
จดหมายข่าว 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี 
Chon buri Sports School 

ฉบับที่ 88 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

รับมอบเสื้อสูทเบลเซอร์ 
       วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี ดร.ธนกร หินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้า    
รับมอบเสื้อสูทเบลเซอร์ ผู้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาจังหวัด 

พิธีสถาปนา 43 ปี พลศึกษากรุงเทพ 
       วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพลบดี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีสถาปนา 43 ปี พลศึกษากรุงเทพ 

พิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
       วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้า
แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี     
ร่วมพิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิ งชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน            
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2565 

การสอบ O-NET ประจ าปี พ.ศ. 2564 
        วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
        และระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบ โรงเรียนสาธิต 
"พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
            ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรีได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 ซ่ึงได้
ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และสอบวัดความรู้พื้นฐานทาง     
การเรียนและตรวจสุขภาพ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับ
ความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน ท าให้มีจ านวนผู้สมัคร และเข้า รับ          
การทดสอบเป็นจ านวนมาก ทั้ งนี้ทางโรงเรียนได้ด าเนินการตามมาตรการ          
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด 



เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี 
        ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ค่ายนงนุช สวนนงนุชพัทยา 
จังหวัดชลบุรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัด
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ประจ าปีการ ศึกษา 2564 โดยได้รับ เกียรติจาก ดร .อุ ไรวรรณ หว่องสกุล              
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ให้เกียรติเป็นประธานและผู้อ านวยการค่าย 

วันวาเลนไทน์ 
        วั นจั นทร์ ที่  1 4  กุ มภ าพัน ธ์  พ .ศ .  2565  กลุ่ มส าระกา ร เรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการวันวาเลนไทน์ ประจ าปีการศึกษา 2564       
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีกิจกรรมการประกวด
ประดิษฐ์บัตรอวยพร การประกวดร้องเพลงสากล และการแข่งขันตอบปัญหา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
      ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทาง
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

จิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ 
        ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน  
กรุงเทพมหานคร  ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนักเรียน น านักเรียน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมี     
จิตสาธารณะ โดยนักเรียนได้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมในงานวิ่ ง 
Volunteer Amazing Thailand Marathon Bangkok 2021 
 



ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
            ระหว่างวันที่ 24 -28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม  นักเรียนชนิดกีฬาเซปักตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา       
เซปักตะกร้อ "ฮอนด้ายูเนี่ยนคัพ" ประจ าปี 2564  
ผลการแข่งขัน 

    1 เหรียญทอง    3 เหรียญเงิน   1 เหรียญทองแดง 
 

- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง (เหรียญทอง) 
- รุ่นอายุไม่เกิน14 ปีหญิง (เหรียญเงิน) 
- รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง (เหรียญเงิน) 
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง (เหรียญเงิน) 
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง (เหรียญทองแดง) 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
       โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนชนิดกีฬา        
ยกน้ าหนักที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเตรียมทีมชาติไทย ระหว่าง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกยกน้ าหนัก ปตท. 
ภายในกองพันพัฒนาที่ 3 อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

นางสาวนฤมล  วงษ์มหาจักร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวธนพร  แซ่เตีย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวเขมิกา  ก าเนิดศรี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายอัมรินทร์  จ าปาทอง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
       ระหว่างวันที่  7 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา  นักเรียนชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ เข้าร่วม   
กา รแ ข่ ง ขั นตะ กร้ อ ชิ ง ช นะ เ ลิ ศแ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย  ชิ ง ถ้ ว ยพร ะ รา ชทา น                
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2565 

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