
 

ร่าง 

เตรียมความพร้อมขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

 ครั้งท่ี 39 (พ.ศ. 2566)  

1. ร่างโลโก ้

 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๓๙  
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2. ร่างความพร้อมด้านสนามแข่งขันที่สามารถรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
    กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2566) ดังนี้    
 

ที่ ชนิดกีฬา สนามแข่งขัน/หน่วยงาน 
1 กรีฑา ลู่กรีฑา  สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน กกท. จังหวัดราชบุรี 
2 เปตอง สนามเปตอง  สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน กกท. จังหวัดราชบุรี 
3 มวยสากลสมัครเล่น     สนามมวย (วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
4 มวยไทยสมัครเล่น สนามมวย (วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
5 ชักกะเย่อ โดม  สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน กกท. จังหวัดราชบุรี 
6 เพาะกาย โดม  สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน กกท. จังหวัดราชบุรี 
7 วอลเลย์บอลในร่ม โรงยิมเนเซียม  สนามกีฬาจงัหวดัราชบรุี  

ส านักงาน กกท. จังหวัดราชบุรี 
8 ฟุตบอล สนามฟุตบอลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์ (ช)/ 

โรงเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
สนามฟุตบอลเทศบาลอ าเภอปากท่อ (ญ)/ 
เทศบาลอ าเภอปากท่อ 
สนามฟุตบอล  สนามกีฬาจังหวัดราชบุร ี(รอบชิง)/ 
ส านักงาน กกท. จังหวัดราชบุรี 

9 วอลเลย์บอลชายหาด   สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี  
ส านักงาน กกท. จังหวัดราชบุรี 

10 ว่ายน  า สระว่ายน  า 50 เมตร  ค่ายบุรฉัตร 
กรมการทหารช่างราชบุรี 

11 กอล์ฟ สนามกอล์ฟ  ค่ายบุรฉัตร 
กรมการทหารช่างราชบุรี 

12 เทนนิส สนามเทนนิส ค่ายบุรฉัตร 
กรมการทหารช่างราชบุรี 

13 ซอฟท์เทนนิส สนามซอฟท์เทนนิส ค่ายบุรฉัตร 
กรมการทหารช่างราชบุรี 

14 รักบี ฟุตบอล  สนามรักบี  ช.พัน 51 ค่ายบุรฉัตร 
กรมการทหารช่างราชบุรี 
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ที่ ชนิดกีฬา สนามแข่งขัน/หน่วยงาน 
15 แบดมินตัน โรงพลศึกษา 3 ค่ายภาณุรังษี 

กรมการทหารชา่งราชบุร ี
16 เซปัคตะกร้อ  โรงพลศึกษา 1 ค่ายบุรฉัตร 

กรมการทหารช่างราชบุรี 
 ตะกร้อลวดห่วง โรงพลศึกษา 2 ค่ายบุรฉัตร 

กรมการทหารช่างราชบุรี 
 ตะกร้อชายหาด        สนามตะกร้อชายหาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
17 ฟุตซอล สนามฟุตซอล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
18 ยูยิสส ู  สนามยูยิสสู (อันดับที่ 18-20 ใช้สนามเดียวกัน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
19 ยูโด สนามยูโด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
20 มวยปล  า สนามมวยปล  า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
21 บริดจ์           ห้องประชุม  

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
22 ลีลาศ ห้องประชุม  

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
23 วู้ดบอล สนามฟุตบอล 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
24 แฮนด์บอล โดมอเนกประสงค์ 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
25 วูซู  หอประชุม 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
26 เทควันโด หอประชุม 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
27 ปันจักสีลัต หอประชุม 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
28 บาสเกตบอล สนามโรงยิมเนเซียม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
29 เทเบิลเทนนิส ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี 

เทศบาลเมืองราชบุรี 
 
 



- 4 - 
 

ที ่ ชนิดกีฬา สนามแข่งขัน/หน่วยงาน 

30 คาราเต้-โด ห้องประชมุ เทศบาลต าบลหลักเมอืง 
เทศบาลต าบลหลักเมือง 

31 
 

หมากลอ้ม ห้องประชมุ เทศบาลต าบลหลักเมอืง 
เทศบาลต าบลหลักเมือง 

32 ซอฟท์บอล สนามฟุตบอล  วัดพญาไม้ 
33 สนุกเกอร์ สนามสนุกเกอร์ บ้านโป่งโบว์ 
34 จักรยาน    - ประเภทเสือภูเขา    อ าเภอสวนผึ ง 
               - ประเภทถนน อ าเภอสวนผึ ง 
                 - ประเภทลู่ เวลโลโดม โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

35 ยิงปืน  สนามยิงปืน   การกีฬาแห่งประเทศไทย 
36 ยกน  าหนัก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี    
37 เรือพาย แม่น  าแม่กลอง ท่าวัดศิริเจริญเนินหม้อ 

 

3. ประโยชน์ทีจ่ังหวัดเจ้าภาพจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
    แห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2566) ดังนี ้

3.1 เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัด ทั งนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องในวงการกีฬา อีกทั งการพัฒนา ซ่อมแซม รวมถึงการก่อสร้างสนามแข่งขัน/ฝึกซ้อมกีฬา  
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับใช้ในการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  

3.2 จังหวัดราชบุรี จะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนองค์กรกีฬา
ต่างๆ ผู้ปกครองนักกีฬาและผู้สังเกตการณ์ กว่า 10,000 คน เป็นเงินหลายล้านบาท 

3.3 เป็นโอกาสในการน าเสนอความสวยงามของจังหวัดราชบุรี แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม
อันดีงาม ผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วประเทศ 

3.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดราชบุรี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและ     
นักลงทุน ให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดในทุกๆ ด้าน ทั งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในระบบให้กับจังหวัด 

3.5 เป็นการกระจายรายได้ลงสู่พื นที่ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ท าให้ 
ธุรกิจในท้องถิ่น มีโอกาสในการขยายธุรกิจและกระตุ้นการค้าขายในภาค SME ให้มากขึ นกว่า
สภาวการณ์ปกติ 

3.6 เกิดการกระจายรายได้ในการจ้างแรงงานในท้องถิ่นและอาสาสมัครในจังหวัดเพิ่มขึ น  
เนื่องจากการจัดการแข่งขันในแต่ละสนามต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุง รวมถึงเจ้าหน้าที่ระหว่างการ
แข่งขันจ านวนมาก 

3.7 สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาของจังหวัด และเยาวชนที่รักการออกก าลังกายและแข่งขัน
กีฬามีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป 

3.8 สร้างแรงกระตุ้นในการมีส่วนร่วมและความภูมิใจของประชาชนในจังหวัด ที่ได้เป็นเจ้าภาพ 
กีฬาระดับชาติ 



 
 


