รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา ๒๕๖๑
(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

คํานํา
รายงานการประเมิ น ตนเอง ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ โรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี ฉ บั บ นี้
จัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ระบุให
สถานศึ ก ษาจั ด ส ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให แ ก ห น ว ยงานต น สั งกั ด หรื อหน ว ยงานที่ กํ ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษาเปนประจําทุกปเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้
โรงเรียนกีฬาไดจัดทํามาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนกีฬาเพิ่มอีก ๑ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๔ ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบป
ที่ผานมาตอผูบริหาร หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ
และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป
ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองปการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้ คณะผูจัดทําหวัง
เปน อย างยิ่ งว าเอกสารรายงานฉบั บนี้ จะเป นประโยชน ตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป

วาที่รอยตรี
(ศักดิ์ชัย ธิตะจารี)
ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ข

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบุคลากร
ขอมูลนักเรียน
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลงานดานกีฬาของนักเรียน
รางวัลเกียรติยศ
ขอมูลการใชแหลงเรียนรู
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
ขอมูลความรวมมือดานกีฬา
ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะการประเมิน
สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา
สรุปผลการประเมินตนเอง
สวนที่ ๓ แนวทางการพัฒนา
การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาแตละมาตรฐาน
แผนพัฒนาเพื่อใหมีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นในปการศึกษาถัดไป
สวนที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินฯ
สวนที่ ๕ ภาคผนวก

หนา

๑
๓
๕
๖
๘
๙
๑๑๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๓
๑๔๘
๑๕๔
๑๖๑
๑๗๖
๑๗๗
๑๘๐
๑๘๔
๑๙๑

ค

บทสรุปผูบริหาร
ในปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา เปนโรงเรียน
ที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษเฉพาะทางด า นกี ฬ า
มี การดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
ที่สถาบันการพลศึกษากําหนดขึ้น โดยมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานที่ ๔
ความโดดเดนเฉพาะทางดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา จํานวนทั้งหมด ๔ มาตรฐาน ๒๖ ประเด็นพิจารณา
โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
มาตรฐานที่

ชื่อมาตรฐาน

๑
๒
๓

คุณภาพของผูเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา

๔

โดยภาพรวมของโรงเรียนกีฬา

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง


กําลัง
พัฒนา




ดีเลิศ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดทําการวิเคราะหจากผลการประเมินตนเอง พบวา มีประเด็นที่
ตองพัฒนาเรงดวนและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ดานคุณภาพของผูเรียน
๑) ควรสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความรูความสามารถ โดยใหจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ตางๆ กิจกรรมแขงทักษะของแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๒) ควรจัดกิจกรรมอบรมวิธีการออกกําลังกาย และรับประทานอาหารใหถูกตอง
ตามหลักโภชนาการ
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) ควรมีการชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจใหแกบุคลากรในการดําเนินงานตามภารกิจของ
โรงเรียนใหบรรลุเปาหมายและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๒) ควรจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาจัดสภาพแวดลอมและสถานที่ใหมีภมู ิทัศน
ที่สวยงามและเอื้อตอการเรียนรู
๓) ควรจัดโครงการ/กิจกรรม การอบรมสัมมนาใหแกบุคลากรของโรงเรียนเปนประจํา
อยางตอเนื่องทุกป เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ

ง
๔) ควรมีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ และการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑) ควรจัดใหมีการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ ที่มีความชัดเจน ตอเนื่อง
และควรดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินการอยางใกลชิด
๔. ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา
๑) โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมการแขงขันกีฬาอยางตอเนื่องและหลากหลาย
๒) ควรเพิ่มงบประมาณการแขงขันภายในประเทศมากขึ้นและเขียนแผนเพิ่ม
งบประมาณการแขงขันตางประเทศ เพื่อเสนอตอตนสังกัด
๓) ควรมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลครบทุกชนิดกีฬา
๔) ควรกําหนดอัตรากําลังในการบรรจุขาราชการ (ครูกีฬา) ใหครบทุกชนิดกีฬา

จ

๑

สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตั้งอยูเลขที่ ๒๒๒ หมูที่ ๑ ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี รหัสไปรษณีย ๒๐๐๐๐ เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
บุคลากร ประกอบดวย ๑) ผูบริหาร จํานวน ๔ คน ๒) ครู จํานวน ๓๗ คน ๓) บุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน ๓๕ คน โดยมีผูอํานวยการโรงเรียน คือ วาที่รอยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี และมีจํานวน
นักเรียนทั้งหมด ๓๘๐ คน
๑.๑ ประวัติโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรี หัวหนา
พรรคชาติไทย พรอมดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ทําการสํารวจพื้นที่วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดชลบุรีเพื่อดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๑
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/
๑๕๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ ประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
และเริ่มดําเนินการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๔๓ เปนตนไป จึงถือเอาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ของทุกป
เปนวันคลายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกโดยนายวิบูลย มณีฉาย ผูอํานวยการ
ศู น ย พ ลศึ ก ษาและกี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี อนุ ญ าตให ใ ช อ าคารของศู น ย พ ลศึ ก ษาและกี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี
เปนอาคารสํานักงานชั่วคราว และไดปรับปรุงชั้น ๓ ของอาคารเพื่อจัดเปนหอพักใหแกนักเรียน และชั้น ๑
เปนสํานักงานชั่วคราว พรอมบริเวณโดยรอบของอาคารศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดชลบุรี และไดรับ
ความร ว มมื อ และสนั บ สนุ น ให ก ารประสานงานด า นบุ ค ลากร อาคาร และสถานที่ จากนายวิ ชั ย
ศรี ต ะป ญ ญะ ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย พลศึ ก ษาจั ง หวั ด ชลบุ รี โดยนั ก เรี ย นเดิ น ทางไปเรีย นวิ ช าสามั ญ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกับโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
ตอมาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ กรมพลศึกษาไดมีคําสั่งที่ ๑๔๕๓/๒๕๔๒ แตงตั้งให
นายธนิต พันธุมะโอภาส อาจารย ๒ ระดับ ๗ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
โครงการจั ดตั้ งโรงเรี ย นกี ฬาจั งหวั ดชลบุรี และใหป ระสานงานขอความรว มมือกับ วิทยาลัย พลศึกษา
กรุงเทพ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี และโรงเรี ยนกีฬาจังหวั ด
นครศรีธรรมราช ดานบุคลากรในระยะแรก ซึ่งนับตั้งแตเริ่มจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีผูอํานวยการ
โรงเรียนมาแลว จํานวน ๓ ทาน ดังนี้
๑. นายธนิต พันธุมโอภาส
(พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ. ๒๕๔๗)
๒. นายปรีชา ศรีเขียวพงษ
(พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๕๖)
๓. วาที่รอยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปจจุบัน)

๒
โรงเรี ย นกี ฬ าจั งหวั ดชลบุ รี บ ริ ห ารราชการโดยว า ที่ ร อ ยตรี ศั ก ดิ์ ชั ย ธิ ต ะจารี ตั้ ง แต วั น ที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ และจัดการเรียนการสอนกีฬาเพื่อความเปนเลิศ จํานวน ๗ ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑา
เซปกตะกรอ ฟุตบอล ยกน้ําหนัก ยูโด บาสเกตบอล และฮอกกี้
๑.๒ ปรัชญา
สรางสรรคกีฬา พัฒนาสังคม
๑.๓ วิสัยทัศน
เป น สถานศึ ก ษาที่ ใ ช ห ลั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าพั ฒ นาผู เ รี ย นสู ความเป น เลิ ศ ด า นกี ฬ า
สงเสริมความสามารถดานวิชาการ และความมีน้ําใจนักกีฬา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม งานวิจัย และสืบสาน
ความเปนไทย ภายใตการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของชุมชนและสังคม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
และสากล
๑.๔ พันธกิจ
๑) พัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานใหไดมาตรฐาน และกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ
๒) นําหลักวิทยาศาสตรการกีฬามาประยุกตใชและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศดานกีฬา
เพื่อเขาสูการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ
๓) สรางสรรคนวัตกรรม งานวิจัยการพัฒนากีฬาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔) บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาแบบมีสวนรวมจากชุมชนและสังคม
๕) จัดกิจกรรมเสริมภาษากีฬาสูอาเซียนและสากล
๖) จัดสภาพแวดลอม อาคาร สถานที่ใหนาอยู ถูกสุขลักษณะและเอื้อตอการเรียนรู
๗) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
๘) สรางเสริมคุณธรรม ความสามัคคี และความมีน้ําใจนักกีฬา
๙) อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น
๑.๕ อัตลักษณของโรงเรียนกีฬา
เกงกีฬา รักษาวินัย ใฝเรียนรู คูคุณธรรม
๑.๖ เอกลักษณของโรงเรียนกีฬา
พัฒนาผูเรียนใหเปนนักกีฬาระดับชาติ นานาชาติ และมีน้ําใจนักกีฬา

๓
๒. ขอมูลบุคลากร
๒.๑ ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภท/ตําแหนง

จํานวน (คน)
ปริญญาเอก ปริญญาโท

๑. ผูบริหาร
๑.๑ ผูอํานวยการ
๑.๒ รองผูอํานวยการ
๑.๓ ผูชวยผูอํานวยการ
รวม
๒. ครู
๒.๑ ครูวิชาสามัญ
๒.๒ ครูวิชากีฬา
รวม
๓. บุคลากรสายสนับสนุน
๓.๑ พนักงานราชการ
๓.๒ ลูกจางประจํา
๓.๓ พนักงานจางเหมาฯ
๓.๔ อื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

รวม

๑
๑

๑
๒
๓

๑
๑

-

๑
๓
๑
๕

๑
๒
๓

๓
๓
๖

๑๐
๒๒
๓๒

-

๑๔
๒๗
๔๑

-

๑
๑
๒
๑๑

๑
๑๒
๑๓
๔๖

๑๔
๑๔
๑๔

๒
๑๔
๑๖
๗๕

๒.๒ ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวิทยฐานะ
ประเภท/ตําแหนง
๑. ผูบริหาร
๑.๑ ผูอํานวยการ
๑.๒ รองผูอํานวยการ
๑.๓ ผูชว ยผูอํานวยการ
รวม

ครูผูชวย
-

วิทยฐานะ
ครู คศ.๑ ครู คศ.๒
๑
๑

๑
๑

ครู คศ.๓ ครู คศ.๔
๑
๑
๑
๓

-

รวม
๑
๓
๑
๕

๔

ประเภท/ตําแหนง
๒. ครู
๒.๑ ครูวิชาสามัญ
๒.๒ ครูวิชากีฬา
รวม
๓. บุคลากรสายสนับสนุน
๓.๑ พนักงานราชการ
๓.๒ ลูกจางประจํา
๓.๓ พนักงานจางเหมาฯ
๓.๔ อื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ครูผูชวย

วิทยฐานะ
ครู คศ.๑ ครู คศ.๒

ครู คศ.๓ ครู คศ.๔

รวม

-

๒
๓
๕

๓
๑
๔

๒
๒

-

๕
๖
๑๑

-

๖

๕

๕

-

๑๖

๒.๓ ขอมูลครูจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมผูเรียน

จํานวน (คน)
ขาราชการ พนักงานจางเหมาฯ
๑
๓
๑
๓
๑
๓
๗
๑๖
๑
๒
๑๑
๒๗

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม
หมายเหตุ : ๑ ไมนับรวมผูบริหาร
๒ ครูวิชากีฬานับรวมในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

รวม
๑
๓
๔
๔
๒๓
๑
๒
๓๘

๕
๒.๔ ขอมูลครูวิชากีฬา จําแนกตามชนิดกีฬาที่เปดสอนทั้งหมดในโรงเรียน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชนิดกีฬา

ขาราชการ

กรีฑา
๑
เซปกตะกรอ
๑
ฟุตบอล
ยกน้ําหนัก
๒
ยูโด
๑
บาสเกตบอล
ฮอกกี้
รวม
๕
หมายเหตุ : ไมนับรวมผูบริหาร

จํานวน (คน)
ผูเชี่ยวชาญ
พนักงาน
จางเหมาฯ ในประเทศ ตางประเทศ
๑
๑
๕
๑
๒
๑
๔
๑
๑
๒
๒
๑๘
๓
๑

๓. ขอมูลนักเรียน
๓.๑ ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
ระดับชั้น

จํานวน (คน)

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปที่ ๑

๒๒

๓๗

๕๙

มัธยมศึกษาปที่ ๒

๒๕

๓๘

๖๓

มัธยมศึกษาปที่ ๓

๒๕

๓๘

๖๓

รวม

๗๒

๑๑๓

๑๘๕

มัธยมศึกษาปที่ ๔

๒๖

๓๗

๖๓

มัธยมศึกษาปที่ ๕

๓๐

๓๒

๖๒

มัธยมศึกษาปที่ ๖

๑๘

๓๒

๕๐

รวม

๗๔

๑๐๑

๑๗๕

รวมทั้งสิ้น

๑๔๖

๒๑๔

๓๖๐

รวม
๓
๗
๓
๗
๒
๒
๒
๒๖

๖
๔. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
๔.๑ ผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน (คน)

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
รวม
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
รวมทั้งสิ้น

๕๙
๖๓
๖๓
๑๘๕
๖๓
๖๒
๕๐
๑๗๕
๓๖๐

ไมผาน
(๐)
-

ผลการประเมิน
ผาน
ดี
(๑)
(๒)
๑๖
๙
๖
๓๑
๒๗
๒๙
๑๓
๖๙
๑๐๐

ดีเยี่ยม
(๓)
๔๓
๕๔
๕๗
๑๕๔
๓๖
๓๓
๓๗
๑๐๖
๒๖๐

๔.๒ ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา
ภาษาตางประเทศ

๒.๐
๒.๐
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๓.๕
๒.๕

การงานอาชีพฯ

๒.๕
๒.๕
๒.๕
๒.๐
๒.๐
๒.๕
๒.๐

ศิลปะ

๑.๕
๒.๕
๒.๕
๑.๐
๒.๐
๒.๕
๒.๐

สุขศึกษา
และพลศึกษา

๓.๕
๒.๐
๓.๕
๓.๐
๓.๐
๒.๕
๓.๐

สังคมศึกษาฯ

วิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียน

คณิตศาสตร

ระดับชั้น

ภาษาไทย

ระดับผลการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู

๔.๐
๓.๕
๔.๐
๔.๐
๔.๐
๓.๕
๔.๐

๓.๐
๓.๕
๔.๐
๓.๕
๔.๐
๔.๐
๔.๐

๓.๕
๓.๕
๓.๐
๓.๐
๓.๐
๓.๕
๓.๐

๒.๕
๒.๐
๒.๕
๑.๕
๒.๐
๒.๕
๒.๐

๓.๐๐ (ระดับดี)

๗
๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
(คน)

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม

๕๙
๖๓
๖๓
๖๓
๖๒
๕๐
๓๖๐

ไมผาน
(๐)
-

ผลการประเมิน
ผาน
ดี
(๑)
(๒)
๖
๒
๑
๑๔
๒๓

ดีเยี่ยม
(๓)
๕๓
๖๑
๖๒
๔๙
๖๒
๕๐
๓๓๗

ไมผาน
(๐)
๗
๒
๑๗
๗
๓
๘
๔๔

ผลการประเมิน
ผาน
ดี
(๑)
(๒)
๔
๕
๓
๑๑
๗
๕
๓๕
-

ดีเยี่ยม
(๓)
๔๘
๕๖
๔๓
๔๕
๕๒
๓๗
๒๘๑

๔.๔ ผลการประเมินสุขภาวะทางรางกาย
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
(คน)

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม

๕๙
๖๓
๖๓
๖๓
๖๒
๕๐
๓๖๐

๘
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๕.๑ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับ/วิชา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
ระดับ/วิชา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ภาษาไทย
๔๒.๔๘
ปานกลาง

ผลการทดสอบปการศึกษาที่ผานมา (๒๕๖๐)
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
๒๗.๓๐
๓๐.๕๔
พอใช
พอใช

คณิตศาสตร
๑๙.๘๗
พอใช

ภาษาไทย
๕๑.๗๓
ปานกลาง

ผลการทดสอบปการศึกษาปจจุบัน (๒๕๖๑)
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
๒๕.๐๖
๓๔.๕๕
พอใช
พอใช

คณิตศาสตร
๒๔.๑๙
พอใช

๕.๒ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ระดับ/วิชา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
ระดับ/วิชา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ภาษาไทย
๔๐.๔๑
ปานกลาง

ผลการทดสอบปการศึกษาที่ผานมา (๒๕๖๐)
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
๒๐.๑๙
๒๔.๒๙
๑๖.๐๓
พอใช
พอใช
พอใช

สังคมศึกษา
๒๙.๒๐
พอใช

ภาษาไทย
๔๐.๔๖
ปานกลาง

ผลการทดสอบปการศึกษาปจจุบัน (๒๕๖๑)
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
๒๒.๒๑
๒๗.๒๓
๒๑.๘๒
พอใช
พอใช
พอใช

สังคมศึกษา
๓๑.๙๐
พอใช

๙
๖. ผลงานดานกีฬาของนักเรียน
๖.๑ ระดับชาติ
ลําดับที่
๑.

ชื่อ – สกุล
นางสาววีรฉัตร สุวรรณโชติ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๕

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่ง ๘๐๐
เมตร
/

/

วิ่ง ๔๐๐
เมตร
วิ่ง ๔๐๐
เมตร

/

วิ่ง ๘๐๐
เมตร
/

วิ่ง ๑,๕๐๐
เมตร

๑๐
ลําดับที่

๒.

ชื่อ – สกุล

นายสากล

สิงหวิเศษ

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ชนิดกีฬา

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันกีฬาแหงชาติ
๑๘-๒๘ พ.ย.
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
๑๘-๒๘ พ.ย.
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
๒๕๖๑
การแขงขันกีฬานักเรียน
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
๒๘ ตุลาคม – ๒
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงาน
ทอง

ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ จังหวัด
นครสวรรค

ทองแดง
/
/

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ณ จังหวัด
นครสวรรค
ณ สนาม
ศุภชลาศัย
กรีฑาสถาน
แหงชาติ

เงิน
/

หมายเหตุ

วิ่ง ๔๐๐
เมตร
/

/

วิ่ง ๘๐๐
เมตร
วิ่ง ๔๐๐
เมตร
วิ่ง ๔๐๐
เมตร

วิ่ง ๒๐๐
เมตร
วิ่ง 200
เมตร

๑๑
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๓.

นางสาวจิรัชญา อินเต็ม

ม.๕

กรีฑา

๔.

เด็กหญิงชุติกาญจน แสง
ภักดี

ม.๒

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬานักเรียน
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครสวรรค
ณ จังหวัด
นครสวรรค

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่ง ๔๐๐
เมตร

/

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

/
/
/

พุงแหลน

๑๒
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๕.

เด็กหญิงณัฐธวรรณ คะเนเร็ว ม.๒

กรีฑา

๖.

เด็กชายธานินทร ทองทุม

กรีฑา

๗.

เด็กหญิงศุภจิรกาณฑ สระแกว

ม.๓

ม.๓

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬานักเรียน
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครสวรรค
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

ทองแดง
กระโดดสูง

/

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

/
/
/
/

หมายเหตุ

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่ง ๑๐๐
เมตร

๑๓
ลําดับที่

๘.

ชื่อ – สกุล

เด็กหญิงอริษา คําสุวรรณ

ระดับ
ชั้น

ม.๓

ชนิดกีฬา

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬานักเรียน
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครสวรรค
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่ง ๒๐๐
เมตร

/
/
/
/
/

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่ง ๔๐๐
เมตร

๑๔
ลําดับที่

๙.

๑๐.

ชื่อ – สกุล

เด็กชายนิติพนธ หมื่นเอ

เด็กชายธิเบต บุญชะตา

ระดับ
ชั้น

ม.๓

ม.๓

ชนิดกีฬา

กรีฑา

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ณ สนามศุภช
ลาศัยกรีฑาสถาน
แหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

/
/
/
/
/

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม
วิ่งผลัด x
๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร

๑๕
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๑.

นายณัฐพงษ ก่ําแกว

ม.๔

กรีฑา

๑๒.

นายปญญา ศรีมวง

ม.๔

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่งผลัด
ผสม

/
/
/
/
/

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่ง ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

๑๖
ลําดับที่
๑๓.

๑๔.

ชื่อ – สกุล
นางสาวนุสรา กอนวิมล

นายปณณวิชญ สาสมจิตต

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๔

กรีฑา

ม.๔

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงาน
ทอง

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง

/
/
/
/
/

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่ง ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม
วิ่ง ๘๐๐
เมตร

๑๗
ลําดับที่

๑๕.

ชื่อ – สกุล

นางสาวปรียาลักษณ แกวขํา

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ชนิดกีฬา

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

สถานที่แขงขัน
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

/
/
/
/
/

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร

๑๘
ลําดับที่

๑๖.

๑๗.

ชื่อ – สกุล

นางสาวสาวิกา ศรีหะไกร

นายนวพล ศรีบุรมย

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ม.๕

ชนิดกีฬา

กรีฑา

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงาน
ทอง

ณ สนามศุภช
ลาศัยกรีฑาสถาน
แหงชาติ
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

เงิน
/
/

/
/
/
/

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่งผลัด
ผสม
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม
วิ่งผลัด ๔x
๔๐๐
เมตร

๑๙
ลําดับที่

๑๘.

๑๙.

๒๐.

ชื่อ – สกุล

นายชัยมงคล ทรงพานุช

นายสุกฤษฎิ์ คลายกรูฎ

นางสาวปยนันท พานิชนอก

ระดับ
ชั้น

ม.๕

ม.๕

ม.๖

ชนิดกีฬา

กรีฑา

กรีฑา

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬานักเรียน
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครสวรรค

ผลงาน
ทอง

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่งผลัด
ผสม

/

กระโดดสูง

/

กระโดดสูง
/
/

/

วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม
วิ่ง ๑๐๐
เมตร

๒๐
ลําดับที่

๒๑.

ชื่อ – สกุล

นางสาวพิทฐิยาภรณ
พงษสวัสดิ์

ระดับ
ชั้น

ม.๖

ชนิดกีฬา

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ผลงาน
ทอง
/
/
/
/
/
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่ง ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม
วิ่งขามรั้ว
๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร

๒๑
ลําดับที่

๒๒.

ชื่อ – สกุล

นางสาวยิ่งเงิน เจริญศิริ

ระดับ
ชั้น

ม.๖

ชนิดกีฬา

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

/

ทองแดง
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

/

/

หมายเหตุ

/

วิ่ง ๑๐๐
เมตร

/

วิ่ง ๒๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร

๒๒
ลําดับที่

๒๓.

๒๔.

ชื่อ – สกุล

นางสาวโสรยา ดีมั่น

นายเมธากุล ใจเมธา

ระดับ
ชั้น

ม.๖

ม.๖

ชนิดกีฬา

กรีฑา

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่งผลัด
ผสม

/

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

/
/
/

วิ่ง ๑๐๐
เมตร

/

วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร

๒๓
ลําดับที่

๒๕.

๒๖.

ชื่อ – สกุล

นายสรศักดิ์ อุปชัย

นายณัฐพล เรียงทองบาท

ระดับ
ชั้น

ม.๖

ม.๖

ชนิดกีฬา

กรีฑา

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ผลงาน
ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่งผลัด
ผสม

/

วิ่ง ๔๐๐
เมตร

/

วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

/
/
/

วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

๒๔
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๒๗.

นายชนนันท โรจนวิภาต

ม.๖

กรีฑา

๒๘.

นายอนุวัฒน นภาโชติ

ม.๕

กรีฑา

๒๙.

นางสาวอุมาพร พูลทรัพย

ม.๖

กรีฑา

๓๐.

นายธีรภพ มีหนองใหญ

ม.๓

กรีฑา

๓๑.

นายณัฐพงษ ดอนทอง

ม.๔

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงาน
ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/
/

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

/
/

วิ่งขามรั้ว
๑๑๐
เมตร
พุงแหลน

วิ่ง ๓,๐๐๐
เมตร
วิ่ง ๕,๐๐๐
เมตร

๒๕
ลําดับที่
๓๒.

๓๓.

ชื่อ – สกุล
นายศิขรินทร สุวรรณา

นางสาวสุธาสินี บัวเบิก

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๓

กรีฑา

ม.๔

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

สถานที่แขงขัน
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง
/

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
พุงแหลน
พุงแหลน

/

/
/

วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๑๐๐
เมตร
วิ่งผลัด ๔
x ๔๐๐
เมตร
วิ่งผลัด
ผสม

๒๖
ลําดับที่
๓๔.

๓๕.

๓๖.

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงเขตฝน ผลสมบัติ

เด็กชายกิตติศักดิ์
กันตะโอภาส

เด็กชายณัฐพนธ กระจางศรี

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๓

กรีฑา

ม.๑

ม.๑

กรีฑา

กรีฑา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

สถานที่แขงขัน

ผลงาน
ทอง

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ขวางจักร
ขวางจักร
/

พุงแหลน
พุงแหลน

/

ขวางจักร

๒๗
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๓๗.

เด็กชายณัฐพงษ กระจางศรี

ม.๑

กรีฑา

๓๘.

เด็กชายพีระวัฒน ธิติเจริญคุณ ม.๑

กรีฑา

๓๙.

เด็กชายวีระพัฒน
ธิติเจริญคุณ

ม.๑

กรีฑา

๔๐.

เด็กชายชนินทร แสนเวียง

ม.๒

กรีฑา

๔๑.

เด็กชายถิรวัฒน จันทรมนตรี

ม.๑

กรีฑา

๔๒.

เด็กชายบุญยวัฒน อุตรักษ

ม.๓

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ

ผลงาน
ทอง

/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง

กระโดด
ไกล

๒๘
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๔๓.

เด็กหญิงพิยดา โลพาส

ม.๑

กรีฑา

๔๔.

เด็กหญิงชุติกาญจน แสงภักดี

ม.๒

กรีฑา

๔๕.

เด็กหญิงกานตดี สายแกว

ม.๑

กรีฑา

๔๖.

เด็กหญิงมนตพิชา
จันทรประเสริฐ

ม.๑

กรีฑา

๔๗.

เด็กหญิงนูรอัยนี
กลอมเสนาะ

ม.๑

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๘ ตุลาคม – ๒
พฤศจิกายน ๖๑
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

วิ่ง ๑๐๐
เมตร

๒๙
ลําดับที่
๔๘.

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงสรณสิริ นนททอง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๒

กรีฑา

๔๙.

เด็กหญิงภัทรประภา
ปาละมาณ

ม.๑

๕๐.

เด็กหญิงพิชญาภัค ทองลา

ม.๒

๕๑.

เด็กชายจักรพรรณ ทรงพานุช

ม.๒

๕๒.

เด็กหญิงยุพารัตน เหลาภู

ม.๒

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
กรีฑา
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
กรีฑา
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
กรีฑา
การแขงขันกีฬาระหวาง
๒๘ ตุลาคม – ๒
โรงเรียนสวนกลางของกรมพล พฤศจิกายน ๖๑
ศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ๒ – ๑๑ สิงหาคม
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
๒๕๖๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

สถานที่แขงขัน

ผลงาน
ทอง

ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ สนาม
ศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแหงชาติ
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
วิ่ง ๑,๕๐๐
เมตร

/

วิ่ง ๓,๐๐๐
เมตร
/

วิ่ง ๓,๐๐๐
เมตร

/

เดิน
๒,๐๐๐
เมตร
พุงแหลน

/
/

ทีมคู

๓๐
ลําดับที่

๕๓.

๕๔.

๕๕.

ชื่อ – สกุล

เด็กหญิงภาวรินทร
วงศหนองแวง

เด็กหญิงพิมพชนก แสงตา

เด็กหญิงยุพารัตน เอกรักษา

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมคู

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมคู

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด

๓๑
ลําดับที่
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญสง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
เด็กหญิงทิพยเกสรณ สอนเฟย ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
เด็กหญิงสุกัญญา ปะลาธิตัง ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
เด็กหญิงชมพู สังกาวิล
ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
เด็กหญิงอนัน แสนบุญมา ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
ดา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
เด็กหญิง
บุญราศรี
ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
ภควดี
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด

๓๒
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๖๒.

เด็กหญิงนตรปรียา โจมคํา

๖๓.

เด็กหญิงนริฌา ดีดวงพันธ

๖๔.

เด็กหญิงปณฑารีย ทานันตะ

๖๕.

เด็กชายกษิดินทร สุดชนะ

๖๖.

เด็กชายจักริติกรณ อัปมาโน

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๑ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๑ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๑ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๒ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมเดี่ยว

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด

/
/

ทีมชุด
ทีมเดี่ยว

๓๓
ลําดับที่

๖๗.

๖๘.

๖๙.

ชื่อ – สกุล

เด็กชายภัควัฒน เหลาพิสัย

เด็กชายวุฒิไกร ประทุม

เด็กชายเมฆา ปานทิม

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๑ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมเดี่ยว

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมเดี่ยว

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

/

ทีมชุด
ทีมเดี่ยว

/

ทีมชุด

๓๔
ลําดับที่

๗๐.

ชื่อ – สกุล

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทางาม

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๒ เซปกตะกรอ

๗๑.

เด็กชายธัญเทพ วาพิลัย

ม.๒ เซปกตะกรอ

๗๒.

เด็กชายเจตนิพัทธ
ผองสันเทียะ

ม.๒ เซปกตะกรอ

๗๓.

เด็กชายพีระพงษ จันทรเพชร

ม.๒ เซปกตะกรอ

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

ทีมชุด

/

ทีมชุด

/

ทีมคู

๓๕
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๗๔.

เด็กชายณัฐพล มงคลวงษ

ม.๒ เซปกตะกรอ

๗๕.

เด็กชายพงษภูวดล บุญสาง

ม.๓ เซปกตะกรอ

๗๖.

เด็กชายภูริพัฒน ตอนเงิน

ม.๑ เซปกตะกรอ

๗๗.

เด็กหญิงณัฐนิชา นุสเส

ม.๓ เซปกตะกรอ

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมเดี่ยว

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมคู

/

ทีมคู

๓๖
ลําดับที่

๗๘.

๗๙.

ชื่อ – สกุล

นางสาวนฤมล ภูสามารถ

เด็กหญิงสุกัญญา ปะลาธิตัง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ท๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมเดี่ยว

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด
/

/

/

ทีมเดี่ยว
ทีมชุด

ทีมชุด

๓๗
ลําดับที่

๘๐.

๘๑.

๘๒.

ชื่อ – สกุล

เด็กหญิงอรอุมา สูญไธสง

เด็กหญิงอนุสรา แชมแกว

นางสาวเจนจิรา ดางแกว

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

ทีมชุด

/

ทีมเดี่ยว

/

ทีมชุด
/

ทีมเดี่ยว

๓๘
ลําดับที่
๘๓.

ชื่อ – สกุล
นางสาวภัทรวดี เดชครอบ

๘๔.

นางสาวพรสวรรค ศรีแสวง

๘๕.

เด็กหญิงสุทธินี พรหนองแสน

๘๖.

เด็กหญิงศศินา ธรรมชาติ

๘๗.

เด็กหญิงหนูพิศ หอมกลาง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด
/

ทีมชุด

๓๙
ลําดับที่
๘๘.

๘๙.

๙๐.

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุกัญญา ภาวะรัตน

นายนาวิน มืนขุนทด

นายธีระนันท สีสวาง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด
/

/

ทีมคู
/

ทีมชุด
/

/

ทีมชุด

ทีมเดี่ยว
ทีมคู

๔๐
ลําดับที่

๙๑.

๙๒.

๙๓.

ชื่อ – สกุล

เด็กชายฤทธิพงษ ปะติเสนัง

นายพงศพันธ จันหัวเรือ

นายธนิก โอดเปย

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๓ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด

/

ทีมคู
/

ทีมชุด
/

/

ทีมเดี่ยว
ทีมชุด

/

ทีมเดี่ยว

๔๑
ลําดับที่

๙๔.

๙๕.

๙๖.

ชื่อ – สกุล

นายธนพงษ วรรณวิจิตร

นายพิทักษพงศ เบาไธสง

นายชนายุทธ สรางไธสง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๔ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด
/

/

ทีมเดี่ยว
ทีมชุด

/
/

ทีมเดี่ยว
ทีมชุด

/

ทีมเดี่ยว

๔๒
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๙๗.

นายอนุภาพ ขุมเพ็ชร

ม.๔ เซปกตะกรอ

๙๘.

นายพงศกร ยุติธรรม

ม.๔ เซปกตะกรอ

๙๙.

นายสิริพงษ พรมเมตตา

ม.๔ เซปกตะกรอ

๑๐๐.

เด็กชายชาคริต สัมพุทธ

ม.๓ เซปกตะกรอ

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด
/

ทีมเดี่ยว

๔๓
ลําดับที่
๑๐๑.

๑๐๒.

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริวรรณ งามทรง

นางสาวชุติพร ทุมโยมา

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมเดี่ยว

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด

/

ทีมเดี่ยว
/

/

ทีมชุด

ทีมชุด

๔๔
ลําดับที่
๑๐๓.

๑๐๔.

ชื่อ – สกุล
นางสาวอินทิรา นามฤทธิ์

นางสาวศรัญญา ทนทอง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมเดี่ยว

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด

/

ทีมเดี่ยว
/

/

ทีมชุด

ทีมชุด

๔๕
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๑๐๕.

นางสาวสุธิดา เสี่ยภัย

๑๐๖.

นางสาวกุสุมาวดี ชัยชาญ

๑๐๗.

นางสาวประกายแกว ศรีโพธิ์

๑๐๘.

นางสาวธิดารัตน พันธแตง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมคู

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด

/
/

ทีมชุด
ทีมชุด

๔๖
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๑๐๙.

นางสาววารุณี ปงใจ

๑๑๐.

นางสาวณัฐธิดา บุญมี

๑๑๑.

นางสาวฐิติยา ขันหลอ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชุด

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมคู

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด

/

ทีมชุด
/

/

ทีมชุด

ทีมชุด

๔๗
ลําดับที่
๑๑๒.

ชื่อ – สกุล
นางสาวกมลลักษณ
ราชสมจิตร

๑๑๓.

นายชาตรี ศรีเพ็ชร

๑๑๔.

นายชนินทร แกะขุดทด

๑๑๕.

นายชุติพนธ ศรีบานแฮด

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมชุด

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชุด
/

/

ทีมชุด

ทีมเดี่ยว
ทีมชุด

๔๘
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๑๑๖.

นางสาวกุสุมาวดี ชัยชาญ

๑๑๗.

นางสาวศิริวรรณ งามทรง

๑๑๘.

นายสุเทพ วงศยศ

๑๑๙.

นายธนภัทธ แพงยา

๑๒๐.

นายพีรเดช ปกคลุม

๑๒๑.

นายภาทิน ยมภักดี

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๖ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ม.๕ เซปกตะกรอ การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมชุด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมชุด

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง

๔๙
ลําดับที่
๑๒๒.

๑๒๓.

๑๒๔.

ชื่อ – สกุล
เด็กชายณฐภัทร พิมจุฬา

เด็กชายพูลทรัพย ภูคา

เด็กชายวรพงศ โพธิ์ศรี

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๑

ยูโด

ม.๑

ม.๒

ยูโด

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
รุนน้ําหนัก
ไมเกิน ๓๔
กก.
ทีมชาย
๓๔ กก.แต
ไมเกิน ๓๘
กก.
ทีมชาย
๓๘ กก.แต
ไมเกิน ๔๒
กก.
ทีมชาย

๕๐
ลําดับที่
๑๒๕.

ชื่อ – สกุล
เด็กชายปณิธาณ ชินกลาง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๒

ยูโด

๑๒๖.

เด็กชายปณิธิ พรานกุล

ม.๑

ยูโด

๑๒๗.

เด็กชายสิทธิชัย สองสวาง

ม.๒

ยูโด

๑๒๘.

เด็กชายอภิสิทธิ์ สีดี

ม.๒

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
๔๒ กก.แต
ไมเกิน ๔๖
กก.
ทีมชาย

/
/

๔๖ กก.แต
ไมเกิน ๕๐
กก.
๕๐ กก.แต
ไมเกิน ๕๕
กก.
๕๕ กก.แต
ไมเกิน ๖๐
กก.
ทีมชาย

๕๑
ลําดับที่
๑๒๙.

ชื่อ – สกุล
เด็กชายพลกฤต คลายกรูฎ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๑

ยูโด

๑๓๐.

เด็กชายศรัณย อํานวยพงษ

ม.๑

ยูโด

๑๓๑.

เด็กหญิงเสาวลักษณ นามวงศ

ม.๒

ยูโด

๑๓๒.

เด็กหญิงณัฐภัทสรณ ศรีสงา

ม.๒

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชาย

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๓๖ กก.แต
ไมเกิน ๔๐
กก.
ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง

เงิน

/
/

หมายเหตุ
ทองแดง
/
รุนน้ําหนัก
มากกวา
๖๖ กก.
ทีมชาย

๔๐ กก.แต
ไมเกิน ๔๔
กก.

๕๒
ลําดับที่
๑๓๓.

๑๓๔.

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงพชรดา บุญนํา

เด็กหญิงอรอุมา รักชาติ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๒

ยูโด

ม.๓

ยูโด

๑๓๕.

เด็กหญิงภัทรวรรณ พรมจาด ม.๒

ยูโด

๑๓๖.

เด็กหญิงญาณิศา อาษาคติ

ยูโด

ม.๓

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง

/

๔๔ กก.แต
ไมเกิน ๔๘
กก.
ทีมหญิง

/

๔๘ กก.แต
ไมเกิน ๕๒
กก.
ทีมหญิง

/

/
/

๕๒ กก.แต
ไมเกิน ๕๘
กก.
รุนน้ําหนัก
มากกวา
๖๖ กก.

๕๓
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๓๗.

เด็กหญิงปภานัน
ลักษณบัณฑิตย

ม.๑

ยูโด

๑๓๘.

เด็กหญิงจีรัชญพัฒน
ฉัตรทอง

ม.๑

ยูโด

๑๓๙.

นายวชิร กล่ําเถื่อน

ม.๓

ยูโด

๑๔๐.

นายอภิสิทธิ์ ภควัตมานพ

ม.๕

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมหญิง

๓๘ กก.แต
ไมเกิน ๔๒
กก.
ทีมชาย
๔๖ กก.แต
ไมเกิน ๕๐
กก.

๕๔
ลําดับที่

๑๔๑.

๑๔๒.

ชื่อ – สกุล

นายเสกสรรค อานเขียน

นายขันติภูมิ ศรีเมือง

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ม.๓

ชนิดกีฬา

ยูโด

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

รุนไมเกิน
๕๐กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

๕๐ กก.
แตไมเกิน
๕๕ กก.
รุนไมเกิน
๕๕กก.

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมชาย

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๕๕ กก.
แตไมเกิน
๖๐ กก.

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชาย

๕๕
ลําดับที่

๑๔๓.

ชื่อ – สกุล

นายสิทธิศักดิ์ กันทะวงศ

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ชนิดกีฬา

ยูโด

๑๔๔.

นายณัฐวุฒิ ครามบุญลือ

ม.๓

ยูโด

๑๔๕.

นายศักดิ์ชัย แกวจุลศรี

ม.๔

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชาย
๖๐ กก.แต
ไมเกิน ๖๖
กก.
ทีมชาย

/
/
/

๖๖ กก.แต
ไมเกิน ๗๓
กก.
มากกวา
๗๓ กก.
ทีมชาย

๕๖
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๔๖.

เด็กชายศุภรัตน กิ่งทอง

ม.๓

ยูโด

๑๔๗.

นางสาวอุมาภรณ แจมหทัย

ม.๕

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมชาย

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๓๘ กก.แต
ไมเกิน ๔๒
กก.
ทีมหญิง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
รุนไมเกิน
๖๖กก.

/

/

ทีมชาย

รุนไมเกิน
๔๒กก.

๕๗
ลําดับที่

๑๔๘.

๑๔๙.

ชื่อ – สกุล

นางสาวพิมพงาม งามลวน

นางสาวสุภาภรณ รุงเรือง

ระดับ
ชั้น

ม.๓

ม.๔

ชนิดกีฬา

ยูโด

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๔๖ กก.แต
ไมเกิน ๕๐
กก.

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมหญิง
๔๒ กก.แต
ไมเกิน ๔๖
กก.
ทีมหญิง

/

รุนไมเกิน
๔๘กก.

๕๘
ลําดับที่
๑๕๐.

ชื่อ – สกุล
นางสาวยศพร แสงศิริ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๔

ยูโด

๑๕๑.

นางสาวเตชินี สุระสีห

ม.๔

ยูโด

๑๕๒.

นางสาวมัณฑิรา บุญอเนก

ม.๔

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

รุนไมเกิน
๕๒กก.

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๕๕ กก.แต
ไมเกิน ๖๐
กก.
๖๐ กก.แต
ไมเกิน ๖๖
กก.

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
๕๐ กก.แต
ไมเกิน ๕๕
กก.
ทีมหญิง

๕๙
ลําดับที่

๑๕๓.

๑๕๔.

ชื่อ – สกุล

นางสาวจรัสศรี ผิวงาม

นายเจษฎากร สุกใส

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ม.๕

ชนิดกีฬา

ยูโด

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

มากกวา
๖๖ กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง
/

เงิน

ทองแดง
ทีมหญิง

/
/

หมายเหตุ

รุนไมเกิน
๗๐กก.
ทีมหญิง
รุนน้ําหนัก
ไมเกิน ๕๐
กก.

๖๐
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๕๕.

นายณัฐพล สุกใส

ม.๕

ยูโด

๑๕๖.

นายพงศสิทธิ์ นาคนิล

ม.๕

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

รุนไมเกิน
๖๐กก.

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมชาย

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชาย

/
/
/

๕๐ กก.แต
ไมเกิน ๕๕
กก.
๕๕ กก.แต
ไมเกิน ๖๐
กก.
ทีมชาย

๖๑
ลําดับที่
๑๕๗.

๑๕๘.

๑๕๙.

ชื่อ – สกุล
นายทิวัตถ ชัยยา

นายนันทวัฒน เนินทอง

นายรัฐนันท ควรสถาน

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๖

ยูโด

ม.๖

ม.๕

ยูโด

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง
/

เงิน

ทองแดง
๖๐ กก.แต
ไมเกิน ๖๖
กก.
ทีมชาย
๖๖ กก.แต
ไมเกิน ๗๓
กก.
รุนไมเกิน
๗๓กก.

/
/

หมายเหตุ

ทีมชาย
๗๓ กก.แต
ไมเกิน ๘๑
กก.

๖๒
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๖๐.

นายพงศธร เส็งหพันธุ

ม.๕

ยูโด

๑๖๑.

นายภูมินทร บุทธิจักร

ม.๕

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชาย

/

รุนไมเกิน
๘๑กก.
/

ทีมชาย
๙๐ กก.แต
ไมเกิน
๑๐๐ กก.
รุนน้ําหนัก
มากกวา
๑๐๐ กก.
ทีมชาย

๖๓
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๑๖๒.

นายจักริน

๑๖๓.

นางสาวภิภาพร ใสกามล

๑๖๔.

คงสุข

นางสาวจริณพร รักสัตย

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๕

ยูโด

ม.๖

ยูโด

ม.๕

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชาย
/

/
/

๔๒ กก.แต
ไมเกิน ๔๕
กก.
ทีมหญิง
รุนไมเกิน
๔๕กก.
๔๕ กก.แต
ไมเกิน ๔๘
กก.
ทีมหญิง

๖๔
ลําดับที่
๑๖๕.

๑๖๖.

ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณภัศศา ดิษพงษ

นางสาวกนกวรรณ เจริญ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๖

ยูโด

ม.๖

ยูโด

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

รุนไมเกิน
๕๗กก.

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมหญิง

ทอง

เงิน
/
/

/
/

หมายเหตุ
ทองแดง
๕๕ กก.แต
ไมเกิน ๖๐
กก.
ทีมหญิง
๕๗ กก.แต
ไมเกิน ๖๓
กก.
ทีมหญิง

๖๕
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน
ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง

๑๖๗.

เด็กหญิงกานตพิชชา บุญเรียน

ม.๑

ยูโด

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๖๘.

เด็กหญิงศุภากร ญาติพินิจ

ม.๑

ยูโด

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๖๙.

เด็กหญิงวรรัตน จิตอินทร

ม.๑

ยูโด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๑๗๐.

เด็กหญิงวิรัญญา
แกวนกสิกรรม

ม.๑

ยูโด

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๑๗๑.

เด็กหญิงณัฐพร สังคโห

ม.๓

ยูโด

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

ทาทุม
มาตรฐาน
หญิง JUNO-KATA
ทาทุม
มาตรฐาน
หญิง JUNO-KATA
ทีมหญิง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

/

รุน
มากกวา
๗๐กก.

๖๖
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๗๒.

นางสาวกัณฐิมา ทองศรี

ยูโด

๑๗๓.

เด็กหญิงทิฆัมพร ยาวะระ

ม.๑

ฟุตบอล

๑๗๔.

เด็กหญิงปวริษา หอมยามเย็น

ม.๓

ฟุตบอล

๑๗๕.

เด็กหญิงณัฐธิชา สาระกาล

ม.๒

ฟุตบอล

๑๗๖.

เด็กหญิงแอนนี่ แสนกลา

ม.๒

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
รุนไมเกิน
๖๓กก.

/

ทีมหญิง

๖๗
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๗๗.

เด็กหญิงธัญชนก จั่นศรี

ม.๒

ฟุตบอล

๑๗๘.

เด็กหญิงธนพร ชัยยิ่ง

ม.๒

ฟุตบอล

๑๗๙.

เด็กหญิงสุพรรษา เอมแบน

ม.๒

ฟุตบอล

๑๘๐.

เด็กหญิงอภิรดี รื่นกลิ่นจันทร

ม.๒

ฟุตบอล

๑๘๑.

เด็กหญิงภิญญาดา พัฒกอ

ม.๒

ฟุตบอล

๑๘๒.

เด็กหญิงนถพัดตรี ชาวสมุทร

ม.๒

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมหญิง

๖๘
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๘๓.

เด็กหญิงบุญยาพร คลายคลึง ม.๒

ฟุตบอล

๑๘๔.

เด็กหญิงจีรารัตน ปรังฤทธิ์

ม.๒

ฟุตบอล

๑๘๕.

เด็กหญิงชนัญชิดา รองมะรุด

ม.๑

ฟุตบอล

๑๘๖.

เด็กหญิงฤทัยทิพย
ปนความสุข

ม.๑

ฟุตบอล

๑๘๗.

เด็กหญิงกันติศา อินชํานาญ

ม.๑

ฟุตบอล

๑๘๘.

เด็กหญิงวิรดา บุญธรรม

ม.๑

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมหญิง

๖๙
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๑๘๙.

เด็กหญิงศรุตา เสารสุภาพ

ม.๓

ฟุตบอล

๑๙๐.

นางสาวชัชฎากานต แดวากม

ม.๔

ฟุตบอล

๑๙๑.

นางสาวธิดารัตน พวงชมพู

ม.๔

ฟุตบอล

๑๙๒.

เด็กหญิงจณิสตา จินันทุยา

ม.๓

ฟุตบอล

๑๙๓.

นางสาวอชิตยา บุญมี

ม.๔

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมหญิง

/

ทีมหญิง
/

ทีมหญิง

๗๐
ลําดับที่

๑๙๔.

๑๙๕.

๑๙๖.

ชื่อ – สกุล

นางสาวชัญญานุช เจียกขจร

นางสาวภัทรานิษฐ ดวงแกว

นางสาวกชพร นิลละออ

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ม.๔

ม.๔

ชนิดกีฬา

ฟุตบอล

ฟุตบอล

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

/

ทีมหญิง
/

/

ทีมหญิง
ทีมหญิง

/
/

ทีมหญิง

ทีมหญิง
ทีมหญิง

๗๑
ลําดับที่

๑๙๗.

ชื่อ – สกุล

นางสาวปลายฟา สุขเลิศ

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ชนิดกีฬา

ฟุตบอล

๑๙๘.

นางสาวสุพรรณิการ
ทรัพยรวยยิ่ง

ม.๔

ฟุตบอล

๑๙๙.

นางสาวธนกร พลคํา

ม.๕

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

/

ทีมหญิง
ทีมหญิง

/

/

ทีมหญิง

ทีมหญิง

๗๒
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๒๐๐.

นางสาวจิรสุตา ยําสัน

ม.๕

ฟุตบอล

๒๐๑.

นางสาวณัฐพร ผายไพศาล

ม.๔

ฟุตบอล

๒๐๒.

เด็กหญิงปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์

ม.๓

ฟุตบอล

๒๐๓.

เด็กหญิงสุชาวดี ชมแพง

ม.๓

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมหญิง

/
/

ทีมหญิง
ทีมหญิง

/

ทีมหญิง

๗๓
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๒๐๔.

เด็กหญิงกานตชุดา โพธิ์นา

ม.๓

ฟุตบอล

๒๐๕.

เด็กหญิงสวิตตา บุญวงค

ม.๓

ฟุตบอล

๒๐๖.

เด็กหญิงวนัสนันท อิ่มทิม

ม.๓

ฟุตบอล

๒๐๗.

เด็กหญิงณัฐนันท เนียรศิริ

ม.๓

ฟุตบอล

๒๐๘.

เด็กหญิงอุมาพร ศรหิรัญ

ม.๓

ฟุตบอล

๒๐๙.

นางสาวธิญาดา ดวงทอง

ม.๔

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทีมหญิง

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมหญิง

๗๔
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๒๑๐.

นางสาวนันทิญา ภาคพานิช

ม.๔

ฟุตบอล

๒๑๑.

นางสาวแกว ศรีจันทร

ม.๕

ฟุตบอล

๒๑๒.

นางสาวจุฑาทิพย ใจจรูญ

ม.๕

ฟุตบอล

๒๑๓.

นางสาวธิษณา อินทอง

ม.๕

ฟุตบอล

๒๑๔.

นางสาวเบญจรัตน แซโลว

ม.๕

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

ทีมหญิง

๗๕
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๒๑๕.

นางสาวจุฑามาศ สิงหประเสริฐ ม.๕

ฟุตบอล

๒๑๖.

นางสาวชิงดวง กลิ่นจุย

ม.๕

ฟุตบอล

๒๑๗.

นางสาวศิรประพา แจมศรี

ม.๕

ฟุตบอล

๒๑๘.

นางสาวเขสรา ชาวนา

ม.๖

ฟุตบอล

๒๑๙.

นางสาวโชติมณี ทองมงคล

ม.๖

ฟุตบอล

๒๒๐.

นางสาวธารทิพ พันเดช

ม.๖

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง

๗๖
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

๒๒๑.

นางสาวภานุมาศ นวลใส

ม.๖

ฟุตบอล

๒๒๒.

นางสาวปริยาภัทร กากแกว

ม.๖

ฟุตบอล

๒๒๓.

นางสาวภัคจิรา ต.เจริญสุขดี

ม.๖

ฟุตบอล

๒๒๔.

นางสาวรังสิมา ศรีประไหม

ม.๖

ฟุตบอล

๒๒๕.

นางสาววาลุกา ศรีสันต

ม.๖

ฟุตบอล

๒๒๖.

นางสาวศรุดา กอนฝาย

ม.๖

ฟุตบอล

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทีมหญิง

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง

๗๗
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา
ฟุตบอล

๒๒๗.

นางสาวศิริวิภา จันทะรักษ

ม.๖

๒๒๘.

นางสาวณัฐณิชา กาฬสินธุ

ม.๖

๒๒๙.

นางสาวสโรชา ผองฉาย

ม.๕

๒๓๐.

เด็กหญิงบุศยา ลาวรรณี

ม.๑

๒๓๑.

เด็กหญิงเขมิกา กําเนิดศรี

ม.๒

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ฟุตบอล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ฟุตบอล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ผลงาน
ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

ทีมหญิง

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมหญิง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทีมหญิง

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

รุน ๔๔
กก. J: ๕๗
กก.
รุน ๔๖
กก. S:๔๖
กก.
T: ๑๐๒
กก.

๗๘
ลําดับที่
๒๓๒.

๒๓๓.

๒๓๔.

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงจุฑาวรรณ รัตนวงกต

เด็กหญิงนฤมล วงษหาจักร

เด็กหญิงชลิดา เที่ยงดี

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๑

ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ม.๑

ม.๒

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผลงาน
ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
รุน ๔๘
กก.S:๕๔
กก
T: ๑๑๓
กก.

/
/

รุน ๔๘
กก. S:๕๐
กก.
J: ๖๑ กก.

/

T: ๑๑๑
กก.

/

/

รุน ๖๓
กก. S:๖๐
กก.

๗๙
ลําดับที่

๒๓๕.

๒๓๖.

ชื่อ – สกุล

เด็กหญิงสุมาลี ไวยุวัฒน

เด็กชายธวัชชัย บุญสระรัมย

ระดับ
ชั้น

ม.๒

ม.๑

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

T: ๑๔๐
กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

รุน +๖๓
กก. S:๖๐
กก.
J: ๘๕ กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
J: ๘๐ กก.

T: ๑๔๕
กก.
/

รุน ๔๗
กก. S:๖๒
กก.

๘๐
ลําดับที่

๒๓๗.

๒๓๘.

ชื่อ – สกุล

เด็กชายอาทิตย แซยาง

เด็กชายยุรนันท นกแกว

ระดับ
ชั้น

ม.๑

ม.๓

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง

เงิน
/
/

หมายเหตุ
ทองแดง
J: ๗๘ กก.
T: ๑๔๐
กก.
รุน ๕๖
กก. S:๖๓
กก.
J: ๘๐ กก.
T: ๑๔๓
กก.

/

รุน ๖๒
กก.S:๘๕
กก

๘๑
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

๒๓๙.

เด็กชายธีรเมธ คําลี

ม.๓

๒๔๐.

นางสาวอัจฉราภรณ เจือจันทร

ม.๕

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
J: ๑๐๘
กก.

/

T: ๑๙๓
กก.
/

รุน ๖๙
กก.J:
๑๐๒ กก.
รุน ๔๘
กก. S:๖๕
กก.
J: ๘๐ กก.
T: ๑๔๕
กก.

๘๒
ลําดับที่
๒๔๑.

๒๔๒.

ชื่อ – สกุล
นางสาวพรชิตา นิยมวงศ

เด็กหญิงสุธิตรา สิงหลอ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๕

ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ม.๓

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

T: ๑๕๐
กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

รุน ๕๘
กก. S:๗๗
กก.
J: ๙๓ กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
รุน ๕๓
กก. S:๖๕
กก.
J: ๘๕ กก.

T: ๑๗๐
กก.

๘๓
ลําดับที่
๒๔๓.

๒๔๔.

ชื่อ – สกุล
นางสาวปาริชาติ ทรงพิมพไทย

นางสาวศศิวิมล ยังวรรณ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๔

ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ม.๕

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

T: ๑๖๐
กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

รุน ๖๙
กก. S:๗๐
กก.
J: ๘๑ กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
รุน ๖๓
กก. S: ๗๐
กก.
J: ๙๐ กก.

T: ๑๕๑
กก.

๘๔
ลําดับที่
๒๔๕.

๒๔๖.

ชื่อ – สกุล
นางสาวสาวิกา ทองถิ่น

เด็กชายศรายุธ พินธะ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๔

ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

ม.๓

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

T: ๒๐๕
กก.

๑๘-๒๘ พ.ย.
๒๕๖๑
๑๘-๒๘ พ.ย.
๒๕๖๑
๑๘-๒๘ พ.ย.
๒๕๖๑
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

รุน๖๙ กก.
S:๙๐ กก.
J: ๑๒๒
กก.
T: ๒๑๒
กก.
รุน ๕๐
กก. S:๗๑
กก.

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
รุน +๖๙
กก. S:๙๐
กก.
J: ๑๑๕
กก.

/
/
/

๘๕
ลําดับที่

๒๔๗.

๒๔๘.

ชื่อ – สกุล

นายพสิษฐ แสงมา

นายกันตวิชญ กัลเกตุ

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ม.๕

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

T: ๒๒๕
กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

รุน ๖๙
กก. S:
๑๐๖ กก.

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/
J: ๘๖ กก.
/

T: ๑๕๗
กก.
รุน ๖๒
กก. S:
๑๐๐ กก.
J: ๑๒๕
กก.

๘๖
ลําดับที่

๒๔๙.

ชื่อ – สกุล

นายสิทธิพร บุตรสีนนท

ระดับ
ชั้น

ม.๕

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
เชียงราย

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
J: ๑๒๕
กก.
/

T: ๒๓๑
กก.
รุน ๗๗
กก. S:
๑๑๐ กก.
J: ๑๓๐
กก.
T: ๒๔๐
กก.

/

รุน ๖๓
กก. S:
๑๑๙ กก

๘๗
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

๒๕๐.

๒๕๑.

นายเจษฎาพร พันธแตง

เด็กชายสิทธิศักดิ์ บุรี

ม.๔

ม.๓

ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ จังหวัด
เชียงราย

/

T: ๒๕๒
กก.

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

รุน ๗๗
กก. J:
๑๒๖ กก.
T: ๒๒๑
กก.

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง

เงิน

/
/

หมายเหตุ
ทองแดง
/

J: ๑๓๓
กก.

รุน +๘๕
กก. S:
๑๐๕ กก.
J: ๑๓๒
กก.

๘๘
ลําดับที่

๒๕๒.

ชื่อ – สกุล

นางสาววิลาวัณย ลากอก

ระดับ
ชั้น

ม.๕

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
เชียงราย

/

ณ จังหวัด
เชียงราย

/

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
T: ๒๓๗
กก.
รุน ๕๓
กก. S:๗๕
กก.
J: ๙๐ กก.
T: ๑๖๕
กก.
รุน ๕๘
กก. S:๘๑
กก.
T: ๑๗๕
กก.

๘๙
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

๒๕๓.

นางสาวณัฐวิภา อรุณพาส

ม.๕

๒๕๔.

นางสาวสุจิตรา กอนเงิน

ม.๕

๒๕๕.

นางสาวธนพร กันธิยะ

ม.๖

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

T:

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

รุน ๗๕
กก. S:
กก.
J: กก.

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

รุน ๖๓
กก. S:
กก.
รุน ๖๙
กก. S:
กก.
J: กก.
กก.

๙๐
ลําดับที่

๒๕๖.

๒๕๗.

ชื่อ – สกุล

นายอภินันท แนนหนา

นายรัศมี ลือลาภ

ระดับ
ชั้น

ม.๕

ม.๖

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
T:

กก.

รุน ๕๖
กก. S:๙๑
กก.
J: ๑๐๕
กก.
T: ๑๙๖
กก.
รุน ๖๙
กก. S:๗๕
กก.
J: ๙๐ กก.

๙๑
ลําดับที่

๒๕๘.

๒๕๙.

ชื่อ – สกุล

นายวิทยา โคชา

นายศราวุธ แสงหิรัญ

ระดับ
ชั้น

ม.๖

ม.๕

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯเ กมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ทอง

เงิน
/

/
/

หมายเหตุ
ทองแดง
T: ๑๖๕
กก.
รุน ๖๙
กก. S: ๖๑
กก
J: ๗๑ กก.
T: ๑๓๒
กก.
รุน ๘๕
กก. S:
๑๒๐ กก.
J: ๑๕๐
กก.

๙๒
ลําดับที่

๒๖๐.

๒๖๑.
๒๖๒.

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
นายสุธินันท จันทรแจม
ม.๖ ยกน้ําหนัก การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑
“ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
เด็กชายประกายดาว แสนตา ม.๒ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
เด็กชายนิติพล อัตถะมณีเพชร ม.๒ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/

T: ๒๑๒
กก.

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๔ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๔ ป

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
T: ๒๗๐
กก.
รุน ๘๕
กก. S: ๙๖
กก.
J: ๑๑๖
กก.

๙๓
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๒๖๓.

เด็กชายชิติพัทธ พบความชอบ

๒๖๔.

เด็กชายพงศสฤษฏ อมรจันทร

๒๖๕.

เด็กชายแทนไท ธารานุวงศ

๒๖๖.

เด็กชายปยะพล สมสฤทธิ์

๒๖๗.

เด็กชายธนวัตร ชีวินสิริอํานวย

๒๖๘.

เด็กชายชนันธร นุสนทะลา

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๓ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๑ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๒ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๑ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๑ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๑ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๔ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๔ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๔ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๔ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๔ ป

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

รุนอายุ
๑๔ ป

๙๔
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๒๖๙.

เด็กชายจิอนัญ แซเจีย

๒๗๐.

นายจิรภัทร แซหลิ่ว

๒๗๑.

นายธนภัทร ถนอมทรัพย

๒๗๒.

นายฮาฟส เจ็ะมะ

๒๗๓.

นายกิจฏิ ศรพิชัย

๒๗๔.

เด็กชายธีรธวัช ประสาททอง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๒ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๕ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๔ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๔ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๔ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๓ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

ทอง

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
/

รุนอายุ
๑๔ ป

๙๕
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๒๗๕.

เด็กชายชัยณรงค คํามี

๒๗๖.

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยวุฒิ

๒๗๗.

เด็กชายธนกร องอาจณรงค

๒๗๘.

เด็กชายปวินท กันเกษ

๒๗๙.

เด็กชายธนภูมิ ธูปทอง

๒๘๐.

นายภาณุพงษ นิยมเดช

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๓ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๓ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๓ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๓ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๒ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๕ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๖ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๘ ป

ทอง
/

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
รุนอายุ
๑๖ ป

๙๖
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๒๘๑.

นายสิริพิเดช สายกระสุน

๒๘๒.

นายวิทยา โคชา

๒๘๓.

นายโชคชัย สุขหอม

๒๘๔.

นายคุณากร นิพรรัมย

๒๘๕.

นายวิกรานต สุรชัย

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๖ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๖ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๖ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๕ บาสเกตบอล บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๔ บาสเกตบอล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๘ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๘ ป

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

/

รุนอายุ
๑๘ ป

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

ทอง
/

เงิน

ทองแดง
รุนอายุ
๑๘ ป

/
/

หมายเหตุ

ทีมชาย
รุนอายุ
๑๖ ป

๙๗
ลําดับที่
๒๘๖.

๒๘๗.

๒๘๘.

ชื่อ – สกุล
นายวิรัช แซหลี่

นายสมชาย แซยาง

นายชาญชัย จันทรคนึง

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

ม.๔ บาสเกตบอล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๕ บาสเกตบอล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๕ บาสเกตบอล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดอางทอง

ผลงาน
ทอง

เงิน
/

/

ทองแดง
ทีมชาย
รุนอายุ
๑๘ ป

/
/

ทีมชาย
รุนอายุ
๑๘ ป

/
/

หมายเหตุ

ทีมชาย
รุนอายุ
๑๘ ป

๙๘
ลําดับที่
๒๘๙.

๒๙๐.

๒๙๑.

ชื่อ – สกุล
นายเฉลิมระวี บัวรุง

เด็กหญิงจันทรกานต พันชนัง

เด็กหญิงตรีเนตร จิรปติสัจจะ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

ม.๖ บาสเกตบอล การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
บาสเกตบอลนักเรียนสพฐโมโน แชมปเปยนคัพ ๒๐๑๘
คัดเลือกภาคกลาง
ม.๒
ฮอกกี้
การแขงขันกีฬานักเรียน
กลางแจง นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๑๕-๒๑ พ.ค.๖๑

ณ โรงเรียนกีฬา
อางทอง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

/

ม.๒

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค
ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก

/

ฮอกกี้
กลางแจง

รายการแขงขัน

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

ผลงาน
ทอง

เงิน
/

/

หมายเหตุ
ทองแดง
ทีมชาย
รุนอายุ
๑๘ ป

/

ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง

๙๙
ลําดับที่
๒๙๒.

๒๙๓.

๒๙๔.

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงสิริกร องอาจณรงค

เด็กหญิงอลิชา มาตรรักชาติ

เด็กหญิงฐิติกานต เทพารักษ

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๒

ฮอกกี้
กลางแจง

ม.๓

ม.๓

ฮอกกี้
กลางแจง

ฮอกกี้
กลางแจง

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

/

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค
ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก

/

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

ผลงาน
ทอง

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
ในรม

/

ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง

๑๐๐
ลําดับที่
๒๙๕.

๒๙๖.

๒๙๗.

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงจิรัชญา ตอดแกว

นางสาวสลิลทิพย เอมวัฒน

นางสาวรสสุคนธ สุทธิประภา

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๓

ฮอกกี้
กลางแจง

ม.๔

ม.๔

ฮอกกี้
กลางแจง

ฮอกกี้
กลางแจง

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

/

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑

ผลงาน
ทอง

ณ จังหวัด
เชียงราย

เงิน
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
ในรม

/

ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
ในรม

/

ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
ในรม
ทีมหญิง

๑๐๑
ลําดับที่

๒๙๘.

๒๙๙.

๓๐๐.

ชื่อ – สกุล

นางสาววริดา พันชนัง

นางสาวปริณดา การะภาค

นางสาวสุวภัทร กอนทอง

ระดับ
ชั้น

ม.๔

ม.๔

ม.๕

ชนิดกีฬา

ฮอกกี้
กลางแจง

ฮอกกี้
กลางแจง

ฮอกกี้
กลางแจง

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

ทอง
ณ สนามโรงเรียน /
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

เงิน

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

หมายเหตุ
ทองแดง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง

๑๐๒
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

๓๐๑.

๓๐๒.

นางสาวปริยกร จอมจันทร

นางสาวณัฐวิภา อรุณพาส

ม.๕

ม.๕

ฮอกกี้
กลางแจง

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
เชียงราย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

ผลงาน
ทอง

ณ จังหวัด
นครสวรรค
ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

/
/

ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก

เงิน
/

/

หมายเหตุ
ทองแดง
ฮอกกี้
ในรม
ทีมหญิง
ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
ในรม
ทีมหญิง
ฮอกกี้
ในรม

๑๐๓
ลําดับที่
๓๐๓.

ชื่อ – สกุล
นางสาวพิมพมาดา เมตตา

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๕

ฮอกกี้
กลางแจง

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๓๐๔.

นางสาวมนสิชา อยูชนะชล

ม.๖

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

ณ จังหวัด
เชียงราย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒
๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

ผลงาน
ทอง

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

/

ทองแดง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
ในรมทีม
หญิง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
ในรมทีม
หญิง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก

เงิน
/

หมายเหตุ

๑๐๔
ลําดับที่
๓๐๕.

ชื่อ – สกุล
นางสาวกุลจิรา อินปา

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

ม.๖

ฮอกกี้
กลางแจง

๓๐๖.

นางสาวเจนจิรา อินปา

ม.๖

ฮอกกี้
กลางแจง

๓๐๗.

นางสาวณภาภัช สุขนอก

ม.๖

ฮอกกี้
กลางแจง

๓๐๘.

นางสาวณัฐชยา คะเนเร็ว

ม.๕

ฮอกกี้
กลางแจง

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

สถานที่แขงขัน

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”
การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
นครสวรรค

การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐
“นครสวรรคศึกษาเกมส”

ผลงาน
ทอง

๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
นครสวรรค

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒๒-๓๐ ม.ค. ๖๒

ณ จังหวัด
เชียงราย
ณ จังหวัด
นครสวรรค

เงิน
/

/

หมายเหตุ
ทองแดง
ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง

/

ฮอกกี้
กลางแจง

/
/

ฮอกกี้
สนาม
ทีมหญิง
ฮอกกี้
กลางแจง

๑๐๕
ลําดับที่

๓๐๙.

ชื่อ – สกุล

นางสาวพิมพกานต ภักดีงาม

ระดับ
ชั้น

ม.๓

ชนิดกีฬา

ฮอกกี้
กลางแจง

รายการแขงขัน
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
๓๑๐.

นางสาวปานประดับ เรือนงาม

ม.๔

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๓๑๑.

เด็กหญิงเกสรินทร คําพล

ม.๒

ฮอกกี้
กลางแจง

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๑๘-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๑
๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑
๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

ทอง
ณ สนามโรงเรียน /
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
เชียงราย

เงิน

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ จังหวัด
เชียงราย

/

ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ สนามโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
นครนายก

/
/

หมายเหตุ
ทองแดง
ฮอกกี้
ในรม

/

ฮอกกี้
ในรม
ทีมหญิง
ฮอกกี้
ในรม

/

ฮอกกี้
ในรมทีม
หญิง
ฮอกกี้
ในรม
ฮอกกี้
กลางแจง

๑๐๖
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

ชนิดกีฬา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป ที่
แขงขัน

๓๑๒.

นางสาวมานิตา บุญประเสริฐ ม.๓

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

๓๑๓.

เด็กหญิงปพิชญา โอบูเนเกะ

ม.๒

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

๓๑๔.

นางสาวศันสนีย ดีสุทธิรักษ

ม.๓

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

๓๑๕.

เด็กหญิงณัฐญาภรณ
เขียวตืออินทร

ม.๒

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

๓๑๖.

นางสาวสุภาวรรณ ตาริก

ม.๔

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

๓๑๗.

นางสาวศรุตา ปทุมโรจน

ม๕

ฮอกกี้
กลางแจง

การแขงขันฮอกกี้ พีทีที
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงาน

ทอง
ณ สนามโรงเรียน /
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ สนามโรงเรียน /
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ สนามโรงเรียน /
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ สนามโรงเรียน /
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ สนามโรงเรียน /
กีฬาจังหวัด
นครนายก
ณ สนามโรงเรียน /
กีฬาจังหวัด
นครนายก

เงิน

หมายเหตุ
ทองแดง
ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
กลางแจง
ฮอกกี้
ในรม
ฮอกกี้
ในรม
ฮอกกี้
ในรม

๑๐๗
๖.๒ ระดับนานาชาติ
ลําดับ
ที่
๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวยลลดา ขําวอน

ระดับ
ชั้น
ม.๖

กีฬา

รายการแขงขัน

ยกน้ําหนัก เก็บตัวฝกซอมนักกีฬาทีมชาติ
ยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศ
แหงเอเชีย

๒.

นายธนู ดีวงค

ม.๔

ยกน้ําหนัก เก็บตัวฝกซอมนักกีฬาทีมชาติ
ยกน้ําหนัก ยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศ
แหงเอเชีย

๓.

นางสาวทิพยวรา จรถวิล

ม.๓

ยกน้ําหนัก ยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศ
แหงเอเชีย
ยกน้ําหนัก

Test Event - Road to ๑๘
Asian Games

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
๑๕ ธ.ค.๖๐๑๕ มี.ค.๖๑
๒๐-๓๐ เม.ย.๖๑
๑๕ ธ.ค๖๐๑๕ มี.ค.๖๑
๒๐-๓๐ เม.ย.๖๑
๒๐-๓๐ เม.ย.๖๑

๑๑-๑๔ ก.พ.๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงานการแขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง

ณ เมือง
Urgench,
Uzbekistan
ณ เมือง
Urgench,
Uzbekistan
ณ เมือง
Urgench,
Uzbekistan
ณ กรุง Jakarta
Indonesia

หมายเหตุ

นน. ๗๕ กก.
นน. ๗๗-๘๕
กก.
นน. ๗๗ กก.

/
/

/

/

นน. ๖๓ กก.

นน. ๖๙ กก.

๑๐๘
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

นิยมวงศ

ระดับ
ชั้น
ม.๔

๔.

นางสาวพรชิตา

ม.๔

๕.

นางสาวเปรมหทัย ชัยภาสชมพู

ม.๔

๖.

นางสาวสุรจนา

คําเบา

ม.๖

๗.

นางสาวนัฐธาวรินทร วันดี

ม.๔

กีฬา

รายการแขงขัน

ยกน้ําหนัก SATRIA REMAJA
INTERNATIONAL OPEN
WEIGHTLIFTING
CHAMPIONSHIPS
การแขงขันกีฬา youth
olympic Buenosires
games ๒๐๑๘
ยกน้ําหนัก Test Event - Road to ๑๘
Asian Games
ยกน้ําหนัก SATRIA REMAJA
INTERNATIONAL OPEN
WEIGHTLIFTING
CHAMPIONSHIPS
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ยกน้ําหนัก กีฬาเอเชียนเกมส ๒๐๑๘
กรีฑา

Cross Country นักเรียน
ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
๓๑ ก.ค.๑ ส.ค.๖๑

สถานที่แขงขัน

๖-๑๘ ต.ค.๖๑

ณ ประเทศอาร
เจนตินา

๑๑-๑๔ ก.พ.๖๑

ณ กรุง Jakarta
Indonesia
ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย

๓๑ ก.ค.-๑ ส.ค.
๖๑

๑๘ ส.ค.-๒ ก.ย.
๖๑
๒-๖ ธ.ค.ต๖๐

ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย

ณ จาการตา
อินโดนีเซีย
ณ เขตบริหาร
พิเศษฮองกง

ผลงานการแขงขัน
หมายเหตุ
ทอง เงิน ทองแดง
/
นน.๖๓ กก.

/

รุนน้ําหนัก
๖๓ กก.
นน. ๕๓ กก.

/

นน.๕๘ กก.

/

นน.๕๓ กก.
วิ่ง ๓,๐๐๐
เมตร

๑๐๙
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๘. นางสาววีรฉัตร สุวรรณโชติ

๙.

๑๐.

นายชัยมงคล ทรงพานุช

นายสากล สิงหวิเศษ

ระดับ
ชั้น
ม.๕

ม.๕

ม.๔

กีฬา

รายการแขงขัน

กรีฑา

กรีฑายุวชนชิงชนะเลิศ
แหงอาเซียน

กรีฑา

กรีฑา

Taiwan Athletics open
๒๐๑๘
กรีฑายุวชนชิงชนะเลิศ
แหงเอเชีย ครั้งที่ ๘
การแขงขันอาเซี่ยนสกูลเกมส
ครั้งที่ ๑๐
กรีฑายุวชนชิงชนะเลิศ
แหงอาเซียน
การแขงขันกีฬากรีฑายุวชน
แหงชาติไตหวัน ประจําป
๒๕๖๒
กรีฑายุวชนชิงชนะเลิศ
แหงอาเซียน

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
๓-๔ เ.ม.ย.๖๑
๒๕-๒๖พ.ค.๖๑
๗-๑๐ มิ.ย. ๖๑

สถานที่แขงขัน
ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
ณ ประเทศ
ไตหวัน

๑๙-๒๗ ก.ค.๖๑
๓-๔ เ.ม.ย.๖๑
๒๑-๒๕ เมษายน
๒๕๖๒
๓-๔ เม.ย.๖๑

ผลงานการแขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง
/
/

/
ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
ณ เมืองเกาสง
ประเทศไตหวัน
ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต

/

หมายเหตุ
วิ่งผลัด๔x
๔๐๐ ม.
วิ่งผลัด๔x
๔๐๐ ม.
วิ่งผลัด๔x
๔๐๐ ม.
วิ่งผลัด๔x
๔๐๐ ม.
กระโดดสูง

วิ่ง ๒๐๐
เมตร

๑๑๐
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

กีฬา

๑๑.

นายศิขรินทร สุวรรณา

ม.๓

กรีฑา

๑๒.

นายกันตินันท คุมพงศ

ม.๖

กรีฑา

รายการแขงขัน
การแขงขัน๑๔ th SEA
Youth Athletics
Championship ๒๐๑๙
การแขงขัน ๓rd Asian
Youth Athletics ๒๐๑๙
การแขงขัน๑๔ th SEA
Youth Athletics
Championship ๒๐๑๙
เอเชียนยูธพาราเกมส ๒๐๑๗
ครั้งที่ ๓

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
๒-๓ มี.ค. ๖๒

สถานที่แขงขัน

๑๕-๑๗ มีนาคม
๒๕๖๒
๒-๓ มี.ค.๖๒

ณ เมืองฮองกง

๑ ต.ค.๑๕ ธ.ค.๖๐

ณ ประเทศ
ฟลิปปนส

ณ ประเทศ
ฟลิปปนส

เมืองดูไบ
ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรสต
(เก็บตัวฝกซอม)
สรุปผลการแขงขันกีฬา Asian ๖-๑๓ ตุลาคม ๖๑ ณ กรุงจารกาตา
Para Games
ประเทศ
อินโดนีเซีย
การแขงขันการแขงขันกีฬา ๖-๑๓ ตุลาคม ๖๑ ณ กรุงจารกาตา
Asian Para Games
ประเทศ
อินโดนีเซีย

ผลงานการแขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง
/

/

หมายเหตุ
วิ่งผลัด๔x
๔๐๐ ม.

พุงแหลน

/

วิ่ง ๑๐๐ ม.
วิ่ง ๒๐๐ ม.
กระโดดไกล
วิ่ง ๑๐๐ ม.
วิ่ง ๒๐๐ ม.
กระโดดไกล

๑๑๑
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

กีฬา

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬา Sharjah
๒๐๑๙ IWAS WORLD
GAMES
th

การแขงขันกีฬา ๑๑ Fazza
Championship World
Para Athletics Grand
Prix-Dubai ๒๐๑๙
๑๓.

นางสาวสุวภัทร กอนทอง

ม.๕

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
๑๒-๑๗ ก.พ. ๖๒

๒๔-๒๗
กุมภาพันธ ๖๒

สถานที่แขงขัน
ณ เมืองซารจา
ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรสต

ผลงานการแขงขัน
หมายเหตุ
ทอง เงิน ทองแดง
/
วิ่ง ๑๐๐ ม.
/

ณ Dubai

ฮอกกี้หญิง ฮอกกี้ Men's and Women's ๒๕-๒๙ เม.ย.๖๑ ณ สนามกีฬา
Asian YOG Qualifier ๒๐๑๘
เฉลิมพระเกียรติฯ
(คลอง ๖)
จ.ปทุมธานี
กีฬาเอเชียนเกมส ๒๐๑๘
๑๘ ส.ค.ณ จาการตา
๒ ก.ย.๖๑
อินโดนีเซีย

/

/
/

กระโดดไกล
กระโดดสูง
วิ่ง ๑๐๐ ม.

กระโดดไกล
กระโดดสูง

ทีมหญิง

๑๑๒
ลําดับ
ที่
๑๔.

ชื่อ – สกุล

นางสาวเจนจิรา อินปา

ระดับ
ชั้น
ม.๕
ม.๖

๑๕.

นางสาวปริยกร จอมจันทร

ม.๕

๑๖.

นางสาวจิรัชญา ตอดแกว

ม.๓

กีฬา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป
สถานที่แขงขัน
ผลงานการแขงขัน
ที่แขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง
ฮอกกี้หญิง ฮอกกี้Hockey Series Open ๒๑มิ.ย.-๒ก.ค.๖๑ ณ สาธารณรัฐ
๒๐๑๘
สิงคโปร
ฮอกกี้หญิง ฮอกกี้ Men's and Women's ๒๕-๒๙ เม.ย.๖๑ ณ สนามกีฬา
Asian YOG Qualifier ๒๐๑๘
เฉลิมพระเกียรติฯ
(คลอง ๖)
จ.ปทุมธานี
กีฬาเอเชียนเกมส ๒๐๑๘
๑๘ ส.ค.-๒ ก.ย.
ณ จาการตา
๖๑
อินโดนีเซีย
ฮอกกี้Hockey Series Open ๒๑มิ.ย.-๒ก.ค.๖๑ ณ สาธารณรัฐ
๒๐๑๘
สิงคโปร
ฮอกกี้หญิง ฮอกกี้ Men's and Women's ๒๕-๒๙ เม.ย.๖๑ ณ สนามกีฬา
Asian YOG Qualifier ๒๐๑๘
เฉลิมพระเกียรติฯ
(คลอง ๖)
จ.ปทุมธานี
ฮอกกี้หญิง ฮอกกี้ Men's and Women's ๒๕-๒๙ เม.ย.๖๑ ณ สนามกีฬา
Asian YOG Qualifier ๒๐๑๘
เฉลิมพระเกียรติฯ
(คลอง ๖)
จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ
ทีมหญิง
ทีมหญิง

ทีมหญิง
ทีมหญิง
ทีมหญิง

ทีมหญิง

๑๑๓
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑๗. นางสาวพิมพมาดา เมตตา

ระดับ
ชั้น
ม.๕

๑๘.

นางสาวกุลจิรา อินปา

ม.๖

๑๙.

นางสาวมนสิชา อยูชนะชล

ม.๖

๒๐.

นางสาวจณิสตา จินันทุยา

ม.๓

กีฬา

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป
สถานที่แขงขัน
ผลงานการแขงขัน
ที่แขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง
ฮอกกี้หญิง ฮอกกี้ Men's and Women's ๒๕-๒๙ เม.ย.๖๑ ณ สนามกีฬา
Asian YOG Qualifier ๒๐๑๘
เฉลิมพระเกียรติฯ
(คลอง ๖) จ.
ปทุมธานี
ฮอกกี้หญิง ฮอกกี้ Men's and Women's ๒๕-๒๙ เม.ย.๖๑ ณ สนามกีฬา
Asian YOG Qualifier ๒๐๑๘
เฉลิมพระเกียรติฯ
(คลอง ๖) จ.
ปทุมธานี
ฮอกกี้หญิง ฮอกกี้ Men's and Women's ๒๕-๒๙ เม.ย.๖๑ ณ สนามกีฬา
Asian YOG Qualifier ๒๐๑๘
เฉลิมพระเกียรติฯ
(คลอง ๖) จ.
ปทุมธานี
ฟุตบอล ฟุตบอลหญิงชิงแชมปอาเซียน ๑-๑๔ พ.ค.๖๑
ณ ประเทศ
/
หญิง
อินโดนีเซีย
ฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน
๑๕-๒๓ ก.ย.๖๑
๑๖ ปชิงแชมปเอเชีย
รอบคัดเลือก

หมายเหตุ
ทีมหญิง

ทีมหญิง

ทีมหญิง

ทีมหญิง
ทีมหญิง
U ๑๖

๑๑๔
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๒๑. นางสาวณัฐนันท เนียรศิริ

ระดับ
ชั้น
ม.๓

๒๒.

ม.๓

๒๓.

นางสาวสวิตตา บุญวงค

นางสาวสุชาวดี ชมแพง

ม.๓

กีฬา
ฟุตบอล
หญิง
ฟุตบอล
หญิง

ฟุตบอล
หญิง

๒๔.

นางสาวจุฑามาศ สิงหประเสริฐ

ม.๖

ฟุตบอล
หญิง

๒๕.

นางสาวศิริวิภา จันทะรักษ

ม.๖

ฟุตบอล
หญิง

รายการแขงขัน

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
ฟุตบอลหญิงชิงแชมปอาเซียน ๑-๑๔ พ.ค.๖๑
ฟุตบอลหญิงชิงแชมปอาเซียน ๑-๑๔ พ.ค.๖๑
ฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน
๑๖ ปชิงแชมปเอเชีย รอบ
คัดเลือก
ฟุตบอลหญิงชิงแชมปอาเซียน

๑๕-๒๓ ก.ย.๖๑

ฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน
๑๖ ปชิงแชมปเอเชีย
รอบคัดเลือก
ฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย
๒๐๑๙ เตรียมทีมฟุตบอล
หญิงทีมชาติไทย U๑๙ ป
ฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย
๒๐๑๙ เตรียมทีมฟุตบอล
หญิงทีมชาติไทย U๑๙ ป

๑๕-๒๓ ก.ย.๖๑

๑-๑๔ พ.ค.๖๑

สถานที่แขงขัน
ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย

ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย

ผลงานการแขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง
/
/

หมายเหตุ
ทีมหญิง
ทีมหญิง
ทีมหญิง
U ๑๖

/

ทีมหญิง
ทีมหญิง
U ๑๖

๑๘ ส.ค.-๓๐ ต.ค.
๖๑

ทีมหญิง
U ๑๙

๑๘ ส.ค.-๓๐ ต.ค.
๖๑

ทีมหญิง
U ๑๙

๑๑๕
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับ
ชั้น

กีฬา
ฟุตบอล
หญิง

๒๖.

นางสาวณัฐนิชา กาฬสินธุ

ม.๖

ฟุตบอล
หญิง

๒๗.

นางสาวธนกร พลคํา

ม.๕

ฟุตบอล
หญิง

รายการแขงขัน
การแขงขันกีฬา JENESYS
๒๐๑๘ Japan-ASEAN
Youth Sports Exchange
Programme (Women's
Football)
ฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย
๒๐๑๙ เตรียมทีมฟุตบอล
หญิงทีมชาติไทย U๑๙ ป
ฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย
๒๐๑๙ เตรียมทีมฟุตบอล
หญิงทีมชาติไทย U๑๙ ป
การแขงขันกีฬา JENESYS
๒๐๑๘ Japan-ASEAN
Youth Sports Exchange
Programme (Women's
Football)

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
๒๘ ก.พ. – ๗
มี.ค. ๖๒

สถานที่แขงขัน
Japan

ผลงานการแขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง

หมายเหตุ

๑๘ ส.ค.-๓๐ ต.ค.
๖๑

ทีมหญิง
U ๑๙

๑๘ ส.ค.-๓๐ ต.ค.
๖๑

ทีมหญิง
U ๑๙

๒๘ ก.พ. – ๗
มี.ค. ๖๒

Japan

๑๑๖
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๒๘. เด็กหญิงปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์

ระดับ
ชั้น
ม.๓

กีฬา

๒๙.

เด็กหญิงอุมาพร ศรหิรัญ

ม.๓

ฟุตบอล
หญิง

๓๐.

เด็กหญิงกานตชุดา โพธิ์นา

ม.๓

ฟุตบอล
หญิง

๓๑.

เด็กหญิงปวริษา หอมยามเย็น

ม.๓

ฟุตบอล
หญิง

๓๒.

นางสาวกชพร นิลละออ

ม.๔

ฟุตบอล
หญิง

ฟุตบอล
หญิง

รายการแขงขัน
ฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน
๑๖ ปชิงแชมปเอเชีย รอบ
คัดเลือก
ฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน
๑๖ ปชิงแชมปเอเชีย รอบ
คัดเลือก
ฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน
๑๖ ปชิงแชมปเอเชีย รอบ
คัดเลือก
ฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน
๑๖ ปชิงแชมปเอเชีย รอบ
คัดเลือก
การแขงขันBangkok Girls
Football Cup ๒๐๑๘ รุน
อายุไมเกิน ๑๖ ปหญิง ณ
สนามกีฬากลางจังหวัด
นนทบุรี

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
๑๕-๒๓ ก.ย.๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงานการแขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง
/

หมายเหตุ
ทีมหญิง
U ๑๖

๑๕-๒๓ ก.ย.๖๑

/

ทีมหญิง
U ๑๖

๑๕-๒๓ ก.ย.๖๑

/

ทีมหญิง
U ๑๖

๑๕-๒๓ ก.ย.๖๑

/

ทีมหญิง
U ๑๖

๑-๕ ต.ค.๖๑

/

ทีมหญิง
U ๑๖ ป

๑๑๗
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๓๓. นางสาวธิญาดา ดวงทอง

ระดับ
ชั้น
ม.๔

กีฬา

๓๔.

นายศักดิ์ชัย แกวจุลศรี

ม.๔

ยูโด

๓๕.

นายจักริน คงสุข

ม.๕

ยูโด

๓๖.

นางสาวอุมาภรณ แจมหทัย

ม.๕

ยูโด

ฟุตบอล
หญิง

รายการแขงขัน
การแขงขันBangkok Girls
Football Cup ๒๐๑๘
รุนอายุไมเกิน ๑๖ ปหญิง
ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
นนทบุรี
ยูธโอลิมปกเกมส ครั้งที่ ๓
ณ อารเจนตา
ยูธโอลิมปกเกมส ครั้งที่ ๓
ณ อารเจนตา
ยูธโอลิมปกเกมส ครั้งที่ ๓
ณ อารเจนตา

วัน/เดือน/ป
ที่แขงขัน
๑-๕ ต.ค.๖๑

๑๗ เม.ย.๒๙ มิ.ย.๖๑
๑๗ เม.ย.๒๙ มิ.ย.๖๑
๑๗ เม.ย.๒๙ มิ.ย.๖๑

สถานที่แขงขัน

ผลงานการแขงขัน
ทอง เงิน ทองแดง
/

หมายเหตุ
ทีมหญิง
U ๑๖ ป

รุนน้ําหนัก
๖๖ กก.
รุนน้ําหนัก
๔๕ กก.

๑๑๘
๗. รางวัลเกียรติยศ
๗.๑ รางวัลที่โรงเรียนไดรับ
ลําดับที่
ชื่อรางวัล
๑.
รางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิง และชาย ชนะเลิศไดแก "โรงเรียนกีฬาชลบุรี เอ" ทําได๑,๑๘๒
คะแนน การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักนานาชาติ ชิงถวยพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑ ชิงถวย
พระราชทาน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒
ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.
รางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิงชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ ๕๙๗ คะแนน
การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักนานาชาติ ชิงถวยพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑ ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒
ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓.
รางวัลคะแนนรวมระดับทีมยุวชนชายชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ ๕๘๕ คะแนน
การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักนานาชาติ ชิงถวยพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑ ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒
ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ป ที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

๑-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑

สมาคมกีฬายกน้ําหนัก
สมัครเลนแหงประเทศไทย
และจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑

สมาคมกีฬายกน้ําหนัก
สมัครเลนแหงประเทศไทย
และจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑

สมาคมกีฬายกน้ําหนัก
สมัครเลนแหงประเทศไทย
และจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑๙
ลําดับที่
ชื่อรางวัล
๔.
รางวัลคะแนนรวมระดับทีมยุวชนชายอันดับ ๓ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี บี ๕๔๑ คะแนน
การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักนานาชาติ ชิงถวยพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒
ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕.
ถวยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาเซปกตะกรอชาย
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
๖.
ถวยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาเซปกตะกรอหญิง
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
๗.
ถวยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬายูโดชาย
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
๘.
ถวยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬายูโดหญิง
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
๙.
ถวยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬายกน้ําหนักชาย
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
๑๐. ถวยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬายกน้ําหนักหญิง
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”

วัน เดือน ป ที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

๑-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑

สมาคมกีฬายกน้ําหนัก
สมัครเลนแหงประเทศไทย
และจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

๑๒๐
๗.๒ รางวัลที่บุคลากรไดรับ
ลําดับที่
๑.

ชื่อ – สกุล
นางสาวสิริวรรณ วงศสวัสดิ์

๒.

นางสาวชอทิพย อินทรโพธิสม

๓.

ดร.ทวีศักดิ์ ปนคํามูล

รางวัลที่ไดรับ
ผูฝกสอนยอดเยี่ยมกีฬาฮอกกี้ทีมหญิง การแขงขันกีฬา
ฮอกกี้กรมพลศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬาฮอกกี้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา (คลอง ๖)
จ.ปทุมธานี
รางวัลผูฝกสอนดีเดน กีฬาฮอกกี้ประเภทกลางแจง
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓๕
"บุรีรัมยเกมส" ณ จังหวัดบุรีรัมย
ผูฝกสอนเซปกตะกรอยอดเยี่ยมทีมหญิง การแขงขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯเกมส” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูฝกสอนกีฬายูโดยอดเยี่ยมทีมชาย การแขงขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯเกมส” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลผูฝกสอนกีฬายูโดยอดเยี่ยม การแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓๕ "บุรีรัมยเกมส"
ณ จังหวัดบุรีรัมย

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
๗-๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
กรมพลศึกษา

๑๐ - ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒

การกีฬาแหงประเทศไทย
และจังหวัดบุรีรัมย

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๑๐ - ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒

การกีฬาแหงประเทศไทย
และจังหวัดบุรีรัมย

๑๒๑

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๔.

นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน

๕.

วาที่ร.ต.อรัญญา บัวทองใส

๖.

นางสาวศิริพร คําเจริญ

๗.

นายไพศาล หรรษาวงศ

รางวัลที่ไดรับ
ผูฝกสอนกีฬายูโดยอดเยี่ยมทีมหญิง การแขงขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯเกมส” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูฝกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิงรุนอายุ ๑๖ ปหญิง การแขงขัน
กีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯเกมส” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูฝกสอนกีฬายกน้ําหนักยอดเยี่ยมทีมหญิงรุนอายุ ๑๘ ป
หญิง การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ที่ ๒๑ “ทุงสง-นครศรีฯเกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูฝกสอนยอดเยี่ยมยุวชนทีมชาย การแขงขัน EGAT
ยกน้ําหนักนานาชาติ ชิงถวยพระราชทาน ประจําป
๒๕๖๑ ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงยิมเนเซียม
เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สถาบันการพลศึกษา

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๑-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑

สมาคมกีฬายกน้ําหนัก
สมัครเลนแหงประเทศไทย
และจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒๒

ลําดับที่

๘.

ชื่อ – สกุล

นายสุริยา ดัชถุยาวัตร

รางวัลที่ไดรับ
ผูฝกสอนกีฬายกน้ําหนักยอดเยี่ยมทีมชายรุนอายุ ๑๖ ป
ชาย การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯเกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูฝกสอนยอดเยี่ยมยุวชนทีมหญิง การแขงขัน EGAT
ยกน้ําหนักนานาชาติ ชิงถวยพระราชทาน ประจําป
๒๕๖๑ ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒
ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูฝกสอนกีฬายกน้ําหนักยอดเยี่ยมทีมหญิงรุนอายุ ๑๔ ป
หญิง การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ที่ ๒๑ “ทุงสง-นครศรีฯเกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สถาบันการพลศึกษา

๑-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑

สมาคมกีฬายกน้ําหนัก
สมัครเลนแหงประเทศไทย
และจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๑๒๓

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๙.

นายอิทธิพัทธ ศรบุญทอง

๑๐.

นางวัลวิภา เจริญวงศ

รางวัลที่ไดรับ
ผูฝกสอนกีฬายกน้ําหนักยอดเยี่ยมทีมหญิง การแขงขัน
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
ณ จังหวัดเชียงราย
ผูฝกสอนกีฬาบาสเกตบอลยอดเยี่ยมทีมชาย การแขงขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค
ศึกษาเกมส” จังหวัดนครสวรรค
บุคลากรดีเดนสถาบันการพลศึกษา
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
การกีฬาแหงประเทศไทย
และจังหวัดเชียงราย

๒๒ –๓๐ มกราคม ๖๒

กรมพลศึกษา
และจังหวัดนครสวรรค

๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

สถาบันการพลศึกษา

๑๒๔
๗.๓ รางวัลที่นักเรียนไดรับ
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๑.

นางสาวสุจิตรา กอนเงิน

๒.

เด็กหญิงจิรัชญา ตอดแกว

รางวัลที่ไดรับ
นักกีฬายกน้ําหนักยอดเยี่ยมยุวชนหญิง รุน ๗๕ กก.
การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักนานาชาติ ชิงถวย
พระราชทาน ประจําป ๒๕๖๑ ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ ครั้งที่ ๑
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒
ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไดรับรางวัลผูเลนยอดเยี่ยม การแขงขันกีฬาฮอกกี้
กรมพลศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา
ฮอกกี้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา (คลอง ๖)
จ.ปทุมธานี
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทฮอกกี้ในรมทีมหญิง
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓๕
"บุรีรัมยเกมส” ณ จังหวัดบุรีรัมย

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
๑-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สมาคมกีฬายกน้ําหนัก
สมัครเลนแหงประเทศไทย
และจังหวัดนครศรีธรรมราช

๗-๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑

กรมพลศึกษา

๑๐ - ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒

การกีฬาแหงประเทศไทย
และจังหวัดบุรีรัมย

๑๒๕

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๓.

นางสาวนฤมล ภูสามารถ

๔.

เด็กชายปณิธาน ชินกลาง

๕.

เด็กหญิงเสาวลักษณ นามวงศ

๖.

นายเสกสรร อานเขียน

รางวัลที่ไดรับ
นักกีฬาเซปกตะกรอยอดเยี่ยมหญิงรุนอายุไมเกิน ๑๖ ป
หญิง การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักกีฬายูโดยอดเยี่ยมชายรุนอายุไมเกิน ๑๔ ปชาย
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักกีฬายูโดยอดเยี่ยมหญิงรุนอายุไมเกิน ๑๔ ปหญิง
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักกีฬายูโดยอดเยี่ยมชายรุนอายุไมเกิน ๑๖ ปชาย
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สถาบันการพลศึกษา

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๑๒๖
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๗.

นางสาวมัณฑิรา บุญอเนก

๘.

นายนันทวัฒน เนินทอง

๙.

นางสาวกชพร นิลลออ

๑๐.

นางสาวธิญาดา ดวงทอง

๑๑.

นางสาวณภาภัช สุขนอก

รางวัลที่ไดรับ
นักกีฬายูโดยอดเยี่ยมหญิงรุนอายุไมเกิน ๑๖ ปหญิง
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักกีฬายูโดยอดเยี่ยมชายรุนอายุไมเกิน ๑๘ ปชาย
การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสงนครศรีฯ เกมส”
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลกองหลังยอดเยี่ยม การแขงขันBangkok Girls
Football Cup ๒๐๑๘ รุนอายุไมเกิน ๑๖ ปหญิง
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม การแขงขันBangkok Girls
Football Cup ๒๐๑๘ รุนอายุไมเกิน ๑๖ ปหญิง
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
นักกีฬาฮอกกี้หญิงยอดเยี่ยมทีมหญิง
การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส”
ณ จังหวัดเชียงราย

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สถาบันการพลศึกษา

๒ – ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

สถาบันการพลศึกษา

๑ – ๕ ตุลาคม
๒๕๖๑

จังหวัดนนทบุรี

๑ – ๕ ตุลาคม
๒๕๖๑

จังหวัดนนทบุรี

๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

การกีฬาแหงประเทศไทย
และจังหวัดเชียงราย

๑๒๗
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

๑๒.

นายบุญยวัฒน อุตรักษ

๑๓.

นางสาวมนสิชา อยูชนะชล

รางวัลที่ไดรับ
นักกีฬาดีเดน อันดับที่ ๒ รุนอายุ ๑๕ ป ชายการแขงขัน
“กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก เยาวชนยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๑”
ณ สนามกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร (ชากังราว)
จังหวัดกําแพงเพชร
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทฮอกกี้กลางแจงทีมหญิง
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓๕ "บุรีรัมยเกมส"
ณ จังหวัดบุรีรัมย

วัน เดือน ป
ที่ไดรับ
๑๘-๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สมาคมกรีฑาแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ
และจังหวัดกําแพงเพชร

๑๐ - ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๒

การกีฬาแหงประเทศไทย
และจังหวัดบุรีรัมย

๑๒๘
๘. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน
ลําดับที่

ชื่อแหลงเรียนรู

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
หองสมุด
หองปฏิบัติการทางภาษา
ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา

ประเภทแหลงเรียนรู
ภายใน ภายนอก






จํานวนครั้งที่ใช
ตอปการศึกษา
๑๖,๑๒๙
๑,๗๙๐
๑๗,๑๘๕
๑,๕๖๐
๗,๑๖๕

๙. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๙.๑ ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใชขอมูลของนักเรียนที่
จบการศึกษาในปการศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จํานวน (คน)

นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

คิดเปน
รอยละ

๕๐

๑๐๐

สําเร็จ
ศึกษาตอ
ประ
การศึกษา
ในระดับ รอยละ กอบ รอยละ อื่นๆ
(คน)
ที่สูงขึ้น
อาชีพ
๕๐

๕๐

๑๐๐

๐

๐

รอยละ

-

หมาย
เหตุ

-

หมายเหตุ รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาและสถานศึกษาที่นักเรียนเขาศึกษาตอแสดงไวในภาคผนวก
๑๐. ขอมูลความรวมมือดานการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ลําดับ และทํากิจกรรมรวมกัน
ชื่อหนวยงาน
ที่
ที่ทําความรวมมือ
จํานวน
มี
ไมมี
(แหง)
-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ทํา
ความรวมมือ

วัน เวลา
ที่ทําความ
รวมมือ

-

-

หมาย
เหตุ

๑๒๙
๑๑. ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในปการศึกษาที่ผานมา
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพนักเรียน

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

๑. ควรจัดการสอนซอม
เสริมและจัดทําแบบเรียน
สําเร็จรูป สําหรับผูเรียน
ที่เขารวมการแขงขัน
หรือเก็บตัวฝกซอม
๒. ผูเรียนควรไดออกไป
ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก
โรงเรียนใหครบทุกกลุม
สาระการเรียนรู
๓. ควรจัดทําสื่อใหมีความ
หลากหลายและใหครบ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
๔. ควรเปดใหบริการ
หองสมุดและ
หองปฏิบัติการตาง ๆ
นอกเวลาราชการเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมให
ผูเรียนไดศึกษาคนควา
๕. ควรสนับสนุนใหผูเรียน
ไดมีโอกาสเขารวมการ
แนะแนวทางการศึกษาตอ
หรือการประกอบอาชีพ
ที่หนวยงานอื่นจัด

โรงเรียนไดดําเนินการ
จัดสอนซอมเสริมใหแก
นักเรียนที่ไมไดเขาชั้นเรียน
เนื่องจากเขารวมการ
แขงขันหรือเจ็บปวย
-

โรงเรียนไดเปดใหบริการ
หองคอมพิวเตอรนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ
โรงเรียนเปดโอกาสให
หนวยงานการศึกษาเขามา
แนะแนวในโรงเรียน

๑๓๐
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

๑. ควรจัดทําแผน
ยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕

โรงเรียนดําเนินการ
จัดทําแผนการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕ เปนที่เรียบรอยแลว
-

๒. ควรจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรที่ครอบคลุม
บุคลากรทุกฝายเปนประจํา
ทุกปงบประมาณ
อยางตอเนื่อง
๓. ควรจัดทําแผนการจัด
สภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่เอือ้ ตอ
การจัดการเรียนรู
๔. ควรใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝายประเมินความ
พึงพอใจตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอ
๕. ควรจัดแผนการนิเทศ
งานตามโครงสราง
การบริหารงาน
๖. ควรจัดทํารายงาน
การประชุมประจําเดือน

-

-

-

๑๓๑
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

๑. ควรนําผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมา
เปรียบเทียบ เพื่อวางแผน
สูการพัฒนาผูเรียนตอไป
๒. ควรใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการวิเคราะหตนเอง
และกําหนดกิจกรรม
ที่สอดคลองกับความสนใจ
และความถนัด
๑. ควรกําหนดเปาหมาย
รายมาตรฐานและ
ประกาศใชเปาหมาย
โดยแจงใหผูเกี่ยวของไดรับ
ทราบเพื่อดําเนินการใหถึง
เปาหมายที่ไดกําหนดไว
๒. ควรแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
๓. ควรจัดระบบการ
ประเมินความพึงพอใจ
ตอระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่มีการกําหนด
กลุมเปาหมาย ประเด็นการ
ประเมิน วิธีการ ชวงเวลา
และจํานวนครัง้ สรุปและ
รายงานผล ตลอดจนนําผล
การประเมินไปวิเคราะห
เพื่อพัฒนาโรงเรียนตอไป

-

-

-

-

-

๑๓๒
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๕ ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียน

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน

๑. ควรสนับสนุนใหผูเรียน
โรงเรียนไดวางแผนดาน
ไดเขารวมการแขงขันกีฬา การสงเสริมนักเรียนใหเขา
ทั้งในประเทศและ
รวมการแขงขันในระดับ
ตางประเทศใหมากขึ้น
ตาง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย
๒. ควรมีการจัดทําวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนานักกีฬา
สูความเปนเลิศ
๓. ผูฝกสอนทุกชนิดกีฬา
ควรมีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล

๑๓๓

สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกีฬา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับติดตาม

นางสุภาภรณ ธิตะจารี
นางสาววิรัล เกษียร

นางวัลวิภา เจริญวงศ
นางกรรณิกา พลสันต
นางสาวพรพิมล ศรีบุญมา

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายระดับคุณภาพ
ที่กําหนด
ดี

ระดับคุณภาพ
ที่ประเมินตนเอง
ดีเลิศ

การบรรลุเปาหมาย
(บรรลุ/ไมบรรลุ)
บรรลุ

รายละเอียดวิธีดําเนินการและผลการดําเนินการ
๑.๑ ผลทางสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

๑) มีความสามารถในการอาน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
การเขียน การสื่อสาร
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
และการคิดคํานวณ
มีความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคํานวณ โดยมี
นโยบายมุงเนนพัฒนาผูเรียนอยาง
หลากหลาย มีการวางแผนการ
ดําเนินงานทั้งการจัดการเรียนรูและจัด
กิจกรรมโครงการสงเสริมอยางเปนระบบ
ทั้งนี้โรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอาน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ ซึ่งครูจัดการเรียนรูใหเปนไป
ตามศักยภาพของผูเรียน ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยกําหนด

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

ผูเรียนมีความสามารถ
ในการอาน การเขียน
และการสื่อสาร ดังนี้
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ผูเรียนรอยละ ๑๐๐
มีผลการประเมินการ
อาน คิด และเขียน
ในระดับดีขึ้นไป
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ผูเรียนรอยละ ๑๐๐
มีผลการประเมินการ
อาน คิด และเขียน
ในระดับดีขึ้นไป

-แผนการจัด
การเรียนรู
-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
-ผลงาน ชิ้นงาน
ของนักเรียน
-ภาพถายกิจกรรม
-รายงานผลการ
ประเมิน
ความสามารถใน
การอาน การเขียน
และการสื่อสาร

๑๓๔
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

เปาหมาย เกณฑการประเมินผูเรียนให
สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลาง โดยกําหนดเปาหมาย
ความสามารถของผูเรียนในการอาน
การเขียน การสื่อสาร ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการประเมินการอาน คิด และ
เขียนในระดับ ดี ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ผูเรียนรอยละ
๖๕ มีผลการประเมินการอาน คิด และ
เขียนในระดับ ดี ขึ้นไป
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ผูเรียนรอยละ
๗๐ มีผลการประเมินการอาน คิด และ
เขียนในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการประเมินการอาน คิด และ
เขียนในระดับ ดี ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ผูเรียนรอยละ
๖๕ มีผลการประเมินการอาน คิด และ
เขียนในระดับ ดี ขึ้นไป
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ผูเรียนรอยละ
๗๐ มีผลการประเมินการอาน คิด และ
เขียนในระดับ ดี ขึ้นไป
และกําหนดเปาหมายความสามารถ
ของผูเรียนในการคิดคํานวณ ดังนี้

-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ผูเรียนรอยละ ๑๐๐
มีผลการประเมินการ
อาน คิด และเขียน
ในระดับดีขึ้นไป
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ผูเรียนรอยละ ๑๐๐
มีผลการประเมินการ
อาน คิด และเขียน
ในระดับดีขึ้นไป
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ผูเรียนรอยละ ๑๐๐
มีผลการประเมินการ
อาน คิด และเขียน
ในระดับดีขึ้นไป
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ผูเรียนรอยละ ๙๙
มีผลการประเมินการ
อาน คิด และเขียน
ในระดับดีขึ้นไป
สรุปไดวา ผูเรียนมี
ผลการประเมินการอาน
คิด และเขียนสูงกวา
เปาหมายที่โรงเรียน
กําหนด
ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดคํานวณ ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

-รายงานผลการ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการคิดคํานวณ

๑๓๕
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ผูเรียนรอยละ
๕๐ มีผลการประเมินทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับ ดี
ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ผูเรียนรอยละ
๕๕ มีผลการประเมินทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับ ดี
ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการประเมินทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับ ดี
ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ผูเรียนรอยละ
๕๐ มีผลการประเมินทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับ ดี
ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ผูเรียนรอยละ
๕๕ มีผลการประเมินทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับ ดี
ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการประเมินทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับ ดี
ขึ้นไป

- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ผูเรียนรอยละ ๕๗. ๕๗
มีผลการประเมิน
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ในระดับ ดี ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ผูเรียนรอยละ ๖๕.๘๔
มีผลการประเมิน
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ในระดับ ดี ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ผูเรียนรอยละ ๖๖.๐๓
มีผลการประเมิน
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ผูเรียนรอยละ ๕๓.๐๖
มีผลการประเมิน
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ในระดับ ดี ขึ้นไป

เอกสารอางอิง

๑๓๖
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ครูมกี ารออกแบบการจัดการเรียนรู
หลากหลายรูปแบบโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทั้งรูปแบบรวมมือการเรียนรู
แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใชกระบวนการ
คิดในรูปแบบตางๆ บูรณาการใน
แผนการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
มีการเรียนรูและการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณภาพผูเรียน
ไดแก โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
โครงการ Friendship on the bech
โครงการ วันวาเลนไทน โครงการวัน
คริสตมาส โครงการสัปดาหภาษาไทย
เนื่องในวันสุนทรภู โครงการเรียนรู
โลกกวางกับหองสมุด มีสรุปผลการ
ประเมินความสามารถในการอาน คิด
และเขียนของนักเรียนเปนรายบุคคล
ของแตละระดับชั้น เมื่อเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการ จะมีการสรุปผลและรายงาน
ผลใหแกผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ
รวมทั้งมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินการจากผูบริหาร ซึ่งจะนําผล
ที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ
ใหดขี ึ้นตอไป

- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ผูเรียนรอยละ ๖๑.๒๖
มีผลการประเมิน
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ในระดับ ดี ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ผูเรียนรอยละ ๖๖.๖๙
มีผลการประเมิน
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
ในระดับ ดี ขึ้นไป
สรุปไดวา ผูเรียนมี
ผลการประเมิน
ดานการคิดคํานวณ
สูงกวาเปาหมาย
ที่โรงเรียนกําหนด

เอกสารอางอิง

๑๓๗
ประเด็นการพิจารณา
๒) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
โดยมีนโยบายมุงเนนพัฒนาผูเรียนอยาง
หลากหลาย มีการวางแผนการ
ดําเนินงานทั้งการจัดการเรียนรูและจัด
กิจกรรมโครงการสงเสริมอยางเปนระบบ
การจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ทําให
ผูเรียนมีความสามารถในการ คิด
วิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดอยาง
สรางสรรคสามารถแกปญหาและนําไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม โดยบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ
รวมทั้งจัดดําเนินโครงการ/กิจกรรม
เชน โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
โครงการคณิตคิดแกปญหา มีสรุปผล
การประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนรายบุคคล
ของแตละระดับชั้น เมื่อเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการ จะมีการสรุปผลและรายงาน
ผลใหแกผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ
รวมทั้งมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินการจากผูบริหาร ซึ่งจะนําผล
ที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ
ใหดีขึ้นตอไป

ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และแกปญหาได

เอกสารอางอิง
-แผนการจัด
การเรียนรู
-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
-ภาพถาย

๑๓๘
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

๓) มีความสามารถในการสราง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ผูเรียนมีความรู
นวัตกรรม
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
และทักษะพื้นฐาน
ในการสรางนวัตกรรม
ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
อยางหลากหลายโดยมีการประชุม
วางแผนในการดําเนินการของ ๘ กลุม
สาระการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมความรูได
ดวยตนเองและการทํางานเปนทีม
เชื่อมโยงความรูและประสบการณ มาใช
ในการสรางสรรคสิ่งใหม อาจเปนแนวคิด
หรือชิ้นงาน เชน การประดิษฐบัตร
อวยพรวันคริสตมาส การประดิษฐบัตร
อวยพรวันวาเลนไทน เกมบิงโกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เกมบิงโกประวัติศาสตร โมเดลเศรษฐกิจ
พอเพียง โมเดลลูกโลก และปอดจําลอง
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการ จะมีการ
สรุปผลและรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝายไดรับทราบ รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร
ซึ่งจะนําผลที่ไดรับ มาปรับปรุงแกไข
การดําเนินการใหดีขึ้นตอไป

-แผนการจัด
การเรียนรู
-ผลงาน ชิ้นงาน
ของนักเรียน

๑๓๙
ประเด็นการพิจารณา
๔) มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีการ
ประชุมวางแผนในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
ซึ่งสถานศึกษามีนโยบายมุงเนนพัฒนา
ผูเรียนอยางหลากหลาย สงเสริมให
พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู
การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค
และมีคุณธรรม เชน การออกแบบ
หองเรียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
การนําเสนอผลผานทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร การใหนักเรียนสงงานทาง
ระบบออนไลน และการทําแบบทดสอบ
ออนไลนในรายวิชาภาษาไทย เมื่อเสร็จ
สิ้นการดําเนินการ จะมีการสรุปผล
และรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
ไดรับทราบ รวมทั้งมีการกํากับติดตาม
ผลการดําเนินการจากผูบริหาร ซึ่งจะนํา
ผลที่ไดรับมาปรับปรุงแกไข
การดําเนินการใหดีขึ้นตอไป

ผูเรียนมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองไดอยาง
เหมาะสม ปลอดภัย

เอกสารอางอิง
-แผนการจัด
การเรียนรู
-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
-ผลงาน ชิ้นงาน
ของนักเรียน

๑๔๐
ประเด็นการพิจารณา
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโดยมีการจัดประชุมวางแผน
กําหนดเปาหมายและนโยบายการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรูใหตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมุงเนนใหผูเรียน
บรรลุเปาหมายและมีความกาวหนา
ในการเรียนรูตามหลักสูตร รวมทั้งมี
ความกาวหนาในผลการทดสอบ
ระดับชาติหรือทดสอบอื่นๆ
โดยกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับ
๒.๕๐ ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับ
๒.๕๐ ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับ
๒.๕๐ ขึ้นไป
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับ
๒.๕๐ ขึ้นไป

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ผูเรียนรอยละ ๖๙.๘๙
มีผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) อยูในระดับ ๒.๕๐
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ผูเรียนรอยละ ๖๘.๘๑
มีผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) อยูในระดับ ๒.๕๐
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ผูเรียนรอยละ ๗๑.๙๔
มีผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) อยูในระดับ ๒.๕๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ผูเรียนรอยละ ๖๖.๔๓
มีผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) อยูในระดับ ๒.๕๐
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ผูเรียนรอยละ ๖๘.๘๔
มีผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) อยูในระดับ ๒.๕๐

-รายงานผลการ
เรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน
-รายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ
(o-net) ม.๓ และ
ม.๖
-รายงานผลการ
เปรียบเทียบผล
การทดสอบ
ระดับชาติ (o-net)
ม.๓ และ ม.๖
-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
เตรียมความพรอม
กอนการสอบ
โอเน็ต

๑๔๑
ประเด็นการพิจารณา

๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับ
๒.๕๐ ขึ้นไป
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ผูเรียนรอยละ
๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับ
๒.๕๐ ขึ้นไป
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดมีการ
ประเมินผูเรียนในระดับชั้นเรียน ระดับ
กลุมสาระ ระดับโรงเรียน และให
ความสําคัญตอการทดสอบระดับชาติ
โดยการจัดโครงการเตรียมความพรอม
สําหรับนักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖
กอนการทดสอบโอเน็ต ซึ่งโรงเรียนไดมี
การนําผลการทดสอบในระดับตางๆ
มาเปนแนวทางในการพัฒนาและเมื่อ
เสร็จสิ้นการดําเนินการ จะมีการสรุปผล
และรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
ไดรับทราบ รวมทั้งมีการกํากับติดตาม
ผลการดําเนินการจากผูบริหาร ซึ่งจะนํา
ผลที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ
ใหดีขึ้นตอไป
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพและมีการประชุมวางแผน กําหนด
นโยบาย การจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการบวน
การและมีเจตคติที่ดีตออาชีพโดยการจัด
กิจกรรม โครงการตางๆ เชน โครงการ
วันวิชาการ โครงการเขาคายพักแรม

-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ผูเรียนรอยละ ๗๓.๐๕
มีผลการเรียนเฉลี่ย
(GPA) อยูในระดับ ๒.๕๐
สรุปไดวา ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา (ผลการ
เรียนเฉลี่ย)
สูงกวาเปาหมาย
ที่โรงเรียนกําหนด

ผูเรียนมีความรู ทักษะ
พื้นฐาน แลเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ

เอกสารอางอิง

-สถิติการศึกษาตอ
การมีงานทําหรือ
อาชีพของผูเรียน

๑๔๒
ประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ

วิธีดําเนินการ
ลูกเสือ เนตนารี กิจกรรมชุมชุน กิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิต การทํางานเดี่ยว การทํางานกลุม
ฝกความเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถ
ตัดสินใจ แกปญหา และกําหนด
ทางเลือกของตนเองได
สําหรับนักเรียนชั้น ม.๖ มีกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาตอเพื่อใหนักเรียน
สามารถคิด วางแผน ตัดสินใจ
เลือกเรียนในระดับที่สูงขึ้นตามสาขา
ที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งสถานศึกษาได
ใหผูเรียนทําแบบประเมิน กิจกรรม
โครงการตางๆและทําแบบสอบถาม
การศึกษาตอ การทํางาน หรืออาชีพที่
ผูเรียนสนใจเพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การพัฒนาและ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการ จะมีการสรุปผลและรายงาน
ผลใหแกผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ
รวมทั้งมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินการจากผูบริหาร ซึ่งจะนําผลที่ได
รับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหดี
ขึ้นตอไป

ผลการดําเนินการ

ดีเลิศ

เอกสารอางอิง

๑๔๓
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ประเด็นผลทางสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
จุดเดน
-

แนวทางเสริมจุดเดน
-

จุดที่ควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความรูความสามารถ
โดยใหจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ กิจกรรมแขงทักษะ
ของแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ประเด็นการพิจารณา
๑) การมีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่โรงเรียน
กีฬากําหนด

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
โรงเรียนกีฬากําหนด โดยมีประชุม
วางแผนในการกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาผูเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มทักษะชีวิตของผูเรียนเนนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
โดยกําหนดเปาหมายคุณลักษณะและ
คานิยมของผูเรียน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
-ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑-๓ ผูเรียนรอยละ
๘๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔-๖ ผูเรียนรอยละ
๘๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ในระดับ ดี ขึ้นไป

ผูเรียนมีผลการประเมิน
ดานคุณลักษณะและ
คานิยม ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
ผูเรียนรอยละ ๑๐๐
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖
ผูเรียนรอยละ ๑๐๐
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคในระดับดีขึ้นไป

-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
-สมุดบันทึก
กิจกรรมโฮมรูม
-สมุดบันทึก
กิจกรรมสวดมนต
ไหวพระประจํา
สัปดาห

๑๔๔
ประเด็นการพิจารณา

๒) ความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย

วิธีดําเนินการ
โรงเรียนไดสงเสริมผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม
ที่ดีงาม โดยการสอดแทรกระหวางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการรู กิจกรรมหนา
เสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสวดมนต
ไหวพระประจําสัปดาห และกิจกรมการ
ประชุมนักเรียน รวมทั้งมีการจัดโครงการ
คายคุณธรรม กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีการสวดมนต
ในวันศุกรและมีการนําพระมาเทศนาให
ความรูแกนักเรียน กิจกรรมตักบาตร
และโครงการวันไหวครู
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมไดมีการ
ดําเนินการสรุปผลและรายงานผลใหแก
ผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ รวมทั้งมี
การกํากับติดตามผลการดําเนินการจาก
ผูบริหารซึ่งจะนําผลที่ไดรับ มาปรับปรุง
แกไขการดําเนินใหดีขึ้นในปตอไป
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความ
ภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยมีการ
ประชุมวางแผนในการกําหนดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนใหเกิด
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
โครงการลอยกระทง โดยใหผูเรียน
รวมกันจัดทํากระทงเพื่อเขาประกวดใน
แตละหอง กิจกรรมเวียนเทียน
กิจกรรมแหเทียนพรรษา

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

สรุปไดวา ผูเรียนมี
ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยม
สูงกวาเปาหมาย
ที่โรงเรียนกําหนด

ผูเรียนมีความภูมิใจ
ในทองถิ่นเห็นคุณคา
ของความเปนไทย
มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาไทย

-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
-ภาพถาย

๑๔๕
ประเด็นการพิจารณา

๓) การยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมไดมีการ
ดําเนินการสรุปผลและรายงานผลใหแก
ผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ รวมทั้งมี
การกํากับติดตามผลการดําเนินการจาก
ผูบริหารซึ่งจะนําผลที่ไดรับ มาปรับปรุง
แกไขการดําเนินใหดีขึ้นในปตอไป
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ผูเรียนสามารถ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนยอมรับ
อยูรวมกัน
และอยูรวมกันบนความแตกตางและ
บนความแตกตาง
หลากหลายโดยมีการประชุมวางแผนในการ และหลากหลาย
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไดรับผิดชอบ
โดยฝายกิจการนักเรียน โดยมีการประชุม
นักเรียน ในวันพุธ (ตอนกลางคืน) และวัน
อาทิตย (ตอนเย็น) มีการสงเสริมใหผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมกลุมในทุกรายวิชา เชน วิชา
สังคม-ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา
วิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชา
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ มีการจัดโครงการ
เขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
โครงการคายคุณธรรม โครงการ
สารสัมพันธนองพี่กีฬาชล กิจกรรมการ
ประกวดพานไหวครู กิจกรรมการประกวด
กระทงที่สงเสริม ใหนักเรียนรวมกันทํางาน
กลุมอยางชัดเจน
เมื่อเสร็จสิน้ การดําเนินการ จะมีการ
สรุปผลและรายงานผลใหแกผูเกีย่ วของ
ทุกฝายไดรับทราบ รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินการจากผูบ ริหาร
ซึ่งจะนําผลที่ไดรับมาปรับปรุงแกไข
การดําเนินการใหดีขึ้นตอไป

เอกสารอางอิง

-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
-ภาพถาย
-สมุดบันทึก
การกระทํา
ความผิดของ
นักเรียน

๑๔๖
ประเด็นการพิจารณา
๔) สุขภาวะทางรางกาย
และลักษณะจิตสังคม

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ดําเนินการใหผูเรียนมีสุขภาวะรางกาย
และจิตสังคม โดยมีการประชุมวางแผน
ในการกําหนดเปาหมายการพัฒนา
ผูเรียนดานสุขภาวะทางรางกาย โดยทาง
งานวิทยาศาสตรการกีฬาไดกําหนด
เปาหมาย ดังนี้
-ภาคเรียนที่ ๑
ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในระดับดีขึ้นไป
-ภาคเรียนที่ ๒
ผูเรียนรอยละ ๗๐ มีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในระดับดีขึ้นไป
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และวิชา
กีฬาเพื่อความเปนเลิศที่มีการสงเสริม
นักเรียนทางดานรางกายใหมีสุขภาพ
รางกาย สมบูรณแข็งแรง มีการตรวจ
สุขภาพนักเรียนใหม มีหองพยาบาล
ที่เวชภัณฑและเจาหนาที่ใหบริการ
แกนักเรียนไดทุกเวลา มีการประสาน
ความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลหนองไมแดงอยางใกลชิด
ในดานการปองกันโรค และพาหะนําโรค
ดานโภชนาการมีการจัดรายการอาหาร
ทั้ง ๓ มื้อใหไดผูเรียนไดรับสารอาหาร
ครบทั้ง ๕ หมู ใหกับนักเรียนทุกคนในแต
ละวัน มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของโรงเรียนเปนประจําทุกภาคเรียน

ผูเรียนมีสุขภาวะทาง
รางกายสูงกวาเปาหมาย
ที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้
-ภาคเรียนที่ ๑
รอยละ ๙๑.๐๑ ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑-๖ มีผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ในระดับดีขึ้นไป
-ภาคเรียนที่ ๑
รอยละ ๘๗.๗๓ ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑-๖ มีผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ในระดับดีขึ้นไป

-รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
-สถิติการใชหอง
พยาบาล
-สรุปผลการ
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกายของ
นักเรียน
-สรุปผลการ
ดําเนินงาน
ดานโภชนาการ
-ภาพถาย

๑๔๗
ประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เมื่อเสร็จสิ้นการการดําเนินการกํากับ
ติดตามผล การดําเนินการจากผูบริหาร
ซึ่งจะนําผลที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป

เอกสารอางอิง

ดีเลิศ

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
จุดเดน
ผูเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดเดน
ควรจัดกิจกรรมอบรมวิธีการออกกําลังกาย
และรับประทานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ
แนวทางการพัฒนา
-

๑๔๘
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผูรับผิดชอบ

นายอธิบดี ศรีเขียวพงษ
นางสาวจุฑามาส บุญครุฑ
นางสาวกาญจนา ริดตา
นางสาวชนกานต ชูผล
นางสาวนมล สมัครการ
นางสาวชนิดาภา ศิริประเสริฐ
นางสาวสุภาพร รั้วไธสง
นายศักดิ์สิทธิ์ สายวงศสอน
วาที่รอยตรีหญิง กานดา จันทลี

ผูกํากับติดตาม

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายระดับคุณภาพ
ที่กําหนด
ดี

ระดับคุณภาพ
ที่ประเมินตนเอง
ดี

การบรรลุเปาหมาย
(บรรลุ/ไมบรรลุ)
บรรลุ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
๑) มีเปาหมาย วิสัยทัศน
และพันธกิจที่โรงเรียนกีฬา
กําหนดชัดเจน

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
- โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ชลบุรีมีเปาหมาย
ของบุคลากรทุกระดับ เพื่อรวมกัน
วิสัยทัศน พันธกิจ
กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ
ของโรงเรียนที่ชัดเจน
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
สอดคลองกับ บริบท
รวมทั้งมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนกีฬาที่มี
ประจําป, ปฏิทินปฏิบัติงานของทุกฝาย
จุดเนนความเปน
ตลอดจนมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งให
สถานศึกษาเฉพาะ
บุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามโครงการการ
ทางดานการกีฬา
บริหารราชการ และจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ซึ่งไดกําหนดเปนแนว
เพื่อมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ
ทางการพัฒนาไวใน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
โดยเกิดขึ้นจากการ
ระดมความคิดเห็นของ

เอกสารอางอิง
- แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี
- แผนพัฒนา
การจัดการ
ศึกษาโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
ชลบุรี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕
- รายงานการ
ประชุม
ประจําเดือน
- คูมือนักเรียน

๑๔๙
ประเด็นการพิจารณา

๒) มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของโรงเรียนกีฬา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง
- ทะเบียนคุมการ
ออกเลขคําสั่ง
ของโรงเรียน
- รายงานการ
ประชุม
บุคลากร
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการจัด
ประชุมบุคลากร เพื่อรวมกันกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรีใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาสังกัด
สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บุคลากรในสังกัด และ
สามารถนําไป
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
ติดตาม และ
ประเมินผลไดอยาง
เปนรูปธรรม
ทั้งนี้ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรีได
ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ปฏิทิน
ปฏิบัติงานของทุกฝาย
ตลอดจน มีการแตงตั้ง
คําสั่งเพื่อมอบหมาย
บุคลากรรับผิดชอบ
แผนงานโครงการ/
กิจกรรม เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจของ
โรงเรียนอยางครบถวน
ทุกประการ
- โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพที่
ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
กีฬาโดยความรวมมือ
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย

- รายงานการ
ประชุม
-คําสั่งแตงตั้งการ
ปฏิบัติงาน

๑๕๐
ประเด็นการพิจารณา

๓) ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรโรงเรียนและทุก
กลุมเปาหมาย

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

และดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนกีฬา (ประเมิน
ตนเอง SAR) จัดสงรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ใหแกหนวยงาน
ตนสังกัดเปนประจําทุกป โดยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
มาตรฐานและประเด็นพิจารณาอยาง
ชัดเจน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อดูแลกํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา โดยมี
การจัดประชุมตามที่ระเบียบกําหนด
และมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่
ตามโครงการการบริหารราชการและ
พันธกิจของโรงเรียน รวมทั้งมีการ
ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเปนประจํา
เพื่อรวมกันรับทราบผลการดําเนินการ
ดานตางๆ และรวมกันแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ประชุมวางแผน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรและวิชาการ
ซึ่งดําเนินการประชุมทุกเดือน
มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของผูเรียน เชน โครงการ
ติว (O-NET) โครงการสัปดาหภาษาไทย
เนื่องในวันสุนทรภู โครงการเรียนรูโลก
กวางกับงานหองสมุด โครงการ
Friendship on the beach ฯลฯ และ

- มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานอยาง
เปนรูปธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- ผูบริหารมีการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
- บุคลากรและผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย
มีสวนรวมในการ
วางแผน ปรับปรุง
พัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอการ
ดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว
รวมกัน

เอกสารอางอิง

โรงเรียนบริหาร
- รายงานการ
จัดการเกี่ยวกับงาน
ประชุม
วิชาการ ทั้งทางดานการ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม ฝายวิชาการ
- คําสั่งแตงตั้ง
เสริมหลักสูตรที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดาน - รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ตามหลักสูตรโรงเรียน
โครงการ/
กีฬาและทุก
กิจกรรม
กลุมเปาหมาย
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

๑๕๑
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

มีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนจัดให
นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ เชน
ชุมนุมดนตรี ชุมนุมนาฏศิลป ชุมนุม
เปนอยูคือแบบพอเพียง ชุมนุมผามัด
ยอม ฯลฯ
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเล็งเห็น
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทุกระดับ ทั้งบุคลากรสาย
ผูส อนและสายสนับสนุน โดยโรงเรียนได
เปดโอกาสใหบุคลากรไดเขารับการ
พัฒนาใหมีทักษะความรู ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งที่
หนวยงานอื่นจัดขึ้นหรือหนวยงานตน
สังกัดจัดขึ้น เชน การเขารวมโครงการ
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูกับ
บริษัทอักษรเจริญทัศน โครงการอบรมผู
ฝกสอนกีฬายกน้ําหนักกับสมาคมยก
น้ําหนัก โครงการดานการฝกสอนอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการฝกสอนกับ
กรมพลศึกษา และจัดใหมีการบูรณาการ
เรียนการสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู
อีกทั้งยังมีการนําหลักวิทยาศาสตร
การกีฬามาบูรณาการในการเรียนการ
สอนและการฝกในชนิดกีฬาตางๆ
ทั้งนี้ไดมีการประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๕) จัดสภาพแวดลอม
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและ
ทางกายภาพและสังคม
สถานที่ในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีการจัดมุมความรูตางๆ ภายใน
อยางมีคุณภาพ
หองเรียน หองสมุด มีการจัดโครงการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

โรงเรียนสงเสริม
- หนังสือขอ
สนับสนุน พัฒนาครูและ อนุมัติเดินทางไป
บุคลากรใหมีความ
ราชการ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยสามารถบูรณาการ
เรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสม และในการ
ฝกสอนของกีฬาชนิด
ตางๆ มีการนําหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬามา
บูรณราการในการปฏิบัติ
ฝกสอนในแตละชนิด
กีฬา เพื่อใหเอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและกีฬา
แกผูเรียนในทุกมิติ

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรีมีสภาพแวดลอมที่
สงเสริมและเอื้อตอการ
เรียนรู มีมุมศึกษาเรียนรู

- รายงานผลการ
ดําเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรม

๑๕๒
ประเด็นการพิจารณา

๖) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เพื่อใหผูเรียนไดรวมกันทํากิจกรรม
ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน
เกี่ยวกับการจัดปายนิเทศใหความรู
ในวันสําคัญตางๆ เชน กิจกรรมการ
ประกวดปายนิเทศหองเรียน ในโครงการ
Christmas Day โดยใหนักเรียนแตละ
หองจัดหองเรียนเกี่ยวกับประวัติและ
ความสําคัญของวันคริสตมาสและวันขึ้น
ปใหม มีการจัดหองเรียนอัจฉริยะเพื่อ
เอื้อตอการเรียนการสอน และยังมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
โครงการ และกิจกรรมตางๆ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
ดําเนินการประชุมเพื่อรวมกันวางแผน
พัฒนาการจัดการขอมูลสารสนเทศ
จัดทําเว็บไซตและเฟซบุกของโรงเรียน
เพื่อการประชาสัมพันธและอัพเดทขอมูล
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียน
ไดจัดขึ้น มีการจัดทําสมุดเยี่ยมจาก
หนวยงานอื่นๆ มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรที่จัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม และมี
การเปดใหบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรนอกเวลาราชการ รวมทั้ง
วันหยุด โดยมีการแตงตั้งคําสั่งให
บุคลากรปฏิบัติงานและรายงานการใช
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ
นักเรียนทุกเดือน

ตางๆ ที่นาสนใจและ
หลากหลาย มีหองเรียน
อัจฉริยะที่ชวยสงเสริม
การเรียนการสอนให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมบริหารจัดการ
และมีระบบเทคโนโลยีที่
สามารถสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
ทั้งของครู บุคลากรและ
ผูเรียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธและการ
อัพเดทขอมูลขาวสาร
ของโรงเรียน
มีสารสนเทศที่เปน
ปจจุบันและทันสมัย
บุคลากร ผูปกครองและ
นักเรียนไดรับรูขาวสาร
ของโรงเรียนอยาง
ถูกตอง รวมทั้งมี
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรที่สงเสริม
และเอื้อตอการเรียนรูทั้ง
ในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน

เอกสารอางอิง

-สารสนเทศ
ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑
-เอกสารการ
ประชาสัมพันธ
และอัพเดท
เกีย่ วกับการ
ทํากิจกรรมตางๆ
บนเว็บไซตและ
เฟซบุกของ
โรงเรียน
-สมุดเยี่ยม
โรงเรียน
-รายงานการใช
หองคอมพิวเตอร

๑๕๓
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
- มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และ
- ควรมีการชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจใหแก
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถนําไป
บุคลากรในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง ใหบรรลุเปาหมายและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนที่มีจุดเนนพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูทางวิชาการควบคูไปกับการ
พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
- มีโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจนและ
เปนระบบ
- มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมทําใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- สภาพแวดลอมและสถานที่ในโรงเรียนกีฬา
- ควรจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนา
เชน ภูมิทัศนในโรงเรียน
จัดสภาพแวดลอมและสถานที่ใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม
และเอื้อตอการเรียนรู
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ควรจัดโครงการ/กิจกรรม การอบรมสัมมนา
ใหแกบุคลากรของโรงเรียนเปนประจําอยางตอเนื่อง
ทุกป เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ
- การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการประกัน
- ควรมีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษา
รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา

๑๕๔
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูรับผิดชอบ

นางสาวชลธิชา บุญกลึง
นางสาวอรอนงค พุทธซอน
นางสาวพัณณชิตา พอกลา
นางสาวประภารัตน เขาภูงาม
นางสาวกิตตลภัส ชัยธัชธนาสิทธิ์

ผูกํากับติดตาม

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายระดับคุณภาพ
ที่กําหนด
ดี

ระดับคุณภาพ
ที่ประเมินตนเอง
ดี

การบรรลุเปาหมาย
(บรรลุ/ไมบรรลุ)
บรรลุ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

๑) จัดการเรียนรูผาน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการ
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง กําหนดยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และสามารถนําไป
เพือ่ เปนเปาหมายของการจัดการเรียนรู
ประยุกตใชในชีวิตได
มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และวิชาการเพื่อรวมกัน
วางแผน การจัดการเรียนที่หลากหลาย
โดยมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูในรายวิชาตางๆ
ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
สําหรับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง
๒๕๖๑ โครงการประชุมสัมมนา

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

ครูสามารถจัดการ
- แผนพัฒนา
เรียนรูผานกระบวนการ
คุณภาพ
คิดและปฏิบัติจริง
การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
โรงเรียนกีฬาและ
- แผนพัฒนา
สามารถนําไปประยุกตใช การจัดการ
ในชีวิต
ศึกษาโรงเรียน
กีฬาจังหวัด
ชลบุรี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕
- แผนการจัด
การเรียนรู
- รายงาน
ประเมินผล
โครงการ/
กิจกรรม

๑๕๕
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร
และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี โดยมีการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย เชน
โครงการแขงขันกีฬาตางๆ โครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขั้นพื้นฐาน
โครงการสงเสริมและพัฒนากลามเนื้อ
ของนักกีฬายกน้ําหนัก โครงการ
วิทยาศาสตรการกีฬาเคลื่อนที่ โครงการ
แขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ละครธรรมนําชีวิต โครงการธรรมะ
สอนใจ โครงการวันไหวครู โครงการสาน
สัมพันธนองพี่กีฬาชล โครงการทักษะ
ชีวิตคิดแกปญหา โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด โครงการวันลอย
กระทง โครงการคายลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด กิจกรรมเลือกตั้ง สภา
นักเรียน โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการสัปดาหภาษาไทย เนื่องในวัน
สุนทรภู โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
โครงการ Friendship on beach
โครงการวันคริสมาสต โครงการ
Valantine day โครงการติว O-net
โครงการทัศนศึกษาดูงานศิลปาชีพ
บางไทร โครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรม
วิถีพอเพียง โครงการเรียนรูวิถีไทย

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง
- ประมวลภาพ
กิจกรรม

๑๕๖
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

โครงการเรียนรูโลกกวางกับหองสมุด
เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมที่จะไดฝก
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการจะมีการ
สรุปผลและรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝายไดรับทราบ รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานจากผูบริหาร
ซึ่งจะนําผลที่ไดรับ มาปรับปรุงแกไข
การดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป
๒) ใชสื่อ เทคโนโลยี
โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ
สารสนเทศ และแหลงเรียนรู บริหารหลักสูตร และวิชาการเพื่อรวมกัน
ที่เอื้อตอการเรียนรู
วางแผนและกําหนดการใหครูใชสื่อ
เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรูในการ
พัฒนาผูเรียน โดยมีการทําแผนการ
จัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูใน
รายวิชาตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตร
ของสถานศึกษา ซึ่งในแตละกลุมสาระ
การเรียนรูมีการใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย เชน กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรมีการใชสื่อวีดี
ทัศน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ มีการใชสื่อวีดีทัศน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมมีการใชวีดีทัศน ลูกโลก
จําลอง และแผนที่
โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายใน ไดแก
หองเรียนอัจฉริยะ จํานวน ๑๐ หอง

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

ครูสามารถใชสื่อ
- แผนการจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ - รายงาน
การเรียนรู
ประเมินผล
โครงการ/
กิจกรรม
- ประมวลภาพ
กิจกรรม
- แบบเก็บสถิติ
การใชขอมูล
จากหองสมุด
- แบบเก็บสถิติ
การใชขอมูล
จากหอง
คอมพิวเตอร
- แบบเก็บสถิติ
การใชขอมูล
จากหอง
วิทยาศาสตร

๑๕๗
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร หองเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย และหองสมุด มีโครงการที่
สงเสริมการเรียนรูที่จัดขึ้นภายในบริเวณ
โรงเรียน เชน โครงการวันลอยกระทง
โครงการทักษะชีวิตคิดแกปญหา
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด โครงการสัปดาหภาษาไทยเนื่องใน
วันสุนทรภู โครงการฝกอบรมใชหลักการ
ฝกความสัมพันธและเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา
“สมรรถภาพทางกลไก (Moto fitness)
หรือสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติ (SkillRelated Physical Fitnees)” โครงการ
สัปดาหวิทยาศาสตร โครงการวันลอย
กระทง โครงการวันคริสมาสต โครงการ
Valantine Day โครงการธรรมะสอนใจ
อีกทั้งมีโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
ภายนอก เชน โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ศิลปาชีพบางไทร โครงการเรียนรูวิถีไทย
โครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมวิถี
พอเพียง โครงการ Friendship on the
beach โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด โครงการเรียนรู
โลกกวางกับหองสมุด เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูโดยการใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรูสําหรับผูเรียน
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการจะมีการ
สรุปผลและรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝายไดรับทราบรวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานจากผูบริหาร
ซึ่งจะนําผลที่ไดรับ มาปรับปรุงแกไข
การดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง
- แบบเก็บสถิติ
การใชขอมูล
จากหอง
เสริมสราง
สมรรถภาพ
ทางกาย

๑๕๘
ประเด็นการพิจารณา
๓) มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ
ครูมีการบริกหาร
บริหารหลักสูตรและวิชาการเพื่อรวมกัน จัดการนักเรียนเชิงบวก
วางแผนการจัดการเรียนที่หลากหลาย
โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เชน การจัดโตะ
เรียนเปนรูปตัว U ตัว T การจัดปาย
นิเทศในหองเรียน เพื่อเปนการสราง
บรรยากาศ สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
เรียนรูของโดยมีโครงการตางๆ
ดังตอไปนี้ โครงการวันคริสมาสต
ประจําป ๒๕๖๑ โครงการ Valentine’s
Day โครงการสัปดาหภาษาไทย เนื่องใน
วันสุนทรภู ซึ่งมีการจัดตกแตงหองเรียน
เพื่อใหนักเรียนไดคิดสรางสรรคผลงาน
มีการจัดประกวดปายนิเทศ ในโครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ เปนการสราง
บรรยากาศในชั้นเรียนใหนาเรียนมากขึ้น
นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสืบคน
และศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากการจัด
ปายนิเทศได อีกทั้งยังเปนการสราง
ความสามัคคี กลาคิด กลาแสดงผลงาน
ในชั้นเรียนไดดียิ่งขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการจะมีการ
สรุปผลและรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝายไดรับทราบรวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานจากผูบริหาร
ซึ่งจะนําผลที่ไดรับ มาปรับปรุงแกไข
การดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป

เอกสารอางอิง
-สมุดบันทึกการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู
-แผนการจัด
การเรียนรู

๑๕๙
ประเด็นการพิจารณา
๔) ตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ
ครูมีการตรวจสอบ
บริหารหลักสูตรและวิชาการเพื่อรวมกัน และประเมินผูเรียน
วางแผนการจัดการวัดและประเมินผล อยางเปนระบบและนํา
ผูเรียนอยางเปนระบบดวยวิธีการที่
ผลมาพัฒนาตอผูเรียน
หลากหลาย โดยครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบมีขั้นตอน
ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการ
เรียนรูและผูเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินและตรวจสอบ มีการทดสอบ
ระดับหองเรียน เชน การทดสอบกอน
เรียน-หลังเรียนตามตัวชี้วัดตางๆ ตาม
หนวยการเรียนรู ตลอดจนเพื่อตัดสินผล
เรียน และขอสอบในแตละกลุมสาระ
การเรียนรูจะมีหัวหนากลุมสาระตรวจ
เพื่อใหขอสอบตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการใชเครื่องมือ
ในการประเมินที่หลากหลาย เชน แฟม
สะสมผลงาน ครูประเมินนักเรียน เพื่อน
ประเมินเพื่อน นักเรียนประเมินตนเอง
การตอบคําถาม การประเมินทักษะ
การประเมินจากการปฏิบัติจริง
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการจะมีการ
สรุปผลและรายงานผลใหแกผูเกี่ยวของ
ทุกฝายไดรับทราบรวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานจากผูบริหาร
ซึ่งจะนําผลที่ไดรับ มาปรับปรุงแกไข
การดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป

- บันทึกหลังการ
สอน
- รายงานการวัด
และประเมินผล
ผูเรียนเรียน
- แผนการจัดการ
เรียนรู
- แฟมสะสม
ผลงานผูเรียน
- รายงาน
ประเมินผล
โครงการ
- ประมวลภาพ
กิจกรรม

๑๖๐
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และวิชาการเพื่อรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ปญหาของผูเรียน
ที่พบ มีการจัดทําวิจัยชั้นเรียน
เพื่อแกปญหาของผูเรียน รวมทั้งมีการ
นิเทศการสอนของครูโดยผูบริหารเปน
ประจําอยางตอเนื่อง (ภาคเรียนละ ๑
ครั้ง) ซึ่งผูบริหารจะสะทอนผลการนิเทศ
ใหแกครูไดรับทราบเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหดี
ยิ่งขึ้น

ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
และวิชาการ
- รายงานผลการ
นิเทศการสอน
- วิจัยในชั้นเรียน

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

แนวทางเสริมจุดเดน
แนวทางการพัฒนา
- ควรจัดใหมีการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปน
ระบบ ที่มีความชัดเจน ตอเนื่อง และควรดําเนินการ
กํากับติดตามผลการดําเนินการอยางใกลชิด

๑๖๑
มาตรฐานที่ ๔ ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา
ผูรับผิดชอบ

ดร.วนิชา ศรีตะปญญะ
นายวีระชัย แสงสวาง
ดร.ทวีศักดิ์ ปนคํามูล
วาที่รอยตรี อรัญญา บัวทองใส
นายสุริยา ดัชถุยาวัตร
นายปุณณเมธ ทองประสงค
นายวินัย วิเชียรดี
นายอิทธิพัทธ ศรบุญทอง
นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน
นางสาวชีวธันย เครือวัลย
นายอรรถชัย โสะตรี
นางสาวศิริพร คําเจริญ
นางสาวจิรนันท บุญวิเศษ
นายธนาวุฒิ ยานัน
นางสาวสุไพรี เทศถมยา
นางสาววิไลลักษณ แสงใส
นายอนันต เสมรสุวรรณ

ผูกํากับติดตาม

รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการกีฬา

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายระดับคุณภาพ
ที่กําหนด
ดี

ระดับคุณภาพ
ที่ประเมินตนเอง
ดีเลิศ

การบรรลุเปาหมาย
(บรรลุ/ไมบรรลุ)
บรรลุ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
๑) การพัฒนาดานกีฬา
ของผูเรียน

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนากีฬา
ของผูเรียน โดยกําหนดเปนยุทธศาสตร
ที่ ๔ การผลิตและพัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ และฝายพัฒนาการกีฬา
ไดมีการประชุมเพื่อรวมกันวางแผนการ
ปฏิบัตงิ านโครงการ/กิจกรรม/งาน
ประจําปงบประมาณ เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานกีฬาของผูเรียนตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว

มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโครงการ
กิจกรรมประจําป
งบประมาณ ตามแผน
ปฏิบัติงานทุกรายการ
แขงขันที่เขารวม
เพื่อรวบรวมสรุป
เสนอตอที่ประชุม
และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

- รายงานการ
ประชุมฝาย
พัฒนาการกีฬา
- ปฏิทินแผนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรมประจําป
งบประมาณ
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

๑๖๒
ประเด็นการพิจารณา
๑.๑) ทักษะและ
ความสามารถดานกีฬา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีการจัด
ดําเนินการโดยครูกีฬาจัดทําแผนจัดการ
เรียนรู แผนการฝกซอมระยะสั้น และ
ระยะยาว
- ครูกีฬาจัดทําและดําเนินการ
ประเมินผลการทดสอบทักษะ
ความสามารถในการเคลื่อนไหวเบื้องตน
ของผูเรียนเปนรายบุคคล
แยกเปนชนิดกีฬาดังนี้
๑. กีฬากรีฑา
- รายการทดสอบการเคลื่อนไหวขั้น
พื้นฐาน ไดแก การวิ่ง ๓๐ เมตร(อัตรา
เรง)/การวิ่ง ๕๐ เมตร (ความเร็วสูงสุด)/
การวิ่ง ๑๐๐ เมตร (ทางตรง)/ การวิ่ง
๑๐๐ เมตร (ทางโคง)/ การวิ่ง ๑,๐๐๐
เมตร/
๒. กีฬาเซปกตะกรอ
- รายการทดสอบการเคลื่อนไหวขั้น
พืน้ ฐาน ไดแก การเคลื่อนไหวการ
สไลด/ การกระโดดไกล/ การวิ่งเก็บ
ของ / การวิ่ง ๕๐ เมตร/ และการวิ่ง
ออมหลัก
๓. กีฬายกน้ําหนัก
- รายการทดสอบการเคลื่อนไหวขั้น
พื้นฐาน ไดแก วิ่งเก็บของ/ ยืนกระโดด
ไกล/ วิ่ง ๕๐ เมตร/ ยืนกระโดดหมุน
ทรงตัว

- ผลประเมินผลการ
ทดสอบทักษะ
ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวเบื้องตน
ของผูเรียนเปน
รายบุคคล แยกเปนชนิด
กีฬาดังนี้
๑. กีฬากรีฑา
- ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๔๔ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๒. กีฬาเซปกตะกรอ
- ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๖๗ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๓. กีฬายกน้ําหนัก
- ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๔๖ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐

- แผนจัดการ
เรียนรู
- แผนการฝกซอม
ระยะสั้นและ
ระยะยาว
- สรุปรายงาผล
การทดสอบทักษะ
ความสามารถใน
การเคลื่อนไหว
เบื้องตน ของ
ผูเรียนเปน
รายบุคคล
- สรุปรายงานผล
การทดสอบทักษะ
ความสามารถ
เฉพาะดานกีฬา
เปนรายบุคคล
- แบบประเมิน
ทักษะดาน
ความคิดเปน
รายบุคคล
- ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย
- ปพ.๕
- แฟมสะสม
ผลงานนักเรียน

๑๖๓
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

๔. กีฬายูโด
- รายการทดสอบการเคลื่อนไหวขั้น
พื้นฐาน ไดแก การเคลื่อนไหวซิกแซกไป
ดานหนา/ เคลื่อนไหวซิกแซกตะแคง
ขาง/ การวิ่งกรวยจ้ําขาคู/ กระโดดยกขา
สูง/ ตะแคงขางเตะขาขามกรวย และ
ตะแคงขางเตะสลับขาขามกรวย
๕. กีฬาบาสเกตบอล
- รายการทดสอบการเคลื่อนไหวขั้น
พื้นฐาน ไดแก การเคลื่อนไหวการ
สไลด/ การกระโดดไกล/ การวิ่งเก็บ
ของ / การวิ่ง ๕๐ เมตร/ และการวิ่ง
ออมหลัก
๖. กีฬาฟุตบอลหญิง
- รายการทดสอบการเคลื่อนไหวขั้น
พื้นฐาน ไดแก การเคลื่อนไหวการ
สไลด/ การกระโดดจ้ํา/ การวิ่งซิกแซ็ก/
การวิ่ง ๕๐ เมตร/ และการวิ่งเก็บของ
๗. กีฬาฮอกกี้
- รายการทดสอบการเคลื่อนไหวขั้น
พื้นฐาน ไดแก การจับไมไดถูกวิธีและ
การเลี้ยงบอลเคลื่อนที่ซิกแซ็กไดตามจุด
ที่กําหนด/ การจับไมเดาะลูกฮอกกี้
เคลื่อนที่ไดตามจุดที่กําหนด/ การเลี้ยง
บอลดวยหนาไมเคลื่อนที่ไปดานหนาได
ตามจุดที่กําหนด
- ครูกีฬาจัดทําและดําเนินการ
ประเมินผลการทดสอบทักษะ
ความสามารถเฉพาะดานกีฬาเปน
รายบุคคล แยกเปนชนิดกีฬาดังนี้

๔. กีฬายูโด
ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๓๙ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๕. กีฬาบาสเกตบอล
ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๒๑ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๖. กีฬาฟุตบอลหญิง
- ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๕๐ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๗.กีฬาฮอกกี้
ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๒๙ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- ครูกีฬาจัดทําและ
ดําเนินการประเมินผล
การทดสอบทักษะ
ความสามารถเฉพาะดาน
กีฬาเปนรายบุคคล
แยกเปนชนิดกีฬาดังนี้

เอกสารอางอิง

๑๖๔
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

๑. กีฬากรีฑา
- แบบทดสอบทักษะกรีฑาพื้นฐาน ๕
ทา/ ทักษะการออกสตารท ๓ ทา/
ทักษะการรับสงไมผลัด ๓ แบบ/ ทักษะ
การเขาเสนชัย ๓ แบบ/ ระยะประเภทที่ถนัด
๒. กีฬาเซปกตะกรอ
- แบบทดสอบเดาะขางเทาดานใน/
เดาะหลังเทา/ เดาะเขา/ เดาะศีรษะ/
เดาะกระทบฝาผนัง/ ทักษะการโตคู
และ การทดสอบความสามารถเฉพา
ตําแหนง การเสิรฟ/ การชง/ การทํา
๓. กีฬายกน้ําหนัก
- แบบทดสอบจังหวะการยกทาสแนทช/ จังหวะ
การยกทาคลีน/ จังหวะการยกทาเจอรค/
จังหวะการยกในทาคลีนแอนดเจอรค
๔. กีฬายูโด
- แบบทดสอบนอนลมหลังตบเบาะ/
นั่งลมหลังตบเบาะ/ นั่งบนสนเทาลม
หลังตบเบาะ/ ยืนลมหลังตบเบาะ/
มวนตัวตบเบาะ
๕. กีฬาบาสเกตบอล
- แบบทดสอบการชูตบาส/ การกระโดด
ซูดบาส/ การสงบาส/ การเลี้ยงบาส/
การสงบาสสองมือระดับอก/ การเลยอัพ
๖. กีฬาฟุตบอลหญิง
- แบบทดสอบการเลีย้ งบอล/
แบบทดสอบการรับ – สงบอล/
แบบทดสอบการโหมงบอล/
แบบทดสอบการยิงประตู/ แบบทดสอบ
การเดาะบอล

๑. กีฬากรีฑา
- ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๔๔ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๒. กีฬาเซปกตะกรอ
- ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๖๗ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๓. กีฬายกน้ําหนัก
ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๔๖ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๔. กีฬายูโด
ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๓๙ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๕. กีฬาบาสเกตบอล
ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๒๑ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐

เอกสารอางอิง

๑๖๕
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

๗. กีฬาฮอกกี้
- แบบทดสอบการจับไมไดถูกวิธีและยิง
ประตูไดตามจุดที่กําหนด/ การรับ – สง
บอลดวยหนาไมไดตามจุดที่กําหนด/
การรับ – สงบอลดวยรีเวิรสไดตามจุดที่
กําหนด
- ครูกีฬาใหผูเรียนวิเคราะหเกมการ
แขงขันของตนเองลงในแบบประเมิน
ทักษะดานการคิด ตามรูปแบบของแต
ละชนิดกีฬากําหนด แยกเปนชนิดกีฬา
ดังนี้
๑. กีฬากรีฑา
- ผูเรียนวิเคราะหผลการแขงขันของ
ตนเองหลังการแขงขันเสร็จสิ้น
๒. กีฬาเซปกตะกรอ
- ผูเรียนวิเคราะหเกมจาก VDO หลัง
การแขงขัน
๓. กีฬายกน้ําหนัก
- ผูเรียนวิเคราะหเกมจาก VDO หลัง
การแขงขันของตนเอง
๔. กีฬายูโด
- ผูเรียนวิเคราะหผลการแขงขันของ
ตนเองหลังการแขงขันเสร็จสิ้น
๕. กีฬาบาสเกตบอล
- ผูเรียนวิเคราะหผลการแขงขันของ
ตนเองหลังการแขงขันเสร็จสิ้น
๖. กีฬาฟุตบอลหญิง
- ผูเรียนวิเคราะหผลการแขงขันของ
ตนเองหลังการแขงขันเสร็จสิ้น

๖. กีฬาฟุตบอลหญิง
- ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๕๐ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๗. กีฬาฮอกกี้
ผูเรียนเขารับการ
ประเมินตามรายการ
ดังกลาว จํานวน ๒๙ คน
ผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
- ครูกีฬาใหผูเรียน
วิเคราะหเกมการแขงขัน
ของตนเองลงในแบบ
ประเมินทักษะดานการ
คิด ตามรูปแบบของแต
ละชนิดกีฬากําหนด
แยกเปนชนิดกีฬาดังนี้
๑. กีฬากรีฑา
- ผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับการ
เลนของตนเอง
๒. กีฬาเซปกตะกรอ
- ผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับเกม
การแขงขันจาก
การศึกษา VDO

เอกสารอางอิง

๑๖๖
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

๗. กีฬาฮอกกี้
- ผูเรียนวิเคราะหเกมจาก VDO
หลังการแขงขัน
- จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและทดสอบความรูทางวิชาการ
(สอบปลายภาค)ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมกีฬา
ตามองคกรตางๆ ที่จัดขึ้น เชน กิจกรรม
เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล
ลดละอบายมุข/กิจกรรมชวยจัดการ
แขงขัน
“หนองคอรัน ๒๐๑๘”/ ชวยงาน
กิจกรรมการจัดการแขงขัน “กีฬา
อนุบาลตะวันออก ครั้งที่ ๑๘”

๓. กีฬายกน้ําหนัก
- ผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับเกม
การแขงขันจาก
การศึกษา VDO
๔. กีฬายูโด
- ผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับการ
เลนของตนเอง
๕. กีฬาบาสเกตบอล
- ผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับการ
เลนของตนเอง
๖. กีฬาฟุตบอลหญิง
- ผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับการ
เลนของตนเอง
๗. กีฬาฮอกกี้
- ผูเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับเกม
การแขงขันจาก
การศึกษา VDO
- โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ภาคเรียนที่ ๑ ผูเรียน
จํานวน ๓๖๗ คน เขารับ
การทดสอบจํานวน
๓๓๖ คน ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป
จํานวน ๓๓๖ คน

เอกสารอางอิง

๑๖๗
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

คิดเปนรอยละ ๑๐๐
และคิดเปนรอยละ
๙๐.๐๑ ของจํานวน
ผูเรียน
ภาคเรียนที่ ๒ ผูเรียน
จํานวน ๓๖๐ คน เขารับ
การทดสอบจํานวน
๓๑๖ คน ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป
จํานวน ๓๑๖ คน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
และคิดเปนรอยละ
๘๗.๗๓ ของจํานวน
ผูเรียนทั้งหมด
และทดสอบความรู
ทางวิชาการ (สอบปลาย
ภาค) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑.๒) คุณลักษณะ
ของการเปนนักกีฬาที่ดี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดสนับสนุน
ใหครูกีฬาดําเนินการออกแบบ
แบบประเมินคุณลักษณะของการเปน
นักกีฬาที่ดี ไดแกดานความซื่อสัตย
และน้ําใจนักกีฬา จํานวน ๑๐ ขอ ไดแก
- ปฏิบัติตามกฎ กติกา การแขงขัน
- ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม
- มีความรับผิดชอบรวมกับทีม
- มีจิตใจโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ
- รักษาความยุติธรรม
- ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูฝกสอน
- เคารพความสามารถของทีมคูแขงขัน
- มีภาวะการเปนผูนํา

- ผูเรียนทุกคนมีผล
การประเมินดานความ
ซื่อสัตยและน้ําใจนักกีฬา
ทั้ง ๗ ชนิด จํานวน
๒๙๗ คน ผานเกณฑ
การประเมินอยูในระดับ
ดีเยี่ยม
- ผูเรียนทุกคนมีผล
การประเมินดาน
ความมีวินัย ทั้ง ๗ ชนิด
จํานวน ๒๙๗ คน ผาน
เกณฑ การประเมินอยูใน
ระดับดีเยี่ยม

- แบบประเมิน
คุณลักษณะของ
การเปนนักกีฬา
ที่ดี ประกอบดวย
๑) ดานความ
ซื่อสัตยและน้ําใจ
นักกีฬา ๑๐ ขอ
๒) ดานความมี
วินัย ๑๐ ขอ
- แฟมสะสม
ผลงาน

๑๖๘
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดําเนินการ
- ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ
- รูแพ รูชนะ รูอภัย
และดานความมีวินัย
จํานวน ๑๐ ขอ ไดแก
- ความตรงตอเวลา
- มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมาย
- การเปนผูรับฟงที่ดี และปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูฝกสอน
- การดูแลรักษาสภาพรางกายของ
ตนเอง
- การจดบันทึกการฝกซอมหรือแขงขัน
และจําสิ่งที่ดี
- การเลนตามแผนการที่วางไว
- มีความอดทน กลาหาญ และมี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ
- มีความเสียสละ และเห็นใจผูอื่น
- มีความกระตือรือรนและมุงมั่นอยาง
ชัดเจน
- สรางความสามัคคีในทีม และใหครู
กีฬาดําเนินการประเมินผูเรียนเปน
รายบุคคลตามแบบประเมินคุณลักษณะ
ของการเปนนักกีฬาที่ดีดานความ
ซื่อสัตยและน้ําใจนักกีฬา/ดานความมี
วินัย

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

๑๖๙
ประเด็นการพิจารณา
๑.๓) ผลผลิตทางดาน
กีฬา

วิธีดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมการ
แขงขัน โดยการจัดโครงการแขงขันกีฬา
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตลอดทั้งปงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพดานกีฬาของผูเรียนแต
ละบุคคล จําแนกเปนชนิดกีฬาดังนี้
๑. กีฬากรีฑา
- การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสง
นครศรีฯ เกมส”
- การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงประเทศไทย ครั้ง ๔๐ “นครสวรรค
ศึกษาเกมส”
- การแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง ๓๔
“นานเกมส”
- การแขงกีฬาแหงชาติ ครั้ง ๔๖
“เจียงฮายเกมส”
- โครงการแขงขันกรีฑากรมพลศึกษา
- โครงการแขงขันกรีฑาชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย นานาชาติชิงถวย
พระราชทาน
๒. กีฬาเซปกตะกรอ
- การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสง
นครศรีฯ เกมส”
- การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงประเทศไทย ครั้ง ๔๐ “นครสวรรค
ศึกษาเกมส”

- ผลสัมฤทธิ์ทางดาน
กีฬาของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี จํานวน
ผูเรียนชั้น ม.๒ – ม.๖
ที่เขารวมการแขงขันและ
ไดรับรางวัล จําแนกตาม
ชนิดกีฬาดังนี้
๑. กีฬากรีฑา
- จํานวนผูเรียน ๔๔ คน
เขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ ๔๔ คน
เขารวมการแขงขันระดับ
นานาชาติ ๕ คน ไดรับ
รางวัล ลําดับที่ ๑ – ๓
ระดับชาติ จํานวน ๓๙
คน ไดรับรางวัล ลําดับที่
๑ – ๓ ระดับนานาชาติ
จํานวน ๕ คน
และเปนผูแทนทีมชาติไทย
จํานวน ๕ คน
๒. กีฬาเซปกตะกรอ
- จํานวนผูเรียน ๖๗ คน
เขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ ๖๕ คน
เขารวมการแขงขันระดับ
นานาชาติ ๒๒ คน
และไดรับรางวัล ลําดับที่
๑ – ๓ ระดับชาติ
จํานวน ๕๗ คน

เอกสารอางอิง
- สรุปผลการ
แขงขันการสง
นักกีฬาเขารวม
การแขงขันตาม
แผนงาน/
โครงการ ที่ยื่น
เสนอตอฝาย
พัฒนาการกีฬา
- วุฒิบัตร
- ภาพถาย
- แบบประเมิน
ดานทักษะ
ความคิด
- แฟมสะสม
ผลงาน
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- การแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง ๓๔
“นานเกมส”
- การแขงกีฬาแหงชาติ ครั้ง ๔๖
“เจียงฮายเกมส”
- โครงการแขงขันตะกรอชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร
- โครงการแขงขันตะกรอชิงถวย
นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑
- โครงการแขงขันตะกรอกรมพลศึกษา
๓. กีฬายกน้ําหนัก
- การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสง
นครศรีฯ เกมส”
- การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้ง ๔๐ “นครสวรรคพลบ
ดีเกมส”
- การแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง ๓๔
“นานเกมส”
- โครงการแขงขัน EGAT ยกน้ําหนัก
เยาวชนชิงแชมปแหงประเทศไทย
- โครงการแขงขัน EGAT ยกน้ําหนัก
ยุวชนและประชาชนชิงแชมปประเทศไทย

๓. กีฬายกน้ําหนัก
- จํานวนผูเรียน ๔๗ คน
เขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ ๔๐ คน
เขารวมการแขงขันระดับ
นานาชาติ ๒๔ คน
ไดรับรางวัล ลําดับที่
๑ – ๓ ระดับชาติ
จํานวน ๓๐ คน
ไดรับรางวัล ลําดับที่
๑ – ๓ ระดับนานาชาติ
จํานวน ๑๔ คน
และเปนผูแทนทีมชาติไทย
จํานวน ๔ คน
๔. กีฬายูโด
- จํานวนผูเรียน ๔๑ คน
เขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ ๔๑ คน
เขารวมการแขงขันระดับ
นานาชาติ ๓ คน
ไดรับรางวัล ลําดับที่
๑ – ๓ ระดับชาติ
จํานวน ๔๑ คน
และเปนผูแทนทีมชาติไทย
จํานวน ๓ คน
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๔. กีฬายูโด
- การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสง
นครศรีฯ เกมส”
- การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงประเทศไทย ครั้ง ๔๐ “นครสวรรค
ศึกษาเกมส”
- การแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง ๓๔
“นานเกมส”
- การแขงกีฬาแหงชาติ ครั้ง ๔๖
“เจียงฮายเกมส”
- โครงการแขงขันยูโด กรมพลศึกษา
ประจําป ๒๕๖๑
- โครงการแขงขันยูโด ไทย-เยอรมัน
ประจําป ๒๕๖๑
- โครงการแขงขันยูโดเยาวชนชิงแชมป
ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒
๕. กีฬาบาสเกตบอล
- การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงประเทศไทย ครั้ง ๔๐ “นครสวรรค
ศึกษาเกมส”
- การแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง ๓๔
“นานเกมส”
- โครงการแขงขันบาสเกตบอลชิงถวย
พระราชทาน รอบชิงแชมปประเทศไทย
สปอนเซอรไทยแลนด
- โครงการแขงขันบาสเกตบอล สพฐ.โมโน แชมเปยนส คัพ ๒๐๑๘
(รอบประเทศ)

๕. กีฬาบาสเกตบอล
- จํานวนผูเรียน ๒๑ คน เขา
รวมการแขงขันระดับชาติ
๒๑ คน และไดรับรางวัล
ลําดับที่ ๑ – ๓ ระดับชาติ
จํานวน ๒๑ คน
๖. กีฬาฟุตบอลหญิง
- จํานวนผูเรียน ๕๐ คน
เขารวมการแขงขัน
ระดับชาติ ๕๐ คน
เขารวมการแขงขันระดับ
นานาชาติ ๑๑ คน
ไดรับรางวัล ลําดับที่
๑ – ๓ ระดับชาติ
จํานวน ๕๐ คน
ไดรับรางวัล ลําดับที่
๑ – ๓ ระดับนานาชาติ
จํานวน ๘ คน
และเปนผูแทนทีมชาติไทย
จํานวน ๑๑ คน
๗. กีฬาฮอกกี้
- จํานวนผูเรียน ๒๙ คน เขา
รวมการแขงขันระดับชาติ
๒๙ คน
เขารวมการแขงขันระดับ
นานาชาติ ๘ คน
ไดรับรางวัล ลําดับที่
๑ – ๓ ระดับชาติ จํานวน
๒๙ คน และเปนผูแทนทีม
ชาติไทยจํานวน ๘ คน

เอกสารอางอิง
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๖. กีฬาฟุตบอลหญิง
- การแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๑ “ทุงสง
นครศรีฯ เกมส”
- การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงประเทศไทย ครั้ง ๔๐ “นครสวรรค
ศึกษาเกมส”
- การแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง ๓๔
“นานเกมส”
- การแขงกีฬาแหงชาติ ครั้ง ๔๖
“เจียงฮายเกมส”
- โครงการแขงขัน BANGKOK GIRLS
FOOTBALL CUP 2018
- โครงการแขงขันฟุตบอลหญิง "CHANG
U 15 GIRL'S CHAMPIONSHIP 2017"
๗. กีฬาฮอกกี้
- การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แหงประเทศไทย ครั้ง ๔๐ “นครสวรรค
ศึกษาเกมส”
- การแขงกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้ง ๓๔
“นานเกมส”
- การแขงกีฬาแหงชาติ ครั้ง ๔๖
“เจียงฮายเกมส”
- โครงการแขงขันฮอกกี้กรมพลศึกษา
- โครงการแขงขันฮอกกี้ชิงแชมป
แหงประเทศไทย (PTT)
- โครงการแขงขันฮอกกี้ คัพ

จากขอมูลดังกลาว
สรุปไดดังนี้
จํานวนผูเรียนระดับชั้น
ม.๒ – ม.๖ จํานวน
๒๙๙ คน
- ผูเรียนเขารวมการ
แขงขันระดับชาติ
จํานวน ๒๙๐ คน
คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๙
- ผูเรียนเขารวมการ
แขงขันระดับนานาชาติ
จํานวน ๗๓ คน
คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๑
- ผูเรียนไดรับรางวัล
ระดับชาติ
จํานวน ๒๖๗ คน
คิดเปนรอยละ ๘๙.๓๐
- ผูเรียนไดรับรางวัล
ระดับนานาชาติ
จํานวน ๒๗ คน
คิดเปนรอยละ ๙.๐๓
- ผูเรียนไดรับคัดเลือก
เปนนักกีฬาผูแทนทีม
ชาติ จํานวน ๓๑ คน
คิดเปนรอยละ ๑๐.๓๗

เอกสารอางอิง
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๒) กระบวนการบริหาร
โรงเรียนไดดําเนินการประชุมวางแผน
และจัดการสงเสริมดานกีฬา ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ
สูความเปนเลิศ
อัตลักษณ และเปาหมายของโรงเรียน
ตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ งาน ประจําปงบประมาณ
ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี ที่สงเสริม สนับสนุน บุคลากร
ทรัพยากรทางดานกีฬา พัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน โดยใหนําความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการกีฬา
จากการเขาอบรมในโครงการอบรม
ผูฝกสอนใหมีความรูดานวิทยาศาสตร
การกีฬา “การอบรมการใชหลักการฝก
ความสัมพันธและการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา”
มาประยุกตใชในการพัฒนากีฬา เพื่อให
มีขีดความสามารถและ ประสบ
ความสําเร็จในระดับชาติและนานาชาติ
และมีการวางแผนพัฒนาทักษะทางดาน
กีฬา อยางตอเนื่อง
๓) กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดสนับสนุน
ผูเรียนดานกีฬาของครูกีฬา ใหครูกีฬาดําเนินการ
- จัดทําแผนการฝกซอม/แขงขัน
และบันทึกหลังการฝกซอม/ แขงขัน
- จัดโครงการอบรมผูฝกสอนใหมีความรู
ดานวิทยาศาสตรการกีฬา

ผลการดําเนินการ

เอกสารอางอิง

- ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรที่ ๔ เรื่อง
การผลิตและพัฒนา
นักกีฬาเพื่อความเปน
เลิศ เพื่อสะทอนความ
เปนเอกลักษณของ
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี “สถานศึกษาที่
สงเสริมนักกีฬาสูการ
แขงขันระดับชาติและ
นานาชาติ” และสงเสริม
ใหผูฝกสอนไดรับการ
อบรม ดานวิทยาศาสตร
การกีฬาและดานศาสตร
กีฬาตามที่องคกรที่
เกี่ยวของจัดดําเนินการ

- รายงานการ
ประชุมฝาย
พัฒนาการกีฬา
- สรุปแผน
งบประมาณ
ประจําปของฝาย
พัฒนาการกีฬา
- สรุปแผน
งบประมาณ
ประจําปของ
โรงเรียน
- หนังสือเชิญรวม
กิจกรรมตางๆ
- ภาพถาย
กิจกรรม
- วุฒิบัตรการเขา
รวมการอบรม
- หนังสือขอบคุณ

- ครูกีฬาไดนําหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬามา
ใชในการพัฒนาผูเรียน
จากการเขารับ
“การอบรมการใช
หลักการฝกความสัมพันธ
และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย
สําหรับนักกีฬา”

- วุฒิบัตร
- รูปภาพ
- สรุปการใช
บริการศูนย
วิทยาศาสตร
การกีฬา
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เอกสารอางอิง

“การอบรมการใชหลักการฝก
ความสัมพันธและการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬา”
- ครูกีฬานําหลักวิทยาศาสตรกีฬามาใช
ในการพัฒนาผูเรียน ไดแก ดานเวช
ศาสตรการกีฬา ดานโภชนาศาสตร
ดานจิตวิทยาการกีฬา
การกายภาพบําบัดและการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย
- จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียนดานกีฬาตามชนิดกีฬา เพื่อความ
เปนเลิศ
- ครูกีฬาจัดทําสารสนเทศของผูเรียน
เปนรายบุคคล (แฟมสะสมงาน)
ตามชนิดกีฬา ประกอบดวย ประวัติ
สวนตัว/ ผลการทดสอบทักษะการ
เคลื่อนไหวเบื้องตน/ ผลการทดสอบ
ทักษะเฉพาะกีฬา/ ผลการทดสอบทักษะ
การคิด/ ผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย/ ผลของคุณลักษณะของการเปน
นักกีฬาที่ดี/ เกียรติบัตร
- ครูกีฬาดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม/ งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานกีฬาของผูเรียน ไดแก
- ครูกีฬาจัดทํารายผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/งานตางๆ

โดยสอดแทรกไวใน
แผนการฝกกีฬาของแต
ละชนิดกีฬา และเขาใช
หองปฏิบัติการ
เสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกายและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ทั้งจัดทําสารสนเทศ
ของผูเรียนเปน
รายบุคคล

- แบบขอใช
บริการศูนย
วิทยาศาสตร
การกีฬา
- รายงานการ
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย
- รายงาน
โครงการอบรม
ผูฝกสอนใหมี
ความรูดาน
วิทยาศาสตรการ
กีฬา
“การอบรมการใช
หลักการฝก
ความสัมพันธและ
การเสริมสราง
สมรรถภาพทาง
กายสําหรับ
นักกีฬา”

๑๗๕
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
- ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬา
ในระดับชาติและนานาชาติ
- ครูกีฬามีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะกีฬา
จุดที่ควรพัฒนา
- โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการ
เขารวมการแขงขันทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ
มากยิ่งขึ้น
- การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลของครูกีฬา
ควรมีชัดเจนขึ้นในทุกชนิดกีฬา เพื่อการพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่อง
- ความมั่นคงของตําแหนงในการปฏิบัติงานของ
ครูกีฬา ซึ่งสวนใหญเปนพนักงานจางเหมาบริการ

แนวทางเสริมจุดเดน
- โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมการแขงขัน
กีฬาอยางตอเนื่องและหลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
- ควรเพิ่มงบประมาณการแขงขันภายในประเทศ
มากขึ้นและเขียนแผนเพิ่มงบประมาณการแขงขัน
ตางประเทศ เพื่อเสนอตอตนสังกัด
- ครูกีฬามีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลครบ
ทุกชนิดกีฬา
- ขออัตรากําลังในการบรรจุขาราชการ (ครูกีฬา)
ใหครบทุกชนิดกีฬา

๑๗๖

สรุปผลการประเมินตนเอง

มาตรฐานที่
๑

ชื่อมาตรฐาน

คุณภาพของผูเรียน
กระบวนการบริหาร
๒
และการจัดการ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
๓
ผูเรียนเปนสําคัญ
ความโดดเดนดานกีฬา
๔
ของโรงเรียนกีฬา
โดยภาพรวมของโรงเรียน

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ
ดี
ปานกลาง



กําลัง
พัฒนา






จากผลการดํ าเนิ น งานโครงการและกิ จ กรรมต า งๆ ส ง ผลให โ รงเรี ย นกี ฬาจั ด การพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึ กษาประสบผลสํ า เร็ จ ตามที่ ตั้งเป า หมายไวในแตล ะมาตรฐาน ผลการประเมิน สรุป วาไดร ะดับ ดีเลิ ศ
โดยมีเหตุผล ดังนี้
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ เปนไปตามเปาหมายที่
โรงเรี ยนกีฬากําหนด มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรีย นกีฬาเปนไปตามเปาหมายที่โรงเรีย น
กํ า หนด มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห คิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
และแกปญหา มีความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น
เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย มีสุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด รวมทั้งผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถใน
การเคลื่อนไหวเบื้องตน มีทักษะความสามารถเฉพาะทางดานกีฬา มีทักษะการคิดดานกีฬา มีผลการประเมิน
ความซื่ อสั ต ย แ ละมี น้ํ าใจนั ก กี ฬา ตลอดจนมี ก ารเข าร ว มและได รั บ รางวั ล จากการแข งขั น กี ฬ าระดั บ ชาติ
และระดับนานาชาติ
โรงเรี ย นกํ า หนดเป า หมาย วิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ จ ชั ด เจน สอดคล อ งกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย น
ซึ่งเปนไปไดในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม เป า หมาย มี ก ารพั ฒ นาครูแ ละบุ คลากรให มี ความเชี่ย วชาญทางวิ ช าชีพ มีก ารจั ด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ น การบริห ารจั ดการ และจัดการเรีย นรู รวมทั้งมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการประจําปที่สงเสริมสนับสนุนบุคลากรดานกีฬา และสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรดานกีฬา

๑๗๗
ครู มี จั ด การเรี ย นรู ผ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ตั ว ชี้ วั ด
ของหลั ก สู ต ร และสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ก ารใช สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และแหล ง เรี ย นรู ที่เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู มี การตรวจสอบและประเมิ น ผลผู เ รี ย นอย างเป น ระบบ และนํ า ผล
มาพัฒนาผูเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู รวมทั้งครูกีฬามีการจัดทําแผนการฝกกีฬา มีการนําหลักวิทยาศาสตรการ
กีฬามาใชในการพัฒนาผูเรียนดานกีฬา มีการจัดทําสารสนเทศดานกีฬาของผูเรียนเปนรายบุคคล มีการจัดทํา
โครงการ/ กิจกรรม/ งาน เพื่อพัฒนาผูเรียนดานกีฬา และรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ

๑๗๘

สวนที่ ๓ แนวทางการพัฒนา
◆ การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาแตละมาตรฐาน

จุดควรพัฒนา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

แนวทางพัฒนา
ควรสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความรูความสามารถ
โดยใหจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ กิจกรรมแขง
ทักษะของแตละกลุมสาระการเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ดี
จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- สภาพแวดลอมและสถานที่ในโรงเรียน
ควรจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
เชน ภูมิทัศนในโรงเรียน
จัดสภาพแวดลอมและสถานที่ใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม
และเอื้อตอการเรียนรู
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ควรจัดโครงการ/กิจกรรม การอบรมสัมมนาใหแก
บุคลากรของโรงเรียนเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
- การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการประกัน
ควรมีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบ
คุณภาพการศึกษา
วิธีการ และการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษา

๑๗๙
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ ดี
จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ควรจัดใหมีการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ
ที่มีความชัดเจน ตอเนื่อง และควรดําเนินการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินการอยางใกลชิด
มาตรฐานที่ ๔ ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการ
ควรเพิ่มงบประมาณการแขงขันภายในประเทศให
เขารวมการแขงขันทั้งภายในประเทศและ
มากขึ้น และเสนอแผนเพิ่มงบประมาณสําหรับการแขงขัน
ตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ
กีฬาตางประเทศตอหนวยงานตนสังกัด
มากยิ่งขึ้น
- การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลของครูกีฬา
ครูกีฬามีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลครบทุกชนิด
ควรมีความชัดเจนมากขึ้นในทุกชนิดกีฬา
กีฬา
เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
- ความมั่นคงของตําแหนงในการปฏิบัติงาน
ขออัตรากําลังในการบรรจุขาราชการ (ครูกีฬา) ใหครบ
ของครูกีฬา ซึ่งสวนใหญเปนพนักงานจางเหมา ทุกชนิดกีฬา
บริการ

๑๘๐
◆ แผนพัฒนาเพื่อใหมีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นในปการศึกษาถัดไป
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ประเด็นการพัฒนา

งาน/กิจกรรม/โครงการ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - โครงการสัปดาหภาษาไทย
ของผูเรียน
- โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

มิถุนายน/
กรกฎาคม
สิงหาคม

กลุมสาระฯ
ภาษาไทย
กลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร
กลุมสาระฯ
คณิตศาสตร
กลุมสาระฯ
ศิลปะ
กลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ
กลุมสาระฯ
สังคมศึกษา
กลุมสาระฯ
สุขศึกษาฯ
กลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ
งานหลักสูตร
และการสอน

- โครงการทักษะคณิต
เพื่อการคิดแกปญหา
- โครงการคายศิลปะ

พฤศจิกายน

โครงการวันคริสตมาส

ธันวาคม

- โครงการสัปดาหสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
- โครงการแขงขันกีฬาภายใน

มกราคม
กุมภาพันธ

- โครงการ Valentine’s Day

กุมภาพันธ

- โครงการวันวิชาการ

กันยายน

มีนาคม

ผูกํากับ
ติดตาม
รองฯ
ฝายวิชาการ

๑๘๑
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพัฒนา
- สภาพแวดลอมและ
สถานที่ในโรงเรียน

- การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

- การประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- โครงการธนาคารขยะ

ตลอดปการศึกษา

- โครงการหองเรียนนาเรียนรู

ตลอดปการศึกษา

- โครงการหอพักนาอยู

ตลอดปการศึกษา

กลุมสาระฯ
วิทยาศาสตร
งานหลักสูตร
และการสอน
งานหอพัก

- กิจกรรม Big Cleaning Day

ตลอดปการศึกษา งานอาคารสถานที่

- การดูแลรักษา ซอมบํารุง
ตัดตกแตง และทําความสะอาด
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
- โครงการเสริมสรางความรู
ใหแกครูผูสอนวิชาสามัญ
- โครงการเสริมสรางความรู
ใหแกครูผูสอนวิชากีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ
- โครงการทบทวนแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป
- กิจกรรมการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

ตลอดปการศึกษา งานอาคารสถานที่
เมษายน

งานบุคคล

ตุลาคม

งานหลักสูตร
และการสอน
งานหลักสูตร
และการสอนกีฬา
สูความเปนเลิศ
งานแผน
และงบประมาณ

ตุลาคม
ตุลาคมพฤศจิกายน
ตลอดปการศึกษา

ผูกํากับ
ติดตาม
รองฯ
ฝายวิชาการ
รองฯ
ฝายวิชาการ
รองฯ
ฝายกิจการ
นักเรียน
รองฯ
ฝายบริหาร
รองฯ
ฝายบริหาร
รองฯ
ฝายบริหาร
รองฯ
ฝายวิชาการ
รองฯ
ฝายพัฒนา
การกีฬา
รองฯ
ฝายบริหาร

งานประกัน
รองฯ
คุณภาพการศึกษา ฝายวิชาการ

๑๘๒
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประเด็นการพัฒนา

งาน/กิจกรรม/โครงการ

- ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
งานแนะแนว และระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
- การจัดเก็บขอมูลดานตางๆ
ของผูเรียนเปนรายบุคคล

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตลอดปการศึกษา

งานแนะแนว
และบริการ
ทางการศึกษา
งานแนะแนว
และบริการ
ทางการศึกษา

ตลอดปการศึกษา

ผูกํากับ
ติดตาม
รองฯ
ฝายวิชาการ

มาตรฐานที่ ๔ ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา
ประเด็นการพัฒนา

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- การจัดสรรงบประมาณ
ในการเขารวมการแขงขัน
กีฬาทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อให
ผูเรียนไดรับประสบการณ
มากยิ่งขึ้น

- โครงการแขงขันกีฬากระชับ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กีฬาทั่วประเทศ
- โครงการแขงขันกีฬากระชับ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กีฬาในภูมิภาคอาเซียน
- โครงการสงเสริมนักกีฬา
เขารวมการแขงขันระดับ
นานาชาติ (โดยดําเนินการ
ดวยงบประมาณของโรงเรียน
ใหครบทุกชนิดกีฬา)
- โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางประเทศ (โดยโรงเรียน
เปนเจาภาพดําเนินการจัดการ
แขงขัน)

ตลอดปการศึกษา

ผูฝกสอนกีฬา

ตลอดปการศึกษา

ผูฝกสอนกีฬา

ตลอดปการศึกษา

ผูฝกสอนกีฬา

ตลอดปการศึกษา

ผูฝกสอนกีฬา

ผูกํากับ
ติดตาม
-รองฯ
ฝายพัฒนา
การกีฬา

๑๘๓
ประเด็นการพัฒนา

งาน/กิจกรรม/โครงการ

- การวิเคราะหผูเรียนเปน - โครงการอบรมเพื่อใหความรู
รายบุคคลของครูกีฬา
แกครูกีฬาในการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนดานกีฬา
- โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
- การตรวจสุขภาพของนักกีฬา
ประจําป

ระยะเวลา
เมษายน
กรกฎาคม
และ
พฤศจิกายน
พฤษภาคม

- การวัดและประเมินผลผูเรียน ตลอดปการศึกษา
รายบุคคลอยางตอเนื่อง
- การจัดทําสานสนเทศ
ตลอดปการศึกษา
ของผูเรียนเปนรายบุคคล
(แฟมสะสมผลงาน)
- ความมั่นคงของตําแหนง - การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
ตลอดปการศึกษา
ของครูกีฬาที่มีความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน
ของครูกีฬา ซึ่งสวนใหญ กับจํานวนผูเรียนในแตละชนิด
กีฬา รวมทั้งแผนการบรรจุ
เปนพนักงานจางเหมา
บริการ
บุคคลเขารับราชการ

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับ
ติดตาม
งานหลักสูตรและ รองฯ
การสอนกีฬา ฝายพัฒนา
สูความเปนเลิศ การกีฬา
งานวิทยาศาสตร
การกีฬา
งานพยาบาล
และสงเสริม
สุขภาพ
ผูฝกสอนกีฬา
ผูฝกสอนกีฬา
-งานบุคคล
-งานหลักสูตรและ
การสอนกีฬา
สูความเปนเลิศ

-รองฯ
ฝายบริหาร
-รองฯ
ฝายพัฒนา
การกีฬา

๑๘๔

สวนที่ ๔
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการปะเมินฯ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพดีเลิศ
ประเด็นการพิจารณา

ผลการประเมิน
(ระดับคุณภาพ)
การประเมิน
คณะ
ตนเอง
กรรมการฯ

๑.๑ ผลทางสัมฤทธิ์
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอานการเขียน
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่กรรมการพบ
ความแตกตางจากการประเมินตนเอง

ควรสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชองคความรู
ความสามารถในการสรางชิ้นงาน/ผลงาน (นวัตกรรม)
ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกกลุมสาระ
การเรียนรูผานการทําโครงงาน
-

๑๘๕
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคํานวณ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดเดน
สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายที่โรงเรียน
กําหนด โดยจัดกิจกรรม/โครงการใหมากและหลากหลาย
แนวทางการพัฒนา

-

-

๑๘๖
ผลการประเมิน
(ระดับคุณภาพ)
การประเมิน
คณะ
ตนเอง
กรรมการฯ

ประเด็นการพิจารณา

๑.๒ คุณลักษณะ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่โรงเรียน
กีฬากําหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่กรรมการพบ
ความแตกตางจากการประเมินตนเอง

-

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน

แนวทางเสริมจุดเดน

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

-

-

๑๘๗
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการประเมิน
(ระดับคุณภาพ)
ประเด็นการพิจารณา การประเมิน
คณะ
ตนเอง
กรรมการฯ
ดี
ดี
๑) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่โรงเรียนกีฬากําหนด
ชัดเจน
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนกีฬา

๓) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรโรงเรียนและทุกกลุมเปาหมาย
๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่กรรมการพบความ
แตกตางจากการประเมินตนเอง
- ควรดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามขั้นตอน ๕ ขั้นตอน
- ควรรวบรวมสรุปรายงานขอมูลเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น
- ควรจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาดานความรู
แกครูและบุคลากรที่จัดเจน
- ควรจัดใหมีกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู PLC
- ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ดานสภาพแวดลอมจากผูเกี่ยวของ
- ควรมีเสียงตามสายเพื่อเผยแพรขาวสาร
และความรูตาง ๆ ภายในโรงเรียน

๑๘๘
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
- คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผูปกครอง
ใหความรวมมือและสนับสนุนจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในทุก ๆ ดาน
- มีการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- ควรดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
- แผนสงเสริมและพัฒนาดานความรูแกครูและบุคลากร ขัน้ ตอนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๕ ขั้นตอน
- ควรจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาดานความรูแกครู
และบุคลากร และจัดใหมีกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพของครูและผูฝกสอนกีฬา

๑๘๙
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการประเมิน
(ระดับคุณภาพ)
ประเด็นการพิจารณา การประเมิน
คณะ
ตนเอง
กรรมการฯ
ดี
ดี
๑) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
๒) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่กรรมการพบความแตกตาง
จากการประเมินตนเอง
ควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยใหผูเรียน
มีสวนรวมผานกิจกรรมโครงงานในทุกกลุมสาระ
ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสใชหองปฏิบัติการ
ทางภาษาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาของผูเรียน
ควรดําเนินตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามขั้นตอนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๕ ขั้นตอน

๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการประเมิน
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
ครูผูสอน
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
ครูมีความรูความสามารถ ตั้งใจ ทุมเท เสียสละตอการ
จัดการเรียนรูแกผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
- กิจกรรมโครงงาน
- การใชหองปฏิบัติการทางภาษา
- การวัดประเมินผล

แนวทางเสริมจุดเดน
ควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาทางดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
- ควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรู
ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใหผูเรียน
มีสวนรวมผานกิจกรรมโครงงานในทุกกลุมสาระ
- ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสใชหองปฏิบัติการ
ทางภาษาอยางตอเนื่อง
- ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการประเมินครูผูสอน

๑๙๐
มาตรฐานที่ ๔ ความโดดเดนดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา
ผลการประเมิน
(ระดับคุณภาพ)
ประเด็นการพิจารณา การประเมิน
คณะ
ตนเอง
กรรมการฯ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
๑) การพัฒนาดานกีฬาของผูเรียน
๑.๑) ทักษะและความสามารถดานกีฬา
๑.๒) คุณลักษณะของการเปนนักกีฬาที่ดี
๑.๓) ผลผลิตทางดานกีฬา
๒) กระบวนการบริหารและจัดการสงเสริมดานกีฬาสูความ
เปนเลิศ
๓)กระบวนการพัฒนาผูเรียนดานกีฬาของครูกีฬา

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่กรรมการพบความ
แตกตางจากการประเมินตนเอง
ควรมีการตั้งเปาหมาย และวิเคราะห
ผลการแขงขันใหผูเกี่ยวของทราบ
-

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
- มีการวิเคราะหทักษะและความสามารถในการเคลื่อนไหว
ควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาในวิชาชีพ
ของทุกชนิดกีฬา
ทางดานกีฬาที่สูงขึ้น
- มีแบบประเมินคุณลักษณะของการเปนกีฬาที่ดีอยางชัดเจน
ทุกชนิดกีฬา
- มีการสรุปรายงานผลผลิตทางดานกีฬาอยางชัดเจน
- ชมรมผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการกีฬา
- การพัฒนาผูเรียนดานกีฬาของครูกีฬาครบตามขั้นตอน
PDCA
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- การตั้งเปาหมาย และวิเคราะหผลการแขงขัน
ควรมีการตั้งเปาหมาย และวิเคราะหผลการ
แขงขันใหผูเกี่ยวของทราบ

๑๙๑

สวนที่ ๕ ภาคผนวก

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมกํากับ ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

