
 
 
 

"บางแสนคลาสสิก" คร้ังท่ี 30 
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก" 

 20 ก.ค. - 20 ส.ค. 56    ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130 
จัดโดย : คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

โทร. (081) 8624699  โทรสาร. (038) 764302, (038) http://basketball.buu.ac.th 

 
โรงเรียน 

 
1. ช่ือโรงเรียน         ศรีราชา     
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน   1  ถ เจิมจอมพล      
   ตําบล ศรีราชา      อําเภอ    ศรีราชา    

จังหวดั   ชลบุรี      รหัสไปรษณีย  20110      
3. โทรศัพท     โทรสาร       
4. สีประจําสถาบัน ฟา-แดง     
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถามี) 
จํานวนครู-อาจารย 130    คน 6. 

7. จํานวนนักเรียน  3000  คน 
8. ผูอํานวยการ ดร เฉิดเฉลา   แกวประเคน       
9. รองผูอํานวยการ  สุพิน   ชัยชาญ       
10. หัวหนาหมวดวิชาพลานามัย  กฤติยา   เกดิทอง     

ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา  นาย ธงชัย   บุตรสุวรรณ      11. 
 โทรศัพท   มือถือ 089-1845102    โทรสาร  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ทําเนียบทีมบาสเกตบอล 
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"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก" 

ก.ค. - 20 ส.ค. 56  ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130 
จัดโดย : คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

โทร. (081) 8624699  โทรสาร. (038) 764302, (038) http://basketball.buu.ac.th 

 
โรงเรียน ศรีราชา        สีชุดแขงขนั เขียว    

 
      ผูจัดการทีม          หัวหนาโคช           ผูชวยโคช            ผูชวยโคช 
                                      

                                                        
 
……………………. นายธงชัย บุตรสุวรรณ.…       นายกุณฑล  สันทัดการ        ……….………………. 
 

                                     
 
4. ช่ือภานุวิชญ……………..    5. ช่ือ ณัชพล……………     6. ช่ือ ชัชวาล……………   7. ช่ือ…………………… 
นามสกุล ตูทอง……….       นามสกุล พานทอง……….     นามสกุล ยี่สกุล…………  นามสกุล……………….. 
ตําแหนง   G      F      C   ตําแหนง   G     F     C    ตําแหนง   G     F     C ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก……53……ก.ก.         นํ้าหนัก……67……ก.ก.         นํ้าหนัก…65………ก.ก.     นํ้าหนัก……………ก.ก. 
สวนสูง…157  ……ซ.ม.         สวนสูง…183………ซ.ม.         สวนสูง……165……ซ.ม.     สวนสูง……………ซ.ม. 
ช้ัน……ม.2…………….           ช้ัน……ม.5…………….         ช้ัน……ม.5…………….      ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=489346557755591&set=p.489346557755591&type=1&relevant_count=1�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574960768012&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=2&ref=nf�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574810768027&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=8&ref=nf�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574940768014&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=3&ref=nf�


 
 
 

 
 
 

                                                                          
 
8. ช่ือ อิทธิเดช………...    9. ช่ือ สรธร…………….     10. ช่ือ……………………   11. ช่ือ ธนภณ……………… 
นามสกุล ไลสกุล………       นามสกุล สรอยแสง…….     นามสกุล…………………   นามสกุล ต้ังมงคลเจริญ…… 
ตําแหนง   G    F     C   ตําแหนง   G     F     C     ตําแหนง   G      F      C    ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก……65……ก.ก.         นํ้าหนัก……57……ก.ก.          นํ้าหนัก……………ก.ก.      นํ้าหนัก…55………ก.ก. 
สวนสูง……170……ซ.ม.        สวนสูง……167……ซ.ม.           สวนสูง……………ซ.ม.      สวนสูง..166………ซ.ม. 
ช้ัน……,ม.6…………….         ช้ัน……ม.5…………….            ช้ัน…………………….       ช้ัน…ม.5………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….       ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 

                                           
 
12. ช่ือ ณัฐพล…………..    13. ช่ือ อรรถพล………….    14. ช่ือ ณัฐพงษ……………   15. ช่ือ เอกรัตน………… 
นามสกุล จันทรเสน…….        นามสกุล ใจแกว…….……    นามสกุล ประเสริฐ…………    นามสกุล ภูคําศักด์ิ……….. 
ตําแหนง   G     F     C    ตําแหนง   G     F     C     ตําแหนง   G     F     C     ตําแหนง   G     F    C 
นํ้าหนัก……68……ก.ก.          นํ้าหนัก…185………ก.ก.         นํ้าหนัก……………ก.ก.       น้ําหนัก...80………ก.ก. 
สวนสูง…  174……ซ.ม.          สวนสูง…85  ………ซ.ม.         สวนสูง……………ซ.ม.       สวนสูง 180………ซ.ม. 
ช้ัน……ม.6…………….           ช้ัน……ม.6…………….           ช้ัน…………………….       ช้ัน  ม. 3………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574917434683&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=4&ref=nf�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574750768033&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=9&ref=nf�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574670768041&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=11&ref=nf�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574597434715&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=13&ref=nf�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574700768038&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=10&ref=nf�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574870768021&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=6&ref=nf�
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559574637434711&set=pcb.559575024101339&type=1&relevant_count=12&ref=nf�


         (………………………………………)         (…………………………………………) 
                หัวหนาโคช                ผูอํานวยการโรงเรียน 

      

 

 

ใบรายชื่อทีมและผูเลน 
ทีมโรงเรียน…………ศรรีาชา.......……………………… 
ผูจัดการทีมดร.เฉิดเฉลา   แกวประเคน…………………... 
ผูฝกสอน นายธงชัย   บุตรสุวรรณ.…………………….. 
ผูชวยผูฝกสอน นายกุณฑล   สันทัดการ…………………. 

 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ตําแหนง สวนสูง น้ําหนัก 

(ซม.) (กก.) 

4 เด็กชายภานุวิชญ   ตูทอง  157 53 

5 นายณัชพล   พานทอง  183 67 

6 นายชัชาล   ยี่สกุล  165 60 

7     

8 นายอิทธิเดช   ไลสกุล  170 65 

9 นายสรธร   สรอยแสวง  167 57 

10     

11     นายธนภน   ต้ังมงคลเจริญ  166 55 
12 นายณัฐพล   จันทรเสน  174 68 
13 นายอรรถพล   ใจแกว  185 85 
14        เด็กชายณัฐพงษ   ประเสริฐ     
15 นายเอกรัฐ   ภูคําศักด์ิ  180 80 
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20 ก.ค. - 20 ส.ค. 56 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130 
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หมายเหต:ุ กรุณาสงใบสมัครมาท่ีอีเมลล wacharin@buu.ac.th ดวย เพือ่นําข้ึนเว็บไซตตอไป 


	      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช            ผู้ช่วยโค้ช

