
การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่14/2555
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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โรงเรียน 
1. ช่ือโรงเรียน สัตหีบวิทยาคม 
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน 181 หมู 9 
   ตําบล นาจอมเทียน    อําเภอ  สัตหีบ  
   จังหวดั  ชลบุรี      รหัสไปรษณยี  20250    
3. โทรศัพท 038-237299   โทรสาร  038-237875  
4. สีประจําสถาบัน ฟา-ขาว    
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถามี) 
6. จํานวนครู-อาจารย 80    คน 
7. จํานวนนักเรียน  1,760  คน 
8. ผูอํานวยการ  นายสําเริง   หมอนวัน       
9. รองผูอํานวยการ      นายเตรียมพล  ขอดคํา    
10. หัวหนาหมวดวิชาพลานามัย  นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร   
11. ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา นายสุทธิพงษ   อารีเอ้ือ  
 โทรศัพท   มือถือ 0853930214 โทรสาร  -   

สนามแขงขนั 
1. ช่ือสนามแขงขัน  -     

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

3. ลักษณะสนาม   ในรม  /    กลางแจง 

4. สภาพพื้นสนาม /  พื้นปูซีเมนต   พื้นไม   พื้นยางอัสฟลท 

    พื้นยางสังเคราะห 
5. สามารถจุผูชมได (โดยประมาณ)   นั่ง 100  คน  ยืน  100  คน  รวม 200  คน 
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ทําเนียบทีมบาสเกตบอล 

 
โรงเรียน  สัตหีบวิทยาคม        สีชุดแขงขนั  น้ําเงิน-เหลือง    

 
                     ผูจัดการทีม                  หัวหนาโคช                       ผูชวยโคช   
 
 
 
 

 
                  นายเตรียมพล  ขอดคํา….            นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร    นายสุทธิพงษ  อารีเอื้อ  
 
 
 
 
 
 

ช่ือ…นายรณชัย….. 5. ช่ือ…นายปรินทร     6. ช่ือนายพงศกร   7. ช่ือ นายอาฤทธ์ิ     4. 

นามสกุล   ชูเกตุ    นามสกุล  มีสม.               นามสกุล   ศรีวิลัย     นามสกุลหนองใหญ 
ตําแหนง   G      (F)      C ตําแหนง   (G)     F    (C) ตําแหนง   G    (F)     C ตําแหนง   G     (F)     C 
นํ้าหนัก…55…ก.ก.          นํ้าหนัก…70…ก.ก.          นํ้าหนัก…67…ก.ก.      นํ้าหนัก…60…ก.ก. 
สวนสูง…165…ซ.ม.          สวนสูง…175…ซ.ม.          สวนสูง…173…ซ.ม.      สวนสูง…175…ซ.ม. 
ช้ัน…ม.3/3….           ช้ัน……ม.6/4………          ช้ัน….5/2……       ช้ัน….6/5………. 
ว.ด.ป. เกิด…24/2/41          ว.ด.ป. เกิด…4/10/37.         ว.ด.ป. เกิด…18/5/38.       ว.ด.ป. เกิด…17/3/38. 
 
 
 
 
 



การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่14/2555
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วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมก
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบั ทยาเขตชลบุรี 
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ชิงถ 
 
  

ุฏราชกุมาร 
นการพลศึกษา วิ

 
 
 
 
 
 
 
8. ช่ือ นายอนุพงษ     9. ช่ือ  นายธีรศักด์ิ    10. ช่ือ นายปญญา    11. ช่ือ  นายธีรวุฒิ 
นามสกุล สีแดง        นามสกุล ศรีวิลัย       นามสกุล  เสาวภา    นามสกุล  ศิริวิวัฒน 
ตําแหนง   (G)    F     C ตําแหนง   (G)     (F)     C      ตําแหนง   G     (F)      C ตําแหนง  (G)     F     C 
นํ้าหนัก…65…ก.ก.          นํ้าหนัก…65…ก.ก.            นํ้าหนัก…58…ก.ก.       นํ้าหนัก…75…ก.ก. 
สวนสูง…173…ซ.ม.         สวนสูง…178…ซ.ม.             สวนสูง…178…ซ.ม.       สวนสูง…168  ซ.ม. 
ช้ัน…ม..4/1.           ช้ัน…ม.6/1…….              ช้ัน…ม.6/4…….        ช้ัน   ม.3/3…. 
ว.ด.ป. เกิด  30/6/39.          ว.ด.ป. เกิด…8/4/38.              ว.ด.ป. เกิด  28/4/37.        ว.ด.ป. เกิด 24/7/40 
 
 
 
 
 
 
12. ช่ือ  นายจิรเมธ.. 13. ช่ือ นายภาณุวุฒิ.      14. ช่ือ นายกฤตนันท…    15. ช่ือ…อภิชาติ… 
นามสกุล  สมศรี.        นามสกุล สอนบุตรดี      นามสกุล จั่นพานทอง…     นามสกุล…สมบัตร.. 
ตําแหนง   G     (F)     C ตําแหนง   (G)     F     C      ตําแหนง   (G)     F     (C) ตําแหนง   G     F    (C) 
นํ้าหนัก…55  ก.ก.           นํ้าหนัก…66…ก.ก.           น้ําหนัก…68  ก.ก.        นํ้าหนัก…80…ก.ก. 
สวนสูง…160   ซ.ม.           สวนสูง…178…ซ.ม.           สวนสูง…180…ซ.ม.        สวนสูง…185…ซ.ม. 
ช้ัน…ม.5/3….            ช้ัน…ม.6/2….             ช้ัน…ม.5/2….         ช้ัน…ม.3/7. 
ว.ด.ป. เกิด 8/10/38.            ว.ด.ป. เกิด 2 /6/37.              ว.ด.ป. เกิด…22/1/39.       ว.ด.ป. เกิด…30/3/41. 
 
 
 ลงช่ือ…   อรัญญา  ประยูรเพ็ชร..                               ลงช่ือ……สําเริง  หมอนวัน…. 
         (…นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร…)                                       (…นายสําเริง  หมอนวัน…) 
                                หัวหนาโคช                             ผูอํานวยการโรงเรียน 
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ใบรายชื่อทีมและผูเลน 
 

ทีมโรงเรียน…………สัตหีบวิทยาคม.................. .. …… 
ผูจัดการทีม………นายเตรียมพล  ขอดคํา……………... 
ผูฝกสอน………นางอรัญญา   ประยรูเพ็ชร…………….. 
ผูชวยผูฝกสอน……นายสุทธิพงษ  อารีเอ้ือ……………. 

 
 

 

กรุณาสงขอมูลมาทาง email: wacharin@buu.ac.th เพื่อนําขอมูลข้ึนเว็บไซตตอไป 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ตําแหนง สวนสูง 
(ซม.) 

น้ําหนัก 
(กก.) 

4 นายรณชัย  ชูเกต ุ F 165 55 

5 นายปรินทร    มีสม C,G 175 70 

6 นายพงศกร  ศรีวิลัย F 173 67 

7 นายอาฤทธ์ิ    หนองใหญ F 175 60 

8 นายอนุพงษ  สีแดง G 173 65 

9 นายธีรศักดิ์     ศรีวิลัย G,F 178 65 

10 นายปญญา    เสาวภา F 178 58 

11 นายธีรวุฒิ  ศิริวิวัฒน G 168 75 

12 นายจิรเมธ  สมศรี F 160 55 

13 นายภาณวุุฒิ   สอนบุตรดี G 178 66 

14 นายกฤตินนัท   จั่นพานทอง G,C 180 68 

15 นายอภชิาติ  สมบัตร   C 185 80 
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	                     ผู้จัดการทีม                  หัวหน้าโค้ช                       ผู้ช่วยโค้ช  

