
การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่14/2555 
 
 
 

โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
htt

 

โรงเรียน 
1. ช่ือโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน 29 หมู 10  ตําบลสุรศักดิ์   อําเภอ ศรีราชา 

จังหวดั ชลบุรี  รหัสไปรษณีย  20110 
3. โทรศัพท  038-311055  โทรสาร  038-323805 
4. สีประจําสถาบัน แดง – ขาว 
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถามี)  ACS 
6. จํานวนครู-อาจารย 329    คน 
7. จํานวนนักเรียน  4,580  คน 
8. ผูอํานวยการ ภราดาศิริชัย  ฟอนซีกา  
9. ผูชวยผูอํานวยการ   ภราดาเกรียงศักดิ ์ มายอด 
10. หัวหนาหมวดวิชาพลานามัย  นายภวันพงศ สกุลชัยธนานนัท 
11. ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา นายนวิัฒน พูลสวัสดิ์ 
 โทรศัพท 038-311055 มือถือ   089-4055808 โทรสาร  038-323805 

สนามแขงขนั 
1. ช่ือสนามแขงขัน ตึกสุวรรณสมโภช 

2. ท่ีตั้ง    ภายในโรงเรียน    นอกโรงเรียน 
           ท่ีตั้งถนน     
            หางจากโรงเรียนประมาณ  ก.ม. 

3. ลักษณะสนาม   ในรม   กลางแจง 

4. สภาพพื้นสนาม  พื้นปูซีเมนต      พื้นไม   พื้นยางอัสฟลท 

    พื้นยางสังเคราะห 
5. สามารถจุผูชมได (โดยประมาณ)   นั่ง 2,000  คน  ยืน    -  คน  รวม 2,000  คน 
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ทําเนียบทีมบาสเกตบอล 

การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่14/2555
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
htt

 

 
    โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา            สีชุดแขงขัน  แดง-ขาว 

 
                  ผูจัดการทีม                               หัวหนาโคช           ผูชวยโคช             

                                 
 
               ภราดาเกรียงศักด์ิ   มายอด  นายนิวัฒน    พูลสวัสด์ิ  นายประภาส  สมบูรณ 
  
            

                     
 4. ช่ือนายนพนนท     5. ช่ือนาย  นรวีร         6. ช่ือนาย ธนพล                       7. ช่ือนายศการณ   
    นามสกุลหงษบิน                  นามสกุล   มงคลอัตตะสาร      นามสกุล    ธนาพาณิชย                       นามสกุล ไทยรุงเรือง             
ตําแหนง   G      F      C      ตําแหนง   G     F     C        ตําแหนง   G     F     C                ตําแหนง   G     F     C 
    นํ้าหนัก    55 ก.ก.              นํ้าหนัก    76    ก.ก.                นํ้าหนัก     72      ก.ก.                       นํ้าหนัก        70   ก.ก. 
    สวนสูง  175 ซ.ม.               สวนสูง    178  ซ.ม.                สวนสูง     170     ซ.ม.                      สวนสูง       175   ซ.ม. 
    ช้ัน          ม.4        ช้ัน   ม.4                           ช้ัน            ม.6                                 ช้ัน              ม.4 
   ว.ด.ป. เกิด  28-6-40                ว.ด.ป. เกิด  16 – 9 – 39      ว.ด.ป. เกิด  17 - 3 - 37               ว.ด.ป. เกิด  4 – 4 - 39 
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การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่14/2555
นบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 

ิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 

โครงการประวัติศาสตร การแขงขั
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาว
http://basketball.buu.ac.th email: 

 
pratoom@buu.ac.th 

                                          
              
8. ช่ือนายอรรถกานต     9. ช่ือ นายนรฉัตร              10. ช่ือนายฉัตรเทพ                   11. ช่ือนายอาณัติ 
นามสกุลอรรถการตรัตน     นามสกุล ศิรนาทฐิติกร              นามสกุลแซลิ้ม  นามสกุลอารียประชากูล 
ตําแหนง   G    F     C   ตําแหนง   G     F     C             ตําแหนง   G      F      C    ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก  70   ก.ก.            นํ้าหนัก  70     ก.ก.                       นํ้าหนัก  60   ก.ก.              นํ้าหนัก  70    ก.ก. 
สวนสูง  187  ซ.ม.             สวนสูง  188   ซ.ม.                        สวนสูง  175  ซ.ม.             สวนสูง  177   ซ.ม. 
ช้ัน          ม.6          ช้ัน  ม. 5                ช้ัน         ม.4            ช้ัน   ม.6  
ว.ด.ป. เกิด  14 – 7- 37            ว.ด.ป. เกิด 7– 10 - 38                      ว.ด.ป. เกิด  29 – 10 - 39                ว.ด.ป. เกิด 10 – 6  

                                                  
 
12. ช่ือนายวัสนกร                   13. ช่ือนายศานติบูณร                14. ช่ือนายอิทธิมนต  15. ช่ือนาย ซิดเนย  
นามสกุลพฤทธวาณิชย        นามสกุลทิชินพงศ             นามสกุล ชอบงาม นามสกุล เคลาดิโอ           ก็อตตาดี 
ตําแหนง   G     F     C      ตําแหนง   G     F     C             ตําแหนง   G     F     C   ตําแหนง   G     F    C 
นํ้าหนัก  74     ก.ก.                นํ้าหนัก   78     ก.ก.                      นํ้าหนัก   80     ก.ก.              นํ้าหนัก   75    ก.ก. 
สวนสูง  177   ซ.ม.                สวนสูง   189   ซ.ม.                      สวนสูง   187   ซ.ม.              สวนสูง   183  ซ.ม. 
ช้ัน ม. 5             ช้ัน    ม.  6                   ช้ัน ม. 6             ช้ัน          ม.6 
ว.ด.ป. เกิด  2 – 12- 36               ว.ด.ป. เกิด  26 – 1 – 38                   ว.ด.ป. เกิด  3 – 12 - 37   ว.ด.ป. เกิด  25 – 3 - 36  
 
 
 
 
 



 การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่14/2555
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
htt

 
 
 
 

 

 
 
 

                                                                   
16. ช่ือนายเมธาสิทธิ ์     17. ช่ือนายปญญาวุฒิ              18. ช่ือนายอัคคณัฐ    
นามสกุล ธนธัญวาณิชยกุล         นามสกุลวรสงาศิลป             นามสกุลรัตนวงศเวช    
ตําแหนง   G     F     C      ตําแหนง   G     F     C             ตําแหนง   G     F     C    
นํ้าหนัก  95     ก.ก.                นํ้าหนัก   75    ก.ก.                      นํ้าหนัก   65     ก.ก.             
สวนสูง  186   ซ.ม.                สวนสูง   174   ซ.ม.                      สวนสูง   175   ซ.ม.               
ช้ัน ม. 4              ช้ัน    ม.  5                    ช้ัน ม. 4             
ว.ด.ป. เกิด  09 – 10 - 39               ว.ด.ป. เกิด  3 – 8 – 38                  ว.ด.ป. เกิด 30 –10 - 39            
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ใบรายชื่อทีมและผูเลน 

 

 

การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่14/2555
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
http://basketball.buu.ac.th email: pratoom@buu.ac.th 

ทีมโรงเรียน…อัสสัมชัญศรีราชา……………………… 
ผูจัดการทีม…ภราดาเกรียงศักดิ์    มายอด……………... 
ผูฝกสอน……นายนิวัฒน  พูลสวัสดิ…์……………….. 
ผูชวยผูฝกสอน……นายประภาส  สมบูณณ…………. 

 
 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ตําแหนง สวนสูง น้ําหนัก 
(ซม.) (กก.) 

4 นายนพนนท    หงสบิน F   

5 นายนรวีร         มงคลอัตตะสาร G   

6 นายธนพล        ธนาพาณิชย G   

7 นายศการณ      ไทยรุงเรอืง G   

8 นายอรรถกานต อรรถกานตรัตน F   

9 นายนรฉัตร       ศิรนาทฐติิกร C   

10 นายฉัตรเทพ     แซลิ้ม F   

11 นายอาณัติ         อารีประชากุล G   

12 นายวัสนกร       พฤทธิ์วาณิชย G   

13 นายศานติบูรณ  ทิชินพงศ C   

14 นายอิทธิมนต    ชอบงาม C   

15 นายซิดเนย  เคลาดิโอ  ก็อตตาดี F   

16 นายเมทาสิทธิ์    ธนธัญวานิชย C   

17 นายปญญาวุฒิ    วรสงาศิลป G   

18 นายอัคคณัฐ        รัตนวงศเวช G      

กรุณาสงขอมูลมาทาง email: wacharin@buu.ac.th เพื่อนําขอมูลข้ึนเว็บไซตตอไป 

mailto:wacharin@buu.ac.th


 


	                  ผู้จัดการทีม                               หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช            

