
พิธีแสดงมุทิตาจดิ แด่ ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย  ธติะจารี 
        วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดย  
ดร.ธนกร  มีหินกอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู  บุคลากร             
ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ได้พร้อมใจจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต 
“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย  ธิตะจารี   
ครูช านาญการพิเศษ (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และโรงเรียน
กีฬาจังหวัดอ่างทอง) ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส ์2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
        

ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการ 
         วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ให้การ
ต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ     
และการจัดท าและด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา ในคณะกรรมาธิการ  
การกีฬา วุฒิสภา ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

จดหมายข่าว 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี 
Chon buri Sports School 

ฉบับที่ 83 ประจ าเดือนกันยายน 2564 

พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชประจ าปี 2564 
        วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม
พิธีเชิดชูเกียรติ และมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้วยระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี 
    

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
           วันพุธที่  1 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  
ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
       

ประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
       วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหิกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ   ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)                         
ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ประชุมชี้แจงการได้มาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา 
       วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานบุคคล เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงการได้มาซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาสังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ด้ วยระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 



ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ งบอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
         วันพุธที่  15 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้างานพัสดุ 
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมประชุมการชี้แจง
การบริหารงบประมาณ งบอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2  โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

 

บุคลากรคนเก่ง 
       โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน       
ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นผู้ส่งผลงานเข้ารับการสรรหาและเชิดชู      
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
ประจ าปี 2564 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์           
ทั้งรายวิชาสามัญ และวิชากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม     
พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา  

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
     โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจณิสตา จินันทุยา  
นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งสามารถ
ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ได้ส าเร็จ      
โดยจะท าการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565      
ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
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ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
      โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้   
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน   
พ.ศ. 2564 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ น้ าฟ้ารีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา   
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
อินดอร์และมาร์เซียลอาร์ตเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2565      
ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี 

นางสาวปพิชญา  โอบูเนเกะ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวตรีเนตร  จิรปิติสัจจะ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวสิริกร  องอาจณรงค์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวพิมพกานต์  ภักดีงาม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวจิรัชญา  ต๊อดแก้ว 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


