
 
 
 

 
โรงเรียน 

 
1. ชื่อโรงเรียน                 อัสสัมชัญ ศรีราชา    
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน   29 หมู่ 10     
   ต าบล สุรศักดิ์      อ าเภอ  ศรีราชา   
   จังหวัด      ชลบุรี     รหัสไปรษณีย์      20110   
3. โทรศัพท์ 038-311055-6    โทรสาร       038-323805      
4. สีประจ าสถาบัน  แดง-ขาว    
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้ามี)        ACS 
6. จ านวนครู-อาจารย์ 300    คน 
7. จ านวนนักเรียน  4700  คน 
8. ผู้อ านวยการ ภราดา ศิริชัย ฟอนซิกา       
9. รองผู้อ านวยการ     ภราดา เลอชัย ลวสุต       
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย  ม.ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์     
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า ม.นิวัฒน์ พูลสวัสดิ์      
 โทรศัพท์      มือถือ 089-405-5808      โทรสาร  038-323805  
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ท าเนียบทีมบาสเกตบอล 
 

 
โรงเรียน    อัสสัมชัญ ศรีราชา         สีชุดแข่งขัน ด า-แดง    

 
      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช            ผู้ช่วยโค้ช 
 
 
  
 

 
ภราดา เกรียงศักดิ์  มายอด       ม. นิวัฒน์   พูลสวัสดิ์            ม. ประภาส  สมบูรณ์  ……….………………. 
 
 
 
G     
 
 
 
4. ช่ือ  นาย นพนนท…์..    5. ช่ือ นาย นรวีร์                     6. ช่ือ…นาย ธนพนธ์            7. ช่ือ นาย ฉัตรเทพ 
นามสกุล หงษ์บิน…….       นามสกุล  มงคลอัตตะสาร     นามสกุล  ธนาพาณิชย์             นามสกุล แซ่ลิ้ม 
ต าแหน่ง   G      F      C   ต าแหน่ง  G    F     C    ต าแหน่ง   G     F     C    ต าแหน่ง   G     F     C 
น้ าหนัก……58…ก.ก.             น้ าหนัก……75  …ก.ก.           น้ าหนัก…70……ก.ก.               น้ าหนัก…60……ก.ก. 
ส่วนสูง……170…ซ.ม.             ส่วนสูง        178…ซ.ม.         ส่วนสูง……180…ซ.ม.            ส่วนสูง  175……ซ.ม. 
ช้ัน………ม. 4/6…………….   ช้ัน……ม. 4/1…………    . ช้ัน………ม. 5/6……                ช้ัน……ม. 4/2………. 
ว.ด.ป. เกิด…   29 มิ.ย. 40         ว.ด.ป. เกิด  16  ก.ย. 39….         ว.ด.ป. เกิด   16 ต.ค. 38           ว.ด.ป. เกิด……29  ต.ค. 39…. 
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8. ช่ือ…นาย อรรถกานต ์    9. ช่ือ…นาย นรฉัตร …….     10. ช่ือ…นาย ศุภกร………   11. ช่ือ……นาย อาณัติ… 
นามสกุล…อรรถกานต์รัตน ์   นามสกุล…ศิรนาทฐิติกร         นามสกุล……นิติรัตนโชต ิ    นามสกุล…อารีประชากุล 
ต าแหน่ง   G    F     C   ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G      F      C    ต าแหน่ง   G     F     C 
น้ าหนัก…77…ก.ก.                น้ าหนัก…75…ก.ก.                   น้ าหนัก…68……ก.ก.           น้ าหนัก…60…ก.ก. 
ส่วนสูง…189…ซ.ม.             ส่วนสูง……191……ซ.ม.           ส่วนสูง…178……ซ.ม.      ส่วนสูง…175……ซ.ม. 
ช้ัน…ม. 5 / 1……….            ช้ัน…ม. 5/1…………….            ช้ัน……ม. 6 / 8……….       ช้ัน    ม.6/2………. 
ว.ด.ป. เกิด  14 ก.ค. 2537….    ว.ด.ป. เกิด   7 ต.ค. 38                 ว.ด.ป. เกิด  17  พ.ค. 38          ว.ด.ป. เกิด  13 พ.ค. 38 
 
 
 
 
 
 
 
12. ช่ือ……นาย ซิดเน่ย…์..    13. ช่ือ นาย ศานติบูรณ ์       14. ช่ือ นาย อิทธิมนต ์               15. ช่ือ นาย เมธาสิทธิ์ 
นามสกุล เคลวดิโอ ก็อทตาร์ด ี  นามสกุล   ทิชินพงศ ์                นามสกุล  ชอบงาม           นามสกุล  ธนธัญวาณิชย์กุล 
ต าแหน่ง   G     F     C    ต าแหน่ง   G     F     C      ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G     F    C 
น้ าหนัก…60……ก.ก.            น้ าหนัก   75   ก.ก.                     น้ าหนัก…74  ก.ก.                    น้ าหนัก…95…ก.ก. 
ส่วนสูง…178……ซ.ม.          ส่วนสูง…192…ซ.ม.               ส่วนสูง…188…ซ.ม.                ส่วนสูง…189……ซ.ม. 
ช้ัน……ม.4 / 4……….           ช้ัน……ม. 6 / 1…….               ช้ัน…ม. 6 / 1………….           ช้ัน…ม. 4 / 2…………. 
ว.ด.ป. เกิด…24  มิ.ย. 40…….    ว.ด.ป. เกิด   26 ม.ค. 38         ว.ด.ป. เกิด  3 ธ.ค. 37              ว.ด.ป. เกิด 9 ต.ค. 39 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
         (………………………………………)         (…………………………………………) 
                หัวหน้าโค้ช                ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ใบรายชื่อทีมและผู้เล่น 
 

ทีมโรงเรียน……อัสสัมชัญศรีราชา……………..………………………… 
ผู้จัดการทีม……ภราดา เกรียงศักดิ์   มายอด………………………………………... 

ผู้ฝึกสอน………ม.นิวัฒน์  พูลสวัสดิ…์…………………………………….. 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน………ม.ประภาส  สมบูรณ์…………………………………. 

 

 
หมายเหตุ: กรุณาส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ wacharin@buu.ac.th ด้วย เพื่อน าขึ้นเว็บไซตต์่อไป 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น้ าหนัก 

(กก.) 

4        นาย นพนนท์   หงษบ์ิน    

5        นาย นรวีร์ มงคลอัตตะสาร    

6        นาย ธนพนธ์  ธนาพาณชิย์    

7        นาย ฉัตรเทพ  แซ่ลิ้ม    

8 นาย อรรถกานต์  อรรถกานต์รัตน์    

9        นาย นรฉัตร  ศิรนาทฐิติกร    

10        นาย ศุภกร  นิติรัตนโชต ิ    

11        นาย อาณัติ  อารีประชากุล    
12        นาย ซิดเน่ย์  เคลวดิโอ ก็อทตาร์ด ี    
13        นาย ศานติบูรณ์  ทิชินพงศ ์    
14        นาย อิทธิมนต์  ชอบงาม    
15        นาย เมธาสิทธิ์  ธนธัญวานิชย์กุล    
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