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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

มีภาระหนาท่ีจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม                      

ไดกําหนดไวชัดเจนในมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา                  

พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ                     

และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 

จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ                  

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง 

ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

 ดังนั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาฉบับ

นี้ ข้ึน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน ผลงาน และผลการประเมินคุณภาพ จากการจัดการศึกษา  

ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกีฬา ประจําปการศึกษา 2563 โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 

 

       วิชิต  ชิตวิเศษ 

                    (นายวิชิต  ชิตวิเศษ) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 

 



ก 

 

คํานํา 

 
 รายงานการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีฉบับนี้จัดทําข้ึน                

เพ่ือเปนการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ปการศึกษา 2563 ท่ีสะทอนผลการพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย                   

4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดาน

กีฬาของโรงเรียนกีฬา ซ่ึงสอดคลองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริบทของโรงเรียน                   

ผลการวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีความพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหสูงข้ึน และเตรียม                

ความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 

 ขอขอบคุณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของ               

ทุกฝายท่ีมีสวนรวมจัดทํารายงานประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสําเร็จไปไดดวยดี 

 

 

 

       ธนกร  มีหินกอง 

             (นายธนกร  มีหินกอง) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี
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สารบัญ 

 
        หนา 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร                  ค 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน         1  

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง        110 

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน      110 

   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     126 

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  138 

   มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา     147 

สวนท่ี 3 แนวทางการพัฒนา         162 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก         164 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 

ประกาศ ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 100/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                      

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 สั่ง ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

- คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 38/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม               

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2563                                         

สั่ง ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 

  ในปการศึกษา 2563  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  

เปนโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                    

เฉพาะทางดานกีฬา มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติกําหนดข้ึน โดยมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ไดแก  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา  

มาตรฐาน 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2563 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานท่ี 1  

คุณภาพของผูเรียน 
3 ดี 3 ดี บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 2  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3 ดี 3 ดี บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3  

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3 ดี 3 ดี บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 4  

คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา 3 ดี 3 ดี บรรลุ 
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โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ไดทําการวิเคราะหจากผลการประเมินตนเองโรงเรียนกีฬา                       

พบวา มีประเด็นท่ีตองพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแตละดาน ดังนี้  

       1. ดานผูเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของผูเรียน

ในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร                  

และการคิดคํานวณ 

     ควรสงเสริมและดําเนินการจัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะของผูเรียนในดานการอาน                

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน 

ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน                  

เปนสําคัญดานการอาน และการออกเสียง 

ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดาน               

การอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ ใหชัดเจน มีการติดตามผล                     

อยางตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนินการ

ใหผูเก่ียวของไดรับทราบ 

       

2. ดานผูบริหารสถานศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีการ

ดําเนินการอยางเปนระบบ มีความชัดเจน

ตอเนื่อง 

     ควรสงเสริมใหครูดําเนินการในระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง                  

และควรมีการนิเทศกํากับติดตาม                             

ผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
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3. ดานครูผูสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู                  

ของกลุม PLC ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครู                

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย                

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 

     ควรสงเสริมการจัดทําระบบสารสนเทศ

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของกลุม PLC ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครู               

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 

       

   4. ดานคุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การเขารวมและไดรับรางวัลในการ

แขงขันระดับนานาชาติ 

      

     ควรสนับสนุนงบประมาณใหแตละชนิด

กีฬา จัดการแขงขันกีฬาท่ีตนเองรับผิดชอบ

ข้ึน โดยเชิญ โรงเรียน สถาบันอ่ืน ๆ                        

ท่ีเก่ียวของเขารวมการแขงขันเพ่ือเสริม

ประสบการณในดานการจัดการแขงขัน 

ใหแกผูเรียน และครูวิชากีฬาอีกทางหนึ่ง    
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ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษากับคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด 

ประเด็น

พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2563 บรรล/ุ 

ไมบรรล ุระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 3 ดี 3 ดี บรรล ุ

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผูเรียน 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการคดิคํานวณ  

3 ดี 2 ปานกลาง ไมบรรล ุ

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่น ความคดิเห็น และแกปญหา  

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  3 ดี 3 ดี บรรล ุ

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตาม

หลักสตูรสถานศึกษา  

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคต ิ

ท่ีดีตองานอาชีพ 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูเรียน 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรล ุ

  1) การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ

2) ความภมูิใจในทองถ่ินและความ 

เปนไทย  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรล ุ

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรล ุ

  4) สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม 4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ

ภาพรวม : คุณภาพของผูเรียน 3 ดี 3 ดี บรรล ุ
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ประเด็น

พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2563 บรรล/ุไม

บรรล ุระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

3 ดี 4 ดีเลิศ บรรล ุ

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

3 ดี 4 ดีเลิศ บรรล ุ

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพ

ผูเรยีนรอบดานตามหลักสตูรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 

3 ดี 4 ดีเลิศ บรรล ุ

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมคีุณภาพ 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

ภาพรวม : กระบวนการบริหารและการจัดการ 3 ดี 3 ดี บรรล ุ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 3 ดี 3 ดี บรรล ุ

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงการ

จัดการเรียนรู 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ

ภาพรวม : กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3 ดี 3 ดี บรรล ุ
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ประเด็น

พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2563 บรรล/ุไม

บรรล ุระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของ

โรงเรียนกีฬา 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรล ุ

4.1 การจัดการเรยีนการสอนดานกีฬา 

สูความเปนเลิศ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรล ุ

4.2 ผลสัมฤทธ์ิดานกีฬา 4 ดีเลิศ 3 ดี บรรล ุ

4.3 ดานบริหารจัดการดานกีฬาสูความเปน

เลิศ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรล ุ

ภาพรวม : คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรล ุ
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สวนท่ี 1 ขอมลูพ้ืนฐาน 

 

 

1. ประวัติความเปนมา 

เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2542 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา

พรรคชาติไทย พรอมดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ทําการสํารวจพ้ืนท่ีวิทยาลัยพลศึกษา

จังหวัดชลบุรี เพ่ือดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา 2542  

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2531                       

และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2536 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ท่ี นร 

0202/15568 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2536 ประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 

2542 และเริ่มดาํเนินการเรียนการสอนในปการศึกษา 2543 เปนตนไป ดังนั้นจึงถือเอาวันท่ี 19 สิงหาคม 

ของทุกปเปนวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน 

         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกโดยนายวิบูลย มณีฉาย ผูอํานวยการ                                                  

ศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดชลบุรี อนุญาตใหใชอาคารของศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดชลบุรี                      

เปนอาคารสํานักงานชั่วคราว และไดปรับปรุงชั้น 3 ของอาคารเพ่ือจัดเปนหอพักใหแกนักเรียน และชั้น 1                 

เปนสํานักงานชั่วคราว พรอมบริเวณโดยรอบของอาคารศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดชลบุรี และไดรับ

ความรวมมือและสนับสนุนใหการประสานงานดานบุคลากร อาคาร และสถานท่ี จากนายวิชัย                            

ศรีตะปญญะ ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยนักเรียนเดินทางไปเรียนวิชาสามัญ                      

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกับโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 ตอมาวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 ไดมีคําสั่งกรมพลศึกษาท่ี 1453/2542 แตงตั้งให นายธนิต                       

พันธุมะโอภาส อาจารย 2 ระดับ 7 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการโครงการ

จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และใหประสานงานขอความรวมมือกับวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ 

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี  และโรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช ดานบุคลากรในระยะแรก ซ่ึงนับตั้งแตเริ่มจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีผูอํานวยการ

โรงเรียนมาแลว จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

 1. นายธนิต  พันธุมโอภาส  (31 สิงหาคม 2542 - 30 กันยายน 2547) 

 2. นายปรีชา  ศรีเขียวพงษ (1 ตุลาคม 2547 - 2 มิถุนายน 2556) 

 3. วาท่ีรอยตรี ศักดิ์ชัย  ธิตะจารี (3 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2562) 

 4. ดร.ธนกร  มีหนิกอง  (1 ตุลาคม 2562 - ปจจุบัน) 
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2. โครงสรางโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   

 
- งานสารบรรณ 

- งานแผนและ

งบประมาณ 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสด ุ

- งานบุคคล 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการ

สื่อสาร 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานยานพาหนะ 

- งานวิเทศสัมพันธ 

 - งานหลักสูตร 

และการสอน 

- งานทะเบียน 

และวัดผล 

- งานหองสมุด 

- งานแนะแนวและ

บริการทางการศึกษา 

- งานนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

- งานผลิตเอกสาร ตํารา 

และวิจัย 

- งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- งานสงเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 - งานหลักสูตร 

และการสอนกีฬา 

สูความเปนเลิศ 

- งานสงเสริมกีฬา 

สูความเปนเลิศ 

- งานวิทยาศาสตรการ

กีฬา 

- งานวิจัยทางการกีฬา 

- งานโภชนาการ 

 - งานสงเสริม

บุคลิกภาพและวินัย

นักเรียน 

- งานหอพักนักเรียน 

- งานสภานักเรียน 

- งานนันทนาการและ

กิจการพิเศษ 

- งานวัสดุเครื่องแตงกาย 

- งานพยาบาล 

และสงเสรมิสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายพัฒนาการกีฬา ฝายกิจการนักเรียน 
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3. ขอมูลบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563) 

    3.1 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ํากวา

ปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูบริหาร - 1 2 2 5 

คร ู - 29 8 2 39 

บุคลากรสนับสนุน 15 11 1 - 27 

รวม 15 41 11 4 71 

 

    3.2 ขอมูลผูบริหาร จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ํากวา

ปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูอํานวยการ - - - 1 1 

รองผูอํานวยการ - 1 2 - 3 

ผูชวยผูอํานวยการ - - - 1 1 

รวม - 1 2 2 5 

 

    3.3 ขอมูลผูบริหาร จําแนกตามวิทยฐานะ  
 

ประเภท 

วิทยฐานะ (คน) 

รวม 
ไมมีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ

พิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 

ผูอํานวยการ - 1 - - 1 

รองผูอํานวยการ 1 1 1 - 3 

ผูชวยผูอํานวยการ - - 1 - 1 

รวม 1 2 2 - 5 
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    3.4 ขอมูลครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ํากวา

ปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครูวิชาสามัญ      

  -ขาราชการ - - 2 1 3 

  -พนักงานจาง - 9 1 - 10 

 รวมครูวิชาสามัญ - 9 3 1 13 

ครูวิชากีฬา      

  -ขาราชการ - 1 3 1 5 

  -พนักงานจาง - 15 2 - 17 

  -ผูเชี่ยวชาญ - 4 - - 4 

รวมครูวิชากีฬา - 20 5 1 26 

รวม - 29 8 2 39 

 

    3.5 ขอมูลครู จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ประเภท 

วิทยฐานะ (คน) 

รวม 
ไมมีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ

พิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 

ขาราชการครูวิชาสามัญ 1 1 1 - 3 

ขาราชการครูวิชากีฬา 2 2 1 - 5 

รวม 3 3 2 - 8 

 

    3.6 ขอมูลครู จําแนกตามประเภท   
 

ประเภท 
ประเภท (คน) 

รวม 
ขาราชการ พนักงานจาง ผูเช่ียวชาญ 

ครูวิชาสามัญ 3 10 - 13 

ครูวิชากีฬา 5 17 4 26 

รวม 8 27 4 39 
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    3.7 ขอมูลครู จําแนกตามประเภทการปฏิบัติงานในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
 

 

ประเภท 

กลุมสาระการเรียนรู (คน)  

รวม 

 

 

 ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

รฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

ตา
งป

ระ
เท

ศ 

ขาราชการ 1 - 1 - 6 - - - 8 

พนักงานจาง - 2 3 2 17 1 - 2 27 

ผูเชี่ยวชาญ - - - - 4 - - - 4 

รวม 1 2 4 2 27 1 - 2 39 

 

    3.8 ขอมูลครูวิชากีฬา จําแนกตามชนิดกีฬาท่ีเปดสอนในโรงเรียน  
  

 

ประเภท 

ชนิดกีฬา (คน)  

รวม 

 

 กร
ฑี

า 

เซ
ปก

ตะ
กร

อ 

บา
สเ

กต
บอ

ล 

ฟุ
ตบ

อล
 

ยก
น้ํา

หน
ัก 

ยูโ
ด 

ฮอ
กก

ี ้
ขาราชการ 1 1 - 1 2 1 - 6 

พนักงานจาง 2 5 2 2 4 1 1 17 

ผูเชี่ยวชาญ - 1 - 2 1 - - 4 

รวม 3 7 2 5 7 2 1 27 

    

    3.9 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ํากวา

ปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานราชการ - 1 1 - 2 

พนักงานจาง 15 10 - - 25 

รวม 15 11 1 - 27 
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    3.10 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามระดับช้ัน  
 

 

ระดับช้ัน 

ขอมูล ณ วันท่ี  

25 กรกฎาคม 2563 

ขอมูล ณ วันท่ี  

10 พฤศจิกายน 2563 

 

หมายเหตุ 

เพศ (คน)  

รวม 
เพศ (คน)  

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 25 38 63 23 38 61  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 24 38 62 24 38 62  

มัธยมศึกษาปท่ี 3  26 38 64 26 38 64  

มัธยมศึกษาปท่ี 4 31 38 69 29 38 67  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 26 31 57 25 31 56  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 22 30 52 22 30 52  

รวม 154 213 367 149 213 362  

 

    3.11 ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน  
 

ประเภท จํานวน หมายเหตุ 

ระดับมัธยมศึกษา   

   อัตราสวน ครู ตอ ผูเรียน 1 : 28  

   อัตราสวนผูเรียน ตอ หอง 1 : 28  

   จํานวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    

 ไมครบชั้น   

ในระดับชั้น...... 

 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา   

   มัธยมศึกษาปท่ี 3 100  

   มัธยมศึกษาปท่ี 6 100  

จํานวนวันท่ีโรงเรียนกีฬาจัดการเรียนการสอนจริง ในปการศึกษา 2563   

   ระดับมัธยมศึกษา 358  

จํานวนหองเรียน 13  

หองปฏิบัติการ 3  

หองพยาบาล 1  

อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ   โรงยิม สนามฝกซอมกีฬา และหอสมุด                     3  
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4. ขอมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน

ผูเรียน 

(คน) 

จํานวนและรอยละจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

 
1.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 61 
คน - - 11 25 18 7 - 

รอยละ - - 18.03 40.98 29.51 11.48 - 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 60 
คน - - 7 13 22 18 - 

รอยละ - - 11.66 21.67 36.67 30.00 - 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 64 
คน - - 9 23 23 9 - 

รอยละ - - 14.06 35.94 35.94 14.06 - 

รวมมัธยมศึกษา

ตอนตน 
185 

คน - - 27 61 63 34 - 

รอยละ - - 14.59 32.97 34.06 18.38 - 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 66 
คน - - 6 22 22 16 - 

รอยละ - - 9.10 33.33 33.33 24.24 - 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 55 
คน - - 14 20 15 6 - 

รอยละ - - 25.45 36.36 27.28 10.91 - 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 52 
คน - - 10 19 18 5 - 

รอยละ - - 19.23 36.54 34.61 9.62 - 

รวมมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
173 

คน - - 30 61 55 27 - 

รอยละ - - 17.34 35.26 31.79 15.61 - 

ภาพรวม 

ของโรงเรียน 
358 

คน - - 57 122 118 61 - 

รอยละ - - 15.92 34.08 32.96 17.04 - 
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5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ปการศึกษา 2563  

   5.1 ประเด็นความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
 

ระดับช้ัน ภาค 

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 1 61 43 70.49 20 32.79 3 4.92 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 61 17 27.87 10 16.39 28 45.90 

 เฉลี่ยรอยละ 49.18 24.59 25.41 

 1 62 26 41.94 37 59.68 9 14.52 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 60 30 50.00 9 15.00 51 85.00 

 เฉลี่ยรอยละ 45.97 37.34 49.76 

 1 64 30 46.88 20 31.25 12 18.75 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 64 20 31.25 19 29.69 33 51.56 

 เฉลี่ยรอยละ 39.07 30.47 35.16 

 1 68 48 70.59 42 61.76 21 30.88 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 66 38 57.58 46 69.70 33 50.00 

 เฉลี่ยรอยละ 64.09 65.73 40.44 

 1 58 35 60.34 37 63.79 8 13.79 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 55 34 61.82 39 70.91 23 41.82 

 เฉลี่ยรอยละ 61.08 67.35 27.81 

 1 52 23 44.23 13 25.00 5 9.62 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 52 27 51.92 16 30.77 29 55.77 

 เฉลี่ยรอยละ 48.08 27.89 32.70 

ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี (3) ข้ึนไป 

คิดเปนรอยละ 
67.25 42.23 35.21 

 

หมายเหตุ 

     1. คาเปาหมายท่ีกําหนด ระดับ ดี (3) รอยละ 70 - 79 

     2. ใหนําผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ท่ีผูเรียนมีผลประเมิน 

         อยูในระดับ ดี ข้ึนไป มากรอกขอมูล 
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    5.2 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของผูเรียน ปการศึกษา 2563  
 

ระดับช้ัน คาเปาหมาย 

 

ภาค

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 61 61 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 61 61 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 62 62 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 60 60 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 64 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 64 64 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 68 68 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 66 66 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 58 58 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 55 55 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 52 52 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 52 52 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 
 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

1 365 365 100 

2 358 358 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
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    5.3 ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา 
 

ระดับช้ัน คาเปาหมาย 

 

ภาค

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

 ผูเรียนรอยละ 60-69 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.70 ข้ึนไป 

1 61 39 63.94 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 61 43 70.49 

 เฉล่ียรอยละ  

 ผูเรียนรอยละ 60-69 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.70 ข้ึนไป 

1 62 47 78.33 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 60 47 78.33 

 เฉล่ียรอยละ  

 ผูเรียนรอยละ 60-69 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.70 ข้ึนไป 

1 64 47 73.44 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 64 50 78.13 

 เฉล่ียรอยละ  

 ผูเรียนรอยละ 60-69 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.80 ข้ึนไป 

1 68 54 79.41 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 66 56 84.85 

 เฉล่ียรอยละ  

 ผูเรียนรอยละ 60-69 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.80 ข้ึนไป 

1 58 33 56.90 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 55 37 67.27 

 เฉล่ียรอยละ  

 ผูเรียนรอยละ 60-69 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.80 ข้ึนไป 

1 52 29 55.77 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 52 29 55.77 

 เฉล่ียรอยละ  
 

ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

1 365 249 68.22 

2 358 262 73.18 

เฉล่ียรอยละ 70.70 
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6. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนของผูเรียน ปการศึกษา 2563  

   (ประเด็น มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด) 
 

ระดับช้ัน คาเปาหมาย 

 

ภาค

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 61 61 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 61 61 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 62 62 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 60 60 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 64 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 64 64 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 68 68 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 66 68 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 58 58 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 55 55 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 52 52 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 52 52 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 
 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

1 365 365 100 

2 358 358 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
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7. ผลการประเมินสุขภาพรางกาย และจิตใจของผูเรียน ปการศึกษา 2563  

   (ประเด็น มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม) 
 

ระดับช้ัน คาเปาหมาย 

 

ภาค

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 61 57 93.44 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 61 60 98.36 

 เฉล่ียรอยละ 95.90 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 62 62 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 60 57 95 

 เฉล่ียรอยละ 97.50 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 64 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 64 64 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 68 67 98.52 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 66 66 100 

 เฉล่ียรอยละ 99.26 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 58 58 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 55 53 94.64 

 เฉล่ียรอยละ 97.32 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 52 49 94.23 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 52 47 90.38 

 เฉล่ียรอยละ 92.31 
 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

1 365 357 97.81 

2 358 347 96.93 

เฉล่ียรอยละ 97.37 
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8. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561-2563  

    8.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

 

วิชา 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

ภาษาไทย 62 51.73 ปานกลาง 67 54.70 คอนขางดี 20 51.56 คอนขางดี 

ภาษาอังกฤษ 62 25.06 พอใช 67 28.03 พอใช 20 27.75 พอใช 

วิทยาศาสตร 62 34.55 พอใช 67 26.89 พอใช 20 26.83 พอใช 

คณิตศาสตร 62 24.19 พอใช 67 22.51 พอใช 20 23.20 พอใช 

 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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    8.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

 

วิชา 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

ภาษาไทย 50 40.46 ปานกลาง 61 34.85 พอใช 52 32.01 พอใช 

ภาษาอังกฤษ 50 22.21 พอใช 61 22.98 พอใช 52 23.00 พอใช 

วิทยาศาสตร 50 27.23 พอใช 61 24.58 พอใช 52 26.18 พอใช 

คณิตศาสตร 50 21.82 พอใช 61 16.63 พอใช 52 17.00 พอใช 

สังคมศึกษา 50 31.90 พอใช 61 31.20 พอใช 52 32.14 พอใช 

 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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9. ผลสัมฤทธิ์ดานกีฬาของผูเรียน 

     9.1 ชนิดกีฬากรีฑา 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
1 เด็กชายดิฐพงศ   จันทรสมปอง ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

2 เด็กชายศุภากร   กองเกิน ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
3 เด็กหญิงจันทรรัตน   สมภักดี ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

4 เด็กหญิงอภิชญา   ศรีทอง ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

5 เด็กหญิงทาริกา   สาผุยทํา ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

ณ สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
6 เด็กชายธนโชติ   วิลาศรี ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

7 เด็กชายชนพงศ   คํานึงการ ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

8 เด็กชายปยะวัฒน   ออนจงไกร ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

  2 วิ่ง 4 x 100 ม. 

วิ่ง 4 x 400 ม. 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
9 เด็กหญิงณัชชา   บุญตา ม. 1 การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

10 เด็กหญิงอภิสรา   แสงภักดี ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

11 เด็กหญิงรินรดี  โพธิ์ลังกา ม. 1 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
12 เด็กชายปณณวัฒน   พิมเบาทํา ม. 2 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพล

ศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1  

1 

 

 

1 

พุงแหลน 

ขวางจักร 

ทุมน้ําหนัก 

รุนอายุ 14 ป 

13 เด็กชายเจษฎา   ประพันธพัฒน ม. 2 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

  

2 วิ่ง 4 x 100 ม. 

วิ่ง 4 x 400 ม. 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

14 เด็กชายวิศรุต   วงศชัย ม. 2 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
15 เด็กหญิงปนัสยา   มีศิลป ม. 2 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1 

  

พุงแหลน 

รุนอายุ 14 ป 

16 เด็กหญิงศศิธร   กุสุมาลย ม. 2 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี   

1 วิ่ง 3,000 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

17 เด็กชายทนุธรรม   แยมเกษร ม. 2 
การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

  

2 วิ่ง 4 x 100 ม. 

วิ่ง 4 x 400 ม. 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพล

ศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
18 เด็กชายวชิรวิทย   ชาลีนิวัฒน ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

  

2 วิ่ง 4 x 100 ม. 

วิ่ง 4 x 400 ม. 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพล

ศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1 

  

กระโดดไกล 

รุนอายุ 14 ป 

19 เด็กชายเกียรติยศ   มีเพชร ม. 2 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพล

ศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี  

1 

 

กระโดดสูง 

รุนอายุ 14 ป 

20 เด็กหญิงนาถกัญญา   สุราษฎร ม. 2 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพล

ศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
21 เด็กหญิงกมลพรรณ   บรรดาศักด์ิ ม. 2 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

22 นายณัฐพนธ   กระจางศรี ม. 3 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1” 

 ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

  

2 วิ่ง 4 x 100 ม. 

วิ่ง 4 x 400 ม. 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

 สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

23 นางสาวพยิดา   โลพาส ม. 3 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
24 นางสาวกานตดี   สายแกว ม. 3 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

25 นางสาวมนตพิชา   จันทรประเสริฐ ม. 3 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1” 

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

   

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

26 นายณัฐพงศ   กระจางศรี ม. 3 การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

 สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
27 นางสาวนูรอัยน ี  กลอมเสนาะ ม. 3 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

28 นางสาวภัทรประภา   ปาละมาณ ม. 3 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

29 นายศิรภัส   บัวทอง ม. 3 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

1   

3 

วิ่ง 400 ม. 

วิ่ง 200 ม. 

วิ่ง 4 x 100 ม. 

วิ่ง 4 x 400 ม. 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
30 เด็กชายชยกร   ภูสงค ม. 3 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬาเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

31 นางสาวพิชญาภัค   ทองลา ม. 4 การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬาเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

32 นางสาวนภัทร   แลวลวน ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬาเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

33 นายภาคภูม ิ  สุภาผล ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา  

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

 ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬาเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

 คลอง ๖ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
34 นายกฤติพงศ   มานแกว ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

35 นายจกัรพรรณ   ทรงพานุช ม. 4 การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

36 นายกิตติศักด์ิ   กันตะโอภาส ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

 1  วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1 

  

พุงแหลน 

รุนอายุ 16 ป 

37 นางสาวชุติกาญจน   แสงภักดี ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

  1 วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี   

1 วิ่ง 400 ม. 

รุนอายุ 16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
38 นางสาวณัฐธวรรณ   คะเนเร็ว ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี   

1 กระโดดสูง 

รุนอายุ 16 ป 

39 นายถิรวัฒน   จันทรมนตรี ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

40 นางสาวจินดาวัลย   สมยอ ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

41 นายคมภูดิศ   สารวุฒิ ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
42 นายศุภาศิต   สีใส ม. 4 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

43 นายธีรภพ   มีหนองใหญ ม. 5 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

44 นายนิติพนธ   หมื่นเอ ม. 5 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

 1  วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1 

  

วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

45 นายบุญยวัฒน   อุตรักษ ม. 5 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

 1  วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1 

 

 

1 

วิ่ง 4 x 100 ม. 

เขยงกาวกระโดด 

รุนอายุ 18 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
46 นายธิเบต   บุญชะยา ม. 5 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

 1  วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

47 นางสาวปวรรัตน   เรืองศรี ม. 5 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

  1 วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

48 นายศิขรินทร   สุวรรณา ม. 5 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

  1 วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี   

1 พุงแหลน 

รุนอายุ 18 ป 

49 นางสาวอริษา  คําสุวรรณ ม. 5 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน    

เขารวม 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
 



30 

 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
50 นายมูฮามะ    สาและ ม. 5 การแขงขันกรีฑา  

“กีฬาขอนแกน คัพ คร้ังที่ 1”  

ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

 1  

2 

วิ่ง 4 x 100 ม. 

วิ่ง 100 ม. 

วิ่ง 200 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

2   วิ่ง 100 ม. 

วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป  

51 นางสาวศรุตรา จันดี ม. 5 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

  1 วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

52 นางสาวสุธาสิน ี  บัวเบิก ม. 6 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

  1 วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

53 นายสยามรัฐ   สุกุมาลย ม. 6 การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
54 นางสาวสาวิกา   ศรีหะไกร ม. 6 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

  1 วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

55 นายสากล   สิงหวิเศษ ม. 6 การแขงขันกรีฑา “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

26 – 27 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา  

จังหวัดขอนแกน 

1  

1 

 วิ่ง 200 ม. 

วิ่ง 4 x 100 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1  

1 

 วิ่ง 4 x 100 ม. 

วิ่ง 200 ม. 

รุนอายุ 18 ป 

56 นางสาวปรียาลักษณ   แกวขาํ ม. 6 การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 

57 นายฌัฐพงษ   ดอนทอง ม. 6 การแขงขันกีฬากรีฑานักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

24 – 29 

พฤศจิกายน 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี    

เขารวม 
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     9.2 ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
58 เด็กชายภัทรชยั   เลิศศิริ ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

59 เด็กชายธีรภัทร  บุตรวงค ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

60 เด็กชายกิตติพล   บุญยืน ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

61 เด็กชายอนภุัทร   ใจเปน ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม  

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

62 เด็กชายศุภกจิ   งามแกว ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

63 เด็กชายสงกรานต   โพธิ์ศรี ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

64 เด็กชายนิภัทร   นาราช ม. 2 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

    

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

สนามกีฬาชั่วคราว  

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

65 เด็กชายอดิศร    ไกรจันทร ม. 2 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว 

 รุนอาย ุ14 ป 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

66 เด็กชายสรวิศ     ธรรมสุทธิ ์ ม. 2 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

67 เด็กชายนนทวัฒน   โตชัยภูม ิ ม. 2 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

68 เด็กชายวัชรพล   ชวยหาญ ม. 2 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
69 เด็กชายกฤษฎิ์ลภณ   มาพงษ ม. 2 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

70 นายศักรินทร   อุปมาโท ม. 3 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
71 นายสิรวิชญ   อังกุลดี ม. 3 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

72 นายสุรเกียรต์ิ   บุญครอง ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  

คร้ังท่ี 32 ประจําป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
73 นายณัฐพงศ   สุทธะโส   ม. 3 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

74 นายธีรธราธร   บุศดี ม. 3 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

75 นายภูริพัฒน   ตอนเงิน ม. 3 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

76 นายภัควัฒน   เหลาพิสัย ม. 3 การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

77 นายเสฎฐวุติ ทางาม ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  

คร้ังท่ี 32 ประจําป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

78 นายกษิดินทร   สุดชนะ ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  

คร้ังท่ี 32 ประจําป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว                                     

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

79 นายจกักิติกรณ   อัปมาโน ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเยาวชน  

“บัวใหญเกมส” คร้ังที่ 35 ประจําป 2563 

1 – 8 

ธันวาคม 

2563 

ณ สนามกีฬาชั่วคราว 

ลานอเนกประสงค 

หนาสระใหญ 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Men Series 2020 

16 ต.ค. – 15 

พ.ย. 2563 

ณ สโมสรตะกรอราชบุรี   1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
80 นายธัญเทพ   วาพิลัย ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

81 นายธีรพงษ   จันทราเทพย ม. 4 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

82 นายเจตนิพัทธ   ผองสันเทียะ ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Men Series 2020 

16 ต.ค. – 15 

พ.ย. 2563 

ณ สโมสรตะกรอราชบุรี   1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

83 นายพีระพงษ   จันทรเพชร ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังที ่32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
84 นายพงษภวูดล   บุญสาง ม. 5 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Men Series 2020 

16 ต.ค. – 15 

พ.ย. 2563 

ณ สโมสรตะกรอราชบุรี   1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

85 นายวุฒิไกร   ประทุม ม. 5 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Men Series 2020 

16 ต.ค. – 15 

พ.ย. 2563 

ณ สโมสรตะกรอราชบุรี   1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

86 นายเฉลิมชัย   วิรัตนนันท ม. 5 การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Men Series 2020 

16 ต.ค. – 15 

พ.ย. 2563 

ณ สโมสรตะกรอราชบุรี   1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

87 นายอุดมทรัพย   ทับจันทร ม. 5 การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
88 นายธีระนันท   สีสวาง ม. 6 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

89 นายธนพงษ   วรรณวิจิตร ม. 6 การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

90 นายพิทกัษพงศ   เบาไธสง ม. 6 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

91 นายพงศพันธ   จันหัวเรือ ม. 6 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
92 นายอนภุาพ   ขุมเพ็ชร ม. 6 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

93 นายธนกิ   โอดเปย ม. 6 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

94 นายพงศกร   ยุติธรรม ม. 6 การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

95 เด็กหญิงอนรรฆวี      อินทรา ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
96 เด็กหญิงณัชยาภรณ      ชื่นชม ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

  1 ทีมเด่ียว 4 คน 

รุนอายุ 13 ป 

97 เด็กหญิงบัณฑิตา    ภูมิสาคู ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

  1 ทีมเด่ียว 4 คน 

รุนอายุ 13 ป 

98 เด็กหญิงยลรดา       ทะนะไชย     ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

99 เด็กหญิงณัฐชานันท     อนเอี่ยม    ม.1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

100 เด็กหญิงกานตชนก     ตะเนาว ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
101 เด็กหญิงวรัทยา      มูลสาร ม. 1 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

  1 ทีมเด่ียว 4 คน 

รุนอายุ 13 ป 

102 เด็กหญิงณัชชา      คลังแสง ม. 2 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

 1  ทีมเด่ียว 4 คน 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
103 เด็กหญิงวรัมพร     วัสธูป ม. 2 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

104 เด็กหญิงวนัสนันท     คอนคํา ม. 2 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 15 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
105 เด็กหญิงภคดี    อุตรัตน ม. 2 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

  1 ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

 1  ทีมเด่ียว 4 คน 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

106 เด็กหญิงเกสรา แกวสวัสด์ิ ม. 2 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 

   

 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

   
 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

107 เด็กหญิงวรัทยา     มวงแกว ม. 2 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

108 เด็กหญิงกัญญาภรณ    เสมูล ม. 2 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

109 นางสาวนริฌา    ดีดวงพันธ ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังที ่32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
 



50 

 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 

 
 

   การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

110 นางสาวทิพประภา     ดอกไม ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 15 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 

 
 

   การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

111 นางสาวเนตรปรียา     โจมคํา ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
112 นางสาวปณฑารีย    ทานันตะ ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

 1  ทีมเด่ียว 4 คน 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

113 นางสาวจิรภิญญา     ถาโอด ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

 1  ทีมเด่ียว 4 คน 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

114 นางสาวชาลิสา     ใหมผ้ึง ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

 1  ทีมเด่ียว 4 คน 

รุนอายุ 15 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
115 นางสาวศิริประภา     แกวบุรมย ม. 3 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

116 นางสาวภควดี      บุญราศรี ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

117 นางสาวภาวรินทร   วงศหนองแวง ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Girls Series 2020 

5 กันยายน – 3 

ตุลาคม 2563 

สโมสรตะกรอราชบุรี  1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 17 ป 

118 นางสาวอนันดา     แสนบุญมา ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

119 นางสาวชมพู      สังกาวิล ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

 1  คู หญิง 

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

120 นางสาวทิพยเกสรณ      สอนเพีย ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

121 นางสาวพิมพชนก      แสงตา ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

122 นางสาวยพุารัตน      เหลาภ ู ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

 1  คู หญิง 

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
123 นางสาวสุทธิน ี พรหนองแสน ม. 4 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

124 นางสาวนภัสวรรณ        บุญสง ม. 5 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

 1  คู หญิง 

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

125 นางสาวยพุารัตน       เอกรักษา ม. 5 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 1  ทีมเด่ียว 16 ป 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

1   ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

126 นางสาวสุกัญญา      ประลาธิตัง ม. 5 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Girls Series 2020 

5 กันยายน – 3 

ตุลาคม 2563 

สโมสรตะกรอราชบุรี  1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
127 นางสาวอรอุมา       สูญไธสง ม. 5 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Girls Series 2020 

5 กันยายน – 3 

ตุลาคม 2563 

สโมสรตะกรอราชบุรี  1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

128 นางสาวอนุสรา        แชมแกว ม. 5 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
129 นางสาวหนูพิศ       หอมกลาง ม. 5 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

130 นางสาวณัฐนิชา      นุสเส ม. 5 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Girls Series 2020 

5 กันยายน – 3 

ตุลาคม 2563 

สโมสรตะกรอราชบุรี  1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
131 นางสาวศศินา         ธรรมชาติ ม. 5 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

132 นางสาวธันยพร       แซเซียว ม. 5 การแขงขันกีฬาตะกรอชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 32 ประจาํป 2563 

3 – 9 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ “อบจ.ชลบุรี 

คัพ 2020” ประจําป 2563 

9 – 13 กันยายน 

2563 

โรงยิมอเนกประสงค 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

133 นางสาวนฤมล       ภูสามารถ ม. 6 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันกีฬา Thai PBS Youth Sepak 

Takraw Girls Series 2020 

5 กันยายน – 3 

ตุลาคม 2563 

สโมสรตะกรอราชบุรี  1  ทีมเด่ียว  

รุนอายุ 17 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 17 ป 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

134 นางสาวพรสวรรค      ศรีแสวง ม. 6 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

    การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

135 นางสาวภัทรวดี เดช ครอบ ม. 6 การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

136 นางสาวเจนจิรา      ดางแกว ม. 6 การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก.  

คร้ังท่ี 42 ประจําป 2563  

18 -24 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

   เขารวม 

137 นางสาวสุกัญญา      ภาวะรัตน ม. 6 การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลางประจาํปการศึกษา 2563 

17 – 28 

สิงหาคม 2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
 



64 

 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ชิงถวยเกยีรติยศ  

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคฯ 

8 -12 

ธันวาคม 

2563 

ศูนยการคา 

แฟชั่นไอสแลนด 

กรุงเทพมหานคร 

1   ทีมเด่ียว 

รุนอายุ 17 ป 

 

     9.3 ชนิดกีฬาบาสเกตบอล 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
138 เด็กชายฐาตินนท ประทังคํา ม. 2 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน - เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

139 เด็กชายทศพร เหล็กเพชร ม. 2 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

140 เด็กชายเดชธาดา สุทธ ิ ม. 2 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
141 เด็กชายบุญชนก ธรรมวิชิต ม. 2 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

142 เด็กชายระพพีงศ วีระพันธ ม. 2 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

143 นายธนวัตร                ชีวินสิริอํานวย ม. 3 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

144 นายธนพล                  คําโฮง ม. 3 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

145 นายณภัทร               อมรจันทร ม. 3 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

146 นายชนันธร               นุสนทะลา ม. 3 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

147 นายแทนไท          ธารานวุงค ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
148 นายกรัณยพล     หาญพานิชสกุล ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

149 นายธนภูมิ              ธูปทอง ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

150 นายธัญณธรณ           สุวรรณชื่น ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

151 นายบวรศักด์ิ             หัตถสาร ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

152 นายประกายดาว         แสนตา ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

153 นายสรวิส               ศรีอาจ ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

154 นายอภิชัย             นาสิงคาร ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
155 นายอรรจกร           สุขหอม ม. 4 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

156 นายวโรดม           ศรีไสยเพชร ม. 5 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

157 นายภูมภิัทร            จันทรพล ม. 5 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

158 นายธีรธวัช          ประสาททอง ม. 5 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

159 นายชิติพัทธ             พบความชอบ ม. 5 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

160 นายณัฐวุฒิ               ไชยวุฒิ ม. 5 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

161 นายธนกร           องอาจณรงค ม. 5 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
162 นายธนกฤต             มาละมัย ม. 5 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

163 นายอัษฏางค            พูลวัฒนะ ม. 6 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

164 นายธนภัทร              ถนอมทรัพย ม. 6 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

165 นายกิตฏิ                 ศรพิชัย ม. 6 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 

166  นายเดวิด ธนกร           ไรเมอร ม. 6 การแขงขันบาสเกตบอล  

“ออมสิน – เจียระไนเพชร” คร้ังที่ 2  

ประจําป 2563 

12 ส.ค. – 30 

ก.ย. 2563  

จังหวัดปทุมธาน ี    เขารวม 
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     9.4 ชนิดกีฬาฟุตบอล 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
167 เด็กหญิงธนินจิตรา ทองใบ ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกนคัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

168 เด็กหญิงภัคจิรา         บุญสาย ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

169 เด็กหญิงชมนศมนต    ดวงดารา ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

170 เด็กหญิงศศิ              เหล็กเพ็ชร ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจําป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

171 เด็กหญิงเกศเกลา       รอดชู ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

172 เด็กหญิงพรชิตา         สิทธิสาร ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

173 เด็กหญิงจันทราพร      ใจดี ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

174 เด็กหญิงอิสริยาภรณ    เรณู ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

175 เด็กหญิงมานิตา          นอยเวช ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

176 เด็กหญิงกรกนก       ฤกษดี ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
177 เด็กหญิงชุติมา         เพ็ชรวิเศษ ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

178 เด็กหญิงรสิตา         เถาวเบา ม. 1 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

179 เด็กหญิงรัฐวลิน อินทบํารุง ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

180 เด็กหญิงวนันชญา หมั่นตลุง ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

181 เด็กหญิงจุไลพร ใจมูลวงศ ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

182 เด็กหญิงรักษิณา มนไธสง ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

183 เด็กหญิงพิมพชนก ศิริผล ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

184 เด็กหญิงพีชญาภรณ อินทอง ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

185 เด็กหญิงภูษณิศา ปนป ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

186 เด็กหญิงธัญชนก ชื่นอารมณ ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

187 เด็กหญิงพิมพกานต พรมสี ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
188 เด็กหญิงปาณรว ี รักเจริญ ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

189 เด็กหญิงวิภาดา สกุลธนสมบัติ ม. 2 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

1   รุนอายุ 14 ป 

190 เด็กหญิงทิฆัมพร ยาวะระ ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

191 เด็กหญิงฤทัยทิพย ปนความสุข ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

192 เด็กหญิงวิรัญญา แกวนกสิกรรม ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

193 เด็กหญิงอัยมี ่ คะหะปะนะ ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

194 เด็กหญิงจิรภิญญา อินเต็ม ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

195 เด็กหญิงกันติศา อินชํานาญ ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

196 เด็กหญิงชนัญชิดา รองมะรุด ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

197 เด็กหญิงวรรัตน จิตอินทร ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

198 เด็กหญิงวิรดา บุญธรรม ม. 3 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
199 นางสาวณัฐธิชา สาระกาล ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

200 นางสาวบุญยาพร คลายคลึง ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

201 นางสาวอภิรดี ร่ืนกล่ินจันทร ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

202 นางสาวอนาพร       อามันพงษ ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

203 นางสาวจันทิมา       แกวดวงใหญ ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

204 นางสาวจีรารัตน ปรังฤทธิ์ ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

205 เด็กหญิงธนพร ชัยยิ่ง ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

206 นางสาวแอนนี ่ แสนกลา ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

207 นางสาวธัญชนก จั่นศรี ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

208 เด็กหญิงภิญญาดา พัฒกอ ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

209 นางสาวปวริษา หอมยามเย็น ม. 5 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
210 นางสาวณัฐธิชา สาระกาล ม. 4 การแขงขันฟุตบอลหญิง “กีฬาขอนแกน คัพ  

คร้ังที่ 1” ประจาํป 2563 

10 – 14 

กันยายน 2563 

โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดขอนแกน 

 1  รุนอายุ 16 ป 

 

     9.5 ชนิดกีฬายกน้ําหนัก 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
211 เด็กหญิงปวันรัตน   ฉัตรแกว ม. 3 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา  

จังหวัดนครสวรรค 

  1 รุนน้ําหนัก 59 กก. ทา

คลีนแอนดเจิรค 

212 เด็กหญิงบุศยา   ลาวรรณี ม. 3 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

213 เด็กหญิงพีรดา   เกาะกลาง ม. 3 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 

2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

214 เด็กชายถิรวัฒน    ผลสุข ม. 3 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

 ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
215 เด็กชายอาทิตย    แซยาง ม. 3 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

216 เด็กชายดุลยวัต   แจงสวาง ม. 3 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

218 เด็กชายศุภกิตต์ิ    ภูมิหนองเปด ม. 3 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

219 เด็กชายอัมรินทร   จําปาทอง ม. 3 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

220 นางสาวชลิดา   เที่ยงดี ม. 4 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

 3  

 

 

รุน นน. 76 กก.  

ทาคลีนแอนดเจิรค,  

ทาแสนทช,สถิติโตเต้ิล 

221 นางสาวสุมาลี   ไวยุวัฒน ม. 4 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

  2 

 

 

รุน นน. 81 กก.  

ทาคลีนแอนดเจิรค, 

สถิติโตเต้ิล 

222 นางสาวเขมิกา   กําเนิดศรี ม. 4 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

1  

 

2 

 รุน นน. 45 กก.  

ทาคลีนแอนดเจิรค, 

ทาแสนทช}สถิติโตเต้ิล 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
223 นางสาวนัชพร   แสงสรศรี ม. 4 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

224 นายธนภูมิ   นอยกาญจนะ ม. 4 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

225 นายบัญชา   สาเกษ ม. 4 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

226 นายกฤษณพงษ   ปญญาชิต ม. 4 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

227 นายยุรนันท   นกแกว ม. 5 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

228 นางสาวปาริชาติ   ทรงพิมพไทย ม. 6 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

229 นางสาวจันทนา   เกษาชาติ ม. 6 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
230 นายจิตติพร   ปรีดา ม. 6 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

231 นายเจษฎาพร   พันธแตง ม. 6 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

1   รุน นน. 81 กก.  

ทาคลีนแอนดเจิรค 

232 นายเดนภูมิ   สอนออน ม. 6 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 

233 นายพสิษฐ   แสงมา ม. 6 การแขงขันกีฬา EGAT ยกน้าํหนกัเยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ประจําป 2563  

15 – 20 

พฤศจิกายน 

2563 

โรงยิมเนเซียม  

4,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 

จังหวัดนครสวรรค 

   เขารวม 
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     9.6 ชนิดกีฬายูโด 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
234 เด็กหญิงอรวรรณ บุตนิจ ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 57 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันยโูดยวุชน เยาวชนชิงแชมปฯ  

คร้ังที่ 24 และการแขงขันยโูดประชาชน 

ชิงแชมปฯ คร้ังที่ 10 

19 – 22  

พฤศจิกายน 

2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน.  

มากกวา 52 กก. แตไม

เกิน 57 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

235 เด็กหญิงอัญชิษฐา แดงชาติ ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ   1 ทาทุมมาตรฐาน Ju No 

Kata 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 52 กก. 

รุนอายุ 14 ป 

236 เด็กชายศรัทธา สระปญญา ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ   1 รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ 14 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันยโูดยวุชน เยาวชนชิงแชมปฯ  

คร้ังที่ 24 และการแขงขันยโูดประชาชน 

ชิงแชมปฯ คร้ังที่ 10 

19 – 22  

พฤศจิกายน 

2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. มากกวา 60 

กก. แตไมเกิน 66 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

237 เด็กชายสิรภัทร แสงเทียน ม. 1 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคเดอะสแควร  

จังหวัดนนทบุรี 

  1 รุน นน. ไมเกิน 66 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

238 เด็กชายภานุวัฒน เพชรเสนา ม. 1 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคเดอะสแควร  

จังหวัดนนทบุรี 

1   รุน นน. ไมเกิน 73 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

239 เด็กชายธนัฐชยั น้ําใจศีลธรรม ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 66 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

240 เด็กชายปวริศ กล่ินมะลิ ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ   1 รุน นน. ไมเกิน 34 กก.  

รุนอายุ 12 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร  1  รุน นน. ไมเกิน 40 กก.  

รุนอายุ 12 ป 

    การแขงขันยโูดยวุชน เยาวชนชิงแชมปฯ  

คร้ังที่ 24 และการแขงขันยโูดประชาชน 

ชิงแชมปฯ คร้ังที่ 10 

19 – 22  

พฤศจิกายน 

2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1  รุน นน. มากกวา 32 

กก. แตไมเกิน 37 กก.  

รุนอายุ 12 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
241 เด็กชายชายากร เกตุปน ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 38 กก.  

รุนอายุ 12 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 40 กก.  

รุนอายุ 12 ป 

242 เด็กชายจิรบดี บรรดาศักด์ิ ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1  รุน นน. ไมเกิน 46 กก.  

รุนอายุ 12 ป 

243 เด็กชายปฏิภาณ สุราษฏร ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ   1 รุน นน. ไมเกิน 50 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร   1 รุน นน. ไมเกิน 50 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

244 เด็กหญิงภัทรภร เปฏะพันธุ ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1  รุน นน. ไมเกิน 40 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร  1  รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

245 เด็กหญิงปวรวรรณ ปุริโส ม. 1 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคาเดอะสแควร   

จังหวัดนนทบุรี 

 1  รุน นน. ไมเกิน 57 กก.  

รุนอายุ 14 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
246 เด็กหญิงกัลยาณี จําปางาม ม. 1 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจํา 2563 

 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. มากวา 46 กก.

ขึ้นไป  

รุนอายุ 12 ป 

247 เด็กชายอนุชา ใจปอ ม. 2 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคาเดอะสแควร  

 จังหวัดนนทบุรี 

1   รุน นน. ไมเกิน 50 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 66 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

248 เด็กหญิงพิชชาพร สีชัยมูล ม. 2 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังท่ี 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคาเดอะสแควร  

จังหวัดนนทบุรี 

1   รุน นน. ไมเกิน 63 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร   1 รุน นน. ไมเกิน 63 กก.  

รุนอายุ 14 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
249 เด็กชายณัฐพงษ สัฝน ม. 2 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563การศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 55 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 55 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

250 เด็กหญิงสโรชินีพร เสง่ียมจิต ม. 2 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคาเดอะสแควร  

จังหวัดนนทบุรี 

 1  รุน นน. ไมเกิน 40 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

251 เด็กหญิงพรรณมณี แสนทรศิลป ม. 2 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคาเดอะสแควร  

จังหวัดนนทบุรี 

 1  รุน นน. ไมเกิน 36 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร  1  รุน นน. ไมเกิน 40 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

252 เด็กชายศรัณย อํานวยพงษ ม. 3 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1  1 รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
253 เด็กหญิงรัฐนิชา มาลัยเปย ม. 2 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคาเดอะสแควร  

จังหวัดนนทบุรี 

1   รุน นน. ไมเกิน 44 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1 1 รุน นน. ไมเกิน 52 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

254 เด็กชายพลกฤต คลายกรูฏ ม. 3 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 90 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

255 เด็กหญิงจีรัชญพัฒน ฉัตรทอง ม. 3 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร  1  รุน นน. ไมเกิน 70 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

256 เด็กหญิงปภานัน ลักษณบัณฑิตย ม. 3 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคาเดอะสแควร  

จังหวัดนนทบุรี 

1   รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 57 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

257 เด็กชายปณิธ ิ พรานกุล ม. 3 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 55 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร  1  รุน นน. ไมเกิน 55 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

258 เด็กหญิงศุภากร ญาติพินิจ ม. 3 การแขงขันกีฬายูโดยวุชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย คร้ังที่ 5 ประจําป 2563 

15 – 16 

กุมภาพันธ 2563 

ศูนยการคาเดอะสแควร  

จังหวัดนนทบุรี 

1   รุน นน. ไมเกิน 52 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 63 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจํา 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 57 กก.  

รุนอายุ 14 ป 

259 นายสิทธิชยั สองสวาง ม. 4 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1  1 รุน นน. ไมเกิน 66 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจํา 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
260 นานอภิสิทธิ ์ สีดี ม. 4 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 73 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 66 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

261 นางสาวพชรดา บุญนํา ม. 4 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 52 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 57 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

262 นางสาวภัทรวรรณ พรมจาด ม. 4 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 70 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

263 นางสาวเสาวลักษณ นามวงค ม. 4 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร  1  รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
264 นายปณิธาน ชินกลาง ม. 4 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1  รุน นน. ไมเกิน 50 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 55 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

265 นายวรพงศ โพธิ์ศรี ม. 4 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 50 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 55 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

266 นางสาวณัฐพร สังคโห ม. 5 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 63 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

267 นางสาวศศิวรรณ ยมศรี ม. 5 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ   1 ทาทุมมาตรฐาน Ju No 

Kata 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 63 กก.  

รุนอายุ 18 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
268 นายขันติภูม ิ ศรีเมือง ม. 5 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 66 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 66 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

269 นายปณิธ ิ ชินกลาง ม. 5 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1  รุน นน. ไมเกิน 90 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 81 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

270 นายศุภรัตน กิ่งทอง ม. 5 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1  รุน นน. ไมเกิน 73 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร  1  รุน นน. ไมเกิน 73 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

271 นางสาวพิมพงาม งามลวน ม. 5 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1  รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 18 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
272 นางสาวอรอุมา รักชาติ ม. 5 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 57 กก.   

รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 63 กก.  

รุนอายุ 16 ป 

273 นางสาวจรัสศรี ผิวงาม ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 70 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 70 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

274 นายศักด์ิชัย แกวจุลศรี ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 81 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 81 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

275 นายสิทธิศักด์ิ กันทะวงศ ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ  1  รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร   1 รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ 18 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
276 นางสาวสุภาภรณ รุงเรือง ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 45กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 48 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

277 นางสาวกัณฐิมา ทองศรี ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร  1  รุน นน. ไมเกิน 70 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

278 นายเสกสรร อานเขียน ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 55 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 60 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

279 นางสาวมัณฑิรา บุญเอนก ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ    เขารวม 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 63 กก.  

รุนอายุ 18 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
280 นางสาวยศพร แสงศิริ ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 52 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 57 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

281 นางสาวเตชินี สุระสีห ม. 6 การแขงขันยโูดนักเรียนกรมพลศึกษา           

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง                

ประจําปการศึกษา 2563 

24 – 28 

สิงหาคม 2563 

สมาคมกีฬายูโดฯ 1   รุน นน. ไมเกิน 57 กก.  

รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจําป 2563 

5 – 6 กันยายน 

2563 

มกช. สมุทรสาคร 1   รุน นน. ไมเกิน 57 กก.  

รุนอายุ 18 ป 
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     9.7 ชนิดกีฬาฮอกกี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
282 เด็กหญิงปริชาติ โพธิ์พูล ม. 1 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

283 เด็กหญิงชนมน จันทรน้ําสระ ม. 1 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

284 เด็กหญิงฐิติมา     มาวัน     ม. 1 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

285 เด็กหญิงภัคกมล     กอนหน ู    ม. 1 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

286 เด็กหญิงวรัมพร     ยอดออน     ม. 1 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
 



92 

 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
287 เด็กหญิงกวินธิดา วิสุทธิประภา     ม. 2 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

288 เด็กหญิงณัฐญา แจมหทัย     ม. 2 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

289 เด็กหญิงนภาภัทร    คงเพ็ชร  ม. 2 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

290 เด็กหญิงกฤติยากร คําสังวาลย     ม. 2 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

291 เด็กหญิงธมลวรรณ โสวภาค   ม. 2 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
292 เด็กหญิงปริญญา มามาตร     ม. 2 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

293 เด็กหญิงสุชาดา     ลิทา     ม. 2 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

294 เด็กหญิงเอมิกา     รกไพร     ม. 3 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

295 เด็กหญิงธมลวรรณ จันสี     ม. 3 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

296 เด็กหญิงพรรณอร เสนตา     ม. 3 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
297 เด็กหญิงธมลวรรณ มั่งคง ม. 3 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

298 เด็กหญิงกรกมล     กอนทอง     ม. 3 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

299 นางสาวปพิชญา โอบูเนเกะ ม. 4 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

  1 รุนอายุ 16 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

300 นางสาวจันทรกานต      พันชนัง ม. 4 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

301 นางสาวกิตติญา พรหมเมศว      ม. 4 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
302 นางสาวเกสรินทร คําพล      ม. 4 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

303 นางสาวตรีเนตร จิรปติสัจจะ      ม. 4 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

304 นางสาวรุงนภา เก็บสําโรง      ม. 4 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

305 นางสาวสิริกร      องอาจณรงค      ม. 4 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

306 นางสาวฐิติกานต เทพารักษ      ม. 5 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
307 นางสาวพิมพกานต ภักดีงาม      ม. 5 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

308 นางสาวมานิตา      บุญประเสริฐ     ม. 5 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

309 นางสาวนันทชพร บานเย็นงาม      ม. 5 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

310 นางสาวจิรัชญา      ตอดแกว   ม. 5 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

311 นางสาวรสสุคนธ สุทธิประภา      ม. 6 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
312 นางสาวสลิลทิพย เอมวัฒน      ม. 6 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 

313 นางสาวสุภาวรรณ  ตาริก      ม. 6 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ช้ัน รายการแขงขัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีแขงขัน 
สถานท่ีแขงขัน 

ผลงาน 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน 

ทอง 

แดง 
314 นางสาววริดา      พันชนัง      ม. 6 การแขงขันกีฬาฮอกกี้นกัเรียน 

กรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียน

สวนกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

8 – 12 สิงหาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

1   รุนอายุ 18 ป 

    การแขงขันฮอกกี้ รายการ พีทีท ี 

ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

คร้ังที่ 11 ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

25 – 31 

ตุลาคม 

2563 

สนามกีฬา 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

จังหวัดปทุมธาน ี

   เขารวม 
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10. รางวัลเกียรติยศ 

     10.1 รางวัลท่ีบุคลากรไดรับ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบ 

1. นายทวีศักดิ์  ปนคํามูล -บคุลากรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

  -บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรยีน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

  -รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมกีฬายูโด 

โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬา

จังหวัดสมุทรสาคร ประจําป 2563 

จังหวัดสมุทรสาคร 

  -รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมกีฬายูโด

ยุวชน-เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 24 

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย 

2. นางวิลัดดา  ชยธนมงคล บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

3. นางสาวธันยกานต  คงศรี บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

4. นายกูลเดชา  หม่ืนหาวงค บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

5. นางสาวอุไรวรรณ  หวองสกุล บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

6. วาท่ีรอยตรีอรัญญา บัวทองใส บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

7. นายวีระชัย  แสงสวาง บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

8. นางสาวจุฑามาศ  บุญครุฑ บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

9. นางสาวกาญจนา  ริดตา บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบ 

10. นางสาวชนกานต  ชูผล บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

11. นางสาวนมล  สมัครการ บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

12. นางสาวชนิดาภา  ศิริประเสริฐ บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

13. นายนิพล  ขันทอง บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

14. นางสาวประไพ  ผองศรัทธา บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

15. นางสาวสุนันท  ผองศรัทธา บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

16. นางสาวมทิรา  ศรีหิรัญ บุคลากรผูทรงคุณคาของโรงเรียน

ปฏิบัติงานตอเนื่องเปนเวลา 15 ป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

17. นางสาวธนาภรณ  ทองคํา รางวัลผูฝกสอนดีเดน การแขงขัน

กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง 

กรมพลศึกษา ประจําป 2563 

กรมพลศึกษา 

 

    10.2 รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน/ชนิดกีฬา รางวัลท่ีไดรับ 

1. นางสาวจิรัชญา  ตอดแกว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาฮอกก้ี 

เด็กและเยาวชนท่ีนําชื่อเสียงมาสู

ประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

   รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

   รางวัลนักกีฬาฮอกก้ียอดเยี่ยม  

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรยีนสวนกลาง 

กรมพลศึกษา ประจําป 2563 

2. นางสาวพรสวรรค  ศรีแสวง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

เด็กและเยาวชนดีเดน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน/ชนิดกีฬา รางวัลท่ีไดรับ 

3. นางสาวนฤมล  ภูสามารถ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

4. นางสาวสุกัญญา  ภาวะรัตน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

5. นางสาวเจนจิรา  ดางแกว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

6. นางสาวสุกัญญา  ประลาธิตัง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

7. เด็กหญิงธัญชนก  จั่นศรี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

8. เด็กหญิงณัฐธิชา  สาระกาล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

9. นางสาวสุชาวดี  ชมแพง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

10. นางสาวกานตชุดา  โพธิ์นา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

11. นางสาวปวริษา  หอมยามเย็น ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

12. นางสาวจณิสตา  จินันทุยา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

13. นางสาวอุมาพร  ศรหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

14. นางสาวปลื้มใจ  สนธิสวัสดิ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

15. นางสาวณัฐพร  ผายไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

16. นางสาวภัทรานิษฐ  ดวงแกว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

17. นางสาวอชิตยา  บุญมี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน/ชนิดกีฬา รางวัลท่ีไดรับ 

18. นางสาวกชพร  นิลละออ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

19. นางสาวชัชฎากานต  แดวากม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

20. นางสาวชัญญานุช  เจียกขจร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

21. นางสาวธิญาดา  ดวงทอง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

22. นางสาวปลายฟา  สุขเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

23. เด็กหญิงรัฐวลิน  อินทบํารุง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลนักกีฬาฟุบอลยอดเยี่ยม  

การแขงขันมหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแกนคัพ” 

ครั้งท่ี 1 ป2563 

24. เด็กหญิงปภานัน  ลักษณบัณฑิต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ชนิดกีฬายูโด 

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแขงขันยูโด 

โครงการสงเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัด

สมุทรสาคร ประจําป 2563 

25. นางสาวพชรดา  บุญนํา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ชนิดกีฬายูโด 

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแขงขันกีฬา

ยูโดยุวชน-เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 24 ประจําป 2563 

26. นางสาวสุภาภรณ  รุงเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬายูโด 

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแขงขันกีฬา

ยูโดยุวชน-เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 24 ประจําป 2563 
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11. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 

      11.1 แหลงเรียนรูภายใน 
 

ลําดับท่ี ช่ือแหลงเรียนรู จํานวนครั้งท่ีใช 

ตอปการศึกษา 

หมายเหตุ 

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 560  

2. หองสมุด 279  

3. ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 121  

4. หองประชุมอาคารโรงอาหาร ชั้น 2 10  

5. เวทีกิจกรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี 3  
 

      11.2 แหลงเรียนรูภายนอก 
 

ลําดับท่ี ช่ือแหลงเรียนรู จํานวนครั้งท่ีใช 

ตอปการศึกษา 

หมายเหตุ 

1. วัดอูตะเภา จังหวัดชลบุรี 2  

2. คายลูกเสือบานบึง จังหวัดชลบุร ี 1  

3. โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 1  

4. โรงเรียนบานบางแสม 1  
 

12. ขอมูลอาคาร สถานที ่
 

ลําดับท่ี ช่ืออาคาร สถานท่ี จํานวน หมายเหตุ 

1. อาคารสํานักงาน (อาคารเรียน) 1  

2. อาคารพัสดุ 1  

3. อาคารหอสมุด 1  

4. อาคารพยาบาล 1  

5. อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 2  

6. อาคารโรงอาหารและหอประชุม 1  

7. อาคารหอพักนักกีฬา 5  

8. อาคารชุดพักอาศัยสําหรับขาราชการ 1  

9. อาคารจอดรถยนตของทางราชการ 1  

10. อาคารซักรีด 1  
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13. ปราชญขาวบาน/ภูมปิญญาทองถิ่น/ผูทรงคุณวุฒิ ที่มาใหความรูกับครูและนักเรียน 
 

ลําดับท่ี รายช่ือ เรื่องท่ีเชิญ 

มาใหความรู 

วัน เดือน ป สถานท่ี 

1. บุคลากรโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล

หนองไมแดง 

วิธีปองกันและการดูแล

สุขภาพอนามัยของตนเอง 

18 สิงหาคม 

2563 

โรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุร ี

2. นายณปต  ตินานพ การอุปกรณและเครื่องมือ

เทคโนโลยีทางการกีฬาพัฒนา

ศักยภาพนักกีฬา 

13-14 สิงหาคม 

2563 

โรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุร ี3. นายอนุสรณ  นิอิ 

4. นายวรวิทย ม่ันพันธพาณิชย 

5. นางสาวศุภกาญจน แกวมรกต 

6. นางสาวเสาวนีย สิทธิวุฒ ิ การฝกซอมกีฬาฮอกก้ี ตลอด 

ปการศึกษา 

2563 

โรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุร ี

7. นายสุวัชชัย  มวงโพธิ ์ การเขาคายพักแรม 

ลูกเสือ-เนตรนารี 

16-18 ธันวาคม 

2563 

คายลูกเสือบาน

บานบึง 

 

14. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา เขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนและประกอบอาชีพ  

     (รายงาน ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564) 
 

จํานวนนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ท้ังหมด (คน) 

จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 

สําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ ศึกษาตอ รอยละ ประกอบ

อาชีพ 

รอยละ 

 

52 
 

 

52 
 

 

100 
 

49 
 

94.23 
 

3 
 

5.77 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิตนเอง 

 

  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

 

หัวหนา/ผูรับผิดชอบ นายสุริยา  ดัชถุยาวัตร 

นายพงศกร  ทองประสงค 

นางสาวปริยาภัทร  สาโถน 

นายประเสริฐ  อาญาเมือง 

นางสาววราวรรณ  สรายหอมนางสาว

ชุติมา  มุย 

นางสาววิริยา  สุวรรณรัตน 

นางกรรณิกา  พลสันต 

นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา 

นายเกียรติศักดิ์  ชาติกูล 

นางสาวปทุม  รุงโรจน 

นายนนทวัชร  นุประโคน 

นางสาวชนกานต  ชูผล 

ผูกํากับติดตาม รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 

จุดเนนของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน/เอกลักษณ/อัตลักษณ/คานิยม/อ่ืนๆ) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีจุดเนนของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ไดแก 

พันธกิจของโรงเรียนในขอท่ี 1 ท่ีระบุวา “จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน” โดยมียุทธศาสตรท่ี 1 

คือ การพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีเปาประสงค คือ ผูสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค มีกลยุทธ ขอท่ี 1 คือ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพทางวิชาการ       

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และไดกําหนดอัตลักษณของนักเรียน คือ “เกงกีฬา รักษาวินัย ใฝเรียนรู 

คูคุณธรรม”  

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของมาตรฐานท่ี 1 
 

คาเปาหมาย 

ระดับคุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

บรรลุ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดคํานวณ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 2 

ปานกลาง 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ จึงไดใชประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนด 

คาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  

มาเปนคาเปาหมายของโรงเรียน โดยประกาศดังกลาวกําหนดวา ผูเรียนมีความสามารถในการอาน                    

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 70-79 และกําหนดใหนําผลสัมฤทธิ์                 

ของวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร ท่ีผู เรียนมีผลประเมินอยูระดับดี ข้ึนไป                     

มาพิจารณา   

 โดยผูเรียนไดเรียนรูจากครูผูสอนท่ีมีการออกแบบการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายรูปแบบ                  

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใชกระบวนการ

คิดในรูปแบบตาง ๆ บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู มีการจัดกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูภาษาไทยท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร เชน กิจกรรม

การอานบทอาขยาน การอานจับใจความสําคัญ การเขียนจดหมาย การแตงบทประพันธ การนําเสนอ

ผลงานหนาชั้นเรียน สําหรับกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะดานการคิดคํานวณในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะการคิดเลขเร็ว และนําไปใชในชีวิตประจําวันได    

มีชุมนมุคณิตศิลป รวมท้ังจัดโครงการท่ีสงเสริมดานคุณภาพผูเรียน ไดแก  

 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ มีกิจกรรมการประกวดการคัดลายมือ การประกวดการแตง                 

คําขวัญ ในหัวขอ “ภาษาไทยตานภัยโควิด” และการประกวดการแตงกลอนสุภาพ ในหัวขอ “ภาษาไทย

นอมดวงใจถวายพระพร”  

 โครงการวันคริสตมาส มีกิจกรรมการจัดปายนิเทศ การตอบคําถาม ท่ีสื่อถึงประวัติความเปนมา

ของวันคริสตมาส และการประกวดประดิษฐบัตรอวยพรท่ีเขียนขอความอวยพรเปนภาษาอังกฤษ   

 โครงการวันวาเลนไทน  มี กิจกรรมการตอบคําถามเ ก่ียว กับประวัติความเปนมาของ                          

วันวาเลนไทน การแสดงละครภาษาอังกฤษ และการประกวดประดิษฐบัตรอวยพรท่ีเขียนขอความ      

อวยพรเปนภาษาอังกฤษ   
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 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการของแตละโครงการจะมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม                   

มีการสรุปผลการทดสอบประจําวิชา สรุปผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดและเขียน                         

ของนักเรียนเปนรายบุคคลของแตละระดับชั้น และรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ                     

ใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไป  

 ผูเรียนรอยละ 67.25 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาไทย ในระดับดีข้ึนไป 

 ผูเรียนรอยละ 42.23 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับดีข้ึนไป 

 ผูเรียนรอยละ 35.21 มีผลการประเมินในรายวิชาคณิตศาสตร ในระดับดีข้ึนไป 

 สรุปไดวาโดยภาพรวมผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

อยูในระดับปานกลาง 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา โดยมีนโยบายมุงเนน

พัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย มีการวางแผนการดําเนินงานท้ังการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมโครงการ

สงเสริมอยางเปนระบบ การจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ท่ีทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค สามารถแกปญหาและนําไป

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

รวมท้ังจัดดําเนินโครงการ/กิจกรรม เชน โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร โครงการติวเขม O-NET                   

โครงการวันวาเลนไทน โครงการวันคริสตมาส โครงการสานสัมพันธนองพ่ีกีฬาชล กิจกรรมเลือกตั้ง

ประธานสภานักเรียน กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ชุมนุมคณิตศิลป ฯลฯ มีการสรุปผลการประเมิน

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนรายบุคคลในแตละระดับชั้น เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ                  

ทุกโครงการจะมีการสรปุผล และรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ังมีการกํากับติดตาม                         

ผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหาได 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรมโดยมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาผูเรียนดานนี้ โดยนําเรื่องดังกลาวเขาในวาระ                

การประชุมฝายวิชาการเปนประจําทุกครั้ง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมโดยผานการจัด

กิจกรรมการเรยีนรูทุกรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษา เชน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมไพทอน                  

จัดกิจกรรมโดยใหนักเรียนสรางชิ้นงานประกอบการเรียนรู ในรูปแบบของโครงงานสิ่งประดิษฐ                            

และโครงงานวิทยาศาสตรในรายวิชาโครงงาน  

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร 

เศรษฐศาสตร กฎหมาย ในการสรางสื่อแบบ Pop up และแผนผับ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมการประดิษฐบัตรอวยพรตามเทศกาลสําคัญตาง ๆ                  

ตามวันสําคัญของประเพณีทางตะวันตก จัดทําบัตรคําศัพท และ Pop up ภาษาอังกฤษ 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการประดิษฐของใชของตกแตงจากเศษวัสดุ

เหลือใช การประดิษฐตุงตกแตงสถานท่ี การเย็บผามาน การจัดแจกันดอกไม การเย็บกระทง การแกะสลัก 

การแปรรูปอาหาร เชน ฝกเขียว แตงโม และมะละกอแกว เปนตน 

 จากการดําเนินการดังกลาวทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและนํานวัตกรรมท่ีผลิตไปใช                              

ในการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการดํารงชีวิตในยุคปจจุบันและกาวสูการเปนพลเมืองโลก                          

เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการมีการสรุปรายงานและมีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจาก

ผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติจริงมีลักษณะใฝเรียนรู 

มุงม่ันในการทํางาน และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง สามารถวิเคราะหขอมูลและจัดทําขอมูลไดอยาง

เปนระบบ ตลอดจนมีความสุขในการเรียนหรือพัฒนาผลงานท่ีตนเองชอบหรือถนัดจนประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายของตนเอง และเกิดโอกาสท่ีดีในชีวิตท้ังทางดานทักษะการเรียนรูและการทํางาน 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีการประชุมวางแผนในการพัฒนาผูเรียนดานนี้ โดยนํา                   

เรื่องดังกลาวเขาในวาระการประชุมฝายวิชาการเปนประจําทุกครั้ง 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

และการสื่อสาร ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามหลักสูตรของสถานศึกษา เชน 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดมีการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาวิทยาการคํานวณ               

มีการจัดใหนักเรียนเขียนโปรแกรมไพทอน วิชาคอมพิวเตอรมีการจัดใหนักเรียนใชเทคโนโลย ี                            

ในการนําเสนอผลงาน มีการทําแบบทดสอบออนไลนในรายวิชาภาษาไทย เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ                 

มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝาย ไดรับทราบรวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินการ

จากผูบริหารและนําผลท่ีไดรับมาปรับปรงุแกไขการดําเนินการใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรมและมีสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา ซ่ึงไดกําหนดคาเปาหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา 2563 โดยกําหนดคาเปาหมายใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

รอยละ 60 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.70 ข้ึนไป และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 รอยละ 60                  

มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.80 ข้ึนไป 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ชลบุรี (ฉบับปรับปรุง 2563) ครบท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีการจัด

ประชุมวางแผนกําหนดเปาหมายและนโยบายการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูใหตรงตามหลักสูตร

สถานศึกษามุงเนนใหผูเรียนบรรลุเปาหมายและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตร รวมท้ังมีการ

พัฒนาในผลการทดสอบระดับชาติหรือการทดสอบอ่ืน ๆ โดยกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท้ังรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม มีการจัดทําตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางการใชหองท่ีระบุ วัน เวลา สถานท่ี และครูผูสอนท่ีชัดเจนในการจัดการเรียนรูใหแก

ผู เรียน โดยผู เรียนจะเรียนวิชาสามัญในวันจันทร - วันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. - 14.20 น.                            

เรียนเปนคาบ คาบละ 50 นาที เฉลี่ย 6 คาบ/วัน 30 คาบ/สัปดาห 

 ครูผูสอนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละรายวิชามีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีวุฒิ                       

ตรงตามวิชาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย เชน การจัดการ

เรียนการสอนแบบแบงกลุมเลนเกม การเรียนรูแบบกลุม การจัดการเรียนรูนอกสถานท่ี การจัดการเรียนรู

แบบการทดลองวิทยาศาสตร มีการใชสื่อการเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย เชน ลูกโลกจําลอง สื่อมัลติมีเดีย 

ใบความรู เกมบิงโกพุทธศาสนา ฯลฯ และมีการวัดและประเมินผลท่ีมีความหลากหลาย เชน การทํา

แบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน การทํากิจกรรมในหองเรียน การนําเสนอผลงานท้ังแบบเดี่ยวและแบบกลุม 

มีการจัดทําชิ้นงาน ใบงาน และสมุดเรียน 
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 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูเรียนรอยละ 70.49 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.70 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูเรียนรอยละ 78.33 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.70 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูเรียนรอยละ 78.13 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.70 

 โดยภาพรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนรอยละ 75.65 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)                       

อยูในระดับ 2.70 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูเรียนรอยละ 84.85 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.80 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผูเรียนรอยละ 67.27 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.80 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูเรียนรอยละ 55.77 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.80 

 โดยภาพรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนรอยละ 69.30 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)                     

อยูในระดับ 2.80 

 สรุปไดวา ผูเรียนรอยละ 72.48 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ผลการเรียน

เฉลี่ย) และเม่ือเทียบกับคาเปาหมายตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมาย

ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ                  

ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 พบวา อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน                  

และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โดยไดมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาผู เรียนดานนี้ โดยนํา                    

เรื่องดังกลาวเขาในวาระการประชุมฝายวิชาการเปนประจําทุกครั้ง และมีการกําหนดนโยบายอยางเปน

ระบบ โดยโรงเรียนไดมีการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพ เชน  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการเย็บผามาน การประดิษฐของใชจาก                 

เศษวัสดุเหลือใช การแปรรูปอาหาร การแกะสลัก การจัดแจกันดอกไม การเย็บกระทงใบตอง ฯลฯ 

กิจกรรมชุมนุม มีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน ชุมนุมการทําผามัดยอม ชุมนุมคณิตศิลป 

ชุมนุมนาฏศิลป ชุมนุมดนตรี ชุมนุมสรางสรรคภาพสวยดวยแอพลิเคชัน ชุมนุมประดิษฐ ฯลฯ   

โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด มีการจัดกิจกรรมฐานเง่ือนเชือก 

กิจกรรมฐานการฝกทําอาหาร ฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูเรื่องประชาธิปไตย สามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันท้ังในดานการทํางานเดี่ยว การทํางานกลุม ฝกความเปนผูนําและผูตามท่ีดีสามารถ

ตัดสินใจแกปญหา และกําหนดแนวทางของตนเองได 

 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ เพ่ือใหนักเรียนคิดวางแผน 

ตัดสินใจเลือกเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนตามสาขาท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึง

พอใจกิจกรรม เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการทุกโครงการ/กิจกรรมมีการสรุปผลและรายงานผลใหผู ท่ี

เก่ียวของรับทราบ รวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุง

แกไขใหดีข้ึน 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา 

2563 รอยละ 94.23 ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และรอยละ 5.77 ประกอบอาชีพ โดยนําความรู                    

ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพไปใชไดเปนอยางดี 
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ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 

คาเปาหมาย 

ระดับคุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 3 

ด ี

ระดับคุณภาพ 3 

ด ี

บรรลุ 

 

รายการเอกสารอางอิง 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา           

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

 2. แผนการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา 

 3. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 

 3. สถิติการศึกษาตอ การทํางาน หรืออาชีพของผูเรียน 

 5. สรุปโครงการตาง ๆ  

 6. สรุปกิจกรรมชุมนุม 

 7. ชิน้งาน/ผลงาน/ภาพถายกิจกรรม  

 8. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายกลุมสาระการเรียนรู 

 9. สรุปผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกีฬา

กําหนด 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 

ยอดเยี่ยม 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะ                     

และคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ซ่ึงไดกําหนดคาเปาหมายในระดับดีเลิศ  

โรง เรี ยนกีฬาจั งหวัดชลบุรี ดํ า เนินการพัฒนาผู เ รี ยนให มี คุณลักษณะอันพึงประสงค               

โดยสอดแทรก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกรายวิชาท่ีมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวอยางชัดเจนในแผนการจัดการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรม

โฮมรูม กิจกรรมสวดมนตไหวพระประจําสัปดาห กิจกรรมจิตอาสา พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พิธีถวายพานพุม

ดอกไมและถวาย ราชสดุดีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร โครงการไหวครู โครงการวันลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม โครงการฝกซอมและการแขงขันกีฬา ฯลฯ  

 เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมไดมีการดําเนินการสรุปผล และรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝาย                    

ไดรับทราบ รวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไข

ดําเนินการใหดีข้ึนในปตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป และเม่ือเทียบกับ

คาเปาหมายตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 20 

มีนาคม 2563 พบวา อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความภูมิใจในทองถ่ิน                 

และความเปนไทย โดยไดมีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาผู เรียน โดยนําเขาในวาระการประชุม                

ฝายวิชาการประจําทุกครั้ง และมีการกําหนดนโยบายอยางเปนระบบ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย                   

โดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมท้ังจัดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมหนาเสาธงใหนักเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทย โดยมีรองเพลงชาติ การสวดมนตไหวพระ 

การกลาวปฏิญาณ 

 กิจกรรมประชุมนักเรียน ซ่ึงจัดในวันพุธเวลากลางคืน และวันอาทิตยในตอนเย็น หลังเลิกประชุม               

ทุกครั้งจะมีการรวมกันสวดมนตไหวพระ และรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา จะจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนสวดมนต                    

เพ่ือปลูกฝงความเปนไทยในเรื่องศาสนา 

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรม                   

ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือใหนักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และเคารพ         

ในสถาบันพระมหากษัตริย 

 กิจกรรมจิตอาสา โดยการนํานักเรียนเขารวมงานวันออกพรรษา บําเพ็ญประโยชนในการทําความสะอาด 

เพ่ือใหตระหนักในสถานท่ีของสวนรวม และกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางแสน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

 โครงการวันลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษสิ่ งแวดลอม โดยใหนักเรียน                     

รวมกิจกรรมประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีการจัดประกวดนาย-นางนพมาศ โดยใหผูเขาประกวด                         

แตงชุดไทยเพ่ือใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย 

 เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินการสรุปผลและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝาย                  

ไดรับทราบรวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไข               

การดําเนินใหดีข้ึนในปตอไป 
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 ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินเห็นคุณคาของความเปนไทยมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีรวมท้ังภูมิปญญาไทย 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีการยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โดยมีการกําหนดนโยบายอยางเปนระบบ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย โดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมีการสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมกลุมในทุกรายวิชา เชน วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ รวมท้ังจัดดําเนิน

กิจกรรมโครงการตาง ๆ เชน โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือฝกความอดทน ความมี

ระเบียบวินัย การอยูรวมกัน การรูจักชวยเหลือตนเอง และการทํางานรวมกับผูอ่ืน การเปนพลเมืองดี        

รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจและไดพัฒนาตนเองเติมเต็มศักยภาพจากประสบการณตรง                        

และการเรียนรูเพ่ิมเติม  

 กิจกรรมวันไหวครู โดยจัดใหมีการประกวดพานไหวครู ใหนักเรียนทุกระดับชั้นทุกหองเรียน                 

ไดชวยกันทําพานไหวครูสงเขาประกวด หองเรียนละ 1 คู คือ พานดอกไมและพานธูปเทียน โดยใช

ความคิดสรางสรรค ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด ยอมรับความคิดเห็น และความแตกตางกันทาง

ความคิด ซ่ึงทําใหเกิดความสามัคคีในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 

 โครงการสานสัมพันธนองพ่ีกีฬาชล เปนการเรียนรูและปรับตัว รวมถึงการทําความรูจัก การ

ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันโดยสรางความสัมพันธ มิตรภาพระหวางเพ่ือนและรุนพ่ีในแตละชนิดกีฬา                      

อันจะนําไปสูความสามัคคี และความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีกับรุนนอง 

 กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน โดยไดจัดให มีการดําเนินการเลือกตั้ งประธานนักเรียน 

คณะกรรมการสภานักเรียน เพ่ือเปนการสงเสริมวิถีประชาธิปไตย และการทํางานเปนหมูคณะ 

 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการจะมีการสรุปผลและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ 

รวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ

ใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนเกิดความเขาใจและอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และมีความสามัคคีในหมูคณะ 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 

ยอดเยี่ยม 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย              

และจิตสังคม ซ่ึงไดดําเนินการตามเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจํา                      

ปการศึกษา 2563 โดยกําหนดคาเปาหมายในระดับดีเลิศ 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และกีฬาเพ่ือความเปนเลิศท่ีมี

การสงเสริมผูเรียนทางดานรางกายใหมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีความรูและสามารถปองกัน

ตนเองใหหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดใหโทษ สภาวะอารมณท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ                      

และปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเองมีความม่ันใจ กลาแสดงออกในกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี รูจักใหเกียรติผูอ่ืน โดยดําเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนใหมทุกป มีหองพยาบาลท่ีมี

เวชภัณฑและเจาหนาท่ีใหบริการแกนักเรียนทุกเวลา มีการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน                    

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไมแดงอยางใกลชิด ในการปองกันโรค และพาหะนําโรค                 

ดานโภชนาการมีการจัดรายการอาหาร ท้ัง 3 ม้ือ ใหผูเรียนไดรับสารอาหารครบท้ัง 5 หมู ใหกับนักเรียน

ทุกคนในแตละวัน มีการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายของโรงเรียนเปนประจําทุกภาคเรียนตามโครงการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีกิจกรรมฝกซอมและแสดงดนตรี เพ่ือใหนักเรียนมีความสุข ผอนคลาย

ภายในโรงเรียน  

 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการจะมีการสรุปผลและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ 

รวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ

ใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย โดยประเมินจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดังนี้  

ภาคเรียนท่ี 1 ผูเรียนรอยละ 97.81 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในระดับดีข้ึนไป  

ภาคเรียนท่ี 2 ผูเรียนรอยละ 96.93 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในระดับดีข้ึนไป  

 โดยภาพรวม ผูเรียนรอยละ 97.37 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในระดับดีข้ึนไป และเม่ือ

เทียบกับคาเปาหมายตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 20 

มีนาคม 2563 พบวา อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 

คาเปาหมาย 

ระดับคุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

บรรลุ 

 

รายการเอกสารอางอิง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3. ภาพถายกิจกรรม 

4. สมุดบันทึกการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2562  

5. สมุดบันทึกกิจกรรมสวดมนตไหวพระประจําสัปดาห 

6. รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรยีน 

7. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

8. รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

     -ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

โรงเรียนกําหนด 

     -ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย (ผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย) 

     -จัดโครงการ/กิจกรรมลักษณะบูรณาการท่ีชวย

เสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     -จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียน    

มีลักษณะจิตสังคม 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     ควรดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ

ผูเรียนในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร                 

และการคิดคํานวณเชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ในหองเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยมีการติดตามผลอยางตอเนื่องและ

รายงานผลการพัฒนา 

     สงเสริมและดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ของผูเรียนในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร                    

และการคิดคํานวณ เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู                

ในหองเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ รวมท้ังดําเนินการจดักิจกรรมพัฒนาทักษะ

ดานการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ

ใหชดัเจนอยางเปนรูปธรรม  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

หัวหนา/ผูรับผิดชอบ นายอธิบดี  ศรีเขียวพงษ 

นางสาวจุฑามาส  บุญครุฑ นางสาวสุภาพร  รั้วไธสง 

นางสาวกาญจนา  ริดตา 

นางสาวนมล  สมัครการ 

นางสาวชนิดาภา  ศิริประเสริฐ 

นายศักดิ์สิทธิ์  สายวงศสอน 

นางสาวจิราวรรณ  ออนตะคุ 

นายอดิสราญิ์  จอยศรีเกตุ 

ผูกํากับติดตาม รองผูอํานวยการฝายบริหาร/รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

จุดเนนของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน/เอกลักษณ/อัตลักษณ/คานิยม/อ่ืนๆ) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีจุดเนนของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ไดแก พันธกิจของโรงเรียนในขอท่ี 3 ท่ีระบุวา “บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม” โดยมี

ยุทธศาสตรท่ี 2 คือ การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มีเปาประสงค คือ ระบบบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ ขอท่ี 1 สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 

ชุมชน มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ขอท่ี 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ ขอท่ี 3 

สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ขอท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอท่ี 5 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของมาตรฐานท่ี 2 
 

เปาหมายระดับคุณภาพ 

ท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

บรรลุ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีโรงเรียนกีฬากําหนด

ชัดเจน  

ระดับคุณภาพ 3 

ด ี

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2561- 2565                       

เปนตนแบบในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับเพ่ือรวมกันกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังมีการจัดทําแผนบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานของทุกฝาย ตลอดจนมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

ใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารราชการ และจัดทําคําสั่งแตงตั้งเพ่ือมอบหมายบุคลากร

รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  

 

 ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ของโรงเรียนท่ีชัดเจน สอดคลองกับ

บริบทโรงเรียนกีฬา และมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติท่ีเนนความเปนสถานศึกษาเฉพาะทางดานการกีฬา                         

ซ่ึงไดกําหนดเปนแนวทางไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561 – 2565                

โดยเกิดข้ึนจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด และสามารถนําไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัต ิ

ติดตาม และประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดดําเนินการจัดทําแผน

บริหารงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานของทุกฝาย ตลอดจนมีการแตงต้ังคําสั่ง

เพ่ือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

ของโรงเรียนอยางครบถวนทุกประการ  
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนกีฬา ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ โดยมีการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซ่ึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565  จัดทําแผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จัดทําแผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีเกิดจากความรวมมือของผูเก่ียวของ              

ทุกฝาย และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ท้ังยังไดจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2562 – 2563 ท่ีเกิดจากการนําผล

การดําเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 มาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดังกลาว 

การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดนําแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนสูการปฏิบัติ โดยไดดําเนินการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2562 ปฏิ ทินการปฏิบัติ งาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2563                              

ปฏิทินฝายวิชาการ ปฏิทินฝายพัฒนาการกีฬา และปฏิทินฝายกิจการนักเรียน รวมท้ังมีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา 2563                  

และติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในการประชุมขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประชุมประจําเดือน) เปนประจํา 

การบริหารอัตรากําลัง โดยดําเนินการสํารวจความตองการจําเปนของการจัดการศึกษา โดยครู

วิชาสามัญจะมีภาระงานสอนไมต่ํากวา 18 ชั่วโมง/สัปดาห และครูวิชากีฬาจะมีภาระงานสอนไมต่ํากวา 

12 ชั่วโมง/สัปดาห ซ่ึงครูทุกคนจะตองดูแลรับผิดชอบผูเรียนระหวางการอยูหอพัก สําหรับการบริหาร

อัตรากําลังในสายงานสนับสนุนไดดําเนินการวิเคราะหภาระงานสูการกําหนดตําแหนง สําหรับการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษา ไดมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนชวยเหลือโรงเรียนในดานนี้ 

โดยดําเนินการในรูปแบบของการเก็บคาใชจายสวนตัวของนักเรียน  

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยดําเนินการจัดทําระเบียนสะสมเพ่ือรับทราบขอมูลตาง ๆ                  

ของนักเรียน โดยใหนักเรียนทําแบบคัดกรองรายบุคคล ทําการประเมิน SDQ ทําการประเมินความฉลาด

ทางอารมณ (EQ) เพ่ือทําการวิเคราะหนักเรียน ตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล โดยใน

ข้ันตอนนี้สามารถแบงนักเรียนเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปญหา กลุมเสี่ยง และกลุมปกติ หากนักเรียน                  
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อยูกลุมปกติงานแนะแนวและบริการทางการศึกษาก็จะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ หากเด็กมีปญหา หรือกลุมเสี่ยง งานแนะแนวและบริการ

ทางการศึกษาจะดําเนินการหาสาเหตุของปญหา ดําเนินการแกไข สรุปผล เขียนรายงานตามแบบบันทึก

การใหคําปรึกษาเบื้องตน การบันทึกการสงตอ แบบรายงานตามแบบบันทึกการใหคําปรึกษาเบื้องตน การ

ทําบันทึกการสงตอ แบบรายงานแจงผลการชวยเหลือนักเรียนเพ่ือรายงานผลใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

ระบบการนิเทศภายใน โดยดําเนินการมอบหมายใหงานหลักสูตรและการสอน ไดจัดประชุม          

วางแผนการนิเทศภายใน จัดปฏิทินการนิเทศภายใน นิเทศแผนการจัดการเรียนรู ปรับปรุงแผนการจัด 

การเรียนรู และสรุปผลรายงานการนิเทศภายใน ท้ังครูสายสามัญ และครูสายกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ประจําป

การศึกษา 2563   

การใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ โดยโรงเรียนใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในดาน

นักเรียนและบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ดานยานพาหนะ และดานวัสดุอุปกรณ เชน ใหความรวมมือกับ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี  ในดานยานพาหนะ สมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทย      

ในดานนักเรียนและบุคลากร สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ในดานวัสดุอุปกรณ ท้ังนี้คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดใหความรวมมือกับโรงเรียนในทุก ๆ ดานเปนอยางดี  

 

 ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 – 

พ.ศ. 2565 แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนบริหารงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2562 – 

2563 มีการบริหารอัตรากําลังและทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบ                       

การนิเทศภายใน และมีการใหความรวมมือในดานตาง ๆ กับหนวยงานภายนอก ซ่ึงเกิดจากความรวมมือ

ของผูเก่ียวของทุกฝาย ทําใหโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนท่ีมี

ความชัดเจน และมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ผลรายงาน                   

การนิเทศภายในท้ังครูสายสามัญและครูสายกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ จํานวน 36 คน พบวา ผลสําเร็จของ

กิจกรรมเชิงปริมาณคิดเปนรอยละ 100 เชิงคุณภาพอยูในระดับ “ดีมาก” คิดเปนรอยละ 97.22                         

เชิงปริมาณและคุณภาพ คิดเปนรอยละ 98.61 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน               

ตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬาและทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 3 

ด ี

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน               

ตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬาและทุกกลุมเปาหมาย โดยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565  ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา กลยุทธ พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ท่ีแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

การดําเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดดําเนินการ ดังนี้ 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคลากรฝายวิชาการปฏิบัติหนาท่ี ภาคเรียนท่ี 1/2563  แตงตั้งบุคลากรฝายวิชาการ

ปฏิบัติหนาท่ี ภาคเรียนท่ี 2/2563  เพ่ือทําหนาท่ีครูท่ีปรึกษา หัวหนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน หัวหนา

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี คําสั่ง

แตงต้ังบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2563 แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี                   

ผูฝกสอนกีฬา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดดําเนินการ ดังนี้ จัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และเอกสารประกอบหลักสูตร ครบท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับโรงเรียนกีฬา จังหวัดชลบุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560 (หลักสูตรเฉพาะชนิดกีฬา ในสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ) จํานวน 7 ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑา                    

เซปกตะกรอ บาสเกตบอล ฟุตบอล ยกน้ําหนัก ยูโด และฮอกก้ี หลักสูตรสถานศึกษาผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ครูนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ โดยจัดทําเปนแผนการ

จัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง โรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรีไดดําเนินการ ดังนี้ จัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียน เชน โครงการ

สัปดาหวิทยาศาสตร โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ โครงการคริสตมาส โครงการใหความรูเก่ียวกับ

สุขอนามัยในชีวิตประจําวันและสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี กิจกรรม

ชุมนุม ท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ ใหนักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ เชน ชุมนุมนาฏศิลป ชุมนุมผามัดยอม 

ชุมนุมคนสรางภาพ ชุมนุมบรรณารักษนอย ชุมนุมดนตรี  เปนตน กิจกรรมจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ  
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โดยผูเรียนไดออกชวยเหลืองานตาง ๆ ดังนี้ ชวยงานตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา ชวยงานทําบุญ

ทอดกฐิน การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3 การแขงขันกีฬาตะกรออาวุโส ครั้งท่ี 1 

การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก ครั้งท่ี 42 

 

 ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนมีกระบวนการบรหิารงานวิชาการท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน สงผลใหโรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษา มีเอกสารประกอบหลักสูตร รวมท้ังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรของโรงเรียน 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ โดยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 – 

2565 กําหนดเปน 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถตามวิชาชีพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

  กลยุทธ  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 

  ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดสงเสริมใหครูและบุคลากรอบรม                

กับหนวยงานภายนอก เชน โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน (Online Learning) ดวยระบบ                 

การประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดคําอธิบายรายวิชา                        

ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการแหงชาติ พ.ศ. 2563                                 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู  โครงการประชุม                      

เชิงปฏิบัติการจัดทําคําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม สาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ตามโครงสรางหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุมกีฬาประเภทบุคคล และกีฬา

ประเภทตอสูปองกันตัว  

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ครูและบุคลากรทุกคนไดพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซ่ึงตรงความตองการของคร ู                            

และโรงเรียน ครูและบุคลากร จํานวน 30 คน ไดพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพรวมกับหนวยงานอ่ืน 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัด 

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ไดตระหนักถึงการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายใน                    

และภายนอกหองเรียน  

การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน โดยไดดําเนินการ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชเปนสื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก ชุดกระดานอัจฉริยะ จอรับภาพไฟฟา                         

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ 3 มิติ อุปกรณกระจายสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร เครื่องเลน Blue Ray Disc เครื่องผสมสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณเสียงสเตอริโอ 

ชุดลําโพง ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือพรอมเครื่องรับ และเครื่องเลนและบันทึกเสียงดิจิตอล มีการจัด    

ปายนิเทศท่ีเก่ียวกับสาระความรู และวันสําคัญตาง ๆ รวมท้ังมีการแบงผูเรียนเพ่ือจัดเวรทําความสะอาด

หองเรียนในแตละวัน  

 การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน โดยไดดําเนินการ ปรับปรุงอาคารเรียน         

มีกิจกรรมทําความสะอาดหอพักประจําเดือน ( Bฺig Cleaning Day) โดยนักเรียนท่ีพักในหอพักตาง ๆ                    

รวมทําความสะอาด มีการจัดตกแตงภูมิทัศนโดยบุคลากรสายสนับสนุน (คนงาน) ใหมีความเรียบรอย

สวยงามอยูเสมอ 

มีการจัดเตรียมอาคารสถานท่ี หองเรียน สถานท่ีฝกซอม เ พ่ือปองกันการแพรระบาด                           

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพ่ือสรางความม่ันใจและปลอดภัยใหแกนักเรียน 

 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจกับการเขาใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ดังนี้ การศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชท่ีมีตอการบริการของหองสมุด ประจําปการศึกษา 2563 การประเมินความพึงพอใจผูใชบริการ

ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ประจําปงบประมาณ 2563 และการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการอาคาร

สถานท่ี สนามกีฬา และวัสดุอุปกรณกีฬา ประจําปงบประมาณ 2563 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีหองเรียนท่ีติดตั้งวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (หองเรียนอัจฉริยะ) 

จํานวน 12 หองเรียน มีแหลงเรียนรู ไดแก หองศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา หองสมุด หองปฏิบัติการ                 

ทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โรงยิมสยกน้ําหนัก โรงยิมสอเนกประสงค และสนามฝกซอมกีฬา 

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย  
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอการบริการของหองสมุด ประจําปการศึกษา 2563                       

ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 77.20 การประเมินความพึงพอใจ

ผูใชบริการศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ประจําปงบประมาณ 2563 ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวม                  

อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 86.67 และการประเมินความพึงพอใจผูใชบริการอาคารสถานท่ี สนามกีฬา 

และวัสดุอุปกรณกีฬา ประจําปงบประมาณ 2563 ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี                   

รอยละ 86.33 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

6) จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โ รง เรี ยน กีฬาจั งหวัดชลบุ รี มีการประชุมและวางแผนเ พ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ                                

การประชาสัมพันธ โดยมีการจัดทําเว็บไซต เฟซบุก และ Line Group CBISS เพ่ือใชเปนขอมูล                          

การประชาสัมพันธขาวสารรวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และจัดใหมี

หองปฏิบัติการตาง ๆ เพ่ือใชเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลดังนี้  

 1. หองสมุด จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอร และแทบเล็ต เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา 

 2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูศึกษาขอมูล  

 3. หองปฏิบัติการทางภาษา  

 4. หองเรียนอัจฉริยะจัดใหมีทุกชั้นเรียนอยางเหมาะสม 

  อีกท้ังไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหใชเพ่ือการเรียนรู รวมถึงการกระจายสัญญาณ WiFi                  

เพ่ือใชในงานสื่อสารของแตละหองเรียน และหนวยงานภายใน 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการบริหารจัดการ                

และสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูของนักเรียน ครู บุคลากรทุกทานไดตลอด รวมถึงงานประชาสัมพันธ              

เสียงตามสาย และการเรียนรูศึกษาคนควาหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ในหองสมุด จนเปนท่ีประสบผลสําเร็จ

ดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 
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รายการเอกสารอางอิง 

 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

 2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 

 3. แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 4. แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5. รายงานการประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี   

 6. คูมือนักเรียน  

 7. ทะเบียนคุมการออกเลขคําสั่งของโรงเรียน   

8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2562 – 2563  

10. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 38/2564 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ประจําปการศึกษา  2563   

11. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 80/2563 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563  เรื่องแตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

12. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 67/2563 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เรื่องแตงตั้ง

บุคลากรฝายวิชาการปฏิบัติหนาท่ีภาคเรียนท่ี 1/63 

13. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 79/2563 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 เรื่องแตงตั้ง

บุคลากรฝายวิชาการปฏิบัติหนาท่ีภาคเรียนท่ี 1/63 (ขยายหองเรียน) 

14. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 99/2563 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องแตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา ประจําภาคเรียนท่ี 1/63 

15. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 225/2563 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563 เรื่องแตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา ประจําภาคเรียนท่ี 2/63 

16. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 125/63 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563  เรื่องแตงตั้งการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 - 2564 

17. รายงานสรุปการใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ปการศึกษา 2563 

18. แบบรายงานบันทึกการใหคําปรึกษานักเรียน  

19. แบบรายงานแจงผลการชวยเหลือนักเรียน  

20. รายงานกิจกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

 21.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 22. เอกสารประกอบหลักสูตร ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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 23. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับโรงเรียนกีฬา จังหวัด

ชลบรุี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 (หลักสตูรเฉพาะชนิดกีฬา ในสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ) จํานวน 7 

ชนิดกีฬา 

24. รายงานการประเมินโครงการ 

25. แบบบันทึกการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

26. แบบบันทึกการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

27. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม) ประจําปการศึกษา 2563 

28. กิจกรรมจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ ประจําปการศึกษา 2563 

 29. รายงานการพัฒนาตนเองชวงปดภาคเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 30. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

 31. สารสนเทศประจําปการศึกษา 2562  

 32. เอกสารการประชาสัมพันธและอัพเดทเก่ียวกับการทํากิจกรรมตาง ๆ บนเว็บไซต  

และเฟซบุกของโรงเรียน  

 33. สมุดเยี่ยมโรงเรียน  

 34. รายงานการใชหองคอมพิวเตอรประจําปการศึกษา 2563 

 35. รายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุดประจําปการศึกษา 2563 

 36. การศึกษาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอการบริการของหองสมุด ประจําปการศึกษา 2563  

 

จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

     มีการบริหารอัตรากําลังท่ีจัดครูผูสอนไดตรง

ตามวุฒิการศึกษาครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

     ควรมีแนวทางในการจูงใจใหครูและบุคลากร

ทํางานอยูในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีการดําเนินการ

อยางเปนระบบ มีความชัดเจนตอเนื่อง 

     ควรสงเสริมใหครูดําเนินการในระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง และควรมีนิเทศ

กํากับติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
 

หัวหนา/ผูรับผิดชอบ นายวีระชัย  แสงสวาง 

นายวินัย  วิเชียรด ี

นายสุรศักดิ์  สรอยจิตร 

นางสาวพัณณชิตา  พอกลา 

นางสาวอรอนงค  พุทธซอน 

นางสาวกิตตลภัส  ชัยธัชธนาสิทธิ ์

นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยรัตน 

นางสาวจิรนันท  บุญวิเศษ 

นายภิตติ  ตุงคะสูต 

นางสาวชอทิพย  อินทรโพธิสม 

นางสาวกฤติกา  จันทรสุวรรณ 

นายพุฒิชัย  หมูโยธา 

นางสาวอํานวยพร  มณีวรรณ   

นางสาวชลธิชา  บุญกลึง 

ผูกํากับติดตาม รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการกีฬา 

 

จุดเนนของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน/เอกลักษณ/อัตลักษณ/คานิยม/อ่ืนๆ) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีจุดเนนของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก พันธกิจของโรงเรียนในขอท่ี 1 ท่ีระบุวา “จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน” 

โดยมียุทธศาสตรท่ี 1 คือ การพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีกลยุทธ ขอท่ี 2 คือ พัฒนา

หลักสูตรใหมีคุณภาพตามาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอท่ี 3 คือ พัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอน ขอท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมีความรูความสามารถตามวิชาชีพ และขอท่ี 5 

สงเสริมความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชและเผยแพร 

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของมาตรฐานท่ี 3 
 

เปาหมายระดับคุณภาพ 

ท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3  

ดี 

บรรลุ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ระดับคุณภาพ 3 

ด ี

ระดับคุณภาพ 3 

ด ี
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการกําหนดยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                

เพ่ือเปนเปาหมายของการจัดการเรียนรู มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบ                     

จากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพ่ือรวมกัน               

วางแผนการจัดการเรียนท่ีหลากหลายโดยมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สําหรับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง 2561 การจัดการเรียนรู                   

ในรายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตร                

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โครงการ

อบรมใหความรูแกครูผูสอนวิชากีฬา การจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน การประชุม                  

เชิงปฏิบัติการ การจัดทําคําอธิบายรายวิชาท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใหมีการจัดการเรียนรู                       

ท่ีหลากหลาย เชน โครงการแขงขันกีฬาตาง ๆ  โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรี ข้ันพ้ืนฐาน โครงการสงเสริมและพัฒนากลามเนื้อของนักกีฬายกน้ําหนัก โครงการ

วิทยาศาสตรการกีฬาเคลื่อนท่ี โครงการวันไหวครู โครงการสานสัมพันธนองพ่ีกีฬาชล โครงการ                          

วันลอยกระทง โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โครงการ

สัปดาหวิทยาศาสตร โครงการ Valantine day โครงการวันคริสมาสต โครงการติว O-net โครงการ                          

วันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรมประกวดคําขวัญเนื่องในวันพอแหงชาติ โครงการเก่ียวกับสุขอนามัย                    

และสุขบัญญัติ เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมท่ีจะไดฝกกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังสงเสริม  

ใหนักเรียนไดเกิดจิตสาธารณะดวย กิจกรรมจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ ในงานทําบุญตักบาตรเทโว     

เนื่องในวันออกพรรษา และงานบุญทอดกฐิน ท่ีจะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  

 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการจะมีการสรุปผลและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ 

รวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานจากผูบริหาร ซ่ึงจะนําผลท่ีไดรับ มาปรับปรุงแกไข                      

การดําเนินการใหดีข้ึนในปตอไป 
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 ผลการดําเนินงาน 

ครูผู สอน จํ านวน 36 คน มีแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู                           

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

 โรงเรียนมีโครงการท่ีสงเสริมผูเรียนดานกีฬา โครงการท่ีสงเสริมผูเรียนดานวิชาการ และมี

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม) จํานวน 14 ชุมนุม ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถของครูในการจัดการ

เรียนรูใหผูเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพ่ือรวมกันวางแผนและดําเนินการ                  

ใหครูใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนโดยมีการทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดการ

เรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการใชสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีการใชสื่อวีดีทัศน อุปกรณ                      

การทดลอง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีหองปฏิบัติการทางภาษา การใชสื่อวีดีทัศนและการสืบคน

จากแหลงเรียนรูทาง Internet กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการใชวีดีทัศน ลูกโลก

จําลอง และแผนท่ี  

 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนภายในโรงเรียน ไดแก หองเรียนอัจฉริยะ จํานวน 12 หอง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา และหองสมุด ซ่ึงมีแหลง

สงเสริมการเรียนรูภายในเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามโครงการตาง ๆ ไดแก โครงการวันลอยกระทงสืบสาน

วัฒนธรรมไทยและอนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการสานสัมพันธนองพ่ีกีฬาชล 

โครงการวันวาเลนไทน โครงการวันไหวครู โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ชลบุรี  โครงการวันคริสตมาส โครงการติวเขม O-NET โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรมประกวด

คําขวัญเนื่องในวันพอแหงชาติ  

 รวมท้ังมีแหลงสงเสริมการเรียนรูภายนอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดแก โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ           

และเนตรนารี  และทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดจัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก กิจกรรม

จิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ ในงานทําบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา และงานบุญทอดกฐิน                         

ณ วัดอูตะเภา 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน                        

ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางหลากหลาย โดยนําสื่อมาประกอบกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ                 

ไดงาย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน สงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ                  

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งข้ึน 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการเพ่ือรวมกันวางแผนการจัด               

การเรียนท่ีหลากหลาย โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ใหเด็กรักครู                    

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข เชน การระบุและแจง

ขอตกลงในการเรียน การจัดโตะเรียนเปนรูปตัว U ตัว T การจัดปายนิเทศในหองเรียน เพ่ือเปนการสราง

บรรยากาศ สภาพแวดลอม ใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน อีกท้ังมีโครงการวันคริสตมาส ประจําป

การศึกษา 2563 ซ่ึงมีการจัดตกแตงปายนิเทศและหองเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคผลงาน                        

มีการจัดประกวดปายนิเทศในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เปนการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนาเรียน

มากข้ึน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสืบคนและศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากการจัดปายนิเทศได อีกท้ังยังเปน

การสรางความสามัคคี กลาคิด กลาแสดงผลงานในชั้นเรียนไดดียิ่งข้ึน 

 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานจะมีการสรุปผลและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ 

รวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานจากผูบริหาร ซ่ึงจะนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินการใหดีข้ึนในปตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน คิดสรางสรรคผลงาน และมีการแขงขันการประกวดการจัด

ปายนิเทศในโครงการวันคริสตมาส  

  จากการดําเนินงานท่ีผานมา ทําใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก สรางสรรคผลงานออกมา                

ไดเปนท่ีพอใจของแตละชั้นเรียน นักเรียนมีความสุขกับการทํางานรวมกัน และยังเปนการสราง                   

ความสามัคคีกันในชั้นเรียนมากยิ่งข้ึน  
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล

มาพัฒนาผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพ่ือรวมกันวางแผนและจัดการ                

วัดและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยครูจะมีการตรวจสอบและประเมิน

ผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูและผูเรียนมีสวนรวม                    

ในการประเมินและตรวจสอบ มีการทดสอบระดับหองเรียน เชน การทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน                

ตามตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรูเพ่ือตัดสินผลการเรียน มีการตรวจขอสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู

โดยใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตรวจเพ่ือใหขอสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการใช

เครื่องมือในการประเมินท่ีหลากหลาย เชน แฟมสะสมผลงาน ครูประเมินนักเรียนการตอบคําถาม                        

การประเมินทักษะ และการประเมินจากการปฏิบัติจริง 

 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการจะมีการสรุปผลและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ

รวมท้ังมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานจากผูบริหาร ซ่ึงจะนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขและดําเนินการ

ใหดีข้ึนในปตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู เรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผู เรียนโดยมี                

การสอบปลายภาคประจําปการศึกษา 2563 ท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 การทดสอบ                          

ทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการวัดความรู  ทักษะกระบวนการ และความคิด                         

โดยผู เรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 สมัครใจเขารับการทดสอบท้ังสิ้น จํานวน 20 คน และผู เรียน                         

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคนเขารับการทดสอบ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนประจํา                

ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 การสอบเลื่อนวิทยฐานะทางยูโด (สอบเลื่อนสาย) 

และการเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ เปนตน 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 

Learning Community) โดยมีการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกครูและบุคลากรทุกคน เพ่ือใหการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ และสามารถนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

อยางตอเนื่อง โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูไดดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ผูบริหารโรงเรียน              

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู                   

เปดโอกาสใหครูและบุคลากรไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีและอยางตอเนื่อง โดยโรงเรียน

เปนผูสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน เกิดการเรียนรูรวมกันสรางองคความรูเปนเอกลักษณของโรงเรียน 

โรงเรียนไดจัดการประชุมพูดคุยระหวางครูในทุกกลุมสาระการเรียนใหครูและบุคลากรนําเสนอรายงานผล

การดําเนินการ PLC แตละกลุม เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนแนวทางในการพัฒนาการจัด     

การเรียนร ู 

 

 ผลการดําเนินงาน 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทําใหครู                

และบุคลากรทุกคนไดดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกิจกรรม PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

เดือนละ 1 ครั้ง โดยแบงเปนฝายครูผูสอนวิชาสามัญและครูผูสอนวิชากีฬา ครูผูสอนวิชาสามัญมีการจัด

ประชุมตามตารางในวันอังคารสัปดาหแรกของเดือนเวลา 15.00 - 16.00 น. และครูผูสอนวิชากีฬามีการ

จัดประชุมตามตารางในวันพุธสัปดาหแรกของเดือนเวลา 10.00 - 11.00 น. จํานวน 12 ครั้ง 
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รายการเอกสารอางอิง 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2565 

3. แผนการจัดการเรียนรู 

4. ตารางการสอนครูผูสอนวิชาสามัญ/ครูผูสอนกีฬา 

5. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

6. รายงานการจัดกิจกรรม PLC  

7. รายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

8. บันทึกการเขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

9. บันทึกการเขาใชหองปฏิบัติการทางภาษา 

10. ประมวลภาพกิจกรรม 

 

จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

     -มีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม พัฒนา

กระบวนการเรียนรูหลากหลาย สามารถลงมือ

ปฏิบัติ ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

     -ครูมีการใชเทคโนโลยีสําหรับผูเรียนท่ี

หลากหลาย เชนหองเรียนอัจฉริยะ หองปฏิบัติการ 

และแหลงเรียนรูตาง ๆ 

     -มีระบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร              

แหงการเรียนรู โดยผูบริหารโรงเรียนไดจัดกิจกรรม

และสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือให

เปนบุคคลแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหครู                       

และบุคลากรไดแสดงความสามารถของตนเองได

อยางเต็มท่ีและอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางผลลัพธท่ี

ตองการ โดยโรงเรียนเปนผูสนับสนุนใหเกิดการ

ทํางานรวมกัน เกิดการเรียนรูรวมกัน สรางองค

ความรูเปนเอกลักษณของโรงเรียน 

     -สงเสริมใหมีการทําแผนการจัดการเรียนรูให

ครบทุกรายวิชา 

     -สงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหสมควรและ

พอเหมาะกับโครงการงานตาง ๆ 

     -สงเสริมใหผูเรียนทุกระดับชั้นไดศึกษาแหลง

เรียนรูภายนอกบรเิวณโรงเรียน 

     -สงเสริมระบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยผูบริหารไดมีการจัด

กิจกรรมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร 

เพ่ือใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหครู                  

และบุคลากรการแสดงความสามารถไดอยางเต็มท่ี

อยางตอเนื่อง สรางผลลัพธท่ีตองการ โดยโรงเรียน

เปนผูสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน เกิดการ

เรียนรูรวมกันเปนองคความรูท่ีเปนเอกลักษณ                   

ของโรงเรียน 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม PLC ทุกกลุม 

เพ่ือสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง

เครือขายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 

     ควรสงเสริมการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม PLC 

ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

สรางเครือขายในการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 
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มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
 

หัวหนา/ผูรับผิดชอบ นายทวีศักดิ์ ปนคํามูล 

วาท่ีรอยตรี อรัญญา  บัวทองใส 

นายอิทธิพัทธ  ศรบุญทอง 

นางสาวชีวธันย  เครือวัลย 

นายธนชัย  เดชบุรัมย 

นางสาวศิริพร  คําเจริญ 

นางสาววิไลลักษณ แสงใส 

นายปุณณเมธ  ทองประสงค 

นางสาวสิริวรรณ วงศสวัสดิ ์

นายณัฐวุฒิ  มาสเวียงชัย 

นายไพศาล  หรรษาวงค 

นายอนันต  เสมรสุวรรณ 

ผูกํากับติดตาม รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการกีฬา/รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

จุดเนนของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน/เอกลักษณ/อัตลักษณ/คานิยม/อ่ืนๆ) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีจุดเนนของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับคุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

ไดแก พันธกิจของโรงเรียนในขอท่ี 5 ท่ีระบุวา “ผลิตและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ” โดยมี

ยุทธศาสตรท่ี 4 คือ การผลิตและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ มีกลยุทธ ขอท่ี 1 คือ สงเสริมและ

พัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ กลยุทธ ขอท่ี 2 คือ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 

กลยุทธ ขอท่ี 3 คือ สงเสริมการนําความรูศาสตรการกีฬาไปใชในการพัฒนากีฬา กลยุทธ ขอท่ี 4 คือ 

พัฒนาแผนการฝกซอมกีฬาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักกีฬาสูความเปนเลิศ และกลยุทธ ขอท่ี 5 คือ สงเสริม

การสรางความรวมมือดานกีฬา 

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของมาตรฐานท่ี 4 
 

เปาหมายระดับคุณภาพ 

ท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

บรรลุ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) การจัดการเรียนการสอนดานกีฬาสูความเปนเลิศ ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน

การศึกษา 2563 โดยมอบหมายงานใหครูทุกคน รวมท้ังครูวิชากีฬาทบทวนหรือจัดทําแผนการจัด                   

การเรียนรู ทุกชนิดกีฬาท่ีเปดสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัด มีตารางวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง มีคําอธิบายรายวิชา มีการวิเคราะห

โครงสรางหลักสูตร มีโครงสรางการจัดเวลาเรียน และมีการวิเคราะหสาระการเรียนรูกีฬาเพ่ือความ               

เปนเลิศในแตละชนิดกีฬาเพ่ือนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหมหรือทบทวนแผนการจัดการเรียนรูเดิม

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอผูเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหการเรียนการสอนดานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศเกิด

ผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยฝายพัฒนาการกีฬาไดมอบหมายใหครูวิชากีฬาทุกชนิดกีฬา จัดทําแผนการฝกซอม 

เปน 2 ระยะ ไดแก แผนการฝกซอมระยะสั้น และแผนการฝกซอมระยะยาว เพ่ือใชประกอบแผน                  

การจัดการเรียนรูอีกสวนหนึ่ง และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําไปประยุกตใช                  

ในการแขงขันเพ่ือความเปนเลิศของแตละชนิดกีฬาท่ีเปดสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งดวย  

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี กําหนดใหนักเรียนทุกคนจัดทําแฟมสะสมผลงาน หรือ Port Folio         

ในรูปแบบของแฟมสอด โดยกําหนดใหครูวิชากีฬาแตละชนิดกีฬาเปนผูเก็บรวมรวบไว เพ่ือสะสม

ผลสัมฤทธิ์ตาง ๆ ของผูเรียนไวเปนรายบุคคล โดยแยกเก็บเปนชนิดกีฬา อีกท้ังยังมอบหมายใหครูวิชากีฬา

กําหนดแบบฟอรมวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือใชประกอบในแฟมสะสมผลงานอีกหนึ่งวิธี   

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ใหความสําคัญกับการนําหลักวิทยาศาสตรการกีฬามาใชกับผูเรียน                   

จึงไดจัดโครงการอบรมครูกีฬาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในเรื่องวิทยาศาสตรการกีฬา ในชื่อโครงการ “การใช

อุปกรณและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการกีฬาพัฒนาศักยภาพนักกีฬา” โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู

ความสามารถมาใหความรูในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและออกศึกษาดูงาน ณ อาคารสถาบัน

วิทยาศาสตรการกีฬาฯ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 

(คลอง 6) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวยสถานีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 12 สถาน ี 

หองปฏิบัติการดานสรีรวิทยาการออกกําลังกาย หองปฏิบัติการดานเวชศาสตรการกีฬา (คลินิกการกีฬา)

หองปฏิบัติการดานโภชนาการการกีฬา หองปฏิบัติการทางการวิจัยท่ีมีลูวิ่งขนาดความยาว 108 เมตร 

พรอมอุปกรณสําหรับงานวิจัยดานการวิ่งและการเคลื่อนไหว หองฟตเนส 2 ชั้น ท่ีมีอุปกรณในการ
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เสริมสรางสมรรถภาพทางกายและสุขภาพในทุกระบบของกลามเนื้อ เพ่ือใหครูวิชากีฬาไดลงมือปฏิบัติจริง 

และสามารถนําเอาความรูท้ังหมดไปใชไดจริงกับผูเรียนตอไป อีกท้ังยังสนับสนุนใหครูวิชากีฬาเขารับ                  

การอบรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาหรือเรื่องท่ีเก่ียวของซ่ึงหนวยงานอ่ืนจัดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สงเสริมและสนับสนุนใหครูวิชากีฬาไดจัดทําสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและการฝกซอมดานกีฬาสูความเปนเลิศ โดยมอบหมายใหฝายพัฒนากีฬา

รวบรวมผลงานนักกีฬาไวเปนลายลักษณอักษร และใหครูวิชากีฬาจัดทําสื่อเอกสาร ตํารา ไดแก แผนการ

จัดการเรียนรู แผนการฝกซอมระยะสั้น แผนการฝกซอมระยะยาว หนังสือ ตํารา สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังใหครูวิชากีฬาจัดทําสื่อมัลติมิเดีย              

ในรูปแบบการสอนเปนภาพการเคลื่อนไหว การปฏิบัติในเทคนิคกีฬาท่ีสําคัญในแตละชนิดกีฬาเปนคลิป

วิดีโอสั้น ๆ และเผยแพรลงในยูทูป (บางชนิดกีฬา) เพ่ือใหผูเรียนไดสืบคน แลวนํามาประกอบกับ                    

การเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเรียนท้ังดานการวัดและประเมิน                  

ดานความรู และดานทักษะปฏิบัติ โดยกําหนดใหมีการจัดทําแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา                      

ตามหลักสูตรเพ่ือวัดความรูในแตละภาคเรียน และวัดดานทักษะปฏิบัติโดยใชเครื่องมือการประเมินท่ีได

คุณภาพและเหมาะสมตามเนื้อหาของแตละชนิดกีฬา และในสวนของการประเมินดานสมรรถภาพทางกาย 

ฝายพัฒนาการกีฬากําหนดใหผูเรียนทุกชนิดกีฬาทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกภาคการศึกษา  

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สงเสริมใหครูวิชากีฬาจัดทํานวัตกรรม หรือการวิจัยดานการจัด                 

การเรียนรู และการฝกซอมกีฬาสูความเปนเลิศในแตชนิดกีฬาอยางสมํ่าเสมอ โดยดําเนินการใหครูวิชา

กีฬาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือทบทวนแผนจัดการเรียนรูเดิมใหเหมาะสมสําหรับการใชในการจัด

เรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา และสรางนวัตกรรม เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนดานกีฬา              

เพ่ือกาวสูความเปนเลิศดานกีฬาอยางแทจริง อีกท้ังยังกําหนดใหครูวิชากีฬาไดทําวิจัยในชั้นเรียน                       

ท่ีเก่ียวของกับปญหาหรือการพัฒนาผูเรียนในแตละชนิดกีฬาท่ีรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหครูวิชากีฬาท่ีมี

ความพรอมสรางนวัตกรรมและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือนํามาใชในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดอยางเปน

รูปธรรม      

 

 ผลการดําเนินงาน 

ครูวิชากีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีท้ัง 7 ชนิดกีฬาท่ีเปดสอนมีแผนการจัดการเรียนรูและ

แผนการฝกซอมท่ีมีคุณภาพ โดยแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด มีตารางวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง มีคําอธิบายรายวิชา  มีการวิเคราะหโครงสราง

หลักสูตร มีโครงสรางการจัดเวลาเรียน และมีการวิเคราะหสาระการเรียนรูกีฬาเพ่ือความเปนเลิศในแตละ
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ชนิดกีฬา และมีแผนการฝกซอม 2 ระยะ คือ ระยะสั้น และระยะยาว ประกอบดวย กิจกรรมการฝกซอม 

และเปาหมายการแขงขันระบุไวอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม รอยละ 85.71 

ผูเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีแฟมสะสมผลงาน หรือ Port Folio ในรูปแบบของแฟมสอด                  

ท่ีจัดเก็บไวโดยครูวิชากีฬานั้น ๆ อยางเปนระบบ ซ่ึงภายในแฟมสะสมผลงาน ประกอบดวย การวิเคราะห

ผูเรียนรายบุคคลตามชนิดกีฬา โดยวิเคราะหจากครูวิชากีฬาซ่ึงเปนผูสอนโดยตรง และมีแบบฟอรม                       

ท่ีชัดเจนถูกตองตามหลักการประเมิน รวมท้ังสําเนาหนังสือขอตัว เหรียญรางวัล ประกาศเกียรติคุณ 

ประกาศนียบัตร และภาพถายของผูเรียน ซ่ึงแสดงถึงความรูความสามารถตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา                   

ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และพรอมท่ีจะแสดงแฟมสะสมผลงานสวนบุคคลนี้สูสาธารณชนไดทุกเม่ือ 

ดวยความภาคภูมิใจ รอยละ 85.71 

 ครูวิชากีฬาเขารับการอบรมโครงการวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน และไดนําความรู

ท่ีไดไปใชกับผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม โดยแสดงไดจากการตอบแบบสอบถามทายการอบรมฯ และการ

สังเกตจากผูนิเทศกการสอนในแตละครั้ง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาครูวิชากีฬาสามารถนําวิทยาศาสตรการกีฬา                  

มาประยุกตใชกับการฝกซอมกีฬาอยางเปนรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือความเปนเลิศอยางแทจริง              

และครูวิชากีฬาเขารวมการอบรมพัฒนาตนเองดานวิทยาศาสตรการกีฬาและท่ีเก่ียวของจากหนวยงานอ่ืน

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ รอยละ 85.71 

 ครูวิชากีฬามีสื่อเอกสาร ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แผนการฝกซอมระยะสั้น ระยะยาว 

หนังสือ และตํารา เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนในแตละชนิดกีฬาอยางเปนรูปธรรม และมีสื่อ  

สารสนเทศ ท่ีรวบรวมผลงานผูสอนและผูเรียนไวเปนรูปเลม และยังเผยแพรสูสื่ออินเทอรเนต โดยครูวิชา

กีฬาไดจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบเปนคลิปวิดีโอสั้น ๆ ท่ีแสดงถึงวิธีการ เทคนิคเฉพาะ หรือเคล็ดลับ                

ในแตละชนิดกีฬาเผยแพรใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง หรือใชประกอบในการฝกซอม ซ่ึงสืบคนไดงาย

และทันสมัย รอยละ 100 

 ครูวิชากีฬามีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียนท้ังดานความรู และดานทักษะปฏิบัติท่ีมี

คุณภาพ ทําใหการวัดและประเมินผลผูเรียนมีประสิทธิภาพ และมีตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียน

รวมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปดสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และมีผลของการทดสอบสมรรถภาพ                   

ทางกายของผูเรียนทุกภาคเรียน เพ่ือใหครูกีฬาไดนําผลการทดสอบมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลตอไป รอยละ 100 

 ครูวิชากีฬามีนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับกีฬา ไดแก แผนการจัดการเรียนรูทุกชนิดกีฬา แบบฝก

ทักษะ กีฬาเซปกตะกรอ รอยละ 14.28 และครูวิชากีฬามีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกีฬา ไดแก รายงานการ

ฝกทักษะการเริ่มตนการออกวิ่งกรีฑาระยะสั้น รายงานทักษะการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน                    

และรายงานผลการใชแบบฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ รอยละ 42.86 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) ผลสัมฤทธิ์ดานกีฬา ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงคุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

ของผลสัมฤทธิ์ดานกีฬา ซ่ึงทางโรงเรียนไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ท่ีกําหนดยุทธศาสตรท่ี 4 การผลิตและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความ

เปนเลิศ กลยุทธ สงเสริมและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความตระหนักในดานนี้ 

ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดพัฒนาผูเรียนและจัดสงผูเรียนเขารวม                   

การแขงขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมท้ังไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขัน ดังนี้   

การแขงขันระดับชาต ิ

ผูเรียนไดเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติ จํานวน 15 รายการ ดังนี้ 

1. การแขงขันกีฬาฮอกก้ีนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางประจําปการศึกษา 

2563 ระหวางวันท่ี 8 - 12 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา (คลอง 6) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีผูเรียนเขารวม จํานวน 32 คน 

และไดรับรางวัล จํานวน 32 คน จากผูเรียนกีฬาฮอกก้ีท้ังหมด 32 คน 

2. การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางประจําป

การศึกษา 2563 ระหวางวันท่ี 17 - 28 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา (คลอง 6) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีผูเรียนเขารวม จํานวน  30 คน 

และไดรับรางวัล จํานวน 10 คน จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอท้ังหมด 76 คน 

3. การแขงขันกีฬายูโดนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางประจําปการศึกษา 

2563 ระหวางวันท่ี 24 - 28 สิงหาคม 2563 ณ สนามฝกซอมและแขงขันยูโด สมาคมยูโดแหงประเทศไทย             

ในพระบรมราชูปถัมภ มีผูเรียนเขารวม จํานวน 44 คน และไดรับรางวัล จํานวน 34 คน จากผูเรียนกีฬา

ยูโดท้ังหมด 44 คน 

4. การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 4 - 6 กันยายน 2563                 

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีผูเรียนเขารวม จํานวน 44 คน และไดรับรางวัล 

จํานวน 44 คน จากผูเรียนกีฬายูโดท้ังหมด 44 คน 

5. การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ "อบจ. ชลบุรี คัพ 2020" ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 9 - 13 

กันยายน 2563 ณ โรงยิมเนเซียมเซปกตะกรอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีผูเรียนเขารวม จํานวน 60 คน 

และไดรับรางวัล จํานวน 28 คน จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอท้ังหมด 76 คน 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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6. การแขงขันฟุตบอลหญิง "กีฬาขอนแกนคัพ ครั้งท่ี 1" ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 10 - 14 

กันยายน 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน มีผูเรียนเขารวม จํานวน 43 คน และไดรับรางวัล 

จํานวน 43 คน จากผูเรียนกีฬาฟุตบอลหญิงท้ังหมด 60 คน 

7. การแขงขันกรีฑา "กีฬาขอนแกนคัพ ครั้งท่ี 1" ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 26 - 27 กันยายน 

2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน มีผูเรียนเขารวม จํานวน 52 คน และไดรับรางวัล จํานวน 31 คน 

จากผูเรียนกีฬากรีฑาท้ังหมด 57 คน 

8. การแขงขันบาสเกตบอล "ออมสิน - เจียระไนเพชร" ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 12 

สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสายปญญารังสิต  จังหวัดปทุมธานี มีผูเรียนเขารวม 

จํานวน 29 คน และไดรับรางวัล จํานวน - คน จากผูเรียนกีฬากรีฑาท้ังหมด 33 คน 

9. การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอรายการ Thai PBS Yoyth Sepak Takraw Girls Series 2020 

ระหวางวันท่ี 5 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรตะกรอราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผูเรียน

เขารวม จํานวน 5 คน และไดรับรางวัล จํานวน 5 คน จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอท้ังหมด 76 คน 

10. การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอรายการ Thai PBS Yoyth Sepak Takraw Girls Series 2020 

ระหวางวันท่ี 17 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2563 ณ สโมสรตะกรอราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี                

มีผูเรียนเขารวม จํานวน 5 คน และไดรับรางวัล จํานวน 5 คน จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอท้ังหมด 76 คน 

11. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2563 ระหวาง

วันท่ี 15 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ท่ีนั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค                       

มีผูเรียนเขารวม จํานวน 22 คน และไดรับรางวัล จํานวน 10 คน  จากผูเรียนกีฬายกน้ําหนักท้ังหมด 58 คน 

12. การแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 24 ประจําป 2563 และการ

แขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 10 ประจําป 2563 มีผูเรียนเขารวม จํานวน 44 คน 

และไดรับรางวัล จํานวน 27 คน จากผูเรียนกีฬายูโดท้ังหมด 44 คน 

13. การแขงขันกรีฑาระหวางโรงเรียนของกรมพลศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 24 - 29 

พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 

(คลอง 6) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผูเรียนเขารวม จํานวน 57 คน และไดรับรางวัล จํานวน 18 คน 

จากผูเรียนกีฬากรีฑาท้ังหมด 57 คน 

14. การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยเกียรติยศ พลเอก ประวิตร                  

วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยฯ ครั้งท่ี 3 ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี                    

8 - 12 ธันวาคม 2563 ณ ไอซแลนดฮอลล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่นไอซแลนด กรุงเทพมหานคร มีผูเรียน

เขารวม จํานวน 38 คน และไดรับรางวัล จํานวน 19 คน จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอหญิงท้ังหมด 41 คน 

15. การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก ครั้งท่ี 42 

ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2563 ณ ไอสแลนดฮอลล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่น

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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ไอซแลนด กรุงเทพมหานคร มีผูเรียนเขารวม จํานวน 55 คน และไดรับรางวัล จํานวน 0 คน  จากผูเรียน

กีฬาเซปกตะกรอหญิงท้ังหมด  76 คน 

สรุปไดวา มีผูเรียนเขารวมการแขงขันท้ังหมด 287 คน และไดรับรางวัล จํานวน 188 คน                   

จากผูเรียนท้ังหมด 360 คน 

นอกจากนี้ไดมีครูวิชากีฬาท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ดังนี้  

ปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับชาติ  

1. การแขงขันกีฬาฮอกก้ีนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรยีนสวนกลางประจําปการศึกษา 

2563 ระหวางวันท่ี 8 - 12 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา (คลอง 6) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีครูกีฬาวิชาฮอกก้ีเขารวม 

จํานวน 1 คน จากครูกีฬาวิชาฮอกก้ี 1 คน 

2. การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางประจําป

การศึกษา 2563 ระหวางวันท่ี 17 - 28 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา (คลอง 6) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีครูกีฬาวิชาเซปกตะกรอเขารวม 

จํานวน 4 คน จากครูกีฬาวิชาเซปกตะกรอ 6 คน 

3. การแขงขันกีฬายูโดนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลางประจําปการศึกษา 

2563 ระหวางวันท่ี 24 - 28 สิงหาคม 2563 ณ สนามฝกซอมและแขงขันยูโด สมาคมยูโดแหงประเทศไทย         

ในพระบรมราชูปถัมภ มีครูกีฬาวิชายูโดเขารวม จํานวน 2 คน จากครูกีฬาวิชายูโด 2 คน 

4. การแขงขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 4 - 6 กันยายน 2563                 

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ครูกีฬาวิชายูโดเขารวม จํานวน 2 คน จากครูกีฬา

วิชายูโด 2 คน 

5. การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ "อบจ. ชลบุรี คัพ 2020" ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 9 - 13 

กันยายน 2563 ณ โรงยิมเนเซียมเซปกตะกรอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีครูกีฬาวิชาเซปกตะกรอ                  

เขารวม จํานวน 6 คน จากครูกีฬาวิชาเซปกตะกรอ 6 คน 

6. การแขงขันฟุตบอลหญิง "กีฬาขอนแกนคัพ ครั้งท่ี 1" ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 10 - 14 

กันยายน 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน มีครูกีฬาวิชาฟุตบอลหญิงเขารวม จํานวน 3 คน จากครู

กีฬาวิชาฟุตบอลหญิง 5 คน 

7. การแขงขันกรีฑา "กีฬาขอนแกนคัพ ครั้งท่ี 1" ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 26 - 27 กันยายน 

2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน มีครูกีฬาวิชากรีฑาเขารวม จํานวน 2 คน จากครกีูฬาวิชากรีฑา 3 คน 

8. การแขงขันบาสเกตบอล "ออมสิน - เจียระไนเพชร" ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี                        

12 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสายปญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี มีครูกีฬาวิชา

บาสเกตบอลเขารวม จํานวน 2 คน จากครูกีฬาวิชาบาสเกตบอล 2 คน 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
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9. การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอรายการ Thai PBS Yoyth Sepak Takraw Girls Series 2020 

ระหวางวันท่ี 5 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรตะกรอราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีครูกีฬา

วิชาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 2 คน จากครูกีฬาวิชาเซปกตะกรอ 6 คน 

10. การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอรายการ Thai PBS Yoyth Sepak Takraw Girls Series 2020 

ระหวางวันท่ี 17 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2563 ณ สโมสรตะกรอราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี                 

มีครกีูฬาวิชาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 2 คน จากครูกีฬาวิชาเซปกตะกรอ 6 คน 

11. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2563 ระหวาง

วันท่ี 15 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ท่ีนั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค มีครกีูฬาวิชายกน้ําหนักเขารวม จํานวน 2 คน จากครูกีฬาวิชายกน้ําหนัก 7 คน 

12. การแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 24 ประจําป 2563 และการ

แขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 10 ประจําป 2563 มีครูกีฬาวิชายูโดเขารวม 

จํานวน 2 คน จากครูกีฬาวิชายูโด 2 คน 

13. การแขงขันกรีฑาระหวางโรงเรียนของกรมพลศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 24 - 29 

พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 

(คลอง 6) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีครูกีฬาวิชากรีฑาเขารวม จํานวน 3 คน จากครูกีฬาวิชากรีฑา 

3 คน 

14. การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยเกียรติยศ พลเอก ประวิตร                   

วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยฯ ครั้งท่ี 3 ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี                    

8 - 12 ธันวาคม 2563 ณ ไอสแลนดฮอลล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่นไอซแลนด กรุงเทพมหานคร มีครูกีฬา

วิชาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 3 คน จากครูกีฬาวิชาเซปกตะกรอ 6 คน 

15. การแขงขันตะกรอชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ม.ว.ก ครั้งท่ี 42 

ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2563 ณ ไอซแลนดฮอลล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่น

ไอซแลนด กรุงเทพมหานคร มีครกีูฬาวิชาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 6 คน จากครูกีฬาวิชาเซปกตะกรอ 

6 คน 

สรุปไดวา ครูวิชากีฬามีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับชาติ จํานวน 19 คน จากครู

วิชากีฬาท้ังหมด จํานวน 26 คน 

  

ปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับนานาชาติ  

1. นายกูลเดชา หม่ืนหาวงค มีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ี การแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป

อาเซียน รุนอายุไมเกิน 15 ป ระหวางวันท่ี 9 - 21 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

2.  นางสาวชีวธันย เครือวัลย มีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ี การแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป

อาเซียน รุนอายุไมเกิน 15 ป ระหวางวันท่ี 9 - 21 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 
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3. นายวีระชัย แสงสวาง มีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีฝกซอมนักกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขัน 

ASIAN BEACH GAME ครั้งท่ี 6 ณ เมืองซานยา สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแตวันท่ี 20 กรกฎาคม – 30 

กันยายน 2563 ณ ศูนยฝกมูลนิธิตะกรอแหงประเทศไทย คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

สรุปไดวา ครูวิชากีฬามีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับนานาชาติ จํานวน 3 คน                  

จากครูวิชากีฬาท้ังหมด จํานวน 26 คน  

จากความทุมเทและมุงม่ันในการพัฒนาผูเรียนดานกีฬาของครูวิชากีฬา ทําใหครูวิชากีฬาไดรับ

รางวัลดานกีฬาระดับชาติ จํานวน 1 คน 2 รายการ ดังนี้ 

ดร.ทวีศักดิ์ ปนคํามูล รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมชายกีฬายูโด ในรายการแขงขันกีฬายูโดจังหวัด

สมุทรสาคร ประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 4 - 6 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต

สมุทรสาคร และรางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมหญิงกีฬายูโด ในรายการแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน                

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 24 ประจําป 2563 และการแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 10 ประจําป 2563 

 

 ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนมีความสามารถในการเขารวมแขงขันกีฬาระดับชาติ รอยละ 79.72 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการเขารวมแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ รอยละ 0 

3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันกีฬาระดับชาติ รอยละ 52.22 

4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ รอยละ 0 

5. ครูวิชากีฬามีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับชาติ รอยละ 73.08 

6. ครูวิชากีฬามีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับนานาชาติ รอยละ 11.54 

7. ครูวิชากีฬาไดรับรางวัลดานกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 3.85 

เนื่องจากในปการศึกษา 2563 มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา ดวยรายการแขงขันกีฬาตาง ๆ ตองถูกยกเลิกการแขงขันตามประกาศ

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) การบริหารจัดการดานกีฬาสูความเปนเลิศ  ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2561- 2565                          

เปนแมแบบในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับเพ่ือรวมกันกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังมีการจัดทําแผนบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานของฝาย ตลอดจนมีการดําเนินการจัดทําคําสั่ง

แตงต้ังใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามโครงการการบริหารราชการ และจัดทําคําสั่งแตงตั้งเพ่ือมอบหมาย

บุคลากรรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ตามแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม/

งาน ประจําปงบประมาณ ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ชลบุรี  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีตระหนักถึงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      

ท้ังสงเสริม สนับสนุน บุคลากร ทรัพยากรทางดานกีฬา โดยดําเนินการจัดโครงการอบรมการใชหลัก

จิตวิทยาการกีฬา สําหรับผูฝกสอน อีกท้ังสงเสริมใหครูวิชากีฬาท่ีเปดสอน ไดเขารวมการ “ประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการจัดทําผลการเรียนรู  และสาระการเรียนรู เพ่ิมเติม ตามกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                    

สาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ” และสงเสริมใหครูและบุคลากรอบรมกับหนวยงานภายนอก เชน โครงการ

อบรมนักวิทยาศาสตรการกีฬาในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายนักกีฬากับการกีฬาแหงประเทศไทย 

โครงการอบรมผูฝกสอนกีฬายกน้ําหนักกับสมาคมกีฬาจังหวัด โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร                   

ดานวิทยาศาสตรการกีฬากับสํานักการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดชลบุรี รวมท้ังสงเสริมใหครู                     

และบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการพัฒนากีฬา  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา สถานท่ีฝกซอมกีฬาท่ีเอ้ืออํานวยความ

สะดวกแกผูเรียนในการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ เพ่ือใหมีขีดความสามารถและประสบความสําเร็จ                   

ในระดับชาติและนานาชาติ และมีการวางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

 ผลการดําเนินงาน 

  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีวิสัยทัศน และเปาหมายดานกีฬาสูความเปนเลิศอยางชัดเจน                   

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2565 ในยุทธศาสตรท่ี 4 การผลิต

และพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศเพ่ือสะทอนความเปนเอกลักษณของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

“สถานศึกษาท่ีสงเสริมนักกีฬาสูการแขงขันระดับชาติและนานชาติ”  
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ครูวิชากีฬาเขารับการอบรมโครงการวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน รวมท้ังไดพัฒนา

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและไดนําความรูท่ีไดไปใชกับผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม และเขารวมการอบรม

พัฒนาตนเองดานวิทยาศาสตรการกีฬาและดานศาสตรอ่ืน ๆ เก่ียวของจากหนวยงานอ่ืนท่ีจัดข้ึนอยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ คิดเปนรอยละ 100 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬาตามปงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน                  

ครบทุกชนิดกีฬา ท้ังจัดสถานท่ีฝกซอมกีฬาและอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือการพัฒนากีฬาสูความ     

เปนเลิศ ซ่ึงชนิดกีฬาท่ีเปดสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีท้ังหมด 7 ชนิดกีฬา แตมีเพียง 5 ชนิดกีฬา

เทานั้นท่ีมีสนามกีฬาสําหรับการฝกซอมเฉพาะชนิดกีฬา คิดเปนรอยละ 71.43 
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รายการเอกสารอางอิง 

1. แผนการจัดการเรียนรู  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาฟุตบอลหญิง  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬากรีฑา  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาเซปกตะกรอ  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬายกน้ําหนัก  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาฮอกก้ี  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาบาสเกตบอล  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬายูโด  

2. แผนการฝกซอมระยะสั้น และระยะยาว 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาฟุตบอลหญิง  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬากรีฑา  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาเซปกตะกรอ  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬายกน้ําหนัก  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาฮอกก้ี  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาบาสเกตบอล  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬายูโด  

3. แฟมสะสมผลงานของผูเรียนเปนรายบุคคล 

- กีฬาฟุตบอลหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5  

- กีฬากรีฑา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5  

- กีฬาเซปกตะกรอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5  

- กีฬายกน้ําหนัก  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 

     - กีฬาฮอกก้ี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5  

     - กีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 

     - กีฬายูโด ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 

4. แบบประเมินความกาวหนาทางดานกีฬาของผูเรียนเปนรายบุคคล  

     - กีฬาฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬากรีฑารุนอายุไมเกิน 14 ป รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาเซปกตะกรอชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป    

     - กีฬายกน้ําหนักชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาฮอกก้ีรุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาบาสเกตบอลรุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 
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     - กีฬายูโดชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

5. สรุปโครงการการใชอุปกรณและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการกีฬาพัฒนาศักยภาพนักกีฬา 

6. คลิปวิดีโอการสอนท่ีสรางข้ึน 

- กีฬาฟุตบอลหญิง โดย นางสาวชีวธันย  เครือวัลย 

- กีฬากรีฑา โดย นายปุณณเมธ ทองประสงค 

- กีฬาเซปกตะกรอ โดย นายวีระชัย แสงสวาง 

- กีฬาฮอกก้ี  โดย นางสาวสิริวรรณ  วงศสวัสดิ ์

     - กีฬาบาสเกตบอล  โดย นายอิทธิพัทธ  ศรบุญทอง 

     - กีฬายูโด โดย นายทวีศักดิ์ ปนคํามูล 

7. แบบวัดความรู (ขอสอบปลายภาค) 

- กีฬาฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

     - กีฬากรีฑา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
- กีฬายูโด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

     - กีฬาเซปกตะกรอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

- กีฬายกน้ําหนัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

     - กีฬาบาสเกตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

- กีฬาฮอกก้ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

8. การประเมินทักษะปฏิบัติและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

     - กีฬาฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬากรีฑารุนอายุไมเกิน 14 ป รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาเซปกตะกรอชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป    

     - กีฬายกน้ําหนักชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาฮอกก้ีรุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาบาสเกตบอลรุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬายูโดชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

9. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน  

    - โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1  ประจําป 2563  

    - โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายแยกตามชนิดกีฬา 7 ชนิดกีฬา  ภาคเรียนท่ี 2  ประจําป 2563 

10. นวัตกรรม/งานวิจัย/รายงานการแกปญหาผูเรียน 

       กีฬาเซปกตะกรอ 

เรื่อง รายงานผลการใชแบบฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ ผูจัดทํา นายวีระชัย  แสงสวาง 

เรื่อง แบบฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ ผูจัดทํา นายวีระชัย  แสงสวาง 
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      กีฬากรีฑา 

เรื่อง รายงานการฝกทักษะการเริ่มตนการออกวิ่งกรีฑาระยะสั้น ผูจัดทํา นายปุณณเมธ                      

ทองประสงค 

      กีฬาฟุตบอล 

          เรื่อง รายงานทักษะการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานใน ผูจัดทํา นายกูลเดชา  หม่ืนหาวงศ 

11. รายงานสารสนเทศ 

     - รายงานสารสนเทศกีฬาฟุตบอลหญิง 

     - รายงานสารสนเทศกีฬากรีฑา 

     - รายงานสารสนเทศกีฬาเซปกตะกรอ 

     - รายงานสารสนเทศกีฬายกน้ําหนัก 

     - รายงานสารสนเทศกีฬาฮอกก้ี 

     - รายงานสารสนเทศกีฬายโูด 

     - รายงานสารสนเทศกีฬาบาสเกตบอล 

12. รายงานการประชุมฝายพัฒนาการกีฬา 

13. คําสั่งท่ี 89/2563 แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา ภาคเรียนท่ี 1/2563 

14. คําสั่งท่ี 225/2563 แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา ภาคเรียนท่ี 2/2563 

15. แผนยุทธศาสตรของโรงเรียน 

15. รายการงบประมาณประจําป ท่ีสนับสนุนการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

16. ภาพถายกิจกรรม 
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จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

     1. ผลสัมฤทธิ์ดานกีฬาชัดเจน และเปนรูปธรรม                     

ในระดับชาติ ซ่ึงแสดงใหเห็นจากผลงานการแขงขัน

กีฬาของทุกชนิดกีฬา 

     2. ครูวชิากีฬามีคุณภาพ แสดงไดซ่ึงแสดงให

เห็นจากการไดรับรางวัลท้ังหนวยงานภายในและ

ภายนอก  เชน บุคลากรดีเดน ผูฝกสอนยอดเยี่ยม 

เปนตน 

     3. ผูเรียนไดรับการสงเสริมในเรื่องการฝกซอม

เทคนิค ยุทธวิธีท่ีแปลกใหม จากสื่อ เทคโนโลยี 

และครูผูสอนท่ีมีความชํานาญระดับนานาชาติ (ผู

ฝกสอนตางประเทศ) ดานอุปกรณการฝกซอมได

ฝกซอมกับอุปกรณท่ีทันสมัยและมีคุณภาพและ

เทคโนโลยีดานกีฬาท่ีกาวไปขางหนาอยางรวดเร็วใน

ปจจุบัน  และผูเรียนไดรับการสงเสริมใหแขงขัน

อยางเหมาะสม และเปนประจํา เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณจริง 

     ควรเปดโอกาสใหครูวิชากีฬาเขารับการอบรม

กับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกีฬาโดยสนับสนุน

เรื่องเวลา คาใชจายท่ีเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติ  

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การเขารวมและไดรับรางวัลในการแขงขัน

ระดับนานาชาติ 

      

     ควรสนับสนุนงบประมาณใหแตละชนิดกีฬา 

จัดการแขงขันกีฬาท่ีตนเองรับผิดชอบข้ึน โดยเชิญ 

โรงเรียน สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเขารวมการ

แขงขัน เพ่ือเสริมประสบการณในดานการจัดการ

แขงขันใหแกผูเรียน และครูวิชากีฬาอีกทางหนึ่ง    
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สวนท่ี 3 แนวทางการพัฒนา 

 
 

 ผลการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญ                  

ท่ีโรงเรียนกีฬาจะตองนําไปวิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จ

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนกีฬา สรุปจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต

และความตองการความชวยเหลือไดดังนี้ 

 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 

ผลการประเมิน จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

     การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ                 

ของผูเรียนในดานการอาน การเขียน                     

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

     ควรสงเสริมและดําเนินการจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะของผูเรียนในดาน

การอาน การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดคํานวณ เชน การจัดกิจกรรม                  

การเรียนรูในหองเรียน ตามแผน                 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดานการอาน และการออกเสียง 

ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ              

ดานการอาน การเขียน การสื่อสาร         

และการคิดคํานวณใหชัดเจน                               

โดยมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง                   

และรายงานผลการดําเนินการให

ผูเก่ียวของไดรับทราบ 
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 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

     ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีการ

ดําเนินการอยางเปนระบบ มีความ

ชัดเจนตอเนื่อง 

     ควรสงเสริมใหครูดําเนินการใน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

ตอเนื่อง และควรมีการนิเทศกํากับ

ติดตาม ผลการดําเนินงานอยางเปน

รูปธรรม 

 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ผลการประเมิน จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 

     การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู                  

ของกลุม PLC ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครู

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย                

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 

     ควรสงเสริมการจัดทําระบบ

สารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล                    

การแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม PLC                    

ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูและสรางเครือขายในการพัฒนา     

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน              

เปนสําคัญรวมกัน 

 

 มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
 

ผลการประเมิน จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

     การเขารวมและไดรับรางวัลในการ

แขงขันระดับนานาชาติ 

      

     ควรสนับสนุนงบประมาณใหแตละ

ชนิดกีฬา จัดการแขงขันกีฬาท่ีตนเอง

รับผิดชอบข้ึน โดยเชิญ โรงเรียน สถาบัน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเขารวมการแขงขัน                 

เพ่ือเสริมประสบการณในดานการจัดการ

แขงขันใหแกผูเรียน และครูวิชากีฬา                   

อีกทางหนึ่ง    

 

ความตองการและการชวยเหลือ 

 - 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2563 
 



164 

 
 

 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก 

 
 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 100/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                      

การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา 2563                                 

สั่ง ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

- คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 38/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม  

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจําป

การศึกษา 2563 สั่ง ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564 
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