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ฉบับที่ 87 ประจ าเดือนมกราคม 2565 

กิจกรรมถวายสังฆทาน  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565  
       วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ หอพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี  บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้พร้อมใจจัดกิจกรรม        
ถวายสังฆทาน (กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565        
เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกยึดมั่นคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรที่มี
บุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2565 
      วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี นายธีรภพ มีหนองใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิดกีฬากรีฑา     
เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2565 โดยมีนายภัครธรณ ์     
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบรางวัล 

วันเด็กแห่งชาติ 2565 
        วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ เวทีกิจกรรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
งานนันทนาการและกิจการพิเศษ  ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัด โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2565 โดยมีกิจกรรมการเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ได้รับรางวัล    
เด็กและเยาวชนดีเด่น  กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกม การตอบค าถาม        
และการมอบของขวัญให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ซ่ึงได้รับเกียรติจากนางวิลัดดา     
ชยธนมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

จัดท าค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเตมิ สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
      ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี 
ผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทบุคคล (กีฬากรีฑา) ประเภททีม (กีฬาเซปักตะกร้อ        
กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาฮอกกี้ ) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตามโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 



ตรวจลูกน้ ายุงลาย 
        วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองไม้แดง ได้เข้าตรวจพื้นที่ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และให้ค าแนะน า
ในการป้องกันลูกน้ ายุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
       วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี  ดร.ธนกร มีหิกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี      
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 
        ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี นางวิลัดดา ชยธนมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
พร้อมด้วยนายอธิบดี ศรีเขียงพงษ์ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ และนางสาว 
สิรินญา อินทิม เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ เข้าร่วมโครงการอบรม       
เชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) 

นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 
        ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหาร
ชั้น 2  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (รถจักรยานยนต์) 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์งาม      
งามล้วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิดกีฬายูโด ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเก็บตัว
ฝึกซ้อมเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31     
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 9 พฤษภาคม   
พ.ศ. 2565 ณ สนามฝึกซ้อมและแข่งขัน สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ฯ       
การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 



ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกสรินทร์ ค าพล 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดกีฬาฮอกกี้ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ 
Women’s Asia Cup 2022 ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2565          
ณ เมืองมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน 

ผลการแข่งขัน  ได้อันดับที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
            ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงยิมฝึกซ้อมกีฬา          
ยกน้ าหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี นักเรียนชนิดกีฬายกน้ าหนัก ได้เข้าร่วม   
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 "มกรเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 
ผลการแข่งขัน : 
     ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ จ านวน 10 คน แบ่งเป็น   
ผู้หญิง 6 คน ผู้ชาย 4 คน 

 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
         ระหว่างวนัที่ 15 - 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัปราจีนบรีุ นักเรียนชนิดกีฬากรีฑา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ       
ครั้งที่ 47  "มกรเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 

 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
          ระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติครั้งที่ 47  "มกรเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 
ผลการแข่งขัน : 

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 
 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
          ระหว่างวันที่ 12 – 14  มกราคม พ.ศ.  2565 ณ ชลบุรีสเตเดียม จังหวัด
ชลบุรี นักเรียนชนิดกีฬายูโด  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้ งที่  47         
"มกรเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 
ผลการแข่งขัน : 

ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับประเทศ จ านวน 6 รุ่น   
 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
          ระหว่างวันที่ 14 – 17  มกราคม พ.ศ.  2565 ณ สนามกีฬาฮอกกี้
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก นักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้ ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47  "มกรเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1         
ชนิดกีฬาฮอกกี้ในร่ม ประเภททีม 
ผลการแข่งขัน : 

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  222 หมู่ 1  ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000         
 โทร 038-054293           www.cbss.ac.th             โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 


