โรงเรียน
1. ชื่อโรงเรีย น ศรีหฤทัย
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน 231 ถนนเทศบาลสาย 2
ตาบล ขลุง
อาเภอ ขลุง
จังหวัด จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 22110
3. โทรศัพท์ 039494800
โทรสาร 039366307
4. สีประจาสถาบัน ขาว – เหลือง
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้ามี)
6. จานวนครู-อาจารย์ 81 คน
7. จานวนนักเรียน 1,246 คน
8. ผู้อานวยการ นายสมภพ แซ่โก
9. รองผู้อานวยการ นางสาวบุญรอย เฮงฮวด
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย นายชูเกียรติ พูลพัฒน์
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า นายเรืองยศ นามวงษ์
12. โทรศัพท์
มือถือ 0897511169 โทรสาร

 สมัครทีมแข่งขัน 1,500 บาท 1 ทีม

ทำเนียบทีมบำสเกตบอล
โรงเรียน
ศรีหฤทัย
ผู้จัดกำรทีม

สีชุดแข่งขัน
หัวหน้ำโค้ช

เหลือง
ผู้ช่วยโค้ช

ผู้ช่วยโค้ช

…………………………..

……….……………….

นายสมภพ แซ่โก

นายเรืองยศ นามวงษ์

4. ชื่อ กฤษณพร
นามสกุล ไตรพรหม
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก 26
ก.ก.
ส่วนสูง……134……ซ.ม.
ชั้น………ป.5…………….

5. ชื่อ…นภัสวรรณ……… 6. ชื่อ…ปิยธิดา…………………
นามสกุล…แสงน้อย…… นามสกุล…พรมศรี………………
ตาแหน่ง G F C
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก…57……ก.ก.
น้าหนัก …47…………ก.ก.
ส่วนสูง…150……ซ.ม. ส่วนสูง…160…………ซ.ม.
ชั้น……ป.6………………. ชั้น……ป.6 ……………….

7. ชื่อ นิรมล…………
นามสกุล…คงทวี……
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก…38…………ก.ก.
ส่วนสูง……146………ซ.ม.
ชั้น…ป.5………………….

8. ชื่อ…ปัณฑิตา…………
นามสกุล…ปราศราคิน……
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก…36…………ก.ก.
ส่วนสูง…151…………ซ.ม.
ชั้น……ป.5……………….
ว.ด.ป. เกิด…19 เม.ย. 44…

9. ชื่อ…กันติชา…………
10. ชื่อ…จรัสแสง…………
นามสกุล…แปะสา………….…… นามสกุล…ศิริภักตร์……
ตาแหน่ง G F C
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก…44…………ก.ก.
น้าหนัก…31…………ก.ก.
ส่วนสูง…156…………ซ.ม.
ส่วนสูง…142…………ซ.ม.
ชั้น……ป.5……………….
ชั้น…ป.5………………….
ว.ด.ป. เกิด…21 พ.ย. 43…………. ว.ด.ป. เกิด…29 ต.ค 43…

11. ชื่อ…ณัฐวิริน……
นามสกุล…ทองพุ่ม...
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก…26… ก.ก.
ส่วนสูง…136… ซ.ม.
ชั้น……ป.5…………
ว.ด.ป. เกิด…9 พ.ย. 43

12. ชื่อ…รุ่งนภา
นามสกุล…พรมศรี…
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก…36……… ก.ก.
ส่วนสูง…157……ซ.ม.
ชั้น…ป.6……………
ว.ด.ป. เกิด…25 ส.ค. 42……

13. ชื่อ…ณิชาภา………………….
นามสกุล…ลับเหลื่ยม………….…
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก…31…………ก.ก.
ส่วนสูง…138…………ซ.ม.
ชั้น…ป.4………………….
ว.ด.ป. เกิด…19 ต.ค. 44………….

ลงชื่อ………………………………………..
(………………………………………)

14. ชื่อ……………………
นามสกุล…………………
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก……………ก.ก.
ส่วนสูง……………ซ.ม.
ชั้น…………………….
ว.ด.ป. เกิด…………….

15. ชื่อ……………………
นามสกุล………………..
ตาแหน่ง G F C
น้าหนัก……………ก.ก.
ส่วนสูง……………ซ.ม.
ชั้น…………………….
ว.ด.ป. เกิด…………….

ลงชื่อ………………………………………….
(…………………………………………)

ใบรายชื่อทีมและผู้เล่น
ทีมโรงเรียน…ศรีหฤทัย
ผู้จัดการทีม นายสมภพ แซ่โก
ผู้ฝึกสอน…นายเรืองยศ นามวงษ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน………………………………

หมายเลข

ชือ่ -นามสกุล

ตาแหน่ง

ส่วนสูง นาหนัก
(ซม.)
(กก.)

4

เด็กหญิง กฤษณพร ไตรพรหม

ปีก

134

26

5

เด็กหญิง นภัสวรรณ แสงน้อย

การ์ด

150

57

6

เด็กหญิง ปิยธิดา

พรมศรี

เซนเตอร์

160

47

7

เด็กหญิง นิรมล

คงทวี

ปีก

146

38

8

เด็กหญิง ปัณฑิตา

ปราศราคิน

การ์ด

151

36

9

เด็กหญิง กันติชา

แปะสา

ปีก

156

44

10

เด็กหญิง จรัสแสง

ศิริภักตร์

ปีก

142

31

11

เด็กหญิง ณัฐวิริน

ทองพุ่ม

ปีก

136

26

12

เด็กหญิง รุ่งนภา

พรมศรี

การ์ด

157

36

13

เด็กหญิง ณิชาภา

ลับเหลี่ยม

เซนเตอร์

138

31

14
15
1. ลาดับขั้นตอนการสมัคร
5.1 กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมจ่ายค่าสมัคร 200 หรือ 1,500 บาท
5.2 ส่งใบสมัครทางโทรสาร 038746302 หรือ email: pratoom@buu.ac.th ก่อน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
2. การจัดโปรแกรมการแข่งขัน
9 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศในเว็บไซต์ http://basketball.buu.ac.th
3. กรุณาส่งข้อมูลมาทาง email: wacharin@buu.ac.th เพื่อนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

