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ฉบับที่ 90 ประจ าเดือนเมษายน 2565 

วันวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

           โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์       
พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดท าป้ายเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐา      
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส  
ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าแนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

     ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา 

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง 
             วันอังคารที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2     
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี     
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบประชุมทางไกล Video Conference 
        

ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชลบุรี 
    วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ 2565  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชลบุรี คร้ังที่ 1/ 2565 

ประชุมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
    วันอังคารที่  26 เมษายน พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมคณบดี 2 ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี และนางสาวอุไรวรรณ หว่องสกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ได้เข้าร่วมประชุมการจัดท าแผนพัมฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 
- 2570 ด้านการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 



ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย      
          ระหว่างวันที่ 28 -30  เมษายน พ.ศ. 256 ณ ห้องประชุม บริษัท มาราธอน 
(ประเทศไทย) จ ากัด ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
พร้อมด้วย นายกูลเดชา  หมื่นหาวงค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา        
และนายวีระชัย แสงสว่าง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาการกีฬา เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย         
ครั้งที่ 1/2565 

ตรวจลูกน  ายุงลาย 
        วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน  พ.ศ. 2565  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองไม้แดง ได้เข้าตรวจพื้นที่ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้ ค าแนะน า     
และมอบอุปกรณ์ในการป้องกันลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง
ได้รับคัดเลือกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน AFF U-15 Girls Chompoinshi  2022  ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2565 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รสีอร์ท 
จังหวัดชลบุร ี ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 

    โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง   
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง  
ระหว่างวันที่  2 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร     
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (AFF U18 Women’s Championship 2022) ระหว่างวันที่ 
16-30 กรกฎาคม 2565 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

นางสาวธัญชนก  ชื่นอารมณ์ 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวกันติศา  อินช านาญ 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวอัยมี่  คะหะปะนะ 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวณัฐธิชา   สาระกาล  
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวธัญชนก  จั่นศร ี
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เด็กหญิงอัญชิษฐา  หอมตะโก 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เด็กหญิงเบญญาภา  สิงใส 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เด็กหญิงพรชิตา  สิทธิสาร 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เรณู 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เด็กหญิงรสิตา  เถาว์เบา 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เด็กหญิงจุไลพร  ใจมูลวงศ ์
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 



 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 
 

               สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 "ปทุมธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-24         
เมษายน 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี 
      - กีฬากรีฑา                       ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ        
      - กีฬาเซปักตะกร้อชาย          ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 
      - กีฬาตะกร้อชายหาดชาย       ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 
    - กีฬาตะกร้อลอดห่วงชาย       ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 
      - กีฬายกน้ าหนัก                  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 
            - กีฬายูโด                         ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 
           - กีฬาฟุตบอลหญิง               ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 
      - กีฬาฮอกก้ีหญิง                 ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ 
 
 

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


