
กลุ
 
 
 

สถาบันการศึกษา 
1. ช่ือสถาบัน   มหาวิทยาลัยบูรพา     
2. สถานท่ีตั้งสถาบัน   169 ถนนลงหาดบางแสน     
   ตําบล  แสนสุข     อําเภอ  เมือง   
   จังหวดั   ชลบุรี     รหัสไปรษณีย   20131  
3. โทรศัพท  0-3810-2715   โทรสาร   -   
4. สีประจําสถาบัน  เทาทอง    
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของสถาบัน (ถามี)   GOLDEN SHARK    
6. อธิการบดี / รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต     ศาสตราจารยนายแพทยสมพล  พงศไทย    
7. ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา       
 โทรศัพท   มือถือ    โทรสาร     

สนามแขงขนั 
1. ช่ือสนามแขงขัน  BURAPHA GYMNASIUM     

2. ท่ีตั้ง    ภายสถาบัน    นอกสถาบัน 
            ท่ีตั้งถนน     
            หางจากสถาบันประมาณ  ก.ม. 

3. ลักษณะสนาม   ในรม   กลางแจง 

4. สภาพพื้นสนาม  พื้นปูซีเมนต   พื้นไม   พื้นยางอัสฟลท 

    พื้นยางสังเคราะห 
5. สามารถจุผูชมได (โดยประมาณ)   นั่ง   คน  ยืน   คน  รวม   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAST COAST CONFERENCE 

มชายฝงทะเลตะวันออก การแขงขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 

ม.บูรพา  ม.หัวเฉียว  ม.อัสสัมชัญ(สมุทรปราการ)  มรภ.ราชนครินทร  ม.ศรีปทุม(ชลบุรี)  สพล.ชลบุรี  มทร.ตะวันออก(บางพระ)  ม.เกษตรศาสตร(ศรีราชา)  ม.เอเชี่ยน(บางละมุง)  มรภ.รําไพพรรณี  

ศูนยประสานงาน : บูรพายิมเนเซียม มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี 20131 โทร. 081 8624699; E-mail: pratoom@buu.ac.th; Website: http://basketball.buu.ac.th 



 
 
 
 

ใบรายชื่อทีมและผูเลน 
 

ทีมสถาบัน………........มหาวิทยาลัยบูรพา…………… 
    ผูจัดการทีม…………...รศ.ดร.ประทุม มวงมี…………... 
  ผูฝกสอน…………........นายอาทิตย  เข็มทอง……..…… 
 ผูชวยผูฝกสอน…...........นายวัชรากร หวังหุนกลาง…… 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ตําแหนง สวนสูง 
(ซม.) 

น้ําหนัก 

(กก.) 

4 นายวุฒิพงศ วิจิตร C 198 87 

5 นายประสพโชค อูทองมาก G 175 70 

6 นายมนัส ปองทอง F 177 75 

7 นายคุณากร อุดมศักดิ์ศิลป G 166 60 

8 นายจิรายุทธิ์  เกิดบัวเพ็ชร G 175 60 

9 นายพิทยาธร  ยอดบุญเรือง G 177 67 

10 นายอโณทัย  กองสอน G 167 55 

11 นายพงศสันต์ิ  ออนสา F 175 64 

12 นายกิตติวัฒน แวนแกว G 170 60 
13 นายธีระพจน โพธิ์เกต G 169 58 
14 นายชวัลวิทย สอนมานะ C 189 87 
15 นายวรชิต  ลนุภิรมย F 182 85 

16 นายวรวุฒิ  กองกุล F 176 86 

17 นายนิพนธ  กอนคํา F 175 54 

18 นายคุณานนท  นิโรจน F 172 60 

EAST COAST CONFERENCE 

ร.ตะวันออก(บางพระ)  ม.เกษตรศาสตร(ศรีราชา)  ม.เอเชี่ยน(บางละมุง)  มรภ.รําไพพรรณี  

; E-mail: pratoom@buu.ac.th

การแขงขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 

ม.บูรพา  ม.หัวเฉียว  ม.อัสสัมชัญ(สมุทรปราการ)  มรภ.ราชนครินทร  ม.ศรีปทุม(ชลบุรี)  สพล.ชลบุรี  มท

ศูนยประสานงาน : บูรพายิมเนเซียม มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี 20131 โทร. 081 8624699 ; Website: http://basketball.buu.ac.th 

กลุมชายฝงทะเลตะวันออก 



 

 

 

 

EAST COAST CONFERENCE 

นบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 

 ม.อัสสัมชัญ(สมุทรปราการ)  มรภ.ราชนครินทร  ม.ศรีปทุม(ชลบุรี)  สพล.ชลบุรี  มทร.ตะวันออก(บางพระ)  ม.เกษตรศาสตร(ศรีราชา)  ม.เอเชี่ยน(บางละมุง)  มรภ.รําไพพรรณี  

 : บูรพายิมเนเซียม มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี 20131 โทร. 081 8624699; E-mail: pratoom@buu.ac.th

การแขงขั

ม.บูรพา  ม.หัวเฉียว

ศูนยประสานงาน ; Website: http://basketball.buu.ac.th 

กลุมชายฝงทะเลตะวันออก 

 
ทําเนียบทีมบาสเกตบอล 

 
สถาบัน  มหาวิทยาลัยบูรพา       สีชุดแขงขนั  ขาวและน้ําเงิน   

 
      ผูจัดการทีม          หัวหนาโคช              ผูชวยโคช            ผูชวยโคช 
 
 
 
 

 
รศ.ดร.ประทุม มวงมี                 นายอาทิตย  เข็มทอง       นายวัชรากร หวังหุนกลาง 

 
4. ช่ือ…วุฒิพงศ……..    5. ช่ือ……ประสพโชค…….     6. ช่ือ………มนัส……………   7. ช่ือ………คุณากร…… 
นามสกุล……วิจิตร…      นามสกุล……อูทองมาก……     นามสกุล………ปองทอง……     นามสกุล…อุดมศักด์ิศิลป….. 

ตําแหนง   C    ตําแหนง   G               ตําแหนง        F       ตําแหนง   G    

นํ้าหนัก……87…ก.ก.             นํ้าหนัก……70………ก.ก.         นํ้าหนัก……75………ก.ก.          นํ้าหนัก……60………ก.ก. 
สวนสูง……198…ซ.ม.           สวนสูง……175……ซ.ม.           สวนสูง……177……ซ.ม.             สวนสูง……166……ซ.ม. 
ช้ันป…………3……….          ช้ันป…………3………….          ช้ันป…………4………….           ช้ันป…………3…………. 
ว.ด.ป. เกิด… 9/9/2535…         ว.ด.ป. เกิด……26/11/2535.....    ว.ด.ป. เกิด……30/9/2353….  ว.ด.ป. เกิด…28/1/2536……. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EAST COAST CONFERENCE 

นบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 

 ม.อัสสัมชัญ(สมุทรปราการ)  มรภ.ราชนครินทร  ม.ศรีปทุม(ชลบุรี)  สพล.ชลบุรี  มทร.ตะวันออก(บางพระ)  ม.เกษตรศาสตร(ศรีราชา)  ม.เอเชี่ยน(บางละมุง)  มรภ.รําไพพรรณี  

น : บูรพายิมเนเซียม มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี 20131 โทร. 081 8624699; E-mail: pratoom@buu.ac.th

การแขงขั

ม.บูรพา  ม.หัวเฉียว

ศูนยประสานงา ; Website: http://basketball.buu.ac.th 

กลุมชายฝงทะเลตะวันออก 

 
 
 
 
 

ช่ือ……จิรายุทธิ์…...    9. ช่ือ……พิทยาธร……….     10. ช่ือ……อโณทัย ………        11. ช่ือ…พงศสันต์ิ  ……… 8. 
นามสกุล…เกิดบัวเพ็ชร…     นามสกุล…ยอดบุญเรือง…         นามสกุล……กองสอน……        นามสกุล……ออนสา….. 

ตําแหนง   G        ตําแหนง   G                ตําแหนง   G                   ตําแหนง      F    
นํ้าหนัก……60……ก.ก.         นํ้าหนัก……67………ก.ก.         นํ้าหนัก……55………ก.ก.          นํ้าหนัก……64………ก.ก. 
สวนสูง……175……ซ.ม.       สวนสูง……177…ซ.ม.               สวนสูง………167……ซ.ม.          สวนสูง………175……ซ.ม. 
ช้ันป………3………….        ช้ันป…………2………….           ช้ันป…………2………….         ช้ันป…………3…………. 
ว.ด.ป. เกิด…13/9/2535…      ว.ด.ป. เกิด……2/7/2537....           ว.ด.ป. เกิด……28/11/36….       ว.ด.ป. เกิด…27/7/2535……. 

 
 
 
 
 

12. ช่ือ……กิตติวัฒน ……..    13. ช่ือ………ธีระพจน ……….    14. ช่ือ……ชวัลวิทย …………   15. ช่ือ……วรชิต……… 
นามสกุล…แวนแกว…….         นามสกุล……โพธิ์เกต….…         นามสกุล……สอนมานะ………   นามสกุล…ลุนภิรมย….. 

ตําแหนง   G             ตําแหนง   G                     ตําแหนง   C      ตําแหนง       F     

นํ้าหนัก……60……ก.ก.             นํ้าหนัก……58……ก.ก.             นํ้าหนัก………78……ก.ก.          นํ้าหนัก……85………ก.ก. 
สวนสูง……170……ซ.ม.            สวนสูง……169…ซ.ม.              สวนสูง……189……ซ.ม.            สวนสูง……182……ซ.ม. 
ช้ันป…………2………….        ช้ันป…………2……….               ช้ันป………3………….              ช้ันป………3……………. 
ว.ด.ป. เกิด…28/11/2536….      ว.ด.ป. เกิด……21/9/2536…….     ว.ด.ป. เกิด…14/6/2535…….      ว.ด.ป. เกิด…24/12/2535…. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
16. ช่ือ……วรวุฒิ  ……..    17. ช่ือ………นิพนธ……….      18. ช่ือ……คุณานนท  …………    
นามสกุล…กองกุล…….         นามสกุล……กอนคํา….…          นามสกุล……นิโรจน………   

ตําแหนง    F             ตําแหนง         F               ตําแหนง   F       

นํ้าหนัก……86……ก.ก.             นํ้าหนัก……54……ก.ก.             นํ้าหนัก………60……ก.ก.       
สวนสูง……176…ซ.ม.              สวนสูง……175……ซ.ม.             สวนสูง……1172……ซ.ม. 
ช้ันป…………1……….             ช้ันป…………1……….               ช้ันป………1………….               
ว.ด.ป. เกิด…19/11/2537….      ว.ด.ป. เกิด……7/7/2537…….       ว.ด.ป. เกิด…16/9/2537......  

 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
         (………………………………………)         (…………………………………………) 
                หัวหนาโคช           อธิการบดี/รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
 
 


	      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช              ผู้ช่วยโค้ช            ผู้ช่วยโค้ช

