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โรงเรียน
1. ชื่อโรงเรี ยน ศรี ราชา
2. สถานที่ต้ งั โรงเรี ยน

1 ถ.เจิมจอมพล
ตาบล
ศรี ราชา
อาเภอ
ศรี ราชา
จังหวัด
ชลบุรี
รหัสไปรษณี ย ์
3. โทรศัพท์
038313916
โทรสาร
4. สี ประจาสถาบัน
ฟ้ า-แดง
5. ชื่อเล่น (นิคเนม) ของโรงเรี ยน (ถ้ามี)
6. จานวนครู -อาจารย์
คน
7. จานวนนักเรี ยน
คน
8. ผูอ้ านวยการ
ดร.เฉิ ดเฉลา แก้วประเคน
9. รองผูอ้ านวยการ
นาง สุ พิน ชัยชาญ
10. หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย นางสาวกฤติยา เกิดทอง
11. ผูป้ ระสานงานเมื่อแข่งขันเป็ นทีมเหย้า
นาย ธงชัย บุตรสุ วรรณ
โทรศัพท์
038313916
มือถือ 0805003726

โทรสาร
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ทาเนียบทีมบาสเกตบอล
โรงเรียน
ผู้จัดการทีม

ศรี ราชา

สี ชุดแข่ งขัน
หัวหน้ าโค้ ช

…ดร เฉิ ดเฉลา แก้วประเคน …นาย ธงชัย บุตรสุวรรณ…

4. ชื่อ……………
5. ชื่อ…ณัชพล……….
นามสกุล………
นามสกุล…พานทอง……
ตาแหน่ง G F C
ตาแหน่ง G F C
น้ าหนัก…………ก.ก. น้ าหนัก……61…ก.ก.
ส่วนสูง…………ซ.ม. ส่วนสูง……183…ซ.ม.
ชั้น………………
ชั้น……ม6/3……… .
ว.ด.ป. เกิด…………….
ว.ด.ป. เกิด…28/4/40…

ม่วง
ผู้ช่วยโค้ ช

ผู้ช่วยโค้ ช

…นาย กุณฑุล สันทัดการ…

…….……………….

6. ชื่อ…………………… 7. ชื่อ………ณัชพล ……
นามสกุล………………… นามสกุล……ช่องบัว……
ตาแหน่ง G F C
ตาแหน่ง G F C
น้ าหนัก……………ก.ก. น้ าหนัก……90………ก.ก.
ส่วนสูง……………ซ.ม. ส่วนสูง……175………ซ.ม.
ชั้น……………………. ชั้น…………………….
ว.ด.ป. เกิด……………. ว.ด.ป. เกิด…………….
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8. ชื่อ……อ….
9. ชื่อ……สรธร…………
นามสกุล..……
นามสกุล……สร้อยแสวง…
ตาแหน่ง G F C
ตาแหน่ง G F C
น้ าหนัก…………ก.ก. น้ าหนัก……55……ก.ก.
ส่วนสูง…………ซ.ม. ส่วนสูง……170…ซ.ม.
ชั้น………………. ชั้น……ม.6/1………….
ว.ด.ป. เกิด……….
ว.ด.ป. เกิด…26/5/40 …

10. ชื่อ…………
11. ชื่อ…ธนภณ…
นามสกุล……………
นามสกุล…ตั้งมงคลเจริ ญ….
ตาแหน่ง G F C
ตาแหน่ง G F C
น้ าหนัก…………ก.ก.
น้ าหนัก……55…ก.ก.
ส่วนสูง…………ซ.ม.
ส่วนสูง……166…ซ.ม.
ชั้น……………….
ชั้น……ม.6/1…………
ว.ด.ป. เกิด…… ว.ด.ป. เกิด…16/9/39….

12. ชื่อ……………..
13. ชื่อ……เอกรัฐ……… 14. ชื่อ……………
นามสกุล……….
นามสกุล…ภูคาศักดิ์……… นามสกุล……………
ตาแหน่ง G F C
ตาแหน่ง G F C
ตาแหน่ง G F C
น้ าหนัก…………ก.ก.
น้ าหนัก……80………ก.ก. น้ าหนัก…….. .…ก.ก.
ส่วนสูง………ซ.ม.
ส่วนสูง……180………ซ.ม. ส่วนสูง………ซ.ม.
ชั้น………,…….
ชั้น………ม.4/5………
ชั้น………………
ว.ด.ป. เกิด……
ว.ด.ป. เกิด…………….
ว.ด.ป. เกิด……………

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

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

ลงชื่อ………………………………………….
(…………………………………………)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

"บางแสนคลาสสิ ก" ครั้งที่ 31
"สุ ดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
27 ก.ย.57 – 26 ต.ค.57 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://basketball.buu.ac.th โทร. (081) 8624699 โทรสาร. (038) 764302, (038)

ใบรายชื่อทีมและผูเ้ ล่น
ทีมโรงเรี ยน……………ศรี ราชา……..………………
ผูจ้ ดั การทีม…………ดร เฉิดเฉลา แก้วประเคน………
ผูฝ้ ึ กสอน…………นายธงชัย……บุตรสุ วรรณ………
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน………นาย กุณฑุล สันทัดการ……………

หมายเลข

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-นามสกุล

ไม่ ทราบชื่อ
นายณัชพล พานทอง
ไม่ ทราบชื่อ
นายณัชพล ช่ วงบัว
ไม่ ทราบชื่อ
นายสรธร สร้ อยแสวง
ไม่ ทราบชื่อ
นายธนภณ ตั้งมงคลเจริญ
ด.ช.เอกรัฐ ภูคาศักดิ์
ไม่ ทราบชื่อ
ไม่ ทราบชื่อ

ตาแหน่ ง ส่ วนสู ง
(ซม.)

นา้ หนัก
(กก.)

C

183

61

C

175

90

PG

170

55

PG

166

55

C

180

80

หมายเหตุ: กรุ ณาส่ งใบสมัครมาที่อีเมลล์ wacharin@buu.ac.th ด้วย เพื่อนาขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

