
จดหมายข่าว 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี
Chon buri Sports School 
ฉบับที่ 77 ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
       วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โ รง เ รี ย นกีฬาจั งหวั ดชลบุ รี  มอบหมาย ให้  นา งวิ ลั ดดา  ชย ธนมงคล                 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ             
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี 

 "ข้าราชการ กก.ยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดปลอดภัย สไตล์ New Normal" 
         วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี ร่วมกิจกรรม "ข้าราชการ กก.ยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดปลอดภัย สไตล์ 
New Normal" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจ าปี 2564 ณ บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ตรวจสารเสพติด 
       วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดกับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

การสอบ O-NET ประจ าปี พ.ศ. 2563 
              ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่  3 เข้ ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)             
ณ สนามสอบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
             และระหว่างวันที่  27 และ 29  มีนาคม พ.ศ. 2564 นักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน         
(O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนชลกันยานุกูล 
 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

        วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน   
ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564     
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน 3 พรรค 
ซ่ึงนายปณิธิ ชินกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดกีฬายูโด เป็นผู้ชนะ     
การเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม อาคารโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าอธิบายรายวชิาเพิ่มเตมิ  
สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

              ระหว่างวันที่  22 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด         
กีฬายกน้ าหนัก และกีฬากรีฑา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าอธิบาย
รายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พุทธศักราช 2563          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) กลุ่มกีฬาประเภทบุคคล และกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัว ณ โรงแรม
รัตนชล จังหวัดชลบุรี 

ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย 
       วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวีระชยั  แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬา ในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคมตะกร้อประจ าปี 
2663-2567 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 สมาคมกีฬาตะกร้อ
แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย     
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

กีฬากรีฑา 
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนชนิดกีฬา
กรีฑา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในโครงการสร้างนักกรีฑา รุ่นใหม่   
เพื่อก้าวเข้าสู่ทีมชาติ  ระหว่างวันที่ 5  มีนาคม – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564        
ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
 

นายมูฮามะ  สาและ 
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่5 

พิธีรับต าแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

        วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ได้จัดพิธีรับต าแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยนายอัษฎางค์ พูลวัฒนะ 
ประธานสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้มอบปลอกแขนสภานักเรียน 
ให้กับนายปณิธิ ชินกลาง ประธานสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564      
ณ เวทีกิจกรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

กีฬาฟุตบอลหญิง 
      โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล 
11 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
หญิง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15  มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ฝึก
กีฬาจังหวัดชลบุรี  ภายในมหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี           
เพื่อ เตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ เอเชีย          
รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 18 – 26 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
    1. เด็กหญิงพรชิตา  สิทธิสาร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    2. เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นอารมณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
    3. เด็กหญิงรัฐวลิน  อินทบ ารุง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
    4. เด็กหญิงทิฆัมพร  ยาวะระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    5. เด็กหญิงอัยมี่  คะหะปะนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    6. เด็กหญิงกันติศา  อินช านาญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    7. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินเต็ม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    8. เด็กหญิงวิรัญญา  แกว่นกสิกรรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    9. นางสาวอภิรดี  รื่นกลิ่นจันทร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    10. นางสาวอนาพร  อามันพงษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    11. นางสาวภิญญาดา  พัฒกอ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี   
222 หมู่ 1  ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000          

โทร 038-054293           www.cbss.ac.th            โรงเรียนกีฬาจงัหวัดชลบุรี 

เด็กชายปัณณวัฒน ์ พิมเบ้าท า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 


