
 
 
 
โรงเรียน 
1. ชื่อโรงเรียน ศรีราชา       
2. สถานที่ตั้งโรงเรียน   1 ถ.เจิมจอมพล      
   ต าบล  ศรีราชา     อ าเภอ  ศรีราชา   
   จังหวัด    ชลบุรี    รหัสไปรษณีย ์  20110  
3. โทรศัพท ์ 038313916   โทรสาร       
4. สีประจ าสถาบัน    ฟ้า-แดง  
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถ้าม)ี 
6. จ านวนคร-ูอาจารย ์    คน 
7. จ านวนนักเรียน   คน 
8. ผู้อ านวยการ  ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน     
9. รองผู้อ านวยการ    นาง สุพิน ชัยชาญ    
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย นางสาวกฤติยา เกิดทอง  
11. ผู้ประสานงานเมื่อแข่งขันเป็นทีมเหย้า  นายสะสม พงษ์ศิร ิ     
 โทรศัพท ์038313916   มือถือ0876066209    โทรสาร 
    

สนามแข่งขัน 
1. ชื่อสนามแข่งขัน โรงเรียนศรีราชา      
2. ท่ีต้ัง    ภายในโรงเรียน    นอกโรงเรียน 
           ท่ีต้ังถนน เจิมจอมพล    
            ห่างจากโรงเรียนประมาณ  ก.ม. 
3. ลักษณะสนาม   ในร่ม   กลางแจ้ง 
4. สภาพพื้นสนาม  พื้นปูซีเมนต์   พื้นไม้   พื้นยางอัสฟัลท ์
    พื้นยางสังเคราะห ์
5. สามารถจุผู้ชมได้ (โดยประมาณ)   นั่ง 100  คน  ยืน 200  คน  รวม300   คน 
 
 

 

 

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

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

 
      ผู้จัดการทีม          หัวหน้าโค้ช           ผู้ช่วยโค้ช            ผู้ช่วยโค้ช 
 
 
 
 

  
…ดร เฉิดเฉลา แก้วประเคน …นาย สะสม พงษ์ศิริ..            …นาย ธงชัย บุตรสุวรรณ…..  …นาย กุณฑุล สันทัดการ. 
 
 
 
 
 
 
4. ชื่อ…นาย ธนิก…….    5. ชื่อ……จิรเมธ……               6. ชื่อ……นายคุณัชญ์……       7. ชื่อ…นาย มนตรี…………… 
นามสกุล…เบญพงวิมล….       นามสกุล…ชูตรัง…                  นามสกุล…วิหครัตน์………       นามสกุล …แซ่เหอ………….. 
ต าแหน่ง   G      F      C   ต าแหน่ง   G     F     C               ต าแหน่ง   G     F     C          ต าแหน่ง   G  F     C 
น้ าหนัก……60…ก.ก.             น้ าหนัก……58…ก.ก.              น้ าหนัก……90…ก.ก.                น้ าหนัก…65…………ก.ก. 
ส่วนสูง……175…ซ.ม.          ส่วนสูง……175…ซ.ม.             ส่วนสูง…200……ซ.ม.             ส่วนสูง…170…………ซ.ม. 
ชัน้………ม.5/3…….            ชั้น……ม. 4/3……….              ชั้น………ม.5/5……….             ชั้น………ม.5/6……………. 
ว.ด.ป. เกิด…4/5/37….           ว.ด.ป. เกิด…10/12/38…….     ว.ด.ป. เกิด…29/4/37….             ว.ด.ป. เกิด…5/5/37…………. 
 
 
 
 
 

 

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

ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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8. ชื่อ…ด.ช.ปิยพัทธ์…..    9. ชื่อ……นายอิทธิเดช….     10. ชื่อ…นายนัสวี ……                 11. ชื่อ…นายธนภณ… 
นามสกุล…เอี่ยวศิริ…….       นามสกุลไล้สกุล……             นามสกุล…ฉิมยศ………              นามสกุล…ตั้งมงคลเจริญ…. 
ต าแหน่ง   G    F     C   ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G      F      C           ต าแหน่ง   G     F     C 
น้ าหนัก……53………ก.ก.     น้ าหนัก……65……ก.ก.         น้ าหนัก…54…………ก.ก.          น้ าหนัก  53  ก.. 
ส่วนสูง……160…ซ.ม.          ส่วนสูง…173……ซ.ม.           ส่วนสูง……170…ซ.ม.              ส่วนสูง…162…ซ.ม. 
ชั้น……ม3/2………….         ชั้น……ม.4/3………….            ชั้น………ม.5/1…….                  ชั้น……ม3/2………. 
ว.ด.ป. เกิด…22/10/39….        ว.ด.ป. เกิด……7/1/3….           ว.ด.ป. เกิด  9/5/37…………       ว.ด.ป. เกิด…16/9/39…. 
 
 
 
 
 
 
 
12. ชื่อ………นัฐพล……..   13. ชือ่……กิติกวิน…….       14. ชื่อ……มณฑล…………   15. ชื่อ…ภานุพันธ์………… 
นามสกุล……จันทร์เสน….     นามสกุล……ตาวงศ์.……    นามสกุล……ศรีเมือง………    นามสกุล……คุ้มสวน………….. 
ต าแหน่ง   G     F     C   ต าแหน่ง   G     F     C    ต าแหน่ง   G     F     C        ต าแหน่ง   G     F    C 
น้ าหนัก…65………ก.ก.         น้ าหนัก……65……ก.ก.        น้ าหนัก…65…………ก.ก.       น้ าหนัก……70………ก.ก. 
ส่วนสูง…173……ซ.ม.           ส่วนสูง……180…ซ.ม.         ส่วนสูง…174…………ซ.ม.      ส่วนสูง……183………ซ.ม. 
ชั้น……ม.4/1……….            ชั้น………ม.4/3……….         ชั้น………ม.4/2……….            ชั้น…ม.5/8………. 
ว.ด.ป. เกิด…………….         ว.ด.ป. เกิด…………….          ว.ด.ป. เกิด……11/9/38….        ว.ด.ป. เกิด…2/2/38…………. 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..     ลงช่ือ…………………………………………. 
         (……นายสะสม    พงษ์ศิริ………………)        (……ดร เฉิดเฉลา  แก้วประเคน…………) 
 
                หัวหน้าโค้ช                ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

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

ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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ใบรายชื่อทีมและผู้เล่น 

 
ทีมโรงเรียน………ศรีราชา…..………………………… 
ผู้จัดการทีม………ดร เฉิดเฉลา แก้วประเคน…………... 
ผู้ฝึกสอน…………นายสะสม พงษ์ศิริ………………….. 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน……นายธงชัย……บุตรสุวรรณ…………. 

 
 

 

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

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น  าหนัก 

(กก.) 

4 นาย ธนิก    เบญพงวิมล  G 175 60 

5                           นายจิรเมธ   ชูตรัง G 175 58 

6 นายคุณัชญ์   วิหครัตน์ C 200 90 

7                           นายมนตรี  แซ่เหอ PG 170 65 

8 ด.ช.ปิยพัทธ์   เอี่ยวศิริ F 160 53 

9 นายอิทธิเดช   ไล้สกุล F 173 65 

10                            นายนัสวี   ฉิมยศ PG 170 54 

11        นายธนภณ    ตั้งมงคลเจริญ PG 162 53 

12   นายนัฐพล  จันทร์เสน G 173 65 
13                            นายกิติกวิน ตาวงศ์ C 180 65 
14 นายมณฑล   ศรีเมือง F 174 65 
15   นายภานุพันธ์   คุ้มสวน C 183 70 

 
 
 

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

ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 
จัดโดย:  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
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