
 
 
 
โรงเรียน 
1. ชื่อโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน 73 ถนนบางแสนล่าง 
   ต าบลแสนสุข   อ าเภอ เมือง 
   จังหวัด ชลบุรี   รหัสไปรษณีย ์20131 
3. โทรศัพท ์038390142 โทรสาร 038393238 
4. สีประจ าสถาบัน เทา-ทอง 
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้าม)ี 
6. จ านวนคร-ูอาจารย ์    คน 
7. จ านวนนักเรียน    คน 
8. ผู้อ านวยการ ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
9. รองผู้อ านวยการ        
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย       
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า นายอรรถพร  ประสิทธินาวา 
 โทรศัพท ์  มือถือ 0865742685 โทรสาร     

สนามแข่งขัน 
1. ชื่อสนามแข่งขัน       
2. ท่ีต้ัง  √  ภายในโรงเรียน    นอกโรงเรียน 
           ท่ีต้ังถนน     
            ห่างจากโรงเรียนประมาณ  ก.ม. 
3. ลักษณะสนาม   ในร่ม  √ กลางแจ้ง 
4. สภาพพื้นสนาม √ พื้นปูซีเมนต์   พื้นไม้   พื้นยางอัสฟัลท ์
    พื้นยางสังเคราะห ์
5. สามารถจุผู้ชมได้ (โดยประมาณ)   นั่ง   คน  ยืน   คน  รวม   คน 
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ท าเนียบทีมบาสเกตบอล 
 
โรงเรียน สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา     สีชุดแข่งขนัเหย้า กรม-ทอง เยือน แดง 

 
      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช             
                                                                                                                                                                                                                                                            
                  
 
 

 
นายอรรถพร  ประสิทธินาวา   นายสิโรจน์  สร้อยคีรี            นางสาวิตรี  ริบรวมทรัพย์ 3. ชื่อนายพรชัย 

นามสกุลเหมือนตา     
ต าแหน่ง   G      F      C 
น้ าหนัก……………ก.ก.          
ส่วนสูง……………ซ.ม. 
ชั้น…………………….   
ว.ด.ป. เกิด…………….        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                  
 
 
 
4. ชื่อนายสรคม     5. ชื่อนายพชรพล       6. ชื่อนายพชร      7. ชื่อนายสุภวิชญ์ 
นามสกุลธรรมกิจไพโรจน์       นามสกุลทิพย์ประเสริฐ       นามสกุลตั้งสกุล    นามสกลุเสนานุรักษ์กุล 
ต าแหน่ง   G      F      C   ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G     F     C ต าแหน่ง   G     F     C 
น้ าหนัก……………ก.ก.         น้ าหนัก……………ก.ก.          น้ าหนัก……………ก.ก.    น้ าหนัก……………ก.ก. 
ส่วนสูง……………ซ.ม.         ส่วนสูง……………ซ.ม.          ส่วนสูง……………ซ.ม.      ส่วนสูง……………ซ.ม. 
ชั้น…………………….           ชั้น…………………….          ชั้น…………………….       ชั้น……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….          ว.ด.ป. เกิด…………….       ว.ด.ป. เกิด……………. 
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8. ชื่อนายฉัตรพร     9. ชื่อนายพรหมพัฒน์      10. ชื่อนายวีรเศรษฐ    11. ชื่อนายอนันตพร 
นามสกุลเพ็ชรล้ า.       นามสกลุประกายเกียรติ       นามสกุลจินตนาเลิศ    นามสกุลจันทร์กูล 
ต าแหน่ง   G    F     C   ต าแหน่ง   G     F     C      ต าแหน่ง   G      F      C    ต าแหน่ง   G     F     C 
น้ าหนัก……………ก.ก.         น้ าหนัก……………ก.ก.           น้ าหนัก……………ก.ก.      น้ าหนัก……………ก.ก. 
ส่วนสูง……………ซ.ม.        ส่วนสูง……………ซ.ม.            ส่วนสูง……………ซ.ม.      ส่วนสูง……………ซ.ม. 
ชั้น…………………….         ชั้น…………………….             ชัน้…………………….       ชั้น……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….             ว.ด.ป. เกิด…………….       ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
12. ชื่อนายสรรพวิท    13. ชื่อนายณัฐชนน      14. ชื่อนายสุทธิพัฒน์  15. ชื่อนายภานุพงศ์ 
นามสกุลวิเชียร        นามสกุลกระจ่าง       นามสกุลเขียมศิริ      นามสกุลทับทิมสุข 
ต าแหน่ง   G     F     C    ต าแหน่ง   G     F     C      ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G     F    C 
น้ าหนัก……………ก.ก.          น้ าหนัก……………ก.ก.          น้ าหนัก……………ก.ก.       น้ าหนัก……………ก.ก. 
ส่วนสูง……………ซ.ม.          ส่วนสูง……………ซ.ม.          ส่วนสูง……………ซ.ม.       ส่วนสูง……………ซ.ม. 
ชั้น…………………….           ชั้น…………………….            ชั้น…………………….       ชั้น……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….             ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
         (………………………………………)         (…………………………………………) 
 
                หัวหน้าโค้ช                ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ใบรายชื่อทีมและผู้เล่น 

 
ชื่อโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้จัดการทีมนายอรรถพร  ประสิทธินาวา 
ผู้ฝึกสอนนายสิโรจน์  สร้อยคีร ี

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนางสาวิตรี  ริบรวมทรัพย์ 
 
 

 

กรุณาส่งข้อมูลมาทาง email: wacharin@buu.ac.th เพื่อน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ต่อไป 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น้ าหนัก 

(กก.) 

4 นายวีรเศรษฐ  จินตนาเลสิ    

5 นายสรคม  ธรรมกิจไพโรจน ์    

6 นายฉัตรพร  เพ็ชรล้ า    

7 นายสุทธิพัฒน์  เขียมศิร ิ    

8 นายภานุพงศ์  ทับทิมสุข    

9 นายพรชัย  เหมือนตา    

10 นายพชร  ตั้งสกุล    

11 นายอนันตพร  จันทร์กูล    
12 นายณัฐชนน  กระจ่าง    
13 นายสุภวิชญ์  เสนานุรักษ์กุล    
14 นายสรรพวิท  วิเชียร    
15 นายพชรพล  ทิพย์ประเสริฐ    
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