
การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่12/2553 
 
 
  

โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
htt

 
โรงเรียน 
1. ช่ือโรงเรียน สัตหีบวิทยาคม      
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน  181 หมู 9     
   ตําบล นาจอมเทียน     อําเภอ   สัตหีบ    
   จังหวดั   ชลบุรี      รหัสไปรษณีย   20250   
3. โทรศัพท 0-3823-7299     โทรสาร    0-3823-7875      
4. สีประจําสถาบัน   ฟา-ขาว     
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถามี)  ส.ว. 
6. จํานวนครู-อาจารย  80        คน 
7. จํานวนนักเรียน  164    คน 
8. ผูอํานวยการ นายวิษณุ     ผสมทรัพย     
9. รองผูอํานวยการ  นายถาวร  เขียนเสมอ     
10. หัวหนาหมวดวิชาพลานามัย  นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร   
11. ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา นางจุฑารัตน  สาคร  
 โทรศัพท   0-3823-7299  มือถือ 08-1982-2130  โทรสาร  0-3823-7875  

สนามแขงขนั 
1. ช่ือสนามแขงขัน  สนามบาสเกตบอล       

2. ท่ีตั้ง  /  ภายในโรงเรียน    นอกโรงเรียน 
           ท่ีตั้งถนน     
            หางจากโรงเรียนประมาณ  ก.ม. 

3. ลักษณะสนาม  / ในรม   กลางแจง 

4. สภาพพื้นสนาม / พื้นปูซีเมนต   พื้นไม   พื้นยางอัสฟลท 

    พื้นยางสังเคราะห 
5. สามารถจุผูชมได (โดยประมาณ)   นั่ง 200  คน  ยืน  200  คน  รวม     400   คน 
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การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่12/2553
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

ทําเนียบทีมบาสเกตบอล 
 
โรงเรียน     สัตหีบวิทยาคม       สีชุดแขงขนั  กรมทา    

 
                                            ผูจัดการทีม                                หัวหนาโคช                                 
 
 
    
   
                                    
 
 

                                        ผูอํานวยการวิษณุ  ผสมทรัพย          คุณครูอรัญญา  ประยูรเพ็ชร                
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ช่ือ นายพีรพงษ               
นามสกุล วงศวิศิษฏชัย 

ตําแหนง  (G)    F   C 

นํ้าหนัก    66   ก.ก.              
สวนสูง   184  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.5/1                           
ว.ด.ป.เกิด 21/102536      

5. ช่ือ นายณัฐนันท              
นามสกุล ทีวะเวช 
ตําแหนง  (G)    F   C 

นํ้าหนัก    70   ก.ก.              
สวนสูง   172  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.6/3                           
ว.ด.ป.เกิด 17/05/2536      

4. ช่ือ เด็กชายพงศกร           
นามสกุล ศรีวิลัย 

ตําแหนง  G    (F)    C 

นํ้าหนัก    57   ก.ก.              
สวนสูง   173  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.3/2                           
ว.ด.ป.เกิด 18/05/2538  

6. ช่ือ เด็กชายทินภัทร         
นามสกุล ใจเที่ยง 
ตําแหนง  G    (F)    C 

นํ้าหนัก    52   ก.ก.              
สวนสูง   168  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.3/3                           
ว.ด.ป.เกิด 04/08/2538 
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การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่12/2553
โครงการประวัติศาสตร การแขงขั ยนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็ ราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
htt

นบาสเกตบอลนักเรี
จพระบรมโอรสาธิ

มหาวิทยาลัยบูรพา ร

 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. ช่ือ นายอาฤทธิ์                
นามสกุล หนองใหญ 
ตําแหนง  G    (F)    C 

นํ้าหนัก    55   ก.ก.              
สวนสูง   173  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.3/5                           
ว.ด.ป.เกิด 17/03/2538  

9.ช่ือ เด็กชายธีรศักด์ิ         9.ช่ือ เด็กชายธีรศักด์ิ         

นามสกุล ศรีวิลัย นามสกุล ศรีวิลัย 

ตําแหนง  G    (F)    C ตําแหนง (G)    (F)    C 

นํ้าหนัก    65   ก.ก.              นํ้าหนัก    65   ก.ก.              

สวนสูง   176  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.3/1                           

สวนสูง   176  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.3/1                           

ว.ด.ป.เกิด 08/04/2538  ว.ด.ป.เกิด 08/04/2538  

12.ช่ือ เด็กชายจิรเมธ         
นามสกุล สมศรี 
ตําแหนง  G   (F)    C 

นํ้าหนัก    51  ก.ก.               
สวนสูง   166  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.3/4                           
ว.ด.ป.เกิด 08/10/2538 

11.ช่ือ นายภาณุวุฒิ         
นามสกุล สอนบุตรดี 

ตําแหนง  (G)    F    C 

นํ้าหนัก    65   ก.ก.              
สวนสูง   176  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.4/2                           
ว.ด.ป.เกิด 08/04/2538  

13.ช่ือ นายปรินทร              
นามสกุล มีสม 

ตําแหนง  (G)    F    (C) 

นํ้าหนัก    67   ก.ก.              
สวนสูง   175  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.4/4                           
ว.ด.ป.เกิด 04/10/2537  

14. ช่ือ เด็กชายกฤตนันท     
นามสกุล จั่นพานทอง 
ตําแหนง  G    F    (C) 

นํ้าหนัก    65   ก.ก.              
สวนสูง   179  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.3/6                           
ว.ด.ป.เกิด 22/01/2539  

15. ช่ือ นายตฤณธิชานนท      
นามสกุล บรรจง 
ตําแหนง  (G)    F    (C) 

นํ้าหนัก    76   ก.ก.                 
สวนสูง   187  ซ.ม.                 
ช้ัน   ม.5/1                               
ว.ด.ป.เกิด 19/07/2536 

10. ช่ือ นายปญญา               
นามสกุล เสาวภา 
ตําแหนง  G    (F)    C 

นํ้าหนัก    55   ก.ก.              
สวนสูง   175  ซ.ม.              
ช้ัน   ม.4/4 

ว.ด.ป.เกิด 28/04/2537  

          ลงช่ือ………………….                                                                           ลงช่ือ………………….         
         (นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร)                                                                        (นายวิษณุ  ผสมทรัพย)                              
                    หัวหนาโคช                                                                                      ผูอํานวยการโรงเรียน 

p://basketball.buu.ac.th email: pratoom@buu.ac.th 


	                                            ผู้จัดการทีม                                หัวหน้าโค้ช                                

