
 
 
 
โรงเรียน 
1. ชื่อโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน  700/3 หมู่ 1 ถนนบางนาตราด  (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)   
   ต าบล คลองต าหรุ     อ าเภอ  เมืองชลบุรี   
   จังหวัด  ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์  20000   
3. โทรศัพท์ 038-458700-5    โทรสาร  038-458700    
4. สีประจ าสถาบัน ม่วง     
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้ามี)  สาธิตเกษตร พหุภาษา (KUSMP) 
6. จ านวนครู-อาจารย์     คน 
7. จ านวนนักเรียน    คน 
8. ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร  จ่างภากร    
9. รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  ลิมพะสุต (ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน)  
10. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นางพัชราภรณ์ กัณหาทอง   
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า นายณัฐพล  ไพฑูรย์      
 โทรศัพท์   มือถือ    โทรสาร     

สนามแข่งขัน 
1. ชื่อสนามแข่งขัน       
2. ที่ตั้ง    ภายในโรงเรียน    นอกโรงเรียน 
           ที่ตั้งถนน     
           ห่างจากโรงเรียนประมาณ  ก.ม. 
3. ลักษณะสนาม   ในร่ม   กลางแจ้ง 
4. สภาพพื้นสนาม  พื้นปูซีเมนต์   พื้นไม้   พื้นยางอัสฟัลท์ 
    พื้นยางสังเคราะห์ 
5. สามารถจุผู้ชมได้ (โดยประมาณ)   นั่ง   คน  ยืน   คน  รวม   คน 
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สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการศึกษาพหุภาษา 

           50          300          350 
 

038-458701-4 
 

086-3182312 
 

038-458700 
 

1,290 
 

116 
 



 
          
 

ท าเนียบทีมบาสเกตบอล 
 
โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา (KUSMP)               สีชุดแข่งขัน ม่วง   

 
      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช             
 
 
 
 

 
……………………. ……………….……….            …………………………..  
 
 
 
 
 
 
4. ช่ือ…………………..    5. ช่ือ…………………….     6. ช่ือ……………………   7. ช่ือ…………………… 
นามสกุล……………….       นามสกุล…………….……     นามสกุล…………………  นามสกุล……………….. 
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. 
ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….         ช้ัน…………………….      ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
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นายนพดร 
เศวตาภรณ์ 

ม.5/3 

60 
173 

1 ส.ค.2537 

เด็กชายกฤตธวัฒน์ 
เอกชัย 

ม.3/2 

70 
177 

6 ม.ค.2540 

เด็กชายก้อง 
ผดุงโกเศตร์ 

ม.3/4 

63 
168 

21 มี.ค.2540 

นายภานุพงศ์ 
ไกรทอง 

ม.5/3 

55 
165 

7 ก.ค.2537 

นายณัฐพล  ไพฑูรย์ นายธีรวัต  รวงผึ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ช่ือ…………………..    9. ช่ือ…………………….     10. ช่ือ……………………   11. ช่ือ…………………… 
นามสกุล……………….       นามสกุล…………….……     นามสกุล…………………   นามสกุล……………….. 
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. 
ช้ัน…………………….         ช้ัน…………………….            ช้ัน…………………….       ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….       ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 
 
 
 
 
12. ช่ือ…………………..    13. ช่ือ…………………….    14. ช่ือ……………………   15. ช่ือ…………………… 
นามสกุล……………….        นามสกุล…………….……    นามสกุล…………………    นามสกุล……………….. 
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. 
ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….           ช้ัน…………………….       ช้ัน……………………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด…………….            ว.ด.ป. เกิด…………….      ว.ด.ป. เกิด……………. 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
         (………………………………………)         (…………………………………………) 
 
                หัวหน้าโค้ช                อาจารย์ใหญ ่

 

การแข่งขันบาสเกตบอล “กลุ่ม 10 ดาว” ครั้งที่ 13/2554 
โครงการประวัติศาสตร์ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

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

22 ก.พ.2540 

เด็กชายสมชัย 

เฮงสุวรรณ์ 

ม.3/1 

58 
168 

นายศุภมิตร 
ศุภมิตรมงคล 

ม.5/4 

64 
175 

นายพีรภัทร 
ชัยล้อรัตน์ 

ม.5/4 

68 
170 

6 ส.ค.2537 31 ก.ค.2538 

นายณภัทร 
นราพงศ์ 

ม.5/4 

65 
170 

27 ก.พ.2538 

นายมัชฌิม 
ภักดีมณฑล 

ม.5/3 

68 
173 

21 มิ.ย.2537 

นายณภัทร 
ประเสริฐ 

ม.5/3 

78 
178 

2 เม.ย.2538 

นายภานุวัฒน์ 
ยิ้มตระการ 

ม.5/2 

80 
178 

5 ต.ค.2537 

นายธุวานนท์ 
วงศ์ตรี 

ม.5/4 

70 
175 

4 ก.ค.2538 

ณัฐพล  ไพฑูรย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร นายณัฐพล  ไพฑูรย์ 



 
 
 
 

 
ใบรายชื่อทีมและผู้เล่น 

 
ทีมโรงเรียน…………………..………………………… 
ผู้จัดการทีม……………………………………………... 
ผู้ฝึกสอน……………………………………………….. 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน…………………………………………. 

 
 

 

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

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น  าหนัก 

(กก.) 

4 นายนพดร                     เศวตาภรณ์ F 173 60 

5 เด็กชายกฤตธวัฒน์        เอกชัย FC 177 70 

6 เด็กชายก้อง                   ผดุงโกเศตร์ GF 168 63 

7 นายภานุพงศ์                ไกรทอง G 165 55 

8 นายณภัทร                    นราพงศ์ GF 170 65 

9 นายพีรภัทร                  ชัยล้อรัตน์ GF 170 68 
10 นายศุภมิตร                   ศุภมิตรมงคล FC 175 64 

11 เด็กชายสมชัย               เฮงสุวรรณ์ F 168 58 

12 นายมัชฌิม                    ภักดีมณฑล F 173 68 

13 นายณภัทร                   ประเสริฐ C 178 78 

14 นายภานุวัฒน์               ยิ้มตระการ C 178 80 

15 นายธุวานนท์               วงศ์ตรี FC 175 70 
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สาธิตเกษตร  พหุภาษา (KUSMP) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร 
 นายณัฐพล  ไพฑูรย์ 
 นายธีรวัต  รวงผึ้ง 

mailto:wacharin@buu.ac.th

