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สถานที่และยานพาหนะ อันเป็นประโยชน์ใ นการตั ด สิ น ใจเพื่ อ พั ฒ นางานในด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ก าร ว าง แ ผน ก าร ด าเนิ น ง าน ให้ ส อ ด คล้ อ ง กั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย นและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
00 ขอขอบคุณคณะผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร โรงเรี ยนกีฬ าจั ง หวั ด ลาปางทุ ก ท่ าน ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อในการ
รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทาให้การจัดทาเอกสารสารสนเทศเล่มนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
พ.อ.อ.
(อธิสันต์ ทับทิม)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลและสภาพทั่วไป
ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง ชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตั้ ง ขึ้ น ตามนโยบายของรั ฐ บาลต้ อ งการยกระดั บ และพั ฒ นามาตรฐานทางการกี ฬ าให้ ทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ ด้วยการส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนา
มาตรฐาน การกีฬาให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น ตามประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปางจัดตั้ง
ขึ้นเป็นลาดับที่ 8 ของโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ทั้งหมด 11 โรงเรียน
เริ ่ ม รั บ นั ก เรี ย น ใน ปี ก าร ศึ ก ษ า 2543
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที ่ 4
จานวนทั ้ ง สิ้ น 65 คน ใน 5 ชนิ ด กี ฬ าคื อ กรี ฑ า
เซปั ก ตะกร้ อ เทเบิ ล เทนนิ ส ยิ ง ธนู และว่ า ยน้ า
โดยมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ น ายกอบกิ จ ธรรมานุ ชิ ต
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
ศรี สะเกษ มาปฏิ บั ติห น้ าที่ ผู้อ านวยการโครงการจั ด
ตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
ต่ อ มามี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กาหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นในหมวด 5 มาตรา 14 โดยกาหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒ นาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการศึกษาด้านกีฬานันทนาการ
และราชการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจของกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬาตามมาตรา 5
ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ส านั ก งานพั ฒ นาการกี ฬ าและนั น ทนาการโดยโอนกิ จ การบริ ห ารและอ านาจหน้ าที่ ข อง
กรมพลศึกษาเดิมมาจัดตั้งเป็นสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการและกาหนดให้มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒ นากีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชน ส่ง ผลให้โรงเรียนกีฬาจากเดิม
สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการเปลี่ยนสังกัดเป็นสังกัดสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกร
ปี พ.ศ. 2548 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจั ดตั้งสถาบันการพลศึกษา ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ใช้บังคับตั้ งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ส่งผลให้โรงเรียน
กีฬาเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันการพลศึกษาตามมาตรา 3 ของพระราชบัญ ญัติสถาบันการพลศึกษา
พ.ศ. 2548
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ปี พ.ศ. 2552 ตามคาสั่งสภาสถาบันการพลศึกษาที่ 22/2552 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
ได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ตั้งแต่วันที่
12 พฤศจิกายน 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการ)
ปี พ.ศ. 2558 สถาบันการพลศึกษา มีคาสั่งที่ 649/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 แต่งตั้งให้
นายทรงเดช ยะจิน ะวงค์ ตาแหน่ง ครู วิท ยฐานะครูชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ งผู้อานวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 31 มกราคม 2559
ปี 2559 สถาบันการพลศึกษา มีคาสั่งที่ 1014/2558 แต่งตั้ง นายกอบกิจ ธรรมานุชิต ให้ดารง
ตาแหน่ งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬ าจังหวัดลาปาง ตั้ งแต่ วันที่ 1 กุมภาพัน ธ์ 2559 – วัน ที่ 30 กันยายน
2561 (เกษียณอายุราชการ)
ปี 2561 สถาบั น การพลศึ ก ษา มี ค าสั่ ง ที่ 1344/2561 แต่ ง ตั้ ง พ.อ.อ.อธิ สั น ต์ ทั บ ทิ ม
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มาถึงปัจจุบัน
ปี 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการ
กี ฬ าแห่ ง ชาติ พ.ศ.2562 และออกประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา วั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหาร
จัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับ สนุนให้มีการพัฒนากีฬา
ภูมิปัญ ญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนกี ฬาจังหวัดลาปางเป็นส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ตามมาตรา 10 ของพระราชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ปัจจุบั น โรงเรียนกีฬ าจัง หวัดลาปาง มีนั กเรีย นทั้ ง สิ้น 315 คน เปิด สอนในระดับ ชั้น มัธยมศึก ษา
ชั้ น ปี ที่ 1 - 6 มี ช นิ ด กี ฬ าที่ เปิ ด สอน 6 ชนิ ด กี ฬ า ได้ แ ก่ กี ฬ ากรี ฑ า กี ฬ าจั ก รยาน กี ฬ าเซปั ก ตะกร้ อ
กีฬาฟุตบอล กีฬายิงธนู และกีฬามวยไทย
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ทาเนียบผู้บริหาร
- 19 สิงหาคม 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

- 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558

นายเพิ่มพร บุพพวงษ์

- 1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

นายทรงเดช ยะจินะวงค์

.

- 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

- 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม
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สถานที่ตั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ตั้งอยู่เลขที่ 398/35 หมู1่ 5 ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง รหัสไปรษณีย์ 52100

การติดต่อ

ฝ่ายบริหาร 054 – 231274
ฝ่ายวิชาการ 054 – 231275
งานการเงินและบัญชี 054 - 228589
โทรสาร 054 - 231273 / 054 – 228589
Website: www.lpgss.ac.th
E-mail : lampangsportschool@gmail.com
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ยินดีต้อนรับ
Line :
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ปรัชญา
“พัฒนากีฬา พัฒนาคน เพื่อชุมชนและประเทศชาติ”

คติพจน์
กยิราเจกยิราเถน “ทาอะไร ทาจริง”

คาขวัญ
“เป็นเลิศกีฬา รักษาวินัย ใฝ่การเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม”

ตราประจาโรงเรียน

เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรอยู่เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้าย
ถื อ พระขรรค์ มี รั ศ มี สี ข าวโดยรอบพระเศี ย ร ด้ า นหลั ง มี ว งกลมสี เหลื อ งซึ่ ง ทั บ บนแถบธงชาติ ไ ทยพลิ้ ว
ด้ า นข้ างมี เครื่ อ งหมายสามห่ ว ง (เขี ย ว ขาว เหลื อ ง) ประดั บ ด้ า นขวาและด้ า นซ้ าย ด้ านล่ า งพระพลบดี
ทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “๒๐๑๙” หรือตัวเลขอาราบิก “2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพื้น
สี น้ า เงิ น มี ข อบนอกเป็ น สี น้ า ตาล ด้ า นล่ า งมี ตั ว อั ก ษรไทยสี น้ า เงิ น “มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ”
หรื อ ตั ว ภาษาอั ง กฤษ “THAILAND NATIONAL SPORTS INOVERSITY” อยู่ บ นแถบโบว์ โ ค้ ง สี เ หลื อ ง
ส่วนล่างของตราเป็นชื่อภาษาไทย “โรงเรียนกีฬาจังหวัดล้าปาง” หรือ ภาษาอังกฤษ “LAMPANG SPORTS
SCHOOL”
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ธงประจาโรงเรียน

มีสี 2 แถบ ได้แก่ เขียว – บานเย็นขนาดแถบเท่ากันตรงกลางมีตราประจาโรงเรียน

สีประจาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
สีประจาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปางประกอบด้วยสี 2 สี ได้แก่สีเขียวสีบานเย็น
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์และมั่นคง และเป็นสีประจาจังหวัดลาปาง
สีบานเย็น หมายถึงความแจ่มใส สดใสร่าเริงเป็นสีสัญลักษณ์ของกีฬาภาคเหนือตอนบน

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ
มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีจิตอาสา

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา
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อัตลักษณ์ (Identity)
เก่งกีฬา สามัคคี มีวินัย ใส่ใจการเรียน
คาอธิบายอัตลักษณ์
เก่งกีฬา
หมายถึง มีความสามารถด้านกีฬา
สามัคคี
หมายถึง มีความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน
มีวินัย
หมายถึง มีระเบียบ แบบแผน ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ใส่ใจการเรียน หมายถึง มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“สถานศึกษาที่พัฒนาผู้มีความสามารถด้านกีฬา”
คาอธิบายเอกลักษณ์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปางเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
กีฬา ให้ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติและพัฒนาความสามารถด้ านกีฬาของผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ

ค่านิยมองค์กร
LPGSS
คาอธิบายค่านิยมองค์กร
L = Leadership
P = Professional
G = Genius

S = Smart
S = Spirit

มีความเป็นผู้นา
มีความเป็นมืออาชีพ
มีพรสวรรค์ ฉลาดหลักแหลม
มีความฉลาด บุคลิกภาพดี
มีน้าใจนักกีฬา

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

8

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อ และนวัตกรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
6. ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนาไปใช้และเผยแพร่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกีฬา
กลยุทธ์ที่
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและกีฬา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกีฬา
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ บริการทางวิชาการการกีฬาและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านกีฬาไทย
เป้ าประสงค์ นั กเรีย น นั กศึ กษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ ร่วมกิจ กรรมอนุ รัก ษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒ นธรรม การละเล่น พื้น บ้านและกีฬาไทย ทั้ ง ในระดั บท้อ งถิ่ นได้ เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่ าง
ทางวัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
กลยุทธ์
ส่ง เสริมสนับ สนุ น อนุรัก ษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรม การละเล่น พื้ นบ้ านและกีฬ าไทยในระดั บ
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนให้มศี กั ยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รบั รางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาครูกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูกีฬาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
4. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย (Goals)
ด้านผู้เรียน
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านกีฬาให้ถึงศักยภาพสูงสุดของบุคคล
2. ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายในระดับดีมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของชาติ
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาสามัญตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของโรงเรียน
ด้านบุคลากร
ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถความเชี่ ย วชาญเพื่ อน าความรู้ม าพั ฒ นางานที่
รับผิดชอบ
ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
จั ด ให้ มี อ าคารเรี ย น อาคารประกอบการฝึ ก กี ฬ า มี ส ถานที่ ที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการฝึ ก กี ฬ า
มีวัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอและทันสมัย
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ด้านชุมชน
1. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียนให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
1. เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬาเข้าศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อเตรียมและผลิตนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ
3. เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนาหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนากีฬา
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีวินัย น้าใจนักกีฬาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาด้านการกีฬาของชาติ

ลักษณะของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
- การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
- ฝึ ก สอนกี ฬ าทั้ ง หมด 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา จักรยาน เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ยิงธนู และมวยไทย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับโรงเรียนกีฬา
- นักเรียนทุกคนจะได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา อาหาร เครื่องนุ่ง ห่ม
การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

คณะกรรมการควบคุมภายใน

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู

นายสมบูรณ์ ปัญญายืน

นายอาคม ปันน้อย

นางสุธาวัลย์ ปิติจะ

นายทรงเดช ยะจินะวงค์

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. งานสารบรรณ
นางณัฐิรา พิจอมบุตร
2. งานวางแผนและ
งบประมาณ
นางสาววิภาวดี ไทยใหม่
3. การเงินและบัญชี
นางวาสนา ประครองพันธ์
4. งานพัสดุ
นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
5. งานบุคคลและสวัสดิการ
นางสุทิดา หมูคา
6. งานอาคารสถานที่
นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
7. งานเทคโนโลยสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายสุรสิทธิ์ ง้าวกาเขียว
8. งานประชาสัมพันธ์
นางชนิดา มุฑฒิ
9. งานยานพาหนะ
นายราชินทร์ เผ่าอ้าย

1. งานหลักสูตรและการสอน
นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง
2. งานทะเบียนและวัดผล
นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์
3. งานห้องสมุด
นางชุติมา ทักษิณาพิมุข
4. งานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวจรัญญา ปัญญา
5. งานผลิตเอกสาร
ตารา และวิจัย
นางพัทราวดี มูลวงค์เพ็ชร
6. งานแนะแนวและ
บริหารการศึกษา
นางธนพร พิชยเจริญ
7 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต
8. งานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวจรัญญา ปัญญา

1. งานหลักสูตรและการ
สอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
นายเมศธพร เมฆผึ้ง
2. งานจัดการสนามกีฬาและ
ครุภัณฑ์กีฬา
นายธิปนที ออนศรี
3. งานทะเบียนและสถิติ
ข้อมูลนักกีฬา
นางสาวเจนจิรา ตาวงค์
4. งานวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายอรุณ สีเหลือง
5. งานโภชนาการ
นางบังอร เมฆผึ้ง

1. งานส่งเสริบุคลิกภาพและ
วินัยนักเรียน
นายสยาม บุญมาก
2. งานหอพักนักเรียน
นายเมศธพร เมฆผึ้ง
3. งานสภานักเรียน
นายธราพงษ์ อินธิรักษ์
4. งานนันทนาการกิจการ
พิเศษและบริการชุมชน
นายวิศรุตพันธ์ เชิดชู
5. งานวัสดุเครื่องแต่งกาย
นายสมเกียรติ โนนิน
6. งานพยาบาลแลส่งเสริม
สุขภาพ
นางจันทร์สุดา ตั้งการ
7. งานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
นายรัชภูมิ ขันอาษา
8. งานชมรมผู้ปกครองและครู
นายเมศธพร เมฆผึ้ง
9. งานชมรมศิษย์เก่า
นายพงษ์ฤทธิ์ มูลเมือง

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

12

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
รายชื่อหัวหน้างานฝ่ายบริหาร
ที่

งาน

ชื่อ – สกุล

1

งานสารบรรณ

นางณัฐิรา พิจอมบุตร

2

งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาววิภาวดี ไทยใหม่

3

งานการเงินและบัญชี

นางวาสนา ประคองพันธ์

4

งานพัสดุ

นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ

5

งานบุคคลและสวัสดิการ

นางสุทิดา หมูคา

6

งานอาคารสถานที่

นายอาคม ปันน้อย

7

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุรสิทธิ์ ง้าวกาเขียว

8

งานประชาสัมพันธ์

นางชนิดา มุฑฒิ

9

งานยานพาหนะ

นายราชินทร์ เผ่าอ้าย

รำยชื่อหัวหน้ำงำนฝ่ำยวิชำกำร
ที่

งาน

ชื่อ – สกุล

1

งานหลักสูตรและการสอน

นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง

2

งานทะเบียนและวัดผล

นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์

3

งานห้องสมุด

นางชุติมา ทักษิณาพิมุข

4

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน

5

งานผลิต เอกสารตารา และวิจัย

นางพัทราวดี มูลวงค์เพ็ชร

6

งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นางธนพร พิชยเจริญ

7

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต

8

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวจรัญญา ปัญญา
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รำยชื่อหัวหน้ำงำนฝ่ำยพัฒนำกีฬำ
ที่

งาน

ชื่อ – สกุล

1

งานหลักสูตรและการสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

นายทนงศักดิ์ ไกลถิ่น

2

งานส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน

นายเมศธพร เมฆผึ้ง

3

งานวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายธิปนที ออนศรี

4

งานวิจัยและพัฒนาการกีฬา

นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย

5

งานโภชนาการ

นางบังอร เมฆผึ้ง

รำยชื่อหัวหน้ำงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
ที่

งาน

ชื่อ – สกุล

1

งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

นายสยาม บุญมาก

2

งานหอพักนักเรียน

นายเมศธพร เมฆผึ้ง

3

งานสภานักเรียน

นายธราพงษ์ อินธิรักษ์

4

งานนันทนาการกิจการพิเศษและบริการชุมชน

นายวิศรุตพันธ์ เชิดชู

5

งานวัสดุเครื่องแต่งกาย

นายสมเกียรติ โนนิน

6

งานพยาบาลแลส่งเสริมสุขภาพ

นางจันทร์สุดา ตั้งการ

7

งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นายโสวัตร กาวน

8

งานชมรมผู้ปกครองและครู

นายเมศธพร เมฆผึ้ง

9

งานชมรมศิษย์เก่า

นายพงษ์ฤทธิ์ มูลเมือง
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ทาเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
นายสมพร วะเท

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2.

นายสมศักดิ์ ตะนะเกต

รองประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.

นายพิษณุ ประสาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.

นายไพฑูรย์ ประเสริฐ
ทรัพย์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.

ผศ.ดร.จตุรงค์ เหมรา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.

นายเอกฐสิทธิ์ กอบกา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.

นายสวัสดิ์ มูลภาที

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.

นายเอนก แก้วกาพล

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว
ต าบลบ่ อ แฮ้ ว อ าเภอเมื อ งล าปาง
จังหวัดลาปาง 52100
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งฝาย
140/1 หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
52000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
221 หมู่ที่ 2 ตาบลศาลา
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
52130
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ลาปาง 398/25 หมู่ที่ 15
ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง 52100
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ลาปาง 398/25 หมู่ที่ 15
ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง 52100
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
ลาปาง เขต 1 อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง 52000
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลาปาง 398 ตาบลบ่อแฮ้ว
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
364 บ้านนาแขม ม.2
อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
52220
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ที่
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

นายเจริญ ยศสุรินทร์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง 52100
นายกิติภณ ธิยัญ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
(ผู้แทนศิษย์เก่า)
ลาปาง 398/25 หมู่ที่ 15
ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง 52100
พระปลัดสมโภชน์ จิญธมฺโม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเชียงราย 413 หมู่บ้านเชียงราย
(ผู้แทนองค์กรศาสนา/ พระภิกษุ
ถนนเชียงราย ตาบลสวนดอก
สงฆ์)
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
(ผู้แทนองค์กรศาสนา/ พระภิกษุสงฆ์) ลาปาง ตาบลพระบาท อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง 52000
นายศิริพงษ์ บูรีสูงเนิน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 716 หมู่ 15 บ้านดงสันเงิน
(ผู้แทนองค์กรชุมชน)
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
นายเมศธพร เมฆผึ้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
(ผู้แทนครู)
398/35 หมู่ที่ 15 ตาบลบ่อแฮ้ว
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬา คณะกรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
398/35 หมู่ที่ 15 ตาบลบ่อแฮ้ว
(พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม)
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
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ทาเนียบคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

ชื่อ – สกุล
นายเอนก แก้วกาพล
ร.ต.ต.สมเกียรติ กาติน
นางอมรรัตน์ สีกัน
นายชรินทร์ แก้วกล้า
นายสมคิด ไกลถิ่น
นายอาไพ คาอนุกุล
นางผ่องศรี ขันคุ
นางรตนพร กลางสี
นายฉลอง คาสวน
ดต.นิพนธ์ อดเดช
นายปิยพนธ์ วงศ์หล้า
นางสาวปาริชาติ สืบคาแปง
นายเมศธพร เมฆผึ้ง
นางสาวภัทร์ชริญา จันทริยาภรณ์

ตาแหน่ง
ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ
รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ
รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ
นายทะเบียน
จัดหารายได้
ประชาสัมพันธ์
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ
กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ
เลขานุการกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ
เหรัญญิก
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคลากร
จานวนบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
ที่

รายการ

เพศ

ระดับการศึกษาปริญญา

ชาย

หญิง

รวม

เอก

โท

ตรี

ต่ากว่า

รวม

1

ผู้บริหารโรงเรียน

4

1

5

-

4

-

-

5

2

ข้าราชการ

6

4

10

1

4

5

-

10

3

พนักงานราชการ

-

2

2

-

-

2

-

2

4

ผู้ฝึกสอนกีฬา
ชาวต่างชาติ

1

-

1

-

-

1

-

1

5

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา
ในประเทศ

2

1

3

-

-

3

-

3

6

ผู้ฝึกสอนกีฬา

8

6

14

-

1

12

1

14

7

ผู้สอนวิชาสามัญ

3

12

15

-

1

14

-

15

9

เจ้าหน้าที่

2

8

10

-

1

8

1

10

8

พนักงานขับรถ

4

-

4

-

-

-

4

4

9

คนงาน คนสวน
แม่บ้าน

8

3

11

-

-

1

10

11

10 คนงานซักรีด

-

2

2

-

-

-

2

2

11 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย

1

-

1

-

-

-

1

1

39

39

78

1

10

50

16

78

รวม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
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รายชื่อผู้บริหารและข้าราชการครู ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

1

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

ผู้อานวยการ บริหารโรงเรียนกีฬา
จังหวัดลาปาง

ปริญญาโท
กศ.ม.
พลศึกษา

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2

นายทรงเดช ยะจินะวงค์

รอง
ผู้อานวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ปริญญาโท
กศ.ม.
พลศึกษา

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

3

นางสุธาวัลย์ ปิติจะ

รอง
ผู้อานวยการ

ฝ่ายบริหาร

ปริญญาโท
ศบ.ม.

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

การบริหารการศึกษา

4

นายสมบูรณ์ ปัญญายืน

รอง
ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
ผู้อานวยการ

ปริญญาโท กศ.ม.
บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเนชั่น

5

นายอาคม ปันน้อย

รอง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อานวยการ

ปริญญาโท
กศ.ม.บริหาร
การศึกษา

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

6

นายโสวัตร กาวน

ครู คศ.3

หัวหน้างานส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม

ปริญญาโท
กศ.ม.
พลศึกษา

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

7

นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย

ครู คศ.3

ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล

ปริญญาเอก
บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย
อดัมสัน
ประเทศฟิลิปปินส์

8

นายธิปนที ออนศรี

ครู คศ.3

ผู้ฝึกสอนกีฬา
จักรยาน

ปริญญาโท กศ.ม.
บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

9

นายเมศธพร เมฆผึ้ง

ครู คศ.1

ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

ปริญญาตรี กศบ.
พลศึกษา

10

นายราชินทร์ เผ่าอ้าย

ครู คศ.1

ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู

ปริญญาตรี วท.บ.

สถาบันราชภัฎ
า กษา 2562
ลาปาง
สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจัการฝึ
งหวักดและการจั
ลาปาง ดปีกีกฬารศึ

19
ลาดับที่

11

ชื่อ – สกุล

นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์

ตาแหน่ง

ครู คศ.1

หน้าที่รับผิดชอบ

ครูผู้สอนและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี คบ.
ภาษาไทย

สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี

12

นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ

ครู คศ.2

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ปริญญาโท กศ.ม.
บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

13

นางสุทิดา หมูคา

ครู คศ.2

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ต่างประเทศ

ปริญญาโท กศ.ม.
บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

14

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต

ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี คบ.
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง

15

นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแส่ง

ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ปริญญาตรี
ศษ.บ.
คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รายชื่อพนักงานราชการและลูกจ้างประจา ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

1

นางวาสนา ประคองพันธ์

พนักงาน
ราชการ

หัวหน้างาน
การเงินและบัญชี

ปริญญาตรี บชบ.
การบัญชี

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบูรณ์

2

นางนงค์รัตน์ อุไรสาย

พนักงาน
ราชการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ปริญญาตรี ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป

สถาบันราชภัฏ
ลาปาง

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

20

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

Mr.sergey Voynov

ผู้ฝึกสอนเชี่ยวชาญ
กีฬากรีฑา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ.
พลศึกษา

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญกีฬาในประเทศ ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

นางบังอร เมฆผึ้ง

ผู้ฝึกสอนเชี่ยวชาญ
กีฬากรีฑา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ.
มหาวิทยาลัย
พลศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ

2

นายสมเกียรติ โนนิน

ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

ปริญญาตรี วท.บ.

3

ชื่อ – สกุล

นายสยาม บุญมาก

หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้ฝึกสอนเซปัก
ตะกร้อ

การฝึกและการจัดการกีฬา

สถาบันราชภัฎ
ลาปาง

ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง

รายชื่อผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

1

นายเมศธพร เมฆผึ้ง

ผู้ฝึกสอนกีฬา
กรีฑา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี กศบ.
มหาวิทยาลัย
พลศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ

2

นางบังอร เมฆผึ้ง

ผู้ฝึกสอนกีฬา
กรีฑา

ปริญญาตรี กศ.บ.
พลศึกษา

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

3

นายยุทธนา ตันตา

4

นางสาวอาทิตยา มีหมัน

ผู้ฝึกสอนกีฬา
กรีฑา
ผู้ฝึกสอนกีฬา
กรีฑา

ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

21
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

5

นายธิปนที ออนศรี

ผู้ฝึกสอนกีฬา
จักรยาน

6

นายสยาม บุญมาก

7

นายวิศรุตพันธุ์ เชิดชู

8

นางสาวธิดาวรรณ ดาวสกุล

ผู้ฝึกสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ
ผู้ฝึกสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ
ผู้ฝึกสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ

9

นางสาวเยาวลักษณ์ ใจซื่อ

10

นายเกรียงไกร มุฑาลัย

11

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท กศ.ม.
มหาวิทยาลัย
บริหารการศึกษา
กรุงเทพธนบุรี

ผู้ฝึกสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ
ผู้ฝึกสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ

ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา
ปริญญาโท บธ.ม.
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา
ปวช.
พาณิชยการบัญชี

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต

นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย

ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล

ปริญญาเอก
บริหารการศึกษา

12

นายสมเกียรติ โนนิน

ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล

ปริญญาตรี วท.บ.
การฝึกและการจัด
การกีฬา

สถาบันราชภัฎ
ลาปาง

13

นายพงษ์ฤทธิ์ มูลเมือง

14

นางสาวเจนจิรา ตาวงค์

15

นางสาวสตรีรัตน์ รักขุมแก้ว

16

นายวีรชน ร่อนทอง

ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟุตบอล

ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.
พลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีษะเกษ
โรงเรียน
ไทยโปลีเทคนิค
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัย
อดัมสัน
ประเทศฟิลิปปินส์

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

22
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

17

นายทนงศักดิ์ ไกลถิ่น

18

นายธราพงษ์ อินธิรักษ์

19

นายพงษ์นเรศ ทองคา

20

นาวสาวธารทิพย์ ฉิมพาลี

21

นายราชินทร์ เผ่าอ้าย

หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยไทย
ผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยไทย
ผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยไทย
ผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยไทย
ผู้ฝึกสอนกีฬา
ยิงธนู

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ. สถาบันการพลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง
ปริญญาตรี ศษ.บ. สถาบันการพลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง
ปริญญาตรี ศษ.บ. สถาบันการพลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาเขตลาปาง
ปริญญาตรี ศษ.บ. สถาบันการพลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย
ปริญญาตรี วท.บ.
สถาบันราชภัฎ
การฝึกและการจัดกีฬา
ลาปาง

รายชื่อครูผู้สอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์

หน้าที่รับผิดชอบ
ครูผู้สอนและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

2

นายดอน ปัญญาวัน

3

นางสาวศศิประภา จิลิน

4

นาวสาวทิศารัตน์ ผู้ประเสริฐ

5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา ติ๊บปะละ

6

นางพัทราวดี มูลวงค์เพ็ชร

7

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
ครูผู้สอนและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ครูผู้สอนและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คบ.
สถาบันราชภัฏ
ภาษาไทย
อุบลราชธานี
ปริญญาตรี คบ.
ภาษาไทย
ปริญญาตรี คบ.
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี คบ.
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี คบ.
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี คบ.
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง

ปริญญาตรี คบ.
ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

8

นางสาววิภาวดี ไทยใหม่

9

นางสาวรจนา สาจวง

10

นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแส่ง

11

นางธนพร พิชยเจริญ

12

นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน

13

นางสาวอรทัย ณ ลาปาง

14

นางจันทร์สุดา ตั้งการ

15

นางสุทิดา หมูคา

16

นางสาวณัฐฎ์ชลกร จันต๊ะวงค์

17

นางสาวจรัญญา ปัญญา

18

นายฐัชภูมิ ขันอาษา

19

นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ

20

นายสุรสิทธิ์ ง้าวกาเขียว

หน้าที่รับผิดชอบ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ครูผู้สอนและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ครูผู้สอนและหัวหน้า
กลุ่มสาระต่างประเทศ

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี คบ.
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ศึกษา
ราชภัฎลาปาง
(ชีววิทยา)
ปริญญาตรี คบ.
มหาวิทยาลัย
เคมี
ราชภัฎเชียงใหม่
ปริญญาตรี
ศษ.บ.
คหกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คบ.
สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูลาปาง

ปริญญาตรี ศศ.บ.
สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์
ปริญญาตรี คบ.
สังคม

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง

ปริญญาโท กศ.ม.
บริหารการศึกษา
ปริญญาโท กศ.ม.
บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้สอนและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ปริญญาตรี คบ.
อังกฤษ
ปริญญาตรี คบ.
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี ศศ.บ
ทัศนศิลป์ ภาพพิมพ์

ครูผู้สอนและหัวหน้า
กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

ปริญญาโท กศ.ม.
บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี

ปริญญาตรี คบ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลาปาง
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รายชื่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

ชื่อ – สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
นายกฤษฎา ธีระตระกูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ปริญญาตรี วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์
นครปฐม
นายอรุณ แสงสีเหลือง
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ปริญญาตรี วท.บ. สถาบันการพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์
วิทยาเขตลาปาง
นางสาวณัฐิรา ยะจินะวงค์ เจ้าหน้าที่สารบรรณ
ปริญญาโท รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รัฐปศาสนศาสตร์
ลาปาง
นางชุติมา ทักษิณาพิมุข เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ปริญญาตรี คบ. สถาบันราชภัฏลาปาง
ปฐมวัย
นางชนิดา มุฑฒิ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี นศ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประชาสัมพันธ์
นางสาววารุณี โพธิ์คาปา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ปริญญาตรี คบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาษาอังกฤษ
ลาปาง
นางสาวภรณ์ชนก ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ปริญญาตรี บธ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
การจัดการทั่วไป
ลาปาง
นางอริสา มุฑาลัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ปวส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พาณิชยการบัญชี
โปลีเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวพิมลวรรณ กันทะมูล
เจ้าหน้าที่
ปริญญาตรี บช.บ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การเงินและบัญชี
การบัญชี
นางสาวภัทร์ชริญา จันทริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่
ปริญญาตรี บช.บ.
วิทยาลัยอินเตอร์
การเงินและบัญชี
การบัญชี
เทคลาปาง
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รายชื่อพนักงานขับรถ ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

1

นายเอกกมล วิเศษ

พนักงานขับรถ

2

นายสุนทร ทองมาก

พนักงานขับรถ

3

นายประเสริฐ บัวอินทร์

พนักงานขับรถ

4

นายพงษ์พัฒน์ ณ ลาปาง

พนักงานขับรถ

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ป.6
ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อ.เมืองลาปาง
ม.3
โรงเรียนเมืองนอกพิทยา
จ.บุรีรัมย์
ม.6
ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อ.เมืองลาปาง
ปวส. ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง

รายชื่อคนงาน คนสวน แม่บ้าน ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

1

นายปรีชา ยะจินะวงค์

คนงาน

2
3

นายสนั่น ศรีวงค์
นายประสิทธิ์ คากุณะ

คนงาน
คนงาน

4

นายลาพอง จีนเพชรพะเนา

คนงาน

5
6

นายสมรส ชัยมงคล
นายนิคม ใจอิน

คนงาน
คนงาน

7

นายวิษณุ กระแสสิทธิ์

คนงาน

8

นายชาญณรงค์ จอมวงค์

คนงาน

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี พธ.บ.
มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
ม.ศ.3
โรงเรียนแม่ทะวิทยา
ม.6
ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อ.เมืองลาปาง
ม.6
ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อ.เมืองลาปาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันทราย
ม.6
ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อ.เมืองลาปาง
ม.6
ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อ.เมืองลาปาง
ม.6
ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อ.เมืองลาปาง
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

9
10
11

นางพรรณี ศรีวงค์
นางสาวไพรินทร์ หน่ออวย
นางสาวรัตนกาญจน์
ธรรมสิริพรชัย

แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ม.6
โรงเรียนเทศบาล 4
ปวส. การบัญชี
ลาปางพาณิชยการ
ป.ตรี ศศบ.
ราชภัฏวิทยาลงกรณ์
บรรณารักษ์ศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
และสารสนเทศ
จ. ปทุมธานี

รายชื่อคนงานซักรีด ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หน้าที่รับผิดชอบ

1
2

นางศรีวรรณ วงค์ปัน
นางสายฝน สูตรเลข

เจ้าหน้าที่ซักรีด
เจ้าหน้าที่ซักรีด

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ป.4
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
ม.6
ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน อ.เกาะคา

รายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นายสุเมธ ศรุตาพงษ์ปกรณ์

หน้าที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย

วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุด
วุฒิ/วิชาเอก
สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรี ร.บ.
มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลนักเรียน
ที่
1

- ตารางแสดงชื่อครูที่ปรึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
ชื่อ – สกุล
ระดับชัน้
นายดอน ปัญญาวัน
นายธิปนที ออนศรี
นายสยาม บุญมาก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางสาวเยาวลักษณ์ ใจซื่อ

2

นางสาวฐิตยารัตน์ บุ่งนาแซง
นางสาวจรัญญา ปัญญา
นายวิศรุตพันธุ์ เชิดชู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นายพฤหัส นักรบดอย

3

นางสาวบุญรักษ์ ทานันโต
นางสาวอรทัย ณ ลาปาง
นางชุติมา ทักษิณาพิมุข

4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวกัญญาภัค มาละเงิน
นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ
นายพงษ์นเรศ ทองคา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางสาวธิดาวรรณ ดาวสกุล

5

นางจันทร์สุดา ตั้งการ
นายอาคม ปันน้อย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นายพงษ์ฤทธิ์ มูลเมือง
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ที่

ชื่อ – สกุล

6

นายราชินทร์ เผ่าอ้าย
นางสาวศศิประภา จิลิน
นายธราพงษ์ อินธิรักษ์

ระดับชัน้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวอาทิตยา มีหมัน

7

นางสาววิภาวดี ไทยใหม่
นางสาวสตรีรัตน์ รักขุมแก้ว
นายทนงศักดิ์ ไกลถิน่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางสุทิดา หมูคา

8

นางสาวรจนา สาจวง
นางบังอร เมฆผึ้ง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

นายวีรชน ร่อนทอง
นายสมบูรณ์ ปัญญายืน

9

นางธนพร พิชยเจริญ
นายฐัชภูมิ ขันอาษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/1

นางสาวไพรินทร์ ตาลสันต์

10

นางสาวกมลวรรณ คาเขียว
นายสมเกียรติ โนนิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

นายยุทธนา ตันทา
นางสุธาวัลย์ ปิติจะ

11

นางพัทราวดี มูลวงค์เพ็ชร
นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเจนจิรา ตาวงค์

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
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ที่

ชื่อ – สกุล

ระดับชัน้

นายเมศธพร เมฆผึ้ง

12

นางสาวทิศารัตน์ ผู้ประเสริฐผล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรจนา ติ๊บปะละ
*หมายเหตุ* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
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ตารางแสดงจานวนนักเรียน
จาแนกตามระดับชัน้ /ห้องเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง ม. 1/1

26

9

35

ห้อง ม. 1/2
รวม
ห้อง ม. 2/1

26
52
20

11
20
10

37
72
30

ห้อง ม. 2/2

16

16

32

รวม
ห้อง ม. 3/1

36
13

26
12

62
25

ห้อง ม. 3/2

18

6

24

รวม

31
119

18
64

49
183

ห้อง ม. 4/1

17

8

25

ห้อง ม. 4/2

17

5

22

รวม
ห้อง ม. 5/1

34
14

13
7

47
21

ห้อง ม. 5/2

10

11

21

รวม
ห้อง ม. 6/1

24
10

18
10

42
20

ห้อง ม. 6/2

14

9

23

รวม

24
82

19
50

43
132

201

114

315

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

หมายเหตุ

*หมายเหตุ* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
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สถิตินกั เรียนแต่ละชนิดกีฬา
ปีการศึกษา 2562
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ส่วนที่ 4 โครงสร้างงานหลักสูตร
โรงเรี ย น กี ฬ าจั ง ห วั ด ล าปางจั ดท าห ลั ก สู ต รตามหลั ก สู ต รโรงเรี ย น กี ฬาจั ง หวั ด ล าปาง
ปี ก ารศึ ก ษ า 2 5 6 2 ส าหรั บ ห ลั ก สู ต รแก น ก ลางการศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศั ก ราช 2 5 5 1
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปี 61-63 (ม.1-ม.6)(ใหม่)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4– 6

120

120

120

240

(3 นก.)

(3 นก.)

(3 นก.)

(6 นก.)

120

120

120

240

(3 นก.)

(3 นก.)

(3 นก.)

(6 นก.)

160

160

160

280

(4 นก.)

(4 นก.)

(4 นก.)

(7 นก.)

40( 1 นก.)

40( 1
นก.)

40( 1
นก.)

80(2 นก.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
 ภูมิศาสตร์

120
(3 นก.)

240
120

120

(3 นก.)

(3 นก.)

(6 นก.)

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562
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สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

80

80

80

120

(2นก.)

(2 นก.)

(2 นก.)

(3 นก.)

80

80

80

120

(2 นก.)

(2 นก.)

(2 นก.)

(3 นก.)

40

40

40

80

(1นก.)

(1นก.)

(1นก.)

(2 นก.)

120

120

120

240

(3 นก.)

(3 นก.)

(3 นก.)

(6 นก.)

880

880

880

1,640

(22 นก.)

(22 นก.)

(22 นก.)

(41 นก.)

40

40

40

(1.0 นก.)

(1.0 นก.)

(1.0 นก.)

40

40

40

(1.0 นก.)

(1.0 นก.)

(1.0 นก.)

รายวิชาเพิ่มเติม
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2. หน้าที่พลเมือง

1. กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ
2. ฟิสิกส์

1,200
( 30 นก.)
360
(9 นก.)

3. เคมี

360
(9 นก.)

3. กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ

400

400

400

(10 นก.)

(10 นก.)

(10 นก.)

4.ชีววิทยา

(9 นก.)
5.คณิตศาสตร์
ประยุกต์และ
แคลคูลสั
6ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
7.หน้าที่
พลเมือง

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)

360

360
(9 นก.)
120
( 3 นก.)
80
( 2 นก. )

480

480

480

2,840

(12 นก.)

(12 นก.)

(12 นก.)

(71 นก.)
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม

(120)

(120)

(120)

(360)

40

40

40

120

40

40

40

120

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

40

40

40

120

15*

15*

15*

60*

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,480

1,480

1,480

4,840 ชั่วโมง

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

35

1

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน
หน่วยกิต/ชม.

11(440)

รายวิชาพื้นฐาน

11(440)

ท21101

ภาษาไทย1

1.5(60)

ท21102

ภาษาไทย2

1.5(60)

ค21101

คณิตศาสตร์1

1.5(60)

ค21102

คณิตศาสตร์2

1.5(60)

ว21101

วิทยาศาสตร์1

1.5(60)

ว21103

วิทยาศาสตร์2

1.5(60)

ว21102

เทคโนโลยี (การออกแบบ)1

0.5(20)

ว21104

เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)1

0.5(20)

ส21101

สังคมศึกษา1

1.5(60)

ส21103

สังคมศึกษา2

1.5(60)

ส21102

ประวัติศาสตร์1

0.5(20)

ส21104

ประวัติศาสตร์2

0.5(20)

พ21101

สุขศึกษา1

0.5(20)

พ21103

สุขศึกษา2

0.5(20)

พ21102

แม่ไม้มวยไทย

0.5(20)

พ21104

กรีฑา

0.5(20)

ศ21101

ทัศนศิลป์1

1.0(40)

ศ21102

ดนตรี-นาฏศิลป์1

1.0(40)

ง21101

การงานอาชีพ1

0.5(20)

ง21102

การงานอาชีพ2

0.5(20)

อ21101

ภาษาอังกฤษ1

1.5(60)

อ21102

ภาษาอังกฤษ2

1.5(60)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0(40)

อ21201

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

0.5(20)

อ21202

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร2

0.5(20)

ส21231

หน้าที่พลเมือง1

0.5(20)

ส21232

หน้าที่พลเมือง2

0.5(20)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

5.0(200)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

พ21201

กรีฑา1

พ21207

กรีฑา2

พ21202

จักรยาน1

พ21208

จักรยาน2

พ21203

เซปักตะกร้อ1

พ21209

เซปักตะกร้อ2

พ21204

ฟุตบอล1

พ21210

ฟุตบอล2

พ21205

มวยไทย1

พ21211

มวยไทย2

พ21206

ยิงธนู1

พ21212

ยิงธนู2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.0(200)

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

20

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

20

กิจกรรมชุมนุม

20

กิจกรรมชุมนุม

15

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

5*

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10*

รวมเวลาทั้งสิ้น

740

รวมเวลาทั้งสิ้น

740

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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2

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน
หน่วยกิต/ชม.

11(440)

รายวิชาพื้นฐาน

11(440)

ท22101

ภาษาไทย3

1.5(60)

ท22102

ภาษาไทย4

1.5(60)

ค22101

คณิตศาสตร์3

1.5(60)

ค22102

คณิตศาสตร์4

1.5(60)

ว22101

วิทยาศาสตร์3

1.5(60)

ว22103

วิทยาศาสตร์4

1.5(60)

ว22102

เทคโนโลยี (การออกแบบ)2

0.5(20)

ว22104

เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)2

0.5(20)

ส22101

สังคมศึกษา3

1.5(60)

ส22103

สังคมศึกษา4

1.5(60)

ส22102

ประวัตศิ าสตร์3

0.5(20)

ส22104

ประวัตศิ าสตร์4

0.5(20)

พ22101

สุขศึกษา3

0.5(20)

พ22103

สุขศึกษา4

0.5(20)

พ22102

ตะกร้อลอดห่วง

0.5(20)

พ22104

ยิงธนู

0.5(20)

ศ22101

ทัศนศิลป์2

1.0(40)

ศ22102

ดนตรี-นาฏศิลป์2

1.0(40)

ง22101

การงานอาชีพ3

0.5(20)

ง22102

การงานอาชีพ4

0.5(20)

อ22101

ภาษาอังกฤษ3

1.5(60)

อ22102

ภาษาอังกฤษ4

1.5(60)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0(40)

อ22201

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1

0.5(20)

อ22202

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

0.5(20)

ส22233

หน้าที่พลเมือง3

0.5(20)

ส22234

หน้าที่พลเมือง4

0.5(20)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

5.0(200)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

พ22201

กรีฑา3

พ22207

กรีฑา4

พ22202

จักรยาน3

พ22208

จักรยาน4

พ22203

เซปักตะกร้อ3

พ22209

เซปักตะกร้อ4

พ22204

ฟุตบอล3

พ22210

ฟุตบอล4

พ22205

มวยไทย3

พ22211

มวยไทย4

พ22206

ยิงธนู3

พ22212

ยิงธนู4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.0(200)

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

20

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

20

กิจกรรมชุมนุม

20

กิจกรรมชุมนุม

20

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

5*

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10*

รวมเวลาทั้งสิ้น

740

รวมเวลาทั้งสิ้น

740

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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3

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน

เวลาเรียน
หน่วยกิต/ชม.

11(440)

รายวิชาพื้นฐาน

11(440)

ท23101

ภาษาไทย5

1.5(60)

ท23102

ภาษาไทย6

1.5(60)

ค23101

คณิตศาสตร์5

1.5(60)

ค23102

คณิตศาสตร์6

1.5(60)

ว23101

วิทยาศาสตร์5

1.5(60)

ว23103

วิทยาศาสตร์6

1.5(60)

ว23102

เทคโนโลยี (การออกแบบ)3

0.5(20)

ว23104

เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)3

0.5(20)

ส23101

สังคมศึกษา5

1.5(60)

ส23103

สังคมศึกษา6

1.5(60)

ส23102

ประวัตศิ าสตร์5

0.5(20)

ส23104

ประวัตศิ าสตร์6

0.5(20)

พ23101

สุขศึกษา5

0.5(20)

พ23103

สุขศึกษา6

0.5(20)

พ23102

กระบี่กระบอง

0.5(20)

พ23104

ฟุตซอล

0.5(20)

ศ23101

ทัศนศิลป์3

1.0(40)

ศ23102

ดนตรี-นาฏศิลป์3

1.0(40)

ง23101

การงานอาชีพ5

0.5(20)

ง23102

การงานอาชีพ6

0.5(20)

อ23101

ภาษาอังกฤษ5

1.5(60)

อ23102

ภาษาอังกฤษ6

1.5(60)

รายวิชาเพิ่มเติม

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

อ23201

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1

0.5(20)

อ23202

ส23235

หน้าที่พลเมือง5

0.5(20)

ส23236

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

5.0(200)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2
หน้าที่พลเมือง6
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

พ23201

กรีฑา5

พ23207

กรีฑา6

พ23202

จักรยาน5

พ23208

จักรยาน6

พ23203

เซปักตะกร้อ5

พ23209

เซปักตะกร้อ6

พ23204

ฟุตบอล5

พ23210

ฟุตบอล6

พ23205

มวยไทย5

พ23211

มวยไทย6

พ23206

ยิงธนู5

พ23212

ยิงธนู6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.0(40)
0.5(20)
0.5(20)
5.0(200)

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

20

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

20

กิจกรรมชุมนุม

20

กิจกรรมชุมนุม

20

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

5*

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15*

รวมเวลาทั้งสิ้น

740

รวมเวลาทั้งสิ้น

740

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

4 (แผนการเรียน วิทย์ – คณิต)

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต/ซม.
รายวิชาพื้นฐาน

38

เวลาเรียน
หน่วยกิต/ชม.

7.5(300)

รายวิชาพื้นฐาน

7(280)

ท31101

ภาษาไทย1

1.0(40)

ท31102

ภาษาไทย2

1.0(40)

ค31101

คณิตศาสตร์1

1.0(40)

ค31102

คณิตศาสตร์2

1.0(40)

ว31101

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1

1.5(60)

ว31102

เทคโนโลยี

1.0(40)

ส31101

สังคมศึกษา1

1.0(40)

ส31103

สังคมศึกษา2

1.0(40)

ส31102

ประวัตศิ าสตร์1

0.5(20)

ส31104

ประวัตศิ าสตร์2

0.5(20)

พ31101

สุขศึกษา1

0.5(20)

พ31102

วอลเลย์บอล

0.5(20)

ศ31101

ทัศนศิลป์1

0.5(20)

ศ31102

ดนตรี-นาฏศิลป์1

0.5(20)

ง31101

การงานอาชีพ1

0.5(20)

ง31102

การงานอาชีพ2

0.5(20)

อ31101

ภาษาอังกฤษ1

1.0(40)

อ31102

ภาษาอังกฤษ2

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

6.5(260)

รายวิชาเพิ่มเติม

6.5(260)

ค31201

คณิตศาสตร์ประยุกต์1

1.5(60)

ค31202

คณิตศาสตร์ประยุกต์2

1.5(60)

ว31201

ฟิสิกส์1

1.5(60)

ว31202

ฟิสิกส์2

1.5(60)

ว31221

เคมี1

1.5(60)

ว31222

เคมี2

1.5(60)

ว31253

ชีววิทยา1

1.5(60)

ว31242

ชีววิทยา2

1.5(60)

อ31201

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1

0.5(20)

อ31202

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1

0.5(20)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

5.0(200)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

พ31201

กรีฑา1

พ31207

กรีฑา2

พ31202

จักรยาน1

พ31208

จักรยาน2

พ31203

เซปักตะกร้อ1

พ31209

เซปักตะกร้อ2

พ31204

ฟุตบอล1

พ31210

ฟุตบอล2

พ31205

มวยไทย1

พ31211

มวยไทย2

พ31206

ยิงธนู1

พ31212

ยิงธนู2

5.0(200)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

นักศึกษาวิชาทหาร

20

นักศึกษาวิชาทหาร

20

ชุมนุม

20

ชุมนุม

20

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

(10)*
820

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

(10)*
800

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5 (แผนการเรียน วิทย์ – คณิต)

ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต/ซม.
รายวิชาพื้นฐาน

39

เวลาเรียน
หน่วยกิต/ชม.

7.5(300)

รายวิชาพื้นฐาน

7.5(300)

ท32101

ภาษาไทย3

1.0(40)

ท32102

ภาษาไทย4

1.0(40)

ค32101

คณิตศาสตร์3

1.0(40)

ค32102

คณิตศาสตร์4

1.0(40)

ว32101

วิทยาศาสตร์กายภาพ1

1.5(60)

ว32102

วิทยาศาสตร์กายภาพ2

1.5(60)

ส32101

สังคมศึกษา3

1.0(40)

ส32103

สังคมศึกษา4

1.0(40)

ส32102

ประวัตศิ าสตร์3

0.5(20)

ส32104

ประวัตศิ าสตร์4

0.5(20)

พ32101

สุขศึกษา2

0.5(20)

พ32102

เทเบิลเทนนิส

0.5(20)

ศ32101

ทัศนศิลป์2

0.5(20)

ศ32102

ดนตรี-นาฏศิลป์2

0.5(20)

ง32101

การงานอาชีพ3

0.5(20)

ง32102

การงานอาชีพ4

0.5(20)

อ32101

ภาษาอังกฤษ3

1.0(40)

อ32102

ภาษาอังกฤษ4

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0(280)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0(280)

ค32201

คณิตศาสตร์ประยุกต์3

1.5(60)

ค32202

คณิตศาสตร์ประยุกต์4

1.5(60)

ว32203

ฟิสิกส์3

1.5(60)

ว32204

ฟิสิกส์4

1.5(60)

ว32220

เคมี3

1.5(60)

ว32224

เคมี4

1.5(60)

ว32243

ชีววิทยา3

1.5(60)

ว32244

ชีววิทยา4

1.5(60)

ส30231

หน้าที่พลเมือง1

0.5(20)

ส30232

หน้าที่พลเมือง2

0.5(20)

อ32201

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

0.5(20)

อ31202

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2

0.5(20)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

5.0(200)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

พ32201

กรีฑา3

พ32207

กรีฑา4

พ32202

จักรยาน3

พ32208

จักรยาน4

พ32203

เซปักตะกร้อ3

พ32209

เซปักตะกร้อ4

พ32204

ฟุตบอล3

พ32210

ฟุตบอล4

พ32205

มวยไทย3

พ32211

มวยไทย4

พ32206

ยิงธนู3

พ32212

ยิงธนู4

5.0(200)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

นักศึกษาวิชาทหาร

20

นักศึกษาวิชาทหาร

20

ชุมนุม

20

ชุมนุม

20

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

(10)*
840

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

(10)*
840

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน

รายวิชา/กิจกรรม

หน่วยกิต/ซม.
รายวิชาพื้นฐาน

40

6 (แผนการเรียน วิทย์ – คณิต)

เวลาเรียน
หน่วยกิต/ชม.

6.5(260)

รายวิชาพื้นฐาน

5.0(200)

ท33101

ภาษาไทย5

1.0(40)

ท33102

ภาษาไทย6

1.0(40)

ค33101

คณิตศาสตร์5

1.0(40)

ค33102

คณิตศาสตร์6

1.0(40)

ว33101

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

1.5(60)

ส33101

สังคมศึกษา5

1.0(40)

ส33102

สังคมศึกษา6

1.0(40)

พ33101

สุขศึกษา3

0.5(20)

พ33102

บาสเกตบอล

0.5(20)

ศ33101

ทัศนศิลป์3

0.5(20)

ศ33102

ดนตรี-นาฏศิลป์3

0.5(20)

อ33101

ภาษาอังกฤษ5

1.0(40)

อ33102

ภาษาอังกฤษ6

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0(280)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0(280)

ค33201

คณิตศาสตร์ประยุกต์5

1.5(60)

ค33202

คณิตศาสตร์ประยุกต์6

1.5(60)

ว33205

ฟิสิกส์5

1.5(60)

ว33206

ฟิสิกส์6

1.5(60)

ว33225

เคมี5

1.5(60)

ว33226

เคมี6

1.5(60)

ว33245

ชีววิทยา5

1.5(60)

ว33246

ชีววิทยา6

1.5(60)

ส30233

หน้าที่พลเมือง3

0.5(20)

ส30234

หน้าที่พลเมือง4

0.5(20)

อ33201

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด3

0.5(20)

อ33202

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3

0.5(20)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

5.0(200)

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

พ33201

กรีฑา5

พ33207

กรีฑา6

พ33202

จักรยาน5

พ33208

จักรยาน6

พ33203

เซปักตะกร้อ5

พ33209

เซปักตะกร้อ6

พ33204

ฟุตบอล5

พ33210

ฟุตบอล6

พ33205

มวยไทย5

พ33211

มวยไทย6

พ33206

ยิงธนู5

พ33212

ยิงธนู6

5.0(200)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

นักศึกษาวิชาทหาร

20

นักศึกษาวิชาทหาร

20

ชุมนุม

20

ชุมนุม

20

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

(10)*
800

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

(10)*
740

41

แบบรายงานการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ-สกุล
เด็กชายกฤษดา พันธ์งาม
เด็กหญิงจิตรวรรณ จานงค์
เด็กหญิงจีรนันท์ บุญสมปาน
เด็กชายชนาธิป แก้วศรีงาม
เด็กชายชินวัตร จันตะมะ
เด็กชายณัฐกฤต ทองอนันต์
เด็กหญิงทิพวัลย์ นุปา
เด็กหญิงธีราภรณ์ เคียงอมร
เด็กหญิงนวธาร แสงมุขดา
เด็กชายภูเบศ เชื้อสุวรรณ์
เด็กหญิงวรรณทิกา อินทร์นุ
เด็กชายสุทธิพจน์ สันโดษชน
เด็กหญิงอัชราพรรณ ทันใจ
เด็กชายธีรพงษ์ สุขสิงห์
เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญมาก
เด็กชายกฤตณัฐ จัตตามาส
เด็กชายวาธินันท์ ชิราวุธ
เด็กหญิงกฤติยาณี สารพฤกษ์
เด็กหญิงสุมินตรา แสนเขียววงศ์
เด็กหญิงสุมิตา แอบู
เด็กชายศุภโชค สมสิงห์คา
เด็กหญิงศิรประภา เนียมจิต
เด็กชายเฉลิมพันธ์ วงค์ภักดิ์
เด็กหญิงกาญสุดา คร้ามยิ้ม
เด็กชายสุรสิทธิ์ นามคา
เด็กชายคณิศร แก้วสินสวัสดิ์
เด็กชายชัชวาลย์ อ้วนดี
เด็กชายณภัทร วงศ์ยังประเสริฐ

ชื่อสถาบัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดน่าน
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
วิทยาลัยเทคนิคหมู่บ้านครูจังหวัดลาพูน
วิทยาลัยเการอาชีพจังหวัดน่าน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านโฮ้งรัตนวิทยาจังหวัดลาพูน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลาพูน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง

โปรแกรมการเรียน
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
ช่างไฟฟ้า
ช่างยนต์
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
ช่างยนต์
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
บัญชี
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
ช่างยนต์
วิทย์ -คณิต
ช่างยนต์
วิทย์ -คณิต
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ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงตรีสรา โปราหา
เด็กชายติณณภพ จากิจ
เด็กชายธนกฤต ฝึกหัด
เด็กชายธนดล ชายป่า
เด็กหญิงนันทิกานต์ เปลี่ยนทรัพย์
เด็กชายเมษา วิเศษ
เด็กหญิงสุชานันท์ สิงห์ทอง
เด็กชายอานุภาพ พลนิกร
เด็กชายวรวุฒิ จินาเขียว
เด็กชายเจษฎากร คายตะขบ
เด็กหญิงอารียา ปาระมี
เด็กชายปราโมทย์ เอี่ยมสะอาด
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ อรุณรัมย์
เด็กชายสรัล แสงปวง
เด็กชายเกรียงศักดิ์ ฟักทองอ่อน
เด็กหญิงวิชญาพร ดวงทิพย์
นายศิวดล บุญกุศล
นายพันธดนย์ จิตรง
เด็กชายบัณฑิตย์ ทิพย์ตา
เด็กชายพัชรพล เฟื่องถี่
เด็กชายอัศจรรย์ หลาจู

ชื่อสถาบัน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
วิทยาลัยเทคนิคหมู่บ้านครูจังหวัดลาพูน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง

โปรแกรมการเรียน
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
ช่างไฟฟ้า
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต
วิทย์ -คณิต

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 79.59
ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41
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แบบรายงานการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายณัฐพล จารัสแนว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา
2562

2 นายพงศ์พัทธ์ ศิริคาม
3 นางสาว กุลภรณ์ สีกัน
4 นายสหรัช จารุศิลากุล
5 นางสาวนารีรัตน์ ลาดปาละ
6 นายภคพงษ์ คาแก้ว
7 นายนิธิพัฒน์ เกิดเจริญ
8 นางสาวเพชรลดา คาจันทร์ต๊ะ

ชื่อสถาบัน
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
ทางาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(เชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ
-

สาขา
-

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

สหเวชศาสตร์
รัฐศาสตร์

กายภาพบาบัด
รัฐศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

สาธารณสุข
ศาสตร์

สาธารณสุขชุมชน

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

11 นางสาวนันทนัช ต่อสนิท
12 นายภานุดล ปิงบุญทา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
มหาวิทยาลัยการแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เกษตรศาสตร์
ครุศาสตร์

13 นางสาวจิราภา ปัญญาวงค์

โรงเรียนไทยโฮเทล แอนด์ครุช

คหกรรม

พืชไร่
สังคมศึกษา
ผู้ประกอบการ
อาหารตะวันตก

9 นายภานุวัฒน์ ไชยเยช
10 นายนพคุณ ปอนสืบ

14 นางสาวภัสนันท์ ตันต้าว
15 นางสาวอรัญญา พรกลิ่น
16 นายทศพงค์ บุญทา
17 นายเอกรินทร์ ตุ้ยหล้า
18 นายพงศกร ปากแคว
19 นางสาวสุดารัตน์ ใสหนองเป็ด
20 นายกฤตพจน์ เกิดชี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(เชียงใหม่)
ทางาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(สารคาม)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ศรีสะเกษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
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ที่

ชื่อ-สกุล

21 นายณัฐวุฒิ ไชยสาร

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)

22 นายสรรเพชญ อ้นมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

23 นางสาวศุพิชา ตันต้าว

มหาวิทยาลัยการแม่โจ้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ลาพูน

24 นางสาวพัชราภรณ์ ทูลแก้ว
25 นางสาวพันพสา คามา
26 นายภานุพงษ์ ม่วงมันดี
27 นายปฏิภาณ สุทธการ
28 นางสาวธีรดา ชาวยอง
29 นางสาวณัฐธิดา ชนนกุล
30 นายสุวิจักรณ์ คิดงาม
31 นางสาวอรวรา ตู
32 นายทศพล บุญทา
33 นางสาวชลลดา อารีวงษ์
34 นายชัยธวัช ศรีชมภู
35 นางสาวพรวิสา ขวาเมือง
36 นางสาวกาญจนา บุญพบ
37 นายวรวุฒ เดชคีรีอมรพงค์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
ทางาน (ประเทศออสเตรีย)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(เชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ทางาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)
ทางาน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(ลาปาง)

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลาปาง
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสารคาม
ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ
ทางาน
สถาบันการพลศึกษา จานวน 20 คน

คณะ

สาขา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์
กีฬา
สัตวศาสตร์

วิทยาศาสตร์กีฬา
สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

ศิลปศาสตร์

ธุรกิจการบิน
นานาชาติ

ศึกษาสตร์

พลศึกษา

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาศาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาสตร์

พลศึกษา

ศึกษาสตร์

พลศึกษา

จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.62
คิดเป็นร้อยละ 46.52
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ส่วนที่ 5 ผลงานดีเด่นนักกีฬา ประจาปีการศึกษา 2562
1. กีฬาระดับชาติ
1.1 เข้าร่วมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ภาค 5 จ.น่าน จานวน 144 คน
เหรียญทอง

17

เหรียญ

เหรียญเงิน

7

เหรียญ

เหรียญทองแดง

3

เหรียญ

1.2 เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ภาค 5 จ.พิษณุโลก
เหรียญทอง

10

เหรียญ

เหรียญเงิน

5

เหรียญ

เหรียญทองแดง

4

เหรียญ

1.3 เข้าร่วมกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 จ.เชียงราย
เหรียญทอง

-

เหรียญ

เหรียญเงิน

-

เหรียญ

เหรียญทองแดง

-

เหรียญ

1.4 เข้าร่วมกีฬาโรงเรียนกีฬาครั้งที่ 22 จ. ขอนแก่น
เหรียญทอง

19

เหรียญ

เหรียญเงิน

14

เหรียญ

เหรียญทองแดง

21

เหรียญ

จานวน 174 คน

จานวน 39 คน

จานวน

286

คน

2. กีฬาระดับนานาชาติ
2.1 กีฬากรีฑา
- ร า ย ก า ร Asian Junior Athletic Championships 2020 แ ล ะ Sea Youth Athletics
Championship 2020 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือ นายธันวารักษ์ กัญอัศวไพศาล
- รายการวิ่ง 100 เมตร Asian Athletics U 20 Championships 2020 คือ นายจิรพัฒน์ สุทธิโยช
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2.2 กีฬาเซปักตะกร้อ
รายการแข่ งขั น กี ฬ านั ก เรี ย นชิ ง แชมป์ แ ห่ ง ภู มิ ภ าคอาเซี ย น "อาเซี ย นสกู ลเกมส์ " ครั้ ง ที่ 11
เมื่ อ วั น ที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ เมื อ งเซมารั ง ประเทศอิ น โดนี เซี ย คว้ า 2 เหรี ย ญทอง
ประเภททีมชุดและประเภททีมเดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี จากนายณัฐพล จารัสแนว
2.3 กีฬ ามวยไทย รายการแข่งขันมวยไทยสมัค รเล่นเยาวชนชิง แชมป์โลก (2019 IFMA World
youth muaythai Championship) ระหว่ างวั น ที่ 28 กั น ยายน ถึ ง 6 ตุ ลาคม 2562 ณ เมื อ งอั น ตั ลยา
ประเทศตุรกี คว้าเหรียญทอง แชมป์ยุวชนมวยไทยโลก รุ่น 48 กิโลกรัม จาก นายชัชวาลย์ อ้วนดี
2.4 กีฬาฟุตบอล
- รายการฟุ ต บอลเอเชี ย การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลนั ก เรี ย น อายุ ไ ม่ เกิ น 18 ปี ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง เอเชี ย
ณ เมืองบาลิกปาปัน ประเทศอินโดนีเชีย คว้าแชมป์ฟุตบอลเอเชีย จากนายปฎิภาณ สุทธการ
- รายการแข่ งขั นฟุ ตบอลหญิ งชิงแชมป์เอเชีย 2019 รอบชิง ชนะเลิ ศ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม
- 9 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรี คือนางสาวภัทรนันท์ อุปชัย และ นางสาวพรพิมล เงินพล
- ร า ย ก า ร UEFA - FAM U - 15 GIRL’S TOURMAMENT 2019 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 - 7
ตุลาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย คว้ารางวัลอันดับที่ 2 จาก ด.ญ.ธนภัทร สิทธิการ
- รายการ Saitama Internationnal Football Festival 2020 ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่ น
คือ นางสาวพรพิมล เงินพล และนางสาวภัทรนันท์ อุปชัย
2.5 กีฬายิงธนู
รายการแข่ ง ขั น กี ฬ ายิ ง ธนู ชิ ง ชนะเลิ ศ นานาชาติ ครั้ ง ที่ 42 (2020 Asia Cup World Ranking
Tournament, Stage 1) ณ ประเทศไทย คว้ า 1 เหรี ย ญ ทองแดง จากนายธงชั ย กองสี และ
ด.ช.กนกพล ดารงค์กุล เข้าร่วมการแข่งขัน

3. ผลงานกีฬาดีเด่น
3.1 กีฬาจักรยาน
- รายการแข่ ง ขั น จั ก รยานชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย สนามที่ 4 รายการเสื อ ภู เ ขาทางเรี ย บ
ณ เขื่อนขุนด่านชัยปราการ คว้า 3 ถ้วยคะแนนรวม พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พ ระ เท พ รั ต น ราชสุ ด าฯ สยาม บ รม ราช กุ มารี จั ง ห วั ดน ครน ายก จาก น ายธ น พ ล วงค์ ห ล้ า
รุ่ น อายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี ช าย จ านวน 2 ถ้ ว ย จากประเภทเสื อ ภู เ ขา และประเภทเสื อ หมอบ AV30
และนายจิรครินทร์ ทิพยพรม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย จานวน 1 ถ้วย จากประเภทเสือภูเขา
- รายการแข่ ง ขั น จั ก รยานประเภทลู่ ชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย ประจ าปี 2562 สนามที่ 4
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิต์"
ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ
จากรุ่ น ยุ ว ชนชาย ที ม เปอร์ ซู ท 2 กิ โ ลเมตร ท าลายสถิ ติ ป ระเทศไทยด้ ว ยเวลา 2.22.360 นาที
จาก ด.ช.จิรครินทร์ ทิพย์พรม, ด.ช.กฤษณกาน ฟองอินทร์,ด.ช.วันชนะ ธรรมปัญญา, ด.ช.พีรชัช ขันทอง และ
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นายธนพนธ์ วงค์หล้า และ จากรุ่นยุวชนชาย ทีมสปริ้นท์ จาก ด.ช.สรัล แสงปวง, ด.ช.กฤษณกาน ฟองอินทร์,
ด.ช.วันชนะ ธรรมปัญญา และนายธนพนธ์ วงค์หล้า
3.2 กีฬามวยไทย
- รายการมวยไทยสมั ค รเล่ น ชิ งแชมป์ ป ระเทศไทย ประจ าปี 2562 ภายใต้ ก ารควบคุ ม ที ม ของ
นายทนงศักดิ์ ไกลถิ่น, นายธราพงษ์ อินธิรักษ์ และนายพงษ์นเรศ ทองคา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย คว้าชัยมาได้
4 เหรียญเงิน 1 ทองแดง ดังนี้ 4 เหรียญเงิน จากนายชัชวาล อ้วนดี ,นายศุภกร ศิริลุน ,นายวรปรัชญ์ วางโต,
นายธงชัย แหลมวาที และ 1 เหรียญทองแดง จากนายไชยวัฒน์ ปันทิพย์
3.3 กีฬาฟุตบอล
- รายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 15 (15th Thailand Prime Minister Cup 2019
รุ่น อายุ 16 ปี ) ณ สนามกีฬ าเทศบาลเมื อ งกั น ตั ง นั ก กี ฬ าฟุ ต บอล U 16 คว้ าถ้ ว ยรางวั ล รองชนะเลิ ศ
ระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
- รายการโครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 2020 รอบสุดท้าย คือ นายสุรสิทธิ์ นามคา
ผ่ านการคั ด เลื อ กเป็ น ตั วแทนภาคเหนื อ 1 ใน 17 คน เพื่ อ ตามหาเยาวชนที่ ดี ที่ สุ ด 10 คน เข้ า ร่ว มฝึ ก
และแข่งขัน รอบ World Final ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี
3.4 กีฬายิงธนู
- รายการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย คว้าชัยมาได้ 1 เหรียญทอง ประเภทคันธนูโค้งกลับ
ระยะ 18 เมตร จาก นายนพคุณ ปอนสืบ และ 1 เหรีย ญเงิน ประเภทคัน ธนู โค้ ง กลั บ ระยะ 18 เมตร
จาก นายนพคุณ ปอนสืบ ,ด.ช.ภูเบศ เชื้อสุวรรณ์ และด.ช.กนกพล ดารงกุล
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ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการกีฬา ประจาปีการศึกษา 2562
แข่งขันกีฬาระดับชาติ
ชนิดกีฬา

จานวน

กีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ

กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ

กีฬาแห่งชาติ

แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

กรีฑา

51

29

56.8

29

56.8

10

19.6

2

3.9

จักรยาน

10

7

70

6

60

-

0

-

0

เซปักตะกร้อ

72

30

41.6

46

63.8

12

16.6

1

1.3

ฟุตบอล

136

40

29.4

62

45.5

15

11

7

5.1

มวยไทย

30

8

26.6

4

13.3

2

6.6

1

3.3

ยิงธนู

13

-

0

-

0

-

-

0

รวม

312

114

36.5

174

55.76

39

11

3.5

12.5

สารสนเทศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2562

49

ส่วนที่ 6 ข้อมูลงบประมาณ ประจาปี 2562
ที่

รายการ

จานวน

1

งบอุดหนุนงานวิจัย

90,000.00

2

งบลงทุน

7,160,600.00

3

งบดาเนินงาน

13,889,300.00

4

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

492,480.00

5

เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน

19,735,200.00

6

เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา
สาหรับโรงเรียนกีฬา

7

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,035,600.00

8

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา

1,977,100.00

9

ค่าใช้จ่ายงานประกัน

98,600.00

10

งบอุดหนุนโครงการพลศึกษา

320,320.00

11

งบอุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ

20,000.00

12

เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

18,000.00

386,100.00

รวมทั้งสิ้น 51,223,300.00 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
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ส่วนที่ 7 ข้อมูลอาคารสถานที่ยานพาหนะและแหล่งเรียนรู้
- ข้อมูลอาคารสถานที่ 1. อาคารเรียน
2. อาคารสระว่ายน้า
3. หอสมุด
4. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
5. อาคารประชาสัมพันธ์
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
7. อาคารชั่วคราว
8. โรงยิมส์ธนิต คงมนต์
9. โรงยิมส์ฝึกมวยไทย
10. โรงฝึกกีฬายิงธนู
11. โรงอาหาร
12. เรือนพยาบาล
13. หอพัก นักเรียน
14. หอพักบุคลากร
15 สนามฟุตบอล
16 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
17. โรงฝึกกีฬาตะกร้อ
18. ลานเอนกประสงค์
19. ลานฝึกกรีฑา

จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 5 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 สนาม
จานวน 1 สนาม
จานวน 1 สนาม
จานวน 2 แห่ง
จานวน 2 แห่ง

- ยานพาหนะ 1. รถตู้ เลขทะเบียน นข 1361 ลาปาง
2. รถตู้ เลขทะเบียน นข 2301 ลาปาง
3. รถตู้ เลขทะเบียน นข 5865 ลาปาง
4. รถบัส เลขทะเบียน 40-0128 ลาปาง
5. รถบัส เลขทะเบียน 40-0268 ลาปาง
6. รถมินิบัส เลขทะเบียน 40-0223 ลาปาง
7. รถ 6 ล้อ เลขทะเบียน 40-0153 ลาปาง
8. รถ 6 ล้อ เลขทะเบียน 40-0279 ลาปาง
9. รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน ขธฉ 113 ลาปาง
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- แหล่งเรียนรู้ –
1. ห้องสมุดมีขนาด 128 ตารางเมตร สาหรับการสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ ยืมคืน
Circulation Module
2. ห้องปฏิบัติการ
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน 1 ห้อง
3. คอมพิวเตอร์จานวน 114 เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน 66 เครื่อง
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน 76 เครื่อง

- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ

จานวน 63 เครื่อง
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