
 

 

 

 
โรงเรียน 

 

1. ช่ือโรงเรียนโพธิสัมพันธ�พิทยาคาร 
2. สถานท่ีตั้ง 419 หมู! 5 ถนนพัทยา – นาเกลือ 

ตําบล นาเกลือ อําเภอ บางละมุง 
จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย� 20150 

3. โทรศัพท� 0 3822 5211 โทรสาร 0 3822 5545 
4. สีประจําสถาบัน แสด – ขาว 
5. ช่ือเล!น ( นิคเนม ) ของโรงเรียน ( ถ:ามี ) โพธ์ิใหญ! 
6. ครู - อาจารย�    97   คน 
7. จํานวนนักเรียน    2,792    คน 
8. ผู:อํานวยการ นายวิษณุ  ผสมทรัพย� 
9. ผู:ช!วยผู:อํานวยการ 1. นางสาวสายฝน   ทับทิมเทศ ฝDาย บริการ 

 2. นางสาวสุนิสา   สมบูรณ� ฝDายวิชาการ 
 3.  - ฝDายปกครอง 
 4. นางสาวสรรค�นิธิ      สมพงษ�ธรรม ฝDาย ธุรการ 

10. หัวหน:ากลุ!มสาระการเรียนรู:สุขศึกษาและพลศึกษา นายนพดล   ธรรมารักษ� 
11. ผู:ประสานงานเม่ือเปFนทีม นายกมล   เอ่ียมพิมลรัตน�  

โทรศัพท�   0 3822 5211 ต!อ 302 (  08 8196 4156 ) โทรสาร 0 3822 5545 
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ทําเนียบทีมบาสเกตบอล 

 
รายช่ือนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนโพธิสัมพันธ�พิทยาคาร สีชุดการแข!งขัน  ดํา – ขาว 

 
ผู&จัดการทีม หัวหน&าโค&ช ผู&ช!วยโค&ช ผู&ช!วยโค&ช 

  

  

นายนพดล    ธรรมารักษ� 
 

นายกมล   เอ่ียมพิมลรัตน� 
 

  

    
4 ด.ช.เกียรติพงษ�  พุทโธ 

ตําแหน�ง   C      G 
นํ้าหนัก   83  ก.ก. 
ส�วนสูง   175   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.1/8 
ว.ด.ป. เกิด 30 มิ.ย. 2543 

5 นายวรุตม�   เนียมหอม 
ตําแหน�ง   F 
นํ้าหนัก   69  ก.ก. 
ส�วนสูง   169   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.5/6 
ว.ด.ป. เกิด 24 ส.ค.  39 

6 ด.ช.วรวัฒน�   แหวนประดับ 
ตําแหน�ง   G      F 
นํ้าหนัก   50  ก.ก. 
ส�วนสูง   173   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.3/4 
ว.ด.ป. เกิด 16 พ.ย. 2541 

7 นายธรรมนูญ   ปานเย็น 
ตําแหน�ง   G      F 
นํ้าหนัก   60  ก.ก. 
ส�วนสูง   180   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.4/3 
ว.ด.ป. เกิด 10 ธ.ค. 2540 

 

 

 

 

 

 

 

 

"บางแสนคลาสสิก" ครั�งที� 30 

"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวนัออก" 

20 ก.ค. - 20 ส.ค. 56  ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน จังหวดัชลบุรี 20130 

จัดโดย : คณะวทิยาลัยวทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลัยบูรพา 
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8 ด.ช.เกียรติศักดิ์  นาวาสุนทร 

ตําแหน�ง   F 
นํ้าหนัก   55  ก.ก. 
ส�วนสูง   165   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.3/3 
ว.ด.ป. เกิด 24 ก.ค. 2541 

9 นายเทพบดินทร�   ทวีธนา 
ตําแหน�ง   F 
นํ้าหนัก   54  ก.ก. 
ส�วนสูง   163   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.5/3 
ว.ด.ป. เกิด 28 พ.3.  2539 

10 นายวัสยศ  ศรีอันยู; 
ตําแหน�ง   G 
นํ้าหนัก   60  ก.ก. 
ส�วนสูง   173   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.5/1 
ว.ด.ป. เกิด 20 ธ.ค. 2540 

11 นายเจตน�สฤษด์ิ  สมฤทธ์ิบุปผา 
ตําแหน�ง   C       
นํ้าหนัก   76  ก.ก. 
ส�วนสูง   186   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.5/1 
ว.ด.ป. เกิด 4 ม.ค. 2540 

    
12 นายธนากร  เพ็งอินทร� 

ตําแหน�ง   C 
นํ้าหนัก   90  ก.ก. 
ส�วนสูง   182   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.6/6 
ว.ด.ป. เกิด 31 ต.ค. 2538 

13 นายธีระวิชญ�   เพ่ิมด ี
ตําแหน�ง   G      C 
นํ้าหนัก   82  ก.ก. 
ส�วนสูง   174   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.5/1 
ว.ด.ป. เกิด 3 เม.ย. 2540 

14 ด.ช.พันธวิศ  นาคภักดี 
ตําแหน�ง   G      F 
นํ้าหนัก   61  ก.ก. 
ส�วนสูง   174   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.3/2 
ว.ด.ป. เกิด 12 ส.ค. 2541 

15 นายวันเฉลิม   มณโีชต ิ
ตําแหน�ง   F      G 
นํ้าหนัก   56  ก.ก. 
ส�วนสูง   175   ซ.ม. 
ช้ัน   ม.5/1 
ว.ด.ป. เกิด 5 ธ.ค.  2539 

 

 

 

 

( นายกมล   เอ่ียมพิมลรัตน� ) 
หัวหน;าโค;ช 

( นายวิษณุ  ผสมทรัพย� ) 
ผู;อํานวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ�พิทยาคาร 
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รายช่ือนักกีฬา และเจ&าหน&าที่ทีมโรงเรียนโพธิสัมพันธ�พิทยาคาร 
 

ผู;อํานวยการ นายวิษณุ  ผสมทรัพย� 
ผู;จัดการทีม นายนพดล   ธรรมารักษ� 
หัวหน;าโค;ช นายกมล   เอ่ียมพิมลรัตน� 

 
 

รายช่ือนักกีฬา 
 

หมายเลข ตําแหน!ง ช่ือ-นามสกุล ช้ัน 
น้ําหนัก 
(กก.) 

ส!วนสูง
(ซม.) 

4 G ด.ช.เกียรติพงษ�  พุทโธ 1/8 83 175 
5 F นายวรุตม�   เนียมหอม 5/6 69 169 
6 G  F ด.ช.วรวัฒน�   แหวนประดับ 3/4 50 173 
7 G  F  นายธรรมนูญ   ปานเย็น 4/3 60 180 
8 F ด.ช.เกียรติศักดิ์  นาวาสุนทร 3/3 55 165 
9 F นายเทพบดินทร�   ทวีธนา 5/3 54 163 
10 G นายวัสยศ  ศรีอันยู; 5/1 60 173 
11 C นายเจตน�สฤษด์ิ   สมฤทธิ์บุปผา 5/1 76 186 
12 C นายธนากร  เพ็งอินทร� 6/6 90 182 
13 G  C นายธีระวิชญ�   เพ่ิมดี 5/1 82 174 
14 G  F ด.ช.พันธวิศ  นาคภักดี 3/2 61 174 
15 F นายวันเฉลิม   มณีโชติ 5/1 56 175 
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