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ฉบับที่ 85 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
        วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองลูกเสือโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี        
ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า         
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ เวทีกิจกรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 (Pfizer) 
        วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้น า
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 (Pfizer) เข็มที่ 2 พร้อมเปิด  
ภาคเรียนที่ 2 ด้วยความมั่นใจ ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 

อธิการบดีตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
            วันจันทร์ที่ 1 และวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร.ปริวัฒน์ 
วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.บุญสันต์       
ศรขีันธ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมวางแผนปรับปรุงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ประชุมการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน 
          วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน
การเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     
เข้าร่วมประชุมการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2564 ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ผ่ านระบบการประชุมทางไกล               
(Video Conference) ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส ์2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
        วันพฤหัสบดีที่  25 พฤศจิกายน พ .ศ.  2564 ดร .ธนกร มีหินกอง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบ     
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจณิสตา  จินันทุยา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิดกีฬาฟุตบอล  ได้รับคัดเลือกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม
ทีมชาติชุดใหญ่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ เอเชีย”2022 AFC  
Women's Asian Cup”  ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่   1 – 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564  ณ  พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รสีอร์ท  จังหวัดชลบุรี 
 
 

ประชุมชี้แจงการจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้ 
        วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน
การเงินและบัญชี หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งคลัง   
เป็นรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
(Video Conference) ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส ์2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฮอกกี้หญิง        
ในการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ พีทีที ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12    
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สนามกีฬา
ฮอกกี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุร ี
สรุปผลการแข่งขัน  
       รุ่นประชาชนหญิง ประเภทกลางแจ้ง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
(เหรียญทองแดง) 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
       โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีแก่กับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล
หญิง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีหญิง  
ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท 
จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขัน FIFA U20 Women’s 
World Cups 2022 รอบคัดเลือก  
 
 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
    โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดแีก่กับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง  
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีหญิง        
ประจ าเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 4 – 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ณ พัฒนากอล์ฟคลับ
แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิง    
ระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2565 
 
 

นางสาวธัญชนก  จั่นศรี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวณัฐธิชา   สาระกาล  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวปลื้มใจ  สนธิสวัสดิ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวอุมาพร  ศรหริัญ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวปวรษิา  หอมยามเย็น 
นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

นางสาวสุชาวดี  ชมแพง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาววนัสนันท์  อิ่มทิม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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เด็กหญิงพรธิตา  สิทธิสาร 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เด็กหญิงรสิตา  เถาว์เบา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

เด็กหญิงพมิพกานต ์ พรมศร ี
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่  3 

เด็กหญิงรัฐวลนิ  อินทบ ารุง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เด็กหญิงธัญชนก  ช่ืนอารมณ์ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

เด็กหญิงจุไลพร  ใจมูลวงศ ์
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่  3 

นางสาวจิรภญิญา  อินเต็ม 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

นางสาววิรัญญา  แกว่นกสิกรรม 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

นางสาวกันตศิา  อินช านาญ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  

นางสาวอัยมี่  คะหะปะนะ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวอนาพร  อามันพงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่  5 

นางสาวภญิญาดา  พัฒกอ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 


