
 
 
 

 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
1. ชื่อโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน 489 
   ต าบล    ปากน้ า              อ าเภอ เมือง 
   จังหวัด  สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10270 
3. โทรศัพท์  02-3880030-1 โทรสาร 02-3880030 ต่อ 104 
4. สีประจ าสถาบัน เขียว-ขาว 
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้ามี) 
6. จ านวนครู-อาจารย์ 120    คน 
7. จ านวนนักเรียน  2,700  คน 
8. ผู้อ านวยการ นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ      
9. รองผู้อ านวยการ     นางสาวภาวินี  สินสมุทร     
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย  นางสุภาวดี  บุญญาภิสิทธิ์โสภา   
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ์  
 โทรศัพท์   02-7097868 มือถือ 083-6876231 โทรสาร   02-3880030 ต่อ 104  
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ท าเนียบทีมบาสเกตบอล 
 

 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ       สีชุดแข่งขัน   เขียว-ขาว 

 
      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช            ผู้ช่วยโค้ช 
 
 
 
 

 
นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ            นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ์                   นายดวง  คิดควร          นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ ์
 
 
 
 
 
 
4. ช่ือนายพีรพล                        5. ช่ือ…นายภาณุมาศ…….     6. ช่ือ…นายธนภัทร…         7. ช่ือ…นายภาณุพงศ…์… 
นามสกุล…พุทธพงษ…์.       นามสกุล…หัวรักกิจ…  …     นามสกุล…ชนะภัย………  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……ม.3………….             ช้ัน……ม.6  ………….         ช้ัน………ม.4   ……….      ช้ัน………ม.4…………. 
ว.ด.ป. เกิด4  มิ.ย. 2540           ว.ด.ป. เกิด11  เม.ย.  38          ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
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8. ช่ือนายภาสวิชญ์      9. ช่ือ…นายนพดล……….     10. ช่ือ…นายถิรวัฒน์……   11. ช่ือ…นายปฐมพร  ……… 
นามสกุล ไชยสรรกิจ       นามสกุล…เขื่อนขันธ์.……     นามสกุล…ลีลาศพิศาล……   นามสกุล…พยุงความด…ี.. 
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……ม.4………….            ช้ัน………ม.4……….              ช้ัน……ม.4………….         ช้ัน………ม.5……………. 
ว.ด.ป. เกิด20  มิ.ย.  2539        ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….       ว.ด.ป. เกิด29  เม.ย.  39 
 
 
 
 
 
 
12. ช่ือนายศักดิ์สิทธิ์      13. ช่ือนายปฎิภาณ                  14.ช่ือ…นายศิวะ……          15. ช่ือ…นายนิธิพัฒน…์ 
นามสกุล กมลภูจิตคุปต ์       นามสกุล วงษ์สว่าง                  นามสกุล…กาโย………      นามสกุล…เทศกาล….. 
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……ม.5………….             ช้ัน……ม.6………….             ช้ัน………ม.6……….           ช้ัน………ม.6………. 
ว.ด.ป. เกิด15  ต.ค.  38            ว.ด.ป. เกิด17  ต.ค.  37               ว.ด.ป. เกิด16  มี.ค.  38         ว.ด.ป. เกิด24  ก.พ.  38 
 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
           (…นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ์…)               (……นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ……) 
            หัวหน้าโค้ช                                  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ใบรายชื่อทีมและผู้เล่น 
ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ผู้จัดการทีม        นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ 
ผู้ฝึกสอน           นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ์ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  นายดวง  คิดควร 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์ 

 

 
หมายเหตุ: กรุณาส่งใบสมัครมาที่อีเมลล์ wacharin@buu.ac.th ด้วย เพื่อน าขึ้นเว็บไซต์ต่อไป 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น้ าหนัก 

(กก.) 

4 นายพีรพล  พุทธพงษ์ การ์ด   

5 นายภาณุมาศ  หัวรักกิจ เซ็นเตอร์   

6 นายธนภัทร ชนะภัย ปีก   

7 นายภาณุพงศ์  จันทร์จวนสุข ปีก   

8 นายภาสวิชญ์  ไชยสรรกิจ ปีก   

9 นายนพดล เขื่อนขันธ์ ปีก   

10 นายถิรวัฒน์  ลีลาศพิศาล ปีก   

11 นายปฐมพร  พยุงความดี ปีก   
12 นายศักดิ์สิทธิ์  กมลภูจิตคุปต์ เซ็นเตอร์   
13 นายปฎิภาณ วงษ์สว่าง การ์ด   
14 นายศิวะ  กาโย การ์ด   
15 นายนิธิพัฒน์  เทศกาล การ์ด   
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