
 
 
 

 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

 
1. ช่ือโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
2. สถานท่ีตั้งโรงเรียน 489 
   ต าบล    ปากน ้า              อ าเภอ เมือง 
   จงัหวดั  สมุทรปราการ   รหสัไปรษณีย ์10270 
3. โทรศพัท ์ 02-3880030-1 โทรสาร 02-3880030 ต่อ 104 
4. สีประจ าสถาบนั เขียว-ขาว 
5. ช่ือเล่น (นิคเนม) ของโรงเรียน (ถา้มี) 
6. จ  านวนครู-อาจารย ์ 120 คน 
7. จ  านวนนกัเรียน  2,700  คน 
8. ผูอ้  านวยการ นางสาวปฏิมา  พนูทรัพย ์     
9. รองผูอ้  านวยการ นางสาวภาวนีิ  สินสมุทร     
10. หวัหนา้หมวดวชิาพลานามยั  นางสุภาวดี  บุญญาภิสิทธ์ิโสภา   
11. ผูป้ระสานงานเม่ือแข่งขนัเป็นทีมเหยา้ นายสุภทัรชยั  นิรมิตรนุรักษ์  
      โทรศพัท0์2-7097868 มือถือ 097-1310007 โทรสาร   02-3880030 ต่อ 104  
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ท าเนียบทมีบาสเกตบอล 

 

 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  สีชุดแข่งขัน   เขียว-ด า 

 
     ผู้จัดการทมี               หัวหน้าโค้ช       ผู้ช่วยโค้ช       ผู้ช่วยโค้ช 
 
 
      
 
 
นางสาวปฏิมา  พนูทรัพย ์         นายสุภทัรชยั  นิรมิตรนุรักษ ์                นายดวง  คิดควร             นางสมจิตร์ นิรมิตรนุรักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ช่ือ.วชิราภรณ.์...                     5. ช่ือ.นางสาวภทัราภา       6.. ช่ือนางสาวสิริมา…                       7. ช่ือ.นางสาวชาลิสา 
นามสกลุ.บูรณะ….            นามสกุลตนัเจริญ  …              นามสกลุ…อู๋จนัทร์………          นามสกลุ…ชูแกว้….. 
ต าแหน่ง   G      F      C     ต  าแหน่ง   G     F     C       ต าแหน่ง   G     F     C            ต าแหน่ง   G     F     C 
น ้าหนกั……50……ก.ก.           น ้าหนกั……53……ก.ก.          น ้าหนกั …47……ก.ก.               น ้ าหนกั…53 …ก.ก. 
ส่วนสูง……157…..ซ.ม.           ส่วนสูง……159….ซ.ม.           ส่วนสูง……163…ซ.ม.                ส่วนสูง…160….ซ.ม. 
ชั้น……ม.3………….               ชั้น……ม.4  ………….            ชั้น………ม.4   ……….                    ชั้น…ม.4…….. 
ว.ด.ป. เกิด26พฤศจิกายน2542  ว.ด.ป. เกิด 16กนัยายน 2541      ว.ด.ป. เกิด.31กรกฎาคม2538       
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ว.ด.ป. เกิด 2 ตุลาคม 2541 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ช่ือนางสาวณฐัชยา      9. ช่ือ..นางสาวธณัยจิ์รา         10. ช่ือ…นางสาวขวญัจิรา…     11. ช่ือ…นางสาวลลิตา 
นามสกลุ ศรีคูณ        นามสกลุรัตนอุดมสิธ์ุ        นามสกลุ…เพียรไธสง……        นามสกลุบ ารุง 
ต าแหน่ง   G    F     C    ต าแหน่ง   G     F     C        ต าแหน่ง   G      F      C       ต าแหน่ง   G     F     C 
น ้าหนกั……52…ก.ก.              น ้ าหนกั…41………ก.ก.            น ้าหนกั……50……ก.ก.        น ้าหนกั……43……ก.ก. 
ส่วนสูง……158…ซ.ม.            ส่วนสูง……150..…ซ.ม.           ส่วนสูง……157…ซ.ม.                   ส่วนสูง……160....ซ.ม   
ชั้น……ม.5………….             ชั้น………ม.5……….               ชั้น……ม.4………….           ชั้น………ม.5…….. 
ว.ด.ป. เกิด12กมุภาพนัธ์2541       ว.ด.ป. เกิด 21มกราคม2541.    ว.ด.ป. เกิด28พฤศจิกายน2542 ว.ด.ป. เกิด.3กนัยายน2540 
 
 
 
 
 
 
 
12. ช่ือนางสาวกรันฑรัตน์    13. ช่ือเด็กหญิงนพจิรา           14.ช่ือ.นางสาวนนัธิญา……         15. ช่ือ..นางสาวพรอุมาวดี 
นามสกลุ   กนัทะจนัทร์   นามสกลุ เช้ือเกตุ...                     นามสกลุ…ลิขิตตระกลู……        นามสกลุ…ดว้งศาลา 
ต าแหน่ง   G     F     C   ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G     F     C            ต าแหน่ง   G     F    C 
น ้าหนกั……50……ก.ก.          น ้าหนกั……60.…ก.ก.            น ้าหนกั……43….…ก.ก.              น ้ าหนกั……48……ก.ก. 
ส่วนสูง……162……ซ.ม.        ส่วนสูง……156…ซ.ม.           ส่วนสูง……165..…ซ.ม.               ส่วนสูง……159..…ซ.ม. 
ชั้น……ม.5………….             ชั้น……ม.3………….             ชั้น………ม.4……….                   ชั้น………ม.4………. 
ว.ด.ป. เกิด24กรกฎาคม2540 ว.ด.ป. เกิด9พฤษภาคม2542    ว.ด.ป. เกิด30ตุลาคม2541             ว.ด.ป. เกิด4พฤษภาคม2542 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
           (…นายสุภทัรชยั  นิรมิตรนุรักษ…์)               (..นางสาวปฏิมา  พนูทรัพย.์.) 
            หวัหนา้โคช้                     ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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ใบรายช่ือทีมและผูเ้ล่น 

ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ผูจ้ดัการทีม        นางสาว 
ผูฝึ้กสอน           นายสุภทัรชยั  นิรมิตรนุรักษ ์
ผูช่้วยผูฝึ้กสอน  นายดวง  คิดควร 
ผูช่้วยผูฝึ้กสอน  นางสมจิตร์ นิรมิตรนุรักษ ์

 

หมายเหตุ: กรุณาส่งใบสมคัรมาท่ีอีเมลลw์acharin@buu.ac.th ดว้ย เพื่อน าข้ึนเวบ็ไซตต่์อ 

หมายเลข ช่ือ-นามสกลุ                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น า้หนัก 
(กก.) 

4 เดก็หญิงวชิราภรณ์ บูรณะ ปีก 55 155 

5 นางสาวชาลิสา  ชูแกว้ ปีก 53 160 

6 นางสาวสิริมา  อู๋จนัทร์ เซ็นเตอร์ 50 165 

7 นางสาวนนัธิญา ลิขิตตระกลู ปีก 43 165 

8 นางสาวณฐัชยา  ศรีคูณ การ์ด 52 158 

9 นางสาวธณัยจิ์รา  รัตนอุดมสินธ์ุ การ์ด 41 150 

  10 นางสาวภทัราภา ตนัเจริญ การ์ด 53 159 

11 นางสาวลลิตา  บ ารุง เซ็นเตอร์ 43 160 
12 นางสาวกรัณฑรัตน ์ กนัทจนัทร์ ปีก 50 162 

13 นางสาวนพจิรา   เช้ือเกตุ เซ็นเตอร์ 60 159 

14 นางสาวขวญัจิรา เพียงไธสง ปีก 50 157 

15 นางสาวพรอุมาวดี  ดว้งศาลา การ์ด 48 158 
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