
 
 

 
โรงเรียน 
1. ชื่อโรงเรียน  วัดมโนรม        
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน  18 ม.9     
  ต าบล ทุ่งสุขลา                  อ าเภอ   ศรีราชา   
  จังหวัด  ชลบุรี      รหัสไปรษณีย ์    
3. โทรศัพท ์ 038-494467    โทรสาร       
4. สีประจ าสถาบัน   ชมพ-ูเขียว    
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้าม)ี 
6. จ านวนคร-ูอาจารย ์ 48    คน 
7. จ านวนนักเรียน  1328  คน 
8. ผู้อ านวยการ นายมงคล  สุวรรณกล่อม     
9. รองผู้อ านวยการ นางสาวสุพรรณ  แก้วกัณหา    
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย  นายประคอง  ค าประทุม     
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า นายกุณฑล  สันทัดการ      
12. โทรศัพท ์  มือถือ 08-1575-4812  โทรสาร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท ำเนียบทีมบำสเกตบอล 
 

 
โรงเรียน  วัดมโนรม        สีชุดแข่งขัน  ฟ้ำ 
      ผู้จัดกำรทีม          หัวหน้ำโค้ช       ผู้ช่วยโค้ช   ผู้ช่วยโค้ช 

                               
นายมงคล  สุวรรณกล่อม   นายกุณฑล  สันทัดการ           นายธงชัย  บุตรสุวรรณ          ……….………………. 
 
 
 

                             
 
4. ชื่อ ด.ช,ณัฐพงษ์                    5. ชื่อ ด.ช.ณัฐวุฒิ                   6. ชือ่ ด.ช.สุพัฒน์               7. ชือ่ ด.ช.วีระพัฒน์ 
นามสกลุ  วันดี                     นามสกุล สมประสงค์            นามสกุล  ศรีฤทธิ์                นามสกลุ  แป้นกลาง 
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. 
ชั้น…………………….           ชั้น…………………….         ชั้น…………………….      ชั้น……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 
 
 



 

                      
 
8. ชือ่  ด.ช.กานต์รวี    9. ชือ่  ด.ช.วัชรากร                10. ชือ่  ด.ช.สุระวี                11. ชือ่  ด.ช.เจษฎา 
นามสกลุ  แสนทวีสุข      นามสกุล  ศรีชัย                       นามสกลุ  สังข์ทอง               นามสกุล  อสุระพงษ์ 
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. 
ชั้น…………………….         ชั้น…………………….            ชั้น…………………….       ชั้น……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….       ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 
 
 
12. ชื่อ…………………..    13. ชื่อ…………………….    14. ชื่อ……………………   15. ชื่อ…………………… 
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. 
ชั้น…………………….           ชั้น…………………….           ชั้น…………………….       ชั้น……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
               (นายกุณฑล  สันทัดการ)                              (นายมงคล  สุวรรณกล่อม) 

     ผู้ฝึกสอน          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมโนรม 

 
 
 



 
 

ใบรายชื่อทีมและผู้เล่น 
ทีมโรงเรียนวัดมโนรม 

ผู้จัดการทีม นายมงคล  สุวรรณกล่อม 
ผู้ฝึกสอน นายกุณฑล  สันทัดการ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายธงชัย  บุตรสุวรรณ 

 
 

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

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

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

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น้ าหนัก 
(กก.) 

4 เด็กชายณัฐพงษ์  วันด ี    

5 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมประสงค์    

6 เด็กชายสุพัฒน์  ศรีฤทธิ์    

7 เด็กชายวีระพัฒน์  แป้นกลาง    

8 เด็กชายกานต์รวี  แสนสุขทวี    

9 เด็กชายวัชรากร  ศรีชัย    

10 เด็กชายสุรวี  สังข์ทอง    

11 เด็กชายเจษฎา  อสุระพงษ์    

12     

13     

14     

15     

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