
 
 
 
 
 
โรงเรียน 
1. ชื่อโรงเรียน สัตหบีวิทยาคม      
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน  181 หมู่ 9     
   ต าบล นาจอมเทียน     อ าเภอ   สัตหบี    
   จังหวัด   ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์   20250   
3. โทรศัพท์ 0-3823-7299     โทรสาร    0-3823-7875      
4. สีประจ าสถาบัน   ฟ้า-ขาว     
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้ามี)  ส.ว. 
6. จ านวนครู-อาจารย์  80        คน 
7. จ านวนนักเรียน  1,675  คน 
8. ผู้อ านวยการ นายวิษณุ     ผสมทรัพย์     
9. รองผู้อ านวยการ  นายเตรียมพล  ขอดค า     
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย  นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร์   
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า นายโชคชัย  มีมาตร  
 โทรศัพท์   0-3823-7299  มือถือ 08-1982-2130  โทรสาร  0-3823-7875  

สนามแข่งขัน 
1. ชื่อสนามแข่งขัน  สนามบาสเกตบอล       
2. ที่ตั้ง  /  ภายในโรงเรียน    นอกโรงเรียน 
           ที่ตั้งถนน     
            ห่างจากโรงเรียนประมาณ  ก.ม. 
3. ลักษณะสนาม  / ในร่ม   กลางแจ้ง 
4. สภาพพื้นสนาม / พื้นปูซีเมนต์   พื้นไม้   พื้นยางอัสฟัลท์ 
    พื้นยางสังเคราะห์ 
5. สามารถจุผู้ชมได้ (โดยประมาณ)   นั่ง 200  คน  ยืน  200  คน  รวม     400   คน 
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ท าเนียบทีมบาสเกตบอล 
 
โรงเรียน     สัตหบีวิทยาคม       สีชุดแข่งขัน  กรมท่า    

 
                                            ผู้จัดการทีม                                หัวหน้าโค้ช                                 
 
 
    
   
                                    
 
 

                                        ผู้อ านวยการวิษณุ  ผสมทรัพย์          คุณครูอรัญญา  ประยูรเพ็ชร์                
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ช่ือ นายพีรพงษ์                 
นามสกุล วงศ์วิศิษฏช์ัย 
ต าแหน่ง  (G)    F   C 
น้ าหนัก    66   ก.ก.                   
ส่วนสูง   184  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม .6/1                                 
ว.ด.ป.เกิด 21/10/2536      
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5. ช่ือ นายปัญญา                   
นามสกุล เสาวภา 
ต าแหน่ง  G    (F)    C 
น้ าหนัก    55   ก.ก.                   
ส่วนสูง   175  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.5/4 
ว.ด.ป.เกิด 28/04/2537  
25252516/08/2535               
 
 

4. นายศรราม        
นามสกุล สูงเนิน 
ต าแหน่ง (G)    F    (C) 
น้ าหนัก    65   ก.ก.                   
ส่วนสูง   175  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.6/5                                 
ว.ด.ป.เกิด 18/10 2536  
18/10/253625252516/08/
2535               
 
 

6.ช่ือ นายปรินทร                   
นามสกุล มีสม 
ต าแหน่ง  (G)    F    (C) 
น้ าหนัก    67   ก.ก.                   
ส่วนสูง   175  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.5/4                                 
ว.ด.ป.เกิด 04/10/2537  
25252516/08/2535               
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ช่ือ นายอาฤทธิ์                   
นามสกุล หนองใหญ่ 
ต าแหน่ง  G    (F)    C 
น้ าหนัก    55   ก.ก.                   
ส่วนสูง   173  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.5/4                                 
ว.ด.ป.เกิด 17/03/2538  
25252516/08/2535               
 
 

9.ช่ือ เด็กชายธีรศักดิ์         
นามสกุล ศรีวิลัย 
ต าแหน่ง  G    (F)    C 
น้ าหนัก    65   ก.ก.                   
ส่วนสูง   176  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.3/1                                 
ว.ด.ป.เกิด 08/04/2538  
25252516/08/2535               
 
 

12.ช่ือ นายยจิรเมธ         
นามสกุล สมศรี 
ต าแหน่ง  G   (F)    C 
น้ าหนัก    51  ก.ก.                   
ส่วนสูง   166  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.4/3                                 
ว.ด.ป.เกิด 08/10/2538 
008/10/253825252516/0
8/2535               
 
 

14. ช่ือ เด็กชายกฤตนันท์        
นามสกุล จ่ันพานทอง 
ต าแหน่ง (G)    F    (C) 
น้ าหนัก    65   ก.ก.                   
ส่วนสูง   179  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.4/2                                 
ว.ด.ป.เกิด 22/01/2539  
25252516/08/2535               
 
 

15. ช่ือ นายตฤณธิชานนท์                   
นามสกุล บรรจง 
ต าแหน่ง  (G)    F    (C) 
น้ าหนัก    76   ก.ก.                   
ส่วนสูง   187  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.6/1                                 
ว.ด.ป.เกิด 19/07/2536 
2536.ค. 2535  
25252516/08/2535               
 
 

9.ช่ือ เด็กชายธีรศักดิ์         
นามสกุล ศรีวิลัย 
ต าแหน่ง (G)    (F)    C 
น้ าหนัก    65   ก.ก.                   
ส่วนสูง   176  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.5/1                                 
ว.ด.ป.เกิด 08/04/2538  
25252516/08/2535               
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10. ช่ือ นายพงศกร                   
นามสกุล ศรีวิลัย 
ต าแหน่ง  G    (F)    C 
น้ าหนัก    57   ก.ก.                   
ส่วนสูง   173  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.4/2                                
ว.ด.ป.เกิด 18/05/2538  
25252516/08/2535               
 
 

11. ช่ือ เด็กชายอนุพงษ ์                  
นามสกุล สีแดง 
ต าแหน่ง  G    (F)    C 
น้ าหนัก    52   ก.ก.                   
ส่วนสูง   168  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.3/1                              
ว.ด.ป.เกิด 30/06/2539 
04/104/08/25382525251
6/08/2535               
 
 

13.ช่ือ นายภาณุวุฒิ         
นามสกุล สอนบุตรด ี
ต าแหน่ง  (G)    F    C 
น้ าหนัก    65   ก.ก.                   
ส่วนสูง   176  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.5/2                                 
ว.ด.ป.เกิด 08/04/2538  
25252516/08/2535               
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

          ลงช่ือ………………….                                                                           ลงช่ือ………………….         
         (นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร์)                                                                        (นายวิษณุ  ผสมทรัพย์)                              
                    หัวหน้าโค้ช                                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียน 

16. ช่ือ นายอัครพล                  
นามสกุล สร้อยทอง 
ต าแหน่ง  G  (F)    C 
น้ าหนัก    50   ก.ก.                   
ส่วนสูง   165  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.3/7                                 
ว.ด.ป.เกิด 17/05/2539   
 
 
 
 
 
 
 
 
             
25252516/08/2535               
 
 

18 ช่ือ นายธนพล         
นามสกุล มีมาศ 
ต าแหน่ง  G   (F)    C 
น้ าหนัก    51  ก.ก.                   
ส่วนสูง   166  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.5/5  
ว.ด.ป.เกิด 08/10/2538 
008/10/253825252516/0
8/2535               
 
 

17.ช่ือ นายสิทธิพงษ ์                  
นามสกุล พรรณมาลัย 
ต าแหน่ง  G    (F)    C 
น้ าหนัก    67   ก.ก.                   
ส่วนสูง   175  ซ.ม.                   
ช้ัน   ม.4/2                                 
ว.ด.ป.เกิด 11/01/2538  
25252516/08/2535               
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