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ฉบับที่ 89 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

ประชุมกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
            วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  งานบุคคล ฝ่ายบริหาร จัดด าเนินการประชุมกรรมการ
สถานศึกษาซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อด าเนินการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

        วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหาร ชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ     
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ให้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร มีหินกอง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รวมทั้ง      
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เด่น มีความประพฤติ ดี เด่น           
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น 

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง 
      วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี     
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ด้วยระบบประชุมทางไกล Video Conference 
        

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
     วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 3 ชลบุรี ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี       
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดา  
แห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 



พิธีเปิดการการแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 
      วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด ์
ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจั งหวัดชลบุรี  พร้อมด้วย             
นายกูลเดชา หมื่นหาวงค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา นายวีระชัย       
แสงสว่าง ผู้ช่ วยรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา และผู้ ฝึกสอนกีฬา         
เซปักตะกร้อ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 

     ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าแนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 
      ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จิตอาสาท าความดีดว้ยหัวใจ 
        ระหว่างวันที่  22 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอล์ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจั งหวัดชลบุรี  ได้มอบหมายให้นายวีระชัย แสงสว่าง ผู้ช่วย             
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา ได้น านักเรียนชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ         
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมีจิต
สาธารณะ โดยนักเรียนไดเ้ป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อหญิง
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 

รับเครื่องดื่มสมุนไพรสกัด "ซุปเปอร์ไฟต์" 
        วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ เวทีกิจกรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  พร้อม ด้วย         
คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี รับเครื่องดื่ม
สมุนไพรสกัด "ซุปเปอร์ไฟต์" จากบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

รับหน้ากากอนามัย และชุดตรวจโควิด (ATK) 
         วันพฤหัสบดีที่  3 มีนาคม พ.ศ 2565 ณ วัดศรีพโลทัย จังหวัดชลบุรี         
ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และนางสาวธันยกานต์ 
คงศรี  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้ เข้ ารับหน้ากากอนามัย             
และชุดตรวจโควิด (ATK) จากชมรมผู้ปกครองโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 
      วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี  งานสภานักเรียน ฝ่ ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน 



ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
       ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอล์ ศูนย์การค้า
แฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร  นักเรียนชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ  เข้าร่วม      
การแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 
ผลการแข่งขัน 
          2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 

 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
       ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจ าปี 2564 
ผลการแข่งขัน        
        ได้ล าดับที่ 4         

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
          ระหว่างวันที่ 7 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียน
โรงเรียนกีฬาจงัหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส”์ 
โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้                 

 เหรียญ 
กีฬา 

ทอง เงิน ทองแดง 

ยกน้ าหนัก 8 4 2 

เซปักตะกร้อ 1 - - 

ฟุตบอลหญิง - 1 - 

รวม 9 5 2 

รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเย่ียม 
- นายวีระชัย  แสงสว่าง              กีฬาเซปักตะกร้อทีมหญงิ 
- ว่าท่ีร้อยตรี อรัญญา บัวทองใส    กีฬายกน้ าหนักทีมหญิง 
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