
 
 
 

 
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 นางสาว ปฏิมา พนูทรัพย ์     
9. รองผูอ้  านวยการ นางสาวภาวนีิ  สินสมุทร     
10. หวัหนา้หมวดวชิาพลานามยั  นางสุภาวดี  บุญญาภิสิทธ์ิโสภา   
11. ผูป้ระสานงานเม่ือแข่งขนัเป็นทีมเหยา้ นายสุภทัรชยั  นิรมิตรนุรักษ์  
      โทรศพัท0์2-7097868 มือถือ 097-1310007 โทรสาร   02-3880030 ต่อ 104  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"บางแสนคลาสสิก" คร้ังที ่31 
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวนัออก" 

 27 ก.ย.-26 ต.ค. 57  ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน จังหวดัชลบุรี 20130 
จัดโดย : คณะวทิยาลัยวทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลัยบูรพา 
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ท าเนียบทมีบาสเกตบอล 

 

 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  สีชุดแข่งขัน   เขียว-ขาว 

 
ผู้จัดการทมี      หัวหน้าโค้ช   ผู้ช่วยโค้ช  ผู้ช่วยโค้ช 
 
 
 
 
 
นางสาวปฏิมา พนูทรัพย ์   นายสุภทัรชยั  นิรมิตรนุรักษ ์                   นายดวง  คิดควร              นางสมจิตร์ นิรมิตรนุรักษ ์
 
 
 
 
 
 
4. ช่ือนายพีรพล                        5. ช่ือ…นายทศันาถ                6.. ช่ือ…นายธนภทัร…         7. ช่ือ…นายภาณุพงศ…์… 
นามสกลุ…พุทธพงษ…์.     นามสกลุ…ตูจิ้นดา  …              นามสกลุ…ชนะภยั………     นามสกลุ…จนัทร์จวนสุข.. 
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……62……ก.ก.           น ้ าหนกั….…185...ก.ก.            น ้ าหนกั……50……ก.ก. 
ส่วนสูง…..168…ซ.ม.           ส่วนสูง……176……ซ.ม.         ส่วนสูง……69……ซ.ม.       ส่วนสูง……165….ซ.ม. 
ชั้น……ม.5………….             ชั้น……ม.5  ………….         ชั้น………ม.6 ……….         ชั้น………ม.6…………. 
ว.ด.ป. เกิด4  มิ.ย.2540           ว.ด.ป. เกิด  10 ก.ย. 2540          ว.ด.ป. เกิด .5เมษายน2540.       ว.ด.ป. เกิด.6 มีนาคม 2540.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

"บางแสนคลาสสิก" คร้ังที ่31 
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวนัออก" 
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8. ช่ือ นายภาสวชิญ ์                 9. ช่ือ  นายอรรถวุฒิ                  10. ช่ือ   นายถิรวฒัน์   11. ช่ือ  นายเซ่ียวเฉิง   
นามสกลุ ไชยสรรกิจ นามสกลุวุฒิศาสตร ์             นามสกลุ   ลีลาศพิศาล         นามสกลุ   แซ่เหลียว 
ต าแหน่ง   G    F     C ต าแหน่ง   G     F     C     ต าแหน่ง   G      F      C      ต าแหน่ง   G     F     C 
น ้าหนกั……63……ก.ก.         น ้าหนกั……69……ก.ก.          น ้าหนกั……175..…ก.ก.       น ้าหนกั……87….…ก.ก. 
ส่วนสูง…175…..…ซ.ม.        ส่วนสูง……179...…ซ.ม.           ส่วนสูง…63………ซ.ม.       ส่วนสูง……193..…ซ.ม. 
ชั้น……ม.6………….            ชั้น………ม.5……….              ชั้น……ม.6………….          ชั้น………ม.4……………. 
ว.ด.ป. เกิด20  มิ.ย.  2539        ว.ด.ป. เกิด ..3 พ.ย.2540..     ว.ด.ป. เกิด16 ก.ค. 2539.       ว .ด.ป. เกิด29  เม.ย.  2539. 
 
 
 
 
 
 
12. ช่ือนายสิรภพ     13. ช่ือนายจิณณวตัร                 14.ช่ือ…นายรชพล……          15. ช่ือ…นายธนยั… 
นามสกลุ นนัทะเนตร นามสกลุ บุญสุข                        นามสกลุ…เจริญผล………      นามสกลุ…ด่านด ารงสิน….. 
ต าแหน่ง   G     F     C ต าแหน่ง   G     F     C    ต าแหน่ง   G     F     C        ต าแหน่ง   G     F    C 
น ้าหนกั……62..…ก.ก.         น ้าหนกั……60……ก.ก.         น ้าหนกั……48……ก.ก.          น ้าหนกั……91……ก.ก. 
ส่วนสูง……177..…ซ.ม.          ส่วนสูง……173..…ซ.ม.         ส่วนสูง……163..…ซ.ม.         ส่วนสูง……196….ซ.ม. 
ชั้น……ม.5………….             ชั้น……ม.6………….             ชั้น………ม.6……….              ชั้น………ม.5………. 
ว.ด.ป. เกิด 27  ธ.ค. 2540           ว.ด.ป. เกิด 12 ธ.ค. 2539    ว.ด.ป. เกิด 10ก.พ. 2540         ว.ด.ป. เกิด 23 ธ.ค. 2540 
 
 
 
 ลงช่ือ………………………………………..  ลงช่ือ…………………………………………. 
           (…นายสุภทัรชยั  นิรมิตรนุรักษ…์)               (……นางสาวปฏิมา  พนูทรัพย…์…) 
   หวัหนา้โคช้               ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

"บางแสนคลาสสิก" คร้ังที ่31 
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวนัออก" 
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ใบรายช่ือทีมและผูเ้ล่น 
ทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ผูจ้ดัการทีม        นางสาวปฏิมา  พนูทรัพย ์
ผูฝึ้กสอน           นายสุภทัรชยั  นิรมิตรนุรักษ ์
ผูช่้วยผูฝึ้กสอน  นายดวง  คิดควร 
ผูช่้วยผูฝึ้กสอน  นางสมจิตร์   นิรมิตรนุรักษ ์

 

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

หมายเลข ช่ือ-นามสกลุ                   ต าแหน่ง ส่วนสูง 
(ซม.) 

น า้หนัก 
(กก.) 

4 นายรชพล  เจริญผล ปีก 163 48 

5 นายถิรวฒัน ์ ลีลาศพิศาล การ์ด 175 63 

6 นายพีรพล  พุทธพงษ ์ การ์ด 50 168 

7 นายสิรภพ  นนัทะเนตร ปีก 62 177 

8 นายภาณุพงศ ์ จนัทร์จวนสุข ปีก 50 165 

9 นายทศันาถ ตูจิ้นดา การ์ด 58 174 
10 นายภาสวชิญ ์ ไชยสรรกิจ ปีก 63 175 

11 นายจิณณวตัร บุญสุข ปีก 60 173 

12 นายอรรถวฒิุ วฒิุศาสตร์ การ์ด 69 179 

13 นายธนยั  ด่านด ารงสิน เซ๊นเตอร์ 91 196 

14 นายธนภทัร  ชนะภยั ปีก 185 69 

15 นายเซ่ียวเฉิง  แซ่เหลียว เซ๊นเตอร์ 193 87 

"บางแสนคลาสสิก" คร้ังที ่31 
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      18 สิงหาคม 2557 
 
เร่ือง  ขอเชิญส่งทีมบาสเกตบอลเขา้ร่วมแข่งขนั 
เรียน  ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1) โครงการการจดัการแข่งขนัฯ 
  2) ใบสมคัร-ท าเนียบทีมบาสเกตบอล 
 
 ดว้ยฝ่ายจดัการแข่งขนับาสเกตบอล “บางแสนคลาสสิก” จะจดัการแข่งขนับาสเกตบอล 
 “บางแสนคลาสสิก” คร้ังท่ี 30 ข้ึนระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน 2557 – 26 ตุลาคม 2557 ณ โรงพลศึกษา 
มหาวทิยาลยับูรพา ดงัรายละเอียดของโครงการท่ีสามารถ download ไดจ้ากเวบไซค ์
http://basketball.buu.ac.th ในการน้ีฝ่ายจดัการแข่งขนัมีความยนิดีขอเชิญโรงเรียนของท่านส่งทีม
บาสเกตบอลชาย-หญิงเขา้ร่วมแข่งขนัดว้ยโดยหากประสงคจ์ะส่งทีมเขา้ร่วมแข่งขนั กรุณาแจ้งด้วย “ใบตอบ
รับเบือ้งต้น” ให้ทราบก่อนวันที ่1 กนัยายน 2557 ที ่รศ.ดร.ประทุม  ม่วงมี โทรสาร 038-764302 โทร 08-
18624699  ดร.วชัชริน ผดุงรัชดากจิ โทร. 0817622393 หรือ ดร.สมพร ส่งตระกูล โทร 08-9607-9084  หรือ 
e-mail: pratoom@buu.ac.th 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                                                    (รองศาสตราจารย ์ดร.ประทุม  ม่วงมี) 
                                                        รองอธิการบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
  ประธานจดัการแข่งขนัฯ 
 

 

“บางแสนคลาสสิก”  คร้ังท่ี 31 
“สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนในภาคตะวนัออก” 

27 ก.ย.57 – 26 ต.ค.57 ณ  โรงพลศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา  บางแสน  จังหวดัชลบุรี 20131 
จัดโดย : คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลยับูรพา 

http://staff.buu.ac.th/~pratoom   โทร. 0-1862-4699 โทรสาร. 0-3876-4302 



 

 
 
 
 
 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
ขอส่งทีมบาสเกตบอล   ชาย 18 ปี      หญิง 18 ปี   
เขา้ร่วมการแข่งขนับาสเกตบอล “บางแสนคลาสสิก” คร้ังท่ี 31 
โดยจะส่งเอกสารใบสมคัรมาใหฝ่้ายจดัการแข่งขนัก่อนวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 
 
      ลงช่ือ................................................ 
       (นางสาวปฏิมา  พนูทรัพย)์ 
                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
 
 
หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับเบ้ืองตน้น้ีไปทางโทรสารท่ี 038-764302 
  หรือ e-mail: pratoom@buu.ac.th หรือ wacharin@buu.ac.th 
 
 
 
 

บางแสนคลาสสิก 
BANGSAEN CLASSIC 

ใบตอบรับเบือ้งต้น 

“บางแสนคลาสสิก”  คร้ังท่ี 31 
“สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนในภาคตะวนัออก” 

27 ก.ย.57 – 26 ต.ค.57 ณ  โรงพลศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา  บางแสน  จังหวดัชลบุรี 2013 
จัดโดย : คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลยับูรพา 

http://staff.buu.ac.th/~pratoom   โทร. 0-1862-4699 โทรสาร. 0-3876-4302 


