
 
 
 
 

 

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

โรงเรียน 
1. ช่ือโรงเรียน   ศรีราชา       
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน    1   ถ.เจิมจอมพล    

ตําบล  ศรีราชา      อําเภอ   ศรีราชา      
   จังหวดั   ชลบุรี      รหัสไปรษณีย   20000   
3. โทรศัพท     โทรสาร    0-3835-6748     
4. สีประจําสถาบัน     ฟา-แดง   
5. ช่ือเลน (นิคเนม) ของโรงเรียน  ศ.ร.ช. 
จํานวนครู-อาจารย     คน 6. 

7. จํานวนนักเรียน    คน 
8. ผูอํานวยการ ดร.เฉิดเฉลา  แกวประเคน    
9. รองผูอํานวยการ   นางทิพยรัตน  อรรถนารถ    
    รองผูอํานวยการ    นางสุวธิดา  เกดิโต     
    รองผูอํานวยการ    นายเสนีย  สําราญสุข     
    รองผูอํานวยการ    นางสาวสุพิน  ชัยชาญ    
10. หัวหนาหมวดวิชาพลานามัย  นางสาวกฤติยา  เกิดทอง    
11. ผูประสานงานเม่ือแขงขันเปนทีมเหยา  นายสะสม  พงษศิริ    นายกณุฑล  สันทัดการ   

โทรศัพท  08-1575-4812  มือถือ 08-7606-6209  โทรสาร     

สนามแขงขนั 
1. ช่ือสนามแขงขัน    สนามกลางแจง    

ท่ีตั้ง    ภายในโรงเรียน    นอกโรงเรียน 2. 
           ท่ีตั้งถนน     
            หางจากโรงเรียนประมาณ  ก.ม. 

ลักษณะสนาม   ในรม   กลางแจง 3. 

สภาพพื้นสนาม  พื้นปูซีเมนต   พื้นไม   พื้นยางอัสฟลท 4. 

    พื้นยางสังเคราะห 
สามารถจุผูชมได (โดยประมาณ)   นั่ง 100  คน  ยืน    300  คน  รวม   400  คน 5. 

 

 



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

 
 
  

 

ทําเนียบทีมบาสเกตบอลโรงเรียนศรีราชา 
 
โรงเรียน  ศรีราชา        สีชุดแขงขัน เขียว – สม    

 
 
        ผูจัดการทีม              หัวหนาโคช                        ผูชวยโคช         

                        
ดร.เฉิดเฉลา  แกวประเคน           นายสะสม   พงษศิริ           นายกุณฑล   สันทัดการ       
 

                                                             
 
4. ช่ือ นายธนิก        5. ช่ือ นายมณฑล                   6. ช่ือ  นายภุชชงค                    7. ช่ือ  นายศุภวิชญ 
นามสกุล เบญจพงวิมล        นามสกุล  ศรเีมือง      นามสกุล  นรจิตร                    นามสกุล  กอภูเก็ต 
ตําแหนง   G      F      C     ตําแหนง   G     F     C      ตําแหนง   G     F     C       ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก  65  ก.ก.                     นํ้าหนัก  65  ก.ก.               นํ้าหนัก  65  ก.ก.                     นํ้าหนัก  55  ก.ก. 
สวนสูง  175  ซ.ม.               สวนสูง  171  ซ.ม.                 สวนสูง  176  ซ.ม.                   สวนสูง  173  ซ.ม. 
ช้ัน  ม.4                      ช้ัน  ม.3       ช้ัน  ม.5.                                  ช้ัน  ม.4 
ว.ด.ป. เกิด 9 พ.ค.37                   ว.ด.ป. เกิด  11 ก.ย.38            ว.ด.ป. เกิด  1 ม.ค.35               ว.ด.ป. เกิด  22 ธ.ค.37 
 
 



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

 
 
 
 

 

 
 

                              
 
8. ช่ือ  นายคุณัชญ     9. ช่ือ  เด็กชายอิทธิเดช         10. ช่ือ  นายนัสวี                11. ช่ือ  วรวิทย 
นามสกุล  วิหครัตน       นามสกุล  ไลสกุล          นามสกุล  ฉิมยศ                นามสกุล  เฟองนอย 
ตําแหนง   G    F     C   ตําแหนง   G     F     C         ตําแหนง   G      F      C               ตําแหนง   G     F     C 
นํ้าหนัก  90  ก.ก.            นํ้าหนัก  65  ก.ก.                          น้ําหนัก  55  ก.ก.               นํ้าหนัก  65  ก.ก. 
สวนสูง  200  ซ.ม.           สวนสูง  171  ซ.ม.         สวนสูง  170  ซ.ม.                        สวนสูง  174  ซ.ม. 
ช้ัน  ม.4            ช้ัน  ม.63                        ช้ัน  ม.4                                         ช้ัน  ม.4 
ว.ด.ป. เกิด  29  เม.ย.37          ว.ด.ป. เกิด  7 ม.ค.39                   ว.ด.ป. เกิด  9 พ.ค.37                     ว.ด.ป. เกิด  1 ม.ค.38 
 
 

                                   
 
12. ช่ือ  นายสรณสกุล    13. ช่ือ  นายธัชชเวชช                 14. ช่ือ  นายภานุวัฒน                   15. ช่ือ  นายภานุพันธ 
นามสกุล  ประเสริฐธันยากร    นามสกุล  เศรษฐบุปผาสกุล         นามสกุล  บุญทพาวงศ                 นามสกุล  คุมสวน 
ตําแหนง   G     F     C    ตําแหนง   G     F     C         ตําแหนง   G     F     C               ตําแหนง   G     F    C 
นํ้าหนัก  68  ก.ก.             นํ้าหนัก   52  ก.ก.                         นํ้าหนัก  60  ก.ก.                         นํ้าหนัก  50  ก.ก. 
สวนสูง  178  ซ.ม.             สวนสูง  164  ซ.ม.                        สวนสูง  180  ซ.ม.                       สวนสูง  180  ซ.ม. 
ช้ัน  ม.6               ช้ัน  ม.4                                        ช้ัน  ม.4                                        ช้ัน  ม.4 
ว.ด.ป. เกิด  23 เม.ย.35             ว.ด.ป. เกิด  17 มี.ค.38                        ว.ด.ป. เกิด  10 ธ.ค.36                  ว.ด.ป. เกิด  2  ก.พ.38 
 



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

 
 
 
 
 

 

 
 

                 
16. ช่ือ  เด็กชายนัฐพล    17. ช่ือ เด็กชายอนุรักษ            18. ช่ือ  เด็กชายธนพล 
นามสกุล  จันทรเสน        นามสกุล  ไกรนุช                    นามสกุล  ต้ังมงคลเจริญ    
ตําแหนง   G     F     C    ตําแหนง   G     F     C     ตําแหนง   G     F     C      
นํ้าหนัก  64  ก.ก.              นํ้าหนัก  52  ก.ก.                     นํ้าหนัก  52  ก.ก.        
สวนสูง  170  ซ.ม.                    สวนสูง  169  ซ.ม.                  สวนสูง  160  ซ.ม.        
ช้ัน  ม.3                                    ช้ัน  ม.3       ช้ัน ม.2        
ว.ด.ป. เกิด  28 เม.ย.39             ว.ด.ป. เกิด  8 ส.ค.38               ว.ด.ป. เกิด  16 ก.ย.39       
 

                                                                                                                                     
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
                       (นายสะสม  พงษศิริ)                                    (นางสาวเฉิดเฉลา  แกวประเคน) 
                หัวหนาโคช          ผูอํานวยการโรงเรียนศรีราชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 การแขงขนับาสเกตบอล “กลุม 10 ดาว” ครั้งที ่12/2553

โครงการประวัติศาสตร การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียนในจังหวัดชลบุรี และประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

 
 
 
 
 

 

 

ใบรายช่ือทีมและผูเลน ทีมโรงเรียนศรีราชา  

 
ผูจัดการทีม ดร.เฉิดเฉลา  แกวประเคน  
ผูฝกสอน นายสะสม  พงษศิริ 
ผูชวยผูฝกสอน นายกุณฑล  สันทัดการ 

 
ชื่อ-นามสกุล                   หมายเลข ตําแหนง สวนสูง น้ําหนัก  

(ซม.) (กก.)  

4 นายธนิก  เบญจพงวิมล F 175 65 

5 นายมณฑล  ศรีเมือง F 171 65 

6 นายภุชชงค  นรจิตร F 176 65 

7 นายศุภวิชญ  กอภูเก็ต G 173 55 

8 นายคุณัชญ  วิหครัตน C 200 90 

9 เด็กชายอิทธิเดช  ไลสกุล G 171 65 

10 นายนัสวี  ฉมิยศ G 170 55 

11 นายวรวิทย  เฟองนอย   F 175 68 
12 นายสรณสกุล  ประเสริฐธันยากร F 178 68 
13 นายนายธัชชเวชช      เศรษฐบุปผาสกุล        G 164 52 

14 นายภานุวัฒน  บุญทนาวงศ C 180 62 
15 นายภานุพันธ  คุมสวน C 180 50 
16 เด็กชายนัฐพล  จันทรเสน C 170 52 

17 เด็กชายอนุรักษ  ไกรนุช F 162 52 

18 G 160 52 เด็กชายธนพล  ต้ังมงคลเจริญ 


	        ผู้จัดการทีม              หัวหน้าโค้ช                        ผู้ช่วยโค้ช        

