
 
 

 

การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้

 
โรงเรียน 
1. ช่ือโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”

งที ่12/2553
ละประเทศไทย โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี แ

ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

 
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน ถนนชลบุรี- บานบึง 
      อําเภอ  บานบึง 
   จังหวดั  ชลบุรี   รหัสไปรษณีย 20170 
3. โทรศัพท    0-3844-4479-81 โทรสาร 0-3844-480-81 ตอ 263 
4. สีประจําสถาบัน เขียว- ขาว 
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถามี) 
6. จํานวนครู-อาจารย   83    คน 
7. จํานวนนักเรียน 2,563  คน 
8. ผูอํานวยการ นายเจริญ   อินทรารักษ 
9. รองผูอํานวยการ นายทวีศักดิ์   เจริญเตีย 
10. หัวหนาหมวดวิชาพลานามัย  นางสาววนิดา   ศรีสุข 
11. ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา นางสาววนิดา   ศรีสุข 
 โทรศัพท0-3844-479-81 ตอ 212 มือถือ  08-1863-3578 โทรสาร  0-3844-4480-81 ตอ 263 

สนามแขงขนั 
1. ช่ือสนามแขงขัน โดมเอนกประสงค มังกร กุลวนิช 

2. ท่ีตั้ง  /  ภายในโรงเรียน    นอกโรงเรียน 
           ท่ีตั้งถนน     
            หางจากโรงเรียนประมาณ  ก.ม. 

3. ลักษณะสนาม   / ในรม   กลางแจง 

4. สภาพพื้นสนาม / พื้นปูซีเมนต   พื้นไม   พื้นยางอัสฟลท 

    พื้นยางสังเคราะห 
5. สามารถจุผูชมได (โดยประมาณ)   นั่ง 500  คน  ยืน  1000  คน  รวมประมาณ 1500 คน 
 
 

 
 



 
 
 

 

การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่12/2553
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

 
ทําเน

ุเคราะห”  

ียบที

ตสาหกรรมน    

มบาสเกตบอล 
 
โรงเรียนบานบึง “อุ      สีชุดแขงขนั เขียว – ขาว  

 
      ผูจัดการทีม          หัวหนาโคช           โคช            ผูชวยโคช 
 

นายเจริญ  อินทรารักษ . นางสาววนิดา    ศรีสุข            นาย.สรวิชญ      จงสกุล.  นายวสุพจน      นอออน. 
 
 
 
 
 
 
4. ช่ือ   ระพีพงศ                   5. ช่ือ…ชินวัฒน…….                        6. ช่ือ…สกณธชาติ…                 7. ช่ือ…พลวัฒน……… 
นามสกุลโรจนสัตรัตน.         นามสกุล……ทองบรรเทิง…              นามสกุล…สุภสร………       นามสกุล…เทพพิทักษ….. 
ตําแหนง   G

 
 
 

 

      F      C     ตําแหนง   G     F     C                  ตําแหนง   G     F     C   ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก…55…ก.ก.                    นํ้าหนัก……54………ก.ก.                นํ้าหนัก……65…ก.ก.            นํ้าหนัก……55…ก.ก. 
สวนสูง……164……ซ.ม.         สวนสูง……175………ซ.ม.                สวนสูง……164…ซ.ม.          สวนสูง…168……ซ.ม. 
ช้ัน……ม. 6 …….                     ช้ัน……ม. 6………                             ช้ัน………ม. 5 …….              ช้ัน……ม. 5  
ว.ด.ป. เกิด…22/5/36….           ว.ด.ป. เกิด…16/08/35                         ว.ด.ป. เกิด…22/04/37……    .  ว.ด.ป. เกิด…7/04/37 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8. ช่ือ……สิทธิศักด์ิ……..    9. ช่ือ……ณัฐพล…….             10. ช่ือ………พิเชษฐ………            11. ช่ือ……อิทธิพล… 
นามสกุล……วาที.       นามสกุล…วิเชียรพงษ               นามสกุล…เอี้ยวฮวด……………… นามสกุล…พันธไม.. 
ตําแหนง   G    F

 

การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” คร้ังที ่12/2553
ละประเทศไทย โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี แ

ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

 
 
 
 
 

     C   ตําแหนง   G     F     C       ตําแหนง   G      F      C                  ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก……65    ก.ก.            นํ้าหนัก……64……ก.ก.            นํ้าหนัก…64…………ก.ก.                นํ้าหนัก……66…ก.ก. 
สวนสูง……175 ซ.ม.             สวนสูง……174   ซ.ม.               สวนสูง…175……ซ.ม.                     สวนสูง…………176 ซ.ม. 
ช้ัน………ม.5 ……….          ช้ัน…………ม. 6………            ช้ัน……ม.6 ………….                       ช้ัน……ม. 5……. 
ว.ด.ป. เกิด…6/08/36            ว.ด.ป. เกิด…20 /10/33  .             ว.ด.ป. เกิด……9/09/35….                  ว.ด.ป. เกิด…2/04/37…. 
 
 
 
 

…….              14. ………          15. 
ไพศาล.        ….……    นามสก                 นา

ตําแหนง   G     F

 
 
 
12. ช่ือ……บัณฑิต….. 
นามสกุล คงพิสุทธิ์

   13. ช่ือ…ภานุวัฒน
นามสกุล…เสนนันตา

ช่ือ………สัตยา
ุล……จันทรแจง

ช่ือ……วงศกร…… 
มสกุล…ไวปญญา.. 

     C    ตําแหนง   G     F     C          ตําแหนง   G     F     C                ตําแหนง   G     F    C 
นํ้าหนัก……65…ก.ก.             นํ้าหนัก……75…ก.ก.                   นํ้าหนัก…42……ก.ก.                  นํ้าหนัก…104…ก.ก. 
สวนสูง……173…ซ.ม.           สวนสูง……182…ซ.ม.                 สวนสูง……161……ซ.ม.             สวนสูง…177…ซ.ม. 
ช้ัน……ม. 6……….               ช้ัน…ม.6…….                               ช้ัน……ม. 1………….                 ช้ัน………ม. 5……. 
ว.ด.ป. เกิด…7/01/36….          ว.ด.ป. เกิด…1/11/35….                ว.ด.ป. เกิด…28/12/40….              ว.ด.ป. เกิด…27/12/36…. 
 
 
 ลงช่ือ ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
                   ( นางสาววนิดา    ศรีสุข)                      (นายเจริญ     อินทรารักษ) 
            หัวหนาโคช                ผูอํานวยการโรงเรียน 



 
 
 
 

ใบรายชื่อทีมและผูเลน 
 

ทีมโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” 
ผูจัดการทีม…นายเจริญ    อินทรารักษ 
ผูฝกสอน    นายสรวิชญ  จงสกุล 

ผูชวยผูฝกสอน        นายธนานันต อัครดนัยกุล และนายวสุพจน  นอออน. 
 
 

 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ตําแหนง สวนสูง 
(ซม.) 

น้ําหนัก 

(กก.) 

 

การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่12/2553
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

 4 ระพีพงศ      โรจนสัตตรัตน G 164 55 
 5 ชินวัฒน     ทองบรรเทิง F 175 54 

6 สกณธชาติ     สุภสร G 164 65 

7 พลวัฒน      เทพพิทักษ G  168 55 

8 สิทธิศักด์ิ     วาที G F 175 65 

9 ณัฐพล   วิเชยีรพงษ G F 174 64 

10 พิเชษฐ   เอี้ยวฮวด F 175 64 

11 อิธิพล    พันธุไม G F 176 66 

12 บัณฑิต   คงพิสุทธิไพศาล G F 175 65 
13 ภานุวัฒน   เสนนันตา C 182 75 
14 สัตยา    จันทรแจง G 161 42 

15 วงศกร    ไวปญญา C 177 104 

16 ศิวกร       บํารุงทรัพย F 160 40 

17 เชาวลิต      จติสันติ F 168 55 


	      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           โค้ช            ผู้ช่วยโค้ช

