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ฉบับที่ 86 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
       วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม  
ชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงได้รับเกียรติจาก 
ดร. ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ      
พานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ เวทีกิจกรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 (ATK)  
      วันพุธที่ 1,8,15 และ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งานพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ  ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ท าการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 (ATK)      
แก่บุคลากรทุกท่าน เพื่อรองรับการประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมในการเปิดเรียน ณ อาคารพยาบาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยผล
การตรวจบุคลากรทั้ง 70 คน ไม่พบเชื้อ 

อธิการบดีตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
            วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร .บุญสันต์ ศรีขันธ์ ผู้อ านวยการ      
กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วม
วางแผนปรับปรุงสนามกีฬาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย 
          วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมตะกร้อ   
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2564 โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล 
Video Conference (Application Zoom Cloud Meeting) 

ตรวจลูกน้้ายุงลาย 
        วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
ชลบุรี ได้เข้าตรวจพื้นที่ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และให้ค าแนะน าในการ
ป้องกันลูกน้ ายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



วันกีฬาแห่งชาติ ประจ้าปี 2564 
         ระหว่างวันที่ 14 -16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะบุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2564 โดยได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชลบุร ี

 ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

เต้นแอโรบิค วันกีฬาแห่งชาติ 
       วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 
2564 โดยร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
 

วันคริสมาสต์ 
        วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการวันคริสต์มาส ประจ าปี 2564 ผ่านระบบการประชุม
ทาง ไกล  (Video Conference) โดยมี กิ จกรรม  การแข่ งขั นตอบค าถาม             
วันคริสต์มาส การประกวดเต้นประกอบเพลงสากล การประกวดการแต่งกาย
Santa&Santy การประกวดประดิษฐ์บัตรอวยพร 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ้าปี 2565 
      โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภพ มีหนองใหญ่        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชนิดกีฬากรีฑา ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 
ประจ าปี 2565 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565  

สวัสดีปีใหม่ 2565 
         วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกคน 
ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
โรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬายกน้ าหนัก ในการแข่งขัน EGAT 
ยกน้ าหนักเยาวชนชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ผลการแข่งขัน  
3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 

รางวัลถ้วยคะแนนรวม 
                    - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชนทีมหญิง 
                    - ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เยาวชนทีมชาย 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬายูโด การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน 
เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 และการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  

ผลการแข่งขัน 
 27 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง  

รางวัลถ้วยคะแนนรวม  
                       - ถ้วยคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปีชาย  
                       - ถ้วยคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปีหญิง 
                       - ถ้วยคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปีหญิง  
                       - ถ้วยคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปีชาย  
                       - ถ้วยคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปีหญิง 
                       - ถ้วยคะแนนรวมประชาชนชายอายมุากกวา่ 18 ปีขึ้นไป 

 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง เด็กหญิงอรวรรณ บุตนิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2  
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง นางสาวพชรดา บุญน า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  
                     - ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย ดร.ทวีศักดิ์ ปันค ามูล 
                      - ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน์ 

   

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้  ในการแข่งขันฮอกกี้    
รายการพีทีที ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่าง
วันที่ 14 -19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้วังม่วง จังหวัดสระบุรี  

ผลการแข่งขัน  
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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