
โรงเรียน 
1. ชื่อโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน  700/3 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
           ต าบลคลองต าหรุ       อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
                                    รหัสไปรษณีย์ 20000 
3. โทรศัพท์ 038-458700-5,038-458777    โทรสาร 038-458700      
4. สีประจ าสถาบัน สีม่วง 
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้ามี)  KUSMP  , สาธิตเกษตร พหุภาษา 
6. จ านวนครู-อาจารย์ 116 คน 
7. จ านวนนักเรียน 1,290 คน 
8. อาจารย์ใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร 
9. ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์  ลิมพะสุต 
10. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อาจารย์ พัชราภรณ์  กัณหาทอง 
11. หัวหน้างานพัฒนากีฬา  อาจารย์ สิทธิชัย  ชุมแวงวาปี 
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า อาจารย์ ณัฐพล  ไพฑูรย์ 
12. โทรศัพท์   โทรศัพท์ 038-458700-5  มือถือ  086-3182312  โทรสาร 038-458700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท าเนียบทีมบาสเกตบอล  U12/Mini-Basketball 
 
โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ      สีชุดแข่งขัน    สีม่วง 
      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช            ผู้ช่วยโค้ช 
 
 
 
 

 
……………………. ……………….……….            …………………………..  ……….………………. 
 
 
 
 
 
 
4. ช่ือ…………………..    5. ช่ือ…………………….     6. ช่ือ……………………   7. ช่ือ…………………… 
นามสกลุ……………….       นามสกุล…………….……     นามสกุล…………………  นามสกุล……………….. 
ต าแหน่ง   G      F      C   ต าแหน่ง   G     F     C    ต าแหน่ง   G     F     C ต าแหน่ง   G     F     C 
น้ าหนัก……………ก.ก.         น้ าหนัก……………ก.ก.         น้ าหนัก……………ก.ก.     น้ าหนัก……………ก.ก. 
ส่วนสูง……………ซ.ม.         ส่วนสูง……………ซ.ม.         ส่วนสูง……………ซ.ม.     ส่วนสูง……………ซ.ม. 
ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….         ช้ัน…………………….      ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 
 
 
8. ช่ือ…………………..    9. ช่ือ…………………….     10. ช่ือ……………………   11. ช่ือ…………………… 
นามสกุล……………….       นามสกุล…………….……     นามสกุล…………………   นามสกุล……………….. 
ต าแหน่ง   G    F     C   ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G      F      C    ต าแหน่ง   G     F     C 
น้ าหนัก……………ก.ก.         น้ าหนัก……………ก.ก.          น้ าหนัก……………ก.ก.      น้ าหนัก……………ก.ก. 
ส่วนสูง……………ซ.ม.        ส่วนสูง……………ซ.ม.           ส่วนสูง……………ซ.ม.      ส่วนสูง……………ซ.ม. 
ช้ัน…………………….         ช้ัน…………………….            ช้ัน…………………….       ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….       ว.ด.ป. เกิด……………. 

อ.ณัฐพล  ไพฑูรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร อ.คณาพจน์  ใจรื่น 

27 ธ.ค.2543 

ด.ช.ฐิติศักดิ์ 
ศักดิ์ศิริ 

ป.5/1 

 
 

18 ธ.ค.2543 

ด.ช.ธนพล 
ศิริรักษ์ 

ป.5/1 

 
 

17 พ.ย.2544 

ด.ช.อนุราช 
ณ จ าปาศักดิ์ 

ป.5/1 

 
 

9 มี.ค.2544 

ด.ช.แทนไท 
ศรีเจริญ 

ป.5/1 

 
 

19  ม.ค.2544 

ด.ช.ปุญญพัฒน์ 
วัชรโชคเกษม 

ป.5/1 

 
 

25 มี.ค.2544 

ด.ช.ชยนันต์ 
สิริสมพร 

ป.5/2 

 
 

24 ม.ค.2544 

ด.ช.ธนกร 
สรวยสุวรรณ 

ป.5/2 

 
 

14 พ.ย.2543 

ด.ช.ภวินวิชญ์ 
ดิษฐสกุล 

ป.5/2 

 
 



 
 
 
 
 
12. ช่ือ…………………..    13. ช่ือ…………………….    14. ช่ือ……………………   15. ช่ือ…………………… 
นามสกุล……………….        นามสกุล…………….……    นามสกุล…………………    นามสกุล……………….. 
ต าแหน่ง   G     F     C    ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G     F    C 
น้ าหนัก……………ก.ก.          น้ าหนัก……………ก.ก.         น้ าหนัก……………ก.ก.       น้ าหนัก……………ก.ก. 
ส่วนสูง……………ซ.ม.          ส่วนสูง……………ซ.ม.         ส่วนสูง……………ซ.ม.       ส่วนสูง……………ซ.ม. 
ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….       ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 
 
 
 
16. ช่ือ…………………..    17. ช่ือ…………………….     
นามสกุล……………….        นามสกุล…………….……     
ต าแหน่ง   G     F     C    ต าแหน่ง   G     F     C      
น้ าหนัก……………ก.ก.          น้ าหนัก……………ก.ก.          
ส่วนสูง……………ซ.ม.          ส่วนสูง……………ซ.ม.          
ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….            
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….             
 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
         (………………………………………)         (…………………………………………) 

 
 
 
 
 

25 มี.ค.2544 

ด.ช.ชยากร 
สิริสมพร 

ป.5/3 

 
 

5 มิ.ย.2543 

ด.ช.ภัคพล 
ภาษิต 

ป.5/3 

 
 

 25 ม.ค.2543 

ด.ช.ธัญวรัตน์ 
ชูไพโรจน์ 

ป.6/1 

 
 

4 มี.ค.2543 

ด.ช.ชัชนันท์ 
กุลเถื่อน 

ป.6/3 

 
 

ณัฐพล  ไพฑูรย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร นายณัฐพล  ไพฑูรย์ 

1 ก.ค.2543 

ด.ช.ซูฮัน 
รา 

ป.4/2 

 
 

10 มี.ค.2545 

ด.ช.ภูธิป 

ศุภมิตรมงคล 

ป.4/3 

 
 



ใบรายช่ือทีมและผู้เล่น U12/Mini-Basketball 

ทีมโรงเรียน   สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
           โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้จัดการทีม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร 
ผู้ฝึกสอน        อาจารย์ณัฐพล  ไพฑูรย์ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน อาจารย์คณาพจน์  ใจร่ืน 
 
 

1. ล าดับขั้นตอนการสมัคร 
5.1  กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมจ่ายค่าสมัคร 200 หรือ 1,500 บาท 
5.2  ส่งใบสมัครทางโทรสาร 038746302 หรือ email: pratoom@buu.ac.th ก่อน วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2555 

2. การจัดโปรแกรมการแข่งขัน 
9 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศในเว็บไซต์ http://basketball.buu.ac.th 

3. กรุณาส่งข้อมูลมาทาง email: wacharin@buu.ac.th เพื่อน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ต่อไป 

 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น  าหนัก 
(กก.) 

4 ด.ช.ฐิติศักดิ์  ศักดิ์ศิริ GFC   

5 ด.ช.ธนพล  ศิริรักษ์ GFC   

6 ด.ช.อนุราช ณ จ าปาศักดิ์ GFC   

7 ด.ช.แทนไท  ศรีเจริญ GFC   

8 ด.ช.ปุญญพัฒน์  วัชรโชคเกษม GFC   

9 ด.ช.ชยนันต์  สิริสมพร GFC   

10 ด.ช.ธนกร  สรวยสุวรรณ GFC   

11 ด.ช.ภวินวิชญ์  ดิษฐสกุล GFC   

12 ด.ช.ชยากร  สิริสมพร GFC   

13 ด.ช.ภัคพล ภาษิต GFC   

14 ด.ช.ธัญวรัตน์  ชูไพโรจน์ GFC   

15 ด.ช.ชัชนันท์  กุลเถื่อน GFC   

16 ด.ช.ซูฮัน  รา GFC   

17 ด.ช.ภูธิป  ศุภมิตรมงคล GFC   

mailto:pratoom@buu.ac.th%20ก่อน
http://basketball.buu.ac.th/
mailto:wacharin@buu.ac.th

