
 
 
 

"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 

 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
1. ช่ือโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน 489 
   ตําบล    ปากน้าํ              อําเภอ เมือง 

จังหวดั  สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย 10270    
3. โทรศัพท  02-3880030-1 โทรสาร 02-3880030 ตอ 104 
4. สีประจําสถาบัน เขียว-ขาว 
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถามี) 
จํานวนครู-อาจารย 120 คน 6. 

7. จํานวนนักเรียน  2,700  คน 
8. ผูอํานวยการ นางสาวอารีย  ธงชัยภูมิ      
9. รองผูอํานวยการ นางสาวภาวนิี  สินสมุทร     
10. หัวหนาหมวดวิชาพลานามัย  นางสุภาวดี  บุญญาภิสิทธ์ิโสภา   

ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ  11. 
 โทรศัพท02-7097868 มือถือ 083-6876231 โทรสาร   02-3880030 ตอ 104  
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ใบรายชื่อทีมและผูเลน 
ทีมโรงเรียนสตรีส ป  มุทร ราการ
ผูจัดการทีม        นางสาวอารีย  ธงชัยภูมิ 
ผูฝกสอน           นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ 
ผูชวยผูฝกสอน  นายดวง  คิดควร 
ผูชวยผูฝกสอน  นางสมจิตรนิรมิตรนุรักษ 

 

หมายเหต ุณาส uu.ac.th ดวย เ ็บไซ  

หมายเลข นง สวนสูง 
(ซม.) 

น้ําหนัก 

(กก.) 

:ุ กร งใบสมัครมาท่ีอีเมลลwacharin@b พื่อนําข้ึนเว ตตอไป

ชื่อ-นามสกุล                   ตําแห

4 นางส ปก 165 60 าวศศิประภา  สวางโลก 

5 นางส 163 52 าวภาวิไล  แหยมสุวรรณ ปก 

6 นางสาวปณิตา  การเวก การด 153 45 

7 นางสาวพิชชา  นาวินโชคธรรม ปก 160 56 

8 นางสาวณัฐชยา  ศรีคูณ การด 160 52 

9 นางสาวธัณยจิรา  รัตนอุดมสินธุ การด 158 42 

10 นางสาววิมลวรรณ  สงคราม ก  ารด 150 50 

11 เด็กหญิงนพจิรา  เชื้อเกตุ ปก 156 60 
12 ันทรนางสาวกรัณฑรัตน  กันทจ  ปก 165 42 
13 นางสาวปรียาภรณ  ศรีอักขรินทร เซ็  นเตอร 167 61 
14 นางสาวสุมนมาลย  ชัยวิเชียร เซ  ็นเตอร 167 50 
15 นางสาวเปลจันทรเกษมชัย การด 158  
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ทําเนียบทีมบาสเกตบอล 
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โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  สีชุดแขงขนั   แดง-ดํา 

 
ผูจัดการทีม  หัวหนาโคช   ผูชวยโคช  ผูชวยโคช 

 
 
 
 
 

นางสาวอารีย  ธงชัยภูมิ          นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ                    นายดวง  คิดควร             นางสมจิตรนิรมิตรนุรักษ 
 

 
 
4. ช่ือ.นางสาวเปล....                  5. ช่ือ.นางสาวศศิประภา          6.. ช่ือนางสาววิมลวรรณ…      7. ช่ือ.นางสาวสุมนมาลย.. 
นามสกุล.จันทรเกษมชัย….       นามสกุล..สวางโลก  …           นามสกุล…สงคราม………      นามสกุล…ชัยวิเชียร….. 
ตําแหนง   G      F      C    ตําแหนง   G     F     C       ตําแหนง   G     F     C          ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก……50……ก.ก.          นํ้าหนัก……60……ก.ก.           นํ้าหนัก …50……ก.ก.             นํ้าหนัก…50 …..…ก.ก. 
สวนสูง……157…..ซ.ม.          สวนสูง……165….ซ.ม.            สวนสูง……150…ซ.ม.            สวนสูง…167      …ซ.ม. 
ช้ัน……ม.6………….             ช้ัน……ม.6  ………….             ช้ัน………ม.6   ……….          ช้ัน………ม.6…………. 
ว.ด.ป. เกิด18 ตุลาคม.2538      ว.ด.ป. เกิด 13ตุลาคม2538         ว.ด.ป. เกิด.31กรกฎาคม2538   ว.ด.ป. เกิด 17กุมภาพันธ38 
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8. ช่ือนางสาวภาวิไล      9. ช่ือ..นางสาวปรียาภรณ..       10. ช่ือ…นางสาวปณิตา…    11. ช่ือ…นางสาวพิชชา.… 
นามสกุล แหยมสุวรรณ    นามสกุล..ศรีอักขรินทร…        นามสกุล…การเวก……       นามสกุล…นาวินโชคธรรม.. 
ตําแหนง   G    F     C    ตําแหนง   G     F     C       ตําแหนง   G      F      C      ตําแหนง   G     F     C 
้ําหนัก……52… .ก.              นํ้าหนัก…61………ก.ก.          นํ้าหนัก……45……ก.ก.       นํ้าหนัก……56……ก.ก. 

.        
น ก
สวนสูง……163…ซ.ม     สวนสูง……166..…ซ.ม.           สวนสูง……153.…ซ.ม.       สวนสูง……158……ซ.ม. 
ช้ัน……ม.6………….             ช้ัน………ม.5……….              ช้ัน……ม.5………….          ช้ัน………ม.5……………. 

538  0 ว.ด.ป. เกิด27ธันวาคม2      ว.ด.ป. เกิด 17คุลาคม2539.       ว.ด.ป. เกิด4มีนาคม2539.    ว.ด.ป. เกิด.3เมษายน254
 

 
 

2. 1 ช่ือนาง.สาวธัณยจิรา      13. ช่ือนางสาวณัฐชยา             14.ช่ือ.นางสาวกรัณฑรัตน……      15. ช่ือ..เด็กหญิงนพจิรา 
ุล รัตนอุดมสินธุ.   นามสกุล ศรีคูณ.......                นามสก ……           นามสกุล…เช้ือเกตุ.... 

ตําแหนง   G     F     C   ตําแหนง   G     F     C     ตํ                ตําแหนง   G     F    C 
นํ้าหนัก……40……ก.ก.          นํ้าหนัก……160.…ก.ก.         นํ้าหน ก.                 นํ้าหนัก……60……ก.ก. 
สวนสูง……158……ซ.ม.        สวนสูง……52…ซ.ม.            สวนส ม.                  สวนสูง……156..…ซ.ม. 
ช้ัน……ม.4………….             ช้ัน……ม.4………….             ช้ัน            ช้ัน………ม.2………. 

.ด.ป. เกิด 21มกราคม2540     ว.ด.ป. เกิด12กุมภา39    ว.ด.ป 2540              ว.ด.ป. เกิด9พฤษภาม40 

นามสก ุล…กันทะจันทร
าแหนง   G     F     C 

ัก……42….…ก.
ูง……165..…ซ.

………ม.4……….          
. เกิด24กรกฎาคมว

 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
           (…นายสุภัทรชัย  นิรมิตรนุรักษ…)               (……นางสาวอารีย  ธงชัยภูมิ……) 
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