
การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่12/2553
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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โรงเรียน 
1. ช่ือโรงเรียน         สาธิต ”พิบูลบําเพ็ญ”  ม. บูรพา...... 
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน  73  ถ.บางแสนสายลาง       
   ตําบล แสนสุข      อําเภอ  เมือง   
   จังหวดั   ชลบุรี     รหัสไปรษณีย   20131  
3. โทรศัพท 038-390142    โทรสาร  038-390142     
4. สีประจําสถาบัน เทา-ทอง     
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถามี) 
6. จํานวนครู-อาจารย 200    คน 
7. จํานวนนักเรียน  3000  คน 
8. ผูอํานวยการ  รศ.ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธ์ิ      
9. รองผูอํานวยการ  อ.ธนาวุฒิ    สุคนธทรัพย      
10. หัวหนาหมวดวิชาพลานามัย  ผศ.วิวัฒนชัย   วรบวร     
11. ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา อ.อาคม   นาวิเศษ      
 โทรศัพท -  มือถือ 084-875-2516  โทรสาร     

สนามแขงขนั 
1. ช่ือสนามแขงขัน สนามบาสเกตบอล ( หลังอาคาร อบจ. )      

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

3. ลักษณะสนาม   ในรม  / กลางแจง 

4. สภาพพื้นสนาม / พื้นปูซีเมนต   พื้นไม   พื้นยางอัสฟลท 

    พื้นยางสังเคราะห 
5. สามารถจุผูชมได (โดยประมาณ)   นั่ง -  คน  ยืน 100  คน  รวม 100  คน 
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ทําเนียบทีมบาสเกตบอล 
 
โรงเรียน สาธิต” พิบูลบําเพ็ญ “        สีชุดแขงขนั  เหลือง - น้ําเงิน   

 
      ผูจัดการทีม          หัวหนาโคช           ผูชวยโคช            ผูชวยโคช 
 
 
 
 

 
……………………. ……………….……….            …………………………..  ……….………………. 
 

                                                                                    
 
4. ช่ือนายวีรเศรษฐ  จินตนาเลิศ    5. ช่ือนายสรคม  ธรรมกิจไพโรจน 6. ช่ือด.ช.ฉัตรพร  เพชรล้ํา   7. ช่ือนายชยุ  มหาผล 
ตําแหนง   G      F      C   ตําแหนง   G     F     C    ตําแหนง   G     F     C ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก……………ก.ก.         นํ้าหนัก……………ก.ก.         นํ้าหนัก……………ก.ก.     นํ้าหนัก……………ก.ก. 
สวนสูง……………ซ.ม.         สวนสูง……………ซ.ม.         สวนสูง……………ซ.ม.     สวนสูง……………ซ.ม. 
ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….         ช้ัน…………………….      ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
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8.ช่ือ นายพชร  ต้ังสกุล    9.ช่ือนายพรชัย  เหมือนตา         10.ช่ือนายภาคภูมิ  ต้ังดํารงธรรม11. ช่ือนายพชรพล  ทิพยประเสริฐ 
ตําแหนง   G    F     C   ตําแหนง   G     F     C     ตําแหนง   G      F      C    ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก……………ก.ก.         นํ้าหนัก……………ก.ก.          นํ้าหนัก……………ก.ก.      นํ้าหนัก……………ก.ก. 
สวนสูง……………ซ.ม.        สวนสูง……………ซ.ม.           สวนสูง……………ซ.ม.      สวนสูง……………ซ.ม. 
ช้ัน…………………….         ช้ัน…………………….            ช้ัน…………………….       ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….       ว.ด.ป. เกิด……………. 
 

                                                                                          
 
12. ช่ือนายณัฐวัตร  ศรีสกุล    13. ช่ือนายอธิวฒัน  ทองเหลือ    14.ช่ือนายอํานาจ  คณากรกาญจนา15. ช่ือนายอนันตพร  จันทรกูล 
ตําแหนง   G     F     C    ตําแหนง   G     F     C     ตําแหนง   G     F     C     ตําแหนง   G     F    C 
นํ้าหนัก……………ก.ก.          นํ้าหนัก……………ก.ก.         นํ้าหนัก……………ก.ก.       นํ้าหนัก……………ก.ก. 
สวนสูง……………ซ.ม.          สวนสูง……………ซ.ม.         สวนสูง……………ซ.ม.       สวนสูง……………ซ.ม. 
ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….       ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
         (………………………………………)         (…………………………………………) 
                หัวหนาโคช                ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

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



การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่12/2553
โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
htt

 
 
 
  

 

ใบรายชื่อทีมและผูเลน 
ทีมโรงเรียน……สาธิต”พิบูลบําเพ็ญ”   ม.บรูพา...……… 
ผูจัดการทีม……………………………………………... 
ผูฝกสอน……อาจารย อาคม  นาวิเศษ………………….. 
ผูชวยผูฝกสอน…………………………………………. 

 หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ตําแหนง สวนสูง น้ําหนัก 

(ซม.) (กก.) 

4 นายวีรเศรษฐ  จินตนาเลิศ G 170 58 

5 นายสรคม  ธรรมกิจไพโรจน G  C 182 71 

6 ด.ช.ฉัตรพร  เพชรล้ํา G 167 76 

7 นายชยุ  มหาผล G  C 179 66 

8 นายพชร  ต้ังสกุล C 189 75 

9 นายพรชัย  เหมือนตา   F  G 171 60 

10 นายภาคภูมิ  ต้ังดํารงธรรม F  G 180 58 

11 นายพชรพล  ทิพยประเสริฐ F  G 172 82 

12 นายณัฐวัตร  ศรีสกลุ F 170 60 

13 นายอธิวัฒน  ทองเหลือ F  G 169 65 

14 นายอํานาจ  คณากรกาญจนา G 176 53 

15 นายอนันตพร  จันทรกูล G 173 76 

16 นายธนนท  รักษธนธัช F 170 60 

17 นายสุทธิพัฒน  เขียมศิริ C 182 58 

18 นายศุภวิชญ  เสนานุรักษกุล C 180 90 
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	      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช            ผู้ช่วยโค้ช

