนต์ชัย จันทร์ไข่

เบอร์โทรศัพท์
085-4396776

ผู้ประสานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังนาเย็น..........ครูสุธัญญา..สิงห์รัมย์.................................เบอร์โทรศัพท์......098-5499821................
ผู้ประสานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวังนาเย็น..........รองฯนาตยา..สันติวรกานต์........................เบอร์โทรศัพท์......089-8085786...............

3.โรงเรียนวังน้้าเย็นวิทยาคม
ล้าดับที่
1
2

อปท.ที่เข้าพัก

จังหวัด

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่

วันที่เข้าพัก

ผู้ประสาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ชลบุรี
746
36
10 ต.ค. 60
คุณนลินรัตน์ คชวัฒน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
34
1
10 ต.ค. 60
นายอนันต์พัฒน์ ท้าวกลาง
รวม
780
37
ผู้ประสานโรงเรียนวังนาเย็นวิทยาคม...............................อ.ปฏิพัทธ์..มันชานาญ..............................เบอร์โทรศั พท์........097-1399038................
ผู้ประสานโรงเรียนวังนาเย็นวิทยาคม...............................อ.ชนินทร์..วงษ์สกุล..................................เบอร์โทรศัพท์........081-6958990................

เบอร์โทรศัพท์
086-3237548
092-8399104

4.โรงเรียนอนุบาลมิตรภาพที่ 179
ล้าดับที่
1
2
3

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลนครสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองตราด
รวม

จังหวัด
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
ตราด

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
330
186
35
551

13
8
2
23

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายสุทธิพร สงวนทรัพย์
คุณนฤทธิ์ วงษ์ยาปาน
คุณสมคิด มาวงศ์

เบอร์โทรศัพท์
081-3530214
087-5462503
063-3289515

ผู้ประสานโรงเรียนอนุบาลมิตรภาพที 179....................นายสมจิตต์..ชอบบันเทิง..........................เบอร์โทรศัพท์........081-7815009................
ผู้ประสานโรงเรียนอนุบาลมิตรภาพที 179....................นายประสาร..สุขสุคนธ์.............................เบอร์โทรศัพท์........081-7789069...............
5.โรงเรียนบ้านวังแดง
ล้าดับที่
1
2

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลเมืองนครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
รวม

จังหวัด
นครนายก
สระแก้ว

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
13
100
113

1
3
4

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายวสิระ สุขเอียม
คุณทศพล

ผู้ประสานโรงเรียนบ้านวังแดง...........................................นายเพลิน..พิทักษ์สงคราม...................เบอร์โทรศัพท์ ........089-5118164................
ผู้ประสานโรงเรียนบ้านวังแดง...........................................นายวิชัย..สว่างชืน................................เบอร์โทรศัพท์........094-5599373................

เบอร์โทรศัพท์
081-3611871
082-4705416

6.โรงเรียนวัดเกศแก้ว
ล้าดับที่
1
2

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
เทศบาลตาบลบ้านเพ
รวม

จังหวัด
ระยอง
ระยอง

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
85
23
108

5
1
6

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
คุณสมควร ทองเรือง
นายนุกูล ศรีอาจ

เบอร์โทรศัพท์
089-0959759
086-8261544

ผู้ประสานโรงเรียนวัดเกศแก้ว...........................................ผอ.ทัศนีย์..สุดใจนิยม............................เบอร์โ ทรศัพท์........089-2472541................
ผู้ประสานโรงเรียนวัดเกศแก้ว...........................................ครูสุพิศ..ทองโชติ..................................เบอร์ โทรศัพท์........089-0054314...............
7.โรงเรียนบ้านวังบูรพา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น (บ้านวังบูรพา)
จ้านวนนักกีฬา/
ล้าดับที่
อปท.ที่เข้าพัก
จังหวัด
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
1
2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
รวม

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

240
99
339

8
4
12

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายอนันต์พัฒน์ ท้าวกลาง
นายภาณุพงศ์ จงศิริ

ผู้ประสานโรงเรียนบ้านวังบูรพา ......................................นายมนตรี..ทิพย์สุข..............................เบอร์โทรศัพท์........089-0076513...............
ผู้ประสานโรงเรียนบ้านวังบูรพา ......................................นายอดิศักดิ์..พันธุโพธิ์...........................เบอร์โทรศัพท์........089-2406907................
ผู้ประสานโรงเรียนบ้านวังบูรพา ......................................นายวรวิทย์..อมรพลัง............................เบอร์โทรศัพท์........081-4181651................

เบอร์โทรศัพท์
092-8399104
081-4987320

8.โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 6/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น (บ้านสวนป่า)
จ้านวนนักกีฬา/
ล้าดับที่
อปท.ที่เข้าพัก
จังหวัด
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
1

เทศบาลตาบลกบินทร์
รวม

ปราจีนบุรี

218
218

7
7

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายสมศักดิ์ นาแรมงาม

เบอร์โทรศัพท์
063-1925545

ผู้ประสานโรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 .........................นายสมไชย..อุสิงห์คา...............................เบอร์โทรศัพท์........080-6242405................
ผู้ประสานโรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 ..........................นายธวัช..พันมะลี...................................เบอร์โทรศัพท์........084-5634216................
9.วัดจ้าปี
ล้าดับที่
1

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลเมืองท่าใหม่

จังหวัด
จันทบุรี

รวม

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
90
90

4
4

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
คุณวีระศักดิ์

ผู้ประสานวัดวังจาปี .........................................................ผญ.ณัฐกิตติ์..วันชูเสริม......................เบอร์โทรศัพท์........081-1389881.,.086-0532551.......

เบอร์โทรศัพท์
085-0865652

10.วัดเขาป่าแก้ว
ล้าดับที่
1

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลเมืองบ้านบึง

จังหวัด
ชลบุรี

รวม

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
70
70

3
3

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
คุณณัฐพร อยู่สวัสดิ์

เบอร์โทรศัพท์
063-1787378

ผู้ประสานวัดเขาป่าแก้ว .................................................พระอาจารย์เลขาวัดเขาป่าแก้ว............เบอร์โทรศัพท์........080-624-7896...............
ผู้ประสานวัดเขาป่าแก้ว .................................................พระอาจารย์คม....................................เบอร์โทรศัพท์........081-133-4885...............
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองหินปูน
11.โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
ล้าดับที่
1

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลนครระยอง

จังหวัด
ระยอง

รวม

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
160
160

7
7

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายไพรัตน์ วังมอบ

ผู้ประสานโรงเรียนคลองตาสูตร ....................................นายมนูศิลป์..ฆ้องกาจัด...........................เบอร์โทรศัพท์........085-3781470................
ผู้ประสานโรงเรียนคลองตาสูตร ....................................นายสมชาติ..ฉาเพชร...............................เบอร์โทรศัพท์........092-5235954................
ผู้ประสานโรงเรียนคลองตาสูตร ....................................นายรัตนศักดิ์..ชลาลัย.............................เบอร์โทรศัพท์........062-1328486................

เบอร์โทรศัพท์
081-8643587

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลวังใหม่
12.โรงเรียนวังศรีทอง
ล้าดับที่
1

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลเมืองขลุง

จังหวัด
จันทบุรี

รวม

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
57
57

4
4

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายวรเทพ นุชน้อย

เบอร์โทรศัพท์
086-1497846

ผู้ประสานโรงเรียนวังศรีทอง ...........................................นางสาวรุ้งนภา..มันคง.........................เบอร์โทรศัพท์.......092-6758756..,..089-8426743....
13.โรงเรียนบ้านวังใหม่
ล้าดับที่
1

อปท.ที่เข้าพัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
รวม

จังหวัด
ตราด

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
120
120

5
5

วันที่เข้าพัก
9 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายสุวิทย์ คงเกษม

ผู้ประสานโรงเรียนบ้านวังใหม่ .........................................ผอ.จรูญ..กาจัดภัย..............................เบอร์โทรศัพท์........086-3443667................
ผู้ประสานโรงเรียนบ้านวังใหม่ .........................................รองฯธนธร.........................................เบอร์โทรศัพท์........081-7809872................

เบอร์โทรศัพท์
094-1250969

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลตาหลังใน
14.โรงเรียนหนองปรือ
ล้าดับที่
1
2

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ดใต้
รวม

จังหวัด
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
60
40
100

3
2
5

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายเอกรินทร์ ทองธรรมชาติ
นายธนรัตน์ วิไลพันธ์

เบอร์โทรศัพท์
085-3893489
081-7779727

ผู้ประสานโรงเรียนหนองปรือ .........................................นายอรรถวุฒิ..บุญทวี...........................เบอร์โทรศัพท์........092-9512914................
ผู้ประสานโรงเรียนหนองปรือ .........................................นายทรงศักดิ์..สาวันดี...........................เบอร์โทรศัพท์........086-1084345................
15.โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
ล้าดับที่
1

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลเมืองจันทบุรี
รวม

จังหวัด
จันทบุรี

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
185
185

7
7

วันที่เข้าพัก

ผู้ประสาน

10 ต.ค. 60

นายวิเชียร นามสมุทร

ผู้ประสานโรงเรียนหนองผักหนาม .................................ครูกัญญาภัค..กานุสนธิ์............................เบอร์โทรศัพท์........081-0014638................

เบอร์โทรศัพท์
086-8380684

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลซับมะกรูด
16.โรงเรียนบ้านวังวน
ล้าดับที่
1
2

อปท.ที่เข้าพัก
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลตาบลเทพราช
รวม

จังหวัด
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
100
6
106

6
1
7

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60
15 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
น.ส.สิรินาถ
น.ส.นงลักษณ์ ผลจัด

เบอร์โทรศัพท์
089-1622810
096-5462983

ผู้ประสานโรงเรียนบ้านวังวน ...........................................ผอ.จรินทร์..ถาวรสิน............................เบอร์โทรศัพท์........089-8343238................
เขตพื้นที่เทศบาลต้าบลวังสมบูรณ์
17.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
ล้าดับที่
1

อปท.ที่เข้าพัก
เมืองพัทยา

จังหวัด
ชลบุรี

รวม

จ้านวนนักกีฬา/
จ้านวนห้องพัก
เจ้าหน้าที่
300
300

15
15

วันที่เข้าพัก
10 ต.ค. 60

ผู้ประสาน
นายวสันต์ แก้วมหา

ผู้ประสานโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ...........................ผอ.สุเทพ...ไผ่ล้อม ..................................เบอร์โทรศัพท์.......081-938-4056..............
ผู้ประสานโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ...........................นางสาวจิรภา...อินจันทร์สุข.................... เบอร์โทรศัพท์.......087-833-3581..............
ผู้ประสานโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ...........................นายวรจิตร์...ห่อดี...................................เบอร์โทรศัพท์.......081-704-0599..............

สรุปยอดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าพัก จ้านวน 4,542 คน

เบอร์โทรศัพท์
083-0474971

