
 
 
 
โรงเรียน 
1. ช่ือ  โรงเรียนสิงห์สมุทร 
2. สถานที่ตั้ง  โรงเรียนสิงห์สมุทร 
   ต าบล สัตหีบ     อ าเภอ  สัตหีบ 
   จังหวัด ชลบุรี    รหัสไปรษณีย ์20180 
3. โทรศัพท ์  038437095   โทรสาร  038437059 
4. สีประจ าสถาบัน  น้ าเงิน – ขาว 
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้าม)ี    - 
6. จ านวนคร-ู อาจารย ์ 183  คน 
7. จ านวนนักเรียน   3,889  คน 
8. ผู้อ านวยการ  นายประสิทธิ์  เหลืองทอง 
9. รองผู้อ านวยการกลุ่มจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ  นายวรวิทย์  ค าอ่อน 
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย   นายปัญญา  ปิ่นโฉมฉาย 
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า นายปัญญา  ปิ่นโฉมฉาย 
 โทรศัพท ์038-437095  มือถือ  089-2244660  โทรสาร 038-437059 

สนามแข่งขัน 
1. ชื่อสนามแข่งขัน  อาคาร อบจ. โรงเรียนสิงห์สมุทร 
2. ท่ีต้ัง    ภายในโรงเรียน   นอกโรงเรียน 
           ท่ีต้ังถนนสุขุมวิท 
            ห่างจากโรงเรียนประมาณ   -   ก.ม. 
3. ลักษณะสนาม   ในร่ม   กลางแจ้ง 
4. สภาพพื้นสนาม  พื้นปูซีเมนต์   พื้นไม้   พื้นยางอัสฟัลท ์
    พื้นยางสังเคราะห ์
5. สามารถจุผู้ชมได้ (โดยประมาณ)   นั่ง 100  คน  ยืน   100    คน  รวม  200 คน 
 
 

 
 

 

การแข่งขันบาสเกตบอล “กลุ่ม 10 ดาว” ครั้งที ่13/2554 
โครงการประวัติศาสตร ์การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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ท าเนียบทีมบาสเกตบอล 
 
โรงเรียน  สิงห์สมุทร       สีชุดแข่งขัน     

 
      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช     ผู้ช่วยโค้ช        ผู้ช่วยโค้ช 
 
 
 
 

 
นายถาวร   เขียนเสมอ นายปัญญา  ปิ่นโฉมฉาย                 นายปริญญา  สาลีพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
4. ชื่อ…………………..    5. ชื่อ นายกิตติพงศ์     6. ชื่อ นายจักรรินทร์     7. ชื่อ นายธีรพล 
นามสกุล……………….       นามสกุล กิตติบดีสกุล           นามสกุล  จินดาวัฒน์    นามสกุล  เรทนู 
ต าแหน่ง   G      F      C   ต าแหน่ง   C         ต าแหน่ง   C   ต าแหน่ง   G      
น้ าหนัก……………ก.ก.         น้ าหนัก……120…ก.ก.           น้ าหนัก  88  ก.ก.       น้ าหนัก  51  ก.ก. 
ส่วนสูง……………ซ.ม.         ส่วนสูง…174…ซ.ม.              ส่วนสูง  179  ซ.ม.       ส่วนสูง  173  ซ.ม. 
ชั้น…………………….           ชั้น ม.5              ชั้น  ม.6       ชั้น  ม.5 
ว.ด.ป. เกิด…………….           ว.ด.ป. เกิด 1 ก.ค.37               ว.ด.ป. เกิด 14 พ.ค. 37    ว.ด.ป. เกิด 29 มิ.ย.37 
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8. ชื่อ นายมาโนช     9. ชื่อ  นายอานนท์      10. ชื่อ นายชยานนท์    11. ชื่อ  นายรัฐพงศ์ 
นามสกุล ประกอบสุข       นามสกุล นิศาพฤษาชาติ นามสกุล ฮวดอ่ า  นามสกุล  พูลผล 
ต าแหน่ง   G        ต าแหน่ง   G       ต าแหน่ง       F          ต าแหน่ง       F     
น้ าหนัก  80  ก.ก.           น้ าหนัก  52  ก.ก.        น้ าหนัก  58  ก.ก.       น้ าหนัก  62  ก.ก. 
ส่วนสูง  172  ซ.ม.          ส่วนสูง  173  ซ.ม.            ส่วนสูง  180  ซ.ม.       ส่วนสูง  177  ซ.ม. 
ชั้น  ม.6            ชั้น  ม.5              ชั้น  ม.6         ชั้น  ม.5 
ว.ด.ป. เกิด 13 ส.ค.36           ว.ด.ป. เกิด 25 พ.ย.37           ว.ด.ป. เกิด 20 มี.ค.36        ว.ด.ป. เกิด 16 มี.ค. 38 
 
 
 
 
 
 
 

12. ชื่อ  นายภานุพงษ์ 13. ชื่อ  นายก้องภพ.     14. ชื่อ  นายกลวัชร    15. ชื่อ  นายสกฤฎ์ชัย 
นามสกุล  คงรัตน์       นามสกุล  ธงตะทบ     นามสกุล  ทองพิจิตร     นามสกุล  อนันธิโย 
ต าแหน่ง   G       ต าแหน่ง   G           ต าแหน่ง       F         ต าแหน่ง      F     
น้ าหนัก  58  ก.ก.           น้ าหนัก   56  ก.ก.          น้ าหนัก   70  ก.ก.        น้ าหนัก  75  ก.ก. 
ส่วนสูง  174  ซ.ม.           ส่วนสูง  168  ซ.ม.          ส่วนสูง  187   ซ.ม.        ส่วนสูง  175  ซ.ม. 
ชั้น  ม.4           ชั้น  ม.4          ชั้น  ม.6         ชั้น  ม.4 
ว.ด.ป. เกิด  10 ก.พ. 39           ว.ด.ป. เกิด  7  ก.พ. 39            ว.ด.ป. เกิด  26 ส.ค. 37      ว.ด.ป. เกิด  17 ส.ค. 38 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
            (นายปัญญา  ปิ่นโฉมฉาย)                           (นายประสิทธิ์  เหลืองทอง) 
       หัวหน้าโค้ช                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ใบรายชื่อทีมและผู้เล่น 

 
ทีมโรงเรียนสิงห์สมุทร 
ผู้จัดการทีม  นายถาวร  เขียนเสมอ 
ผู้ฝึกสอน  นายปัญญา  ปิ่นโฉมฉาย 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  นายปริญญา  สาลีพิมพ ์

 
 

 

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

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น  าหนัก 

(กก.) 

4     

5 นายกิตติพงศ์  กิตติบดีสกุล C 172 120 

6 นายจักรกรินทร์  จินดาวัฒน์ C 179 88 

7 นายธีรพล  เรทน ู G 173 51 

8 นายมาโนช  ประกอบสุข G 172 80 

9 นายอานนท์  นิศาพฤษชาติ G 173 52 

10 นายชยานนท์  ฮวดอ่ า F 180 58 

11 นายรัฐพงศ์  พูลผล F 177 62 

12 นายภานุพงษ์  คงรัตน์ G 174 58 
13 นายก้องภพ  ธงตะทบ G 168 56 
14 นายกลวัชร  ทองพิจิตร F 187 70 
15 นายสฤษฎ์ชัย  อนันธิโย F 175 75 
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