


                           

 

        

 

       วารสารฉบับน้ีเป็นฉบับแรกหลังจากท่ีผมได้มารับต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  และได้ร่วมงานกับบุคลากรและนักเรียน         

ของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกซ้อมกีฬา           

จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ท่ีให้ความไว้วางใจ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรีทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

นักเรียนท้ังด้านกีฬาและวิชาการ จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    

ท่ีก าหนดไว้ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ท่ีให้ความไว้วางใจ        

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

       กิจกรรมตามท่ีน า เสนอในวารสารฉบับน้ี  เป็นกระบวนการใน           

การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วิชาการและกีฬา

ให้กับนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถใช้ชีวิตในสังคม

ได้อย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬาท่ีสูงขึ้น ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

กีฬาในรายการต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานและองค์กรจัดขึ้นมากมาย กระผมในฐานะ

ท่ีเป็นผู้น าสถาบันการศึกษาแห่งนี้ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาโรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
(ดร.ธนกร  มีหินกอง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
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สำรบัญ 

คณะผู้จัดท ำ 
ท่ีปรึกษำ 
ดร.ธนกร  มหิีนกอง             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
นำงวลิัดดำ   ชยธนมงคล     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
นำยกูลเดชำ  หมื่นหำวงค ์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ 
ดร.อุไรวรรณ   หว่องสกุล    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
นำงสำวธันยกำนต์   คงศรี   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
คณะผู้จัดท ำ 
       นำงสำวชนดิำภำ  ศิริประเสริฐ 
       นำยอดิสรำญ์ิ   จ้อยศรีเกตุ 
       นำงสำวจริำวรรณ  อ่อนตะค ุ
      นำยประเสริฐ   อำญำเมอืง 

 สำรจำกผู้อ ำนวยกำร 



ประวัติส่วนตัว 

ดร.ธนกร  มีหินกอง 
ภูมลิ ำเนำเดิม   :  จังหวัดสุรนิทร์ 
วันเดือนปีเกิด   : วันที่ 4  พฤศจิกำยน  2505  
ที่อยู่ปัจจุบัน     : บ้ำนเลขที่ 81/2 หมูท่ี่ 2  
                      ต ำบลดอนก ำยำน    
                      อ ำเภอเมือง           
                      จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประวัตกิำรศึกษำ 

พ.ศ. 2526 : ประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค  
                 สำขำเทคนิควิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 
                 วิทยำลัยเทคนิคล ำปำง 
พ.ศ. 2536 : เศรษฐศำสตรบัณฑติ สำขำเศรษฐศำสตร์ 
                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
พ.ศ. 2536 : ศกึษำศำสตรบัณฑติ สำขำโสตทัศนศกึษำ 
                 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
พ.ศ. 2546 : ครุศำสตรอุตสำหกรรมมหำบัณฑติ  
                 สำขำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
พ.ศ. 2556 : ศกึษำศำสตรมหำบัณฑติ  
                 สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
                 มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 
พ.ศ. 2556 : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
                 มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

ประวัติกำรรับรำชกำร 

ปี 2528   : เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศกึษำ  
               วิทยำลัยพลศกึษำจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปี 2537   :   อำจำรย์ โรงเรยีนกีฬำสุพรรณบุร ี
ปี 2556   :  ผูอ้ ำนวยกำรกองส่งเสริมและพัฒนำ 
                โรงเรียนกีฬำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
                สถำบันกำรพลศกึษำ 
ปี 2559   :  ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรจัดตัง้ 
                โรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก 
ปี 2562   :  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 

แนะน ำผูอ้ ำนวยกำร 

รำงวัลเกยีรตยิศ 

ปี 2551   :  รำงวัลหนึ่งแสนครูดี  
                จำกคุรุสภำ 
ปี 2555   :  รำงวัลบุคลำกรดีเด่น 
                 จำกสถำบันกำรพลศึกษำ 

วำรสำรฟ้ำขำว 
CHON BURI SPORTS SCHOOL 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 
โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบรุี 

วำรสำรฟ้ำขำว 
CHON BURI SPORTS SCHOOL 



พิธีถวำยพระพรชัยมงคล พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

         วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร       
มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุ รี  ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง       
กล่าวถวายอาศิรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวาย   
พระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี              
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน     
โ อก าสมห ามงคล เฉลิ มพร ะ ชนมพร รษ า  68  พร รษ า               
ณ เวทีกิจกรรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

3 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

     วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร  มีหินกอง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน พุ่มทอง  กล่าวถวายอาศิรวาท
สดุดี เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล        
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง ณ เวทีกิจกรรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

วำรสำรฟ้ำขำว 
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            วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี     
น าคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม       
น้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร ณ เวทีกิจกรรมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

4 

พิธีน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

           
          วันอังคำรท่ี 13 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
มอบหมำยให้ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  เข้ำร่วมพิธี
ท ำบุญตักบำตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ และ พิธีวำงพวงมำลำและถวำยบังคม ณ อำคำรอเนกประสงค์
โรงเรียนชลกันยำนุกูล 

วำรสำรฟ้ำขำว 
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        วันศุกร์ที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำ
จังหวัดชลบุรี มอบหมำยให้ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียน
กีฬำจังหวัดชลบุรี  เข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว หน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี 

5 วำรสำรฟ้ำขำว 
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วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
ครบรอบ 21 ปี 

        วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ได้จัดงานวันคล้าย  
วันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครบรอบ 21 ปี โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์     
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร            
ผู้ทรงคุณค่า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.มานะ ภู่หล า  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  
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บุคลำกรผู้ทรงคุณค่ำ 

รำงวัลแห่งคุณค่ำ 
   1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2562  
จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
   2. รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  กีฬายูโดโครงการส่งเสริม
และพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปี 2563 
   3. รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬายูโดยุวชน – เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 24 ประจ าปี 2563 

ดร.ทวีศักดิ์   ปันค ำมูล 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ   

ต ำแหน่งหัวหน้ำผู้ฝึกสอนกีฬำยูโด 

นำงสำวธนำภรณ์  ทองค ำ 
ครูผู้ฝึกสอนกีฬำฮอกกี้ 

รำงวัลแห่งคุณค่ำ 
         รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา 
ประจ าปี 2563 

แวดวงคนเก่ง 

  นางสาวณัฐธาวรนิทร์  วันดี 
    รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 
       ประจ าปี 2563 
    จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เด็กหญิงปภานัน  ลักษณบัณฑิตย ์

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม   
การแข่งขันกีฬายูโดโครงการส่งเสรมิ 
และพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 

ประจ าปี 2563 

 

นางสาวจิรัชญา  ต๊อดแก้ว 
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม   

กีฬาฮอกกี้  การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรยีนส่วนกลาง กรมพลศึกษา 

 ประจ าปี 2563 

 
  นางสาวพชรดา  บุญน า                                                    นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งเรือง 

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม   
การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน – เยาวชน 

ชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั้งท่ี 24 ประจ าปี 2563 

 

เด็กหญิงรัฐวลิน  อนิทบ ารุง 
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม   

กีฬาฟุตบอล  การแข่งขันมหกรรมกีฬา 
“กีฬาขอนแก่นคัพ” คร้ังท่ี 1 ปี 2563 

วำรสำรฟ้ำขำว 
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กีฬำชลใส่ใจ ห่ำงไกลโควดิ 

          โ ร ง เ รี ย น กี ฬ า จั ง ห วั ด ช ล บุ รี           
ได้เตรียมการด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอน และด้าน
การฝึกซ้อม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติก าหนด เ พ่ือสร้างความมั่นใจ     
แล ะ ค ว าม ปล อ ด ภั ย ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น         
และผู้ปกครอง 

ต้อนรับนักเรยีนกลับโรงเรยีน 
“Back To School” 

            ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 
พ . ศ . 2 5 6 3  ด ร . ธ น ก ร  มี หิ น ก อ ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
พร้อมด้วยคณะบุคลากรของโรงเรียน      
ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน        
ที่เดินทางกลับเข้าโรงเรียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2563 ทั้ งนี้ทางโรงเรียน         
ได้ด าเนินการตามมาตรการการป้องกัน   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างเคร่งครัด 

วำรสำรฟ้ำขำว 
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กิจกรรมฝ่ำยบริหำร 

      โ รง เรี ยนกีฬำจั งหวั ดชลบุ รี   ได้ จั ดกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำคเรียนที่  1 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยได้รับเกียรติจำก นำยวิชิต   
ชิตวิเศษ ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  
เป็นประธำนกำรประชุม ณ ห้องประชุมสำมมุขเกมส์ 2  
โรงเรยีนกีฬำจังหวัดชลบุร ี

     วันอังคำรที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร  มีหินกอง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  น ำคณะผู้บริหำร 
ข้ ำรำชกำรครู  และบุคลำกรโรง เรียนกีฬำจั งหวัดชลบุ รี            
เ ข้ ำ ร่ ว ม ง ำนพิ ธี เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ  และมุ ทิ ต ำจิ ตข้ ำ ร ำชกำร             
และลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2563 มหำลัยวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ณ สวนนงนุช 
พัทยำ จังหวัดชลบุรี    

     วันอังคำรที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร      
มีหินกอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี     
น ำคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรโรงเรียน
กีฬำจั งหวัดชลบุ รี  เ ข้ ำร่ วมประ ชุมรำยงำนผล           
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ          
ณ สวนนงนุช พัทยำ จังหวัดชลบุรี    
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           ระหว่ำงวันที่ 23 – 25 กันยำยน พ.ศ. 2563       
งำนแผนและงบประมำณ ฝ่ำยบรหิำร โรงเรียนกีฬำ
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  ไ ด้ จั ด ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ท บ ท ว น             
แผนงบประมำณและยุทธศำสตร์  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำมมุขเกมส ์
โรงเรยีนกีฬำจังหวัดชลบุรี 

          วันศุกร์ที่  30 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร        
มีหินกอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกฬีำจังหวัดชลบุร ีเข้ำร่วม
ประชุมรำชกำรผู้บริหำรมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำต ิ
ครั้งที่  6/2563 (อย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ ) โดย      
ดร.ปริวัฒน์   วรรณกลำง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย      
กำรกีฬำแห่งชำติ เป็นประธำนในกำรประชุม และได้มอบ
ธงประจ ำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ และธงประจ ำ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี ณ หอประชุมวรรณกลำง 
มหำวทิยำลัยกำรกฬีำแห่งชำติ วทิยำเขตสุโขทัย 
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         ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 กันยำยน พ.ศ. 2563 งำนบุคคล  
ฝ่ำยบริหำร โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี ประจ ำปี 2563 
โดยน ำคณะบุคลำกรศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
ณ โครงกำรจัดตั้งโรงเรียนกีฬำจังหวัดนครนำยก และสัมมนำ
เพื่อร่วมกันวำงแผนพัฒนำโรงเรียน ณ บ้ำนบำหลีรีสอร์ท 
จังหวัดนครนำยก 



กิจกรรมฝ่ำยวิชำกำร 

          ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
โดยคณะกรรมการประเมิน จากมหาวิทยาลัย    
การกีฬาแห่งชาติ โดยโรงเรียนมีผลการประเมิน    

ในภาพรวมในระดับคุณภาพ ดเีลิศ 
 

วันภำษำไทยแห่งชำติ 
              ระหว่ำงวันที่ 29 กรกฎำคม – 7 สิงหำคม  พ.ศ. 2563 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้จัด
โครงกำรวันภำษำไทยแห่งชำติ โดยมีกิจกรรมกำรเล่ำประวัติควำมเป็นมำของวันภำษำไทยแห่งชำติ 
กิจกรรมกำรประกวดคัดลำยมือ กิจกรรมกำรแต่งค ำขวัญ ในหัวข้อ “ภำษำไทยต้ำนภัยโควิด”             
และกิจกรรมกำรแต่งกลอนสุภำพ ในหัวข้อ “ภำษำไทยน้อมดวงใจถวำยพระพร” เพื่อเป็นกำรเสริมทักษะ
ทำงภำษำให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรู้จักระมัดระวังตน        
จำกโรคโควิด โดยใช้กิจกรรมทำงภำษำเป็นสื่อเสริมสร้ำงดังกล่ำว 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดค าอธิบายรายวิชา 

 
            คณะครูผู้สอนวิชาสามัญทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน กีฬา                
สังกัดมหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ โรงแรมเจปาร์ค อ าเภอเมืองชลบุรี และโรงแรมแซนโมราด้า 
พัทยา จังหวัดชลบุรี 

  

     วันศุกร์ที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงกำร
สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีนิทรรศกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมกำรประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง กำรประกวดวำดภำพในหัวข้อ “จุดประกำยควำมคิด พัฒนำ
ชีวิตด้วยวิทยำศำสตร์  เสริมสร้ำงชำติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม ” กำรประกวดค ำขวัญ               
วันวิทยำศำสตร์ กำรแสดงของนักเรียน และกำรตอบปัญหำชิงรำงวัล  ณ ห้องประชุมอำคำรโรงอำหำร      
ช้ัน 2 โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
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       วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 งานนันทนาการและกิจการ
พิเศษ  ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการวันลอยกระทงสืบสาน
วัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2563    
โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง การประกวดนาย - นางนพมาศ 
การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน  โดยได้รับเกียรติจากนางวิลัดดา       
ชยธนมงคล  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน     
ในพิธี ณ โรงเรยีนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

13 

กิจกรรมฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

พิธีไหว้คร ูประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

วันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ดร.ธนกร  
มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2 5 6 3  โ ดย มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร แสด ง ข อ ง นั ก เ รี ย น          
การประกวดพานไหว้ครู การมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร
ดีเด่น การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนท่ีมีผลการเรียน
ดีเด่น และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีมี       
ผลการเรียนดีกีฬาเด่น ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุร ี
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อบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียน 

          วันอังคำรที่  18 สิงหำคม พ.ศ. 2563       
งำนพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ ได้จัดโครงกำร  
ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับสุขอนำมัยในชีวิตประจ ำวัน        
และสุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร โดยได้รับ
ควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลหนองไม้แดง  ณ ห้องประชุมอำคำร
โรงอำหำรช้ัน 2 โรงเรยีนกีฬำจังหวัดชลบุรี 
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              ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 ตุลำคม พ.ศ. 2563 งำนนันทนำกำรและกิจกำรนักเรียน ได้จัด
กิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความมีจิตสาธารณะ โดยนักเรียน   
ได้ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในงานท าบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา และงานท าบุญทอดกฐิน 
ณ วัดอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี  
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วิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่ 

      ระหว่ำงวัน ท่ี 13 -14 สิงหำคม พ.ศ. 2563       
งำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ  ได้จัด
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอนวิชำกีฬำ ในเรื่อง
กำรใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทำงกำรพัฒนำนักกีฬำ 
โดยได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย ภำค 1  ณ โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุร ี
และเดินทำงศึกษำดูงำนด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ     
ณ สถำบันวิทยำศำสตร์  กำรกีฬำฯ สนำมกีฬำเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น ำ ง เ จ้ ำ สิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ 60 พรรษำ จังหวัดปทุมธำนี 

             ระหว่ำงวันท่ี 3 – 4 สิงหำคม พ.ศ. 2563         

งำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ ได้จัด
โครงกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยนักเรียน ประจ ำ
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีกำรทดสอบ
สมรรถภำพท้ังสิ้น จ ำนวน 8 ฐำน ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี  

  งำนวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ 
ได้จัดโครงกำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำเคลื่อนท่ี 
ประจ ำปี 2563 โดยได้จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ด้ำนกีฬำและทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ให้แกน่ักเรียนโรงเรียนบ้ำนบำงแสม ในวันท่ี 7 
สิงหำคม พ.ศ. 2563 และโรงเรียนวัดศรีพโลทัย 
ในวันท่ี 11 สงิหำคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรมฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ 

วำรสำรฟ้ำขำว 
CHON BURI SPORTS SCHOOL 

อบรมการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาพัฒนานักกีฬา 



การแข่งขันกีฬากรีฑา มหกรรมกีฬาขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 1  
ระหว่างวันท่ี 26-27 กันยายน 2563 
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

ผลการแข่งขัน 

  2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  6 เหรียญทองแดง 

กรีฑำ 
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เซปักตะกร้อ 
การแข่งขันเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี  

รายการ Thai PBS Youth Sepak Takraw Series 2020 
ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

ณ สโมสรตะกร้อราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
ผลการแข่งขัน 

 * ทีมหญิง ได้รับรางวัล          
 รองชนะเลศิอันดับ 1 (เหรยีญเงนิ) 

 * ทีมชาย ได้รับรางวัล           
รองชนะเลศิอันดับ 2 (เหรยีทองแดง) 

วำรสำรฟ้ำขำว 
CHON BURI SPORTS SCHOOL 

ผลสัมฤทธ์ิด้ำนกีฬำ 



การแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนประจ าปี 2563 
 ระหว่างวันที่ 19 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  60 พรรษา  จังหวัดปทุมธานี 

ผลการแข่งขัน 
  1 เหรียญเงิน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 
  1 เหรียญเงิน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 
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กำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ อบจ.ชลบุรีคัพ ครั้งที่ 2 
 ระหว่ำงวันที่ 9 – 13 กันยำยน พ.ศ. 2563  

ณ โรงยิมอเนกประสงค ์โรงเรยีนกีฬำจังหวัดชลบุรี 

ผลการแข่งขัน 

3 เหรยีญทอง 1 เหรยีญเงนิ 3 เหรยีญทองแดง 
รางวัลชนะเลศิ (เหรียญทอง) 
   - ทีมโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี A รุ่นอำยุ 14 ปีชำย  
   - ทีมโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี A รุ่นอำยุ 16 ปีชำย 
   - ทีมโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี A รุ่นอำยุ 16 ปีหญงิ 
รางวัลรองชนะเลศิอันดบั 1 (เหรียญเงนิ) 
   - ทีมโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี B รุ่นอำยุ 16 ปีหญงิ 
รางวัลรองชนะเลศิอันดบั 2 (เหรียญทองแดง) 
   - ทีมโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี B รุ่นอำยุ 14 ปีชำย 
   - ทีมโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี B รุ่นอำยุ 16 ปีชำย 
   - ทีมโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี B รุ่นอำยุ 14 ปีหญิง 

วำรสำรฟ้ำขำว 
CHON BURI SPORTS SCHOOL 



ยกน้ ำหนัก 

กำรแข่งขัน EGATยกน้ ำหนักเยำวชนชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2563 
ชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
ระหว่ำงวันที่ 15-20 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563  

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สนำมกีฬำจังหวัดนครสวรรค์ 
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รางวัลถ้วยคะแนนรวม 
 - รางวัลคะแนนรวมทมีชายและหญงิ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดบั 2 
- รางวัลคะแนนรวมทมีหญิง       
ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดบั 3 
 - รางวัลคะแนนรวมทมีชาย       
ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดบั 5 

ยูโด 

 

 
 
 
 

ผลกำรแข่งขัน    18 เหรียญทอง  5 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลถ้วยคะแนนรวม 
- ถ้วยคะแนนรวมรุน่ยุวชนและเยาวชนชายหญิง 

- ถ้วยคะแนนรวมรุน่อายุไม่เกิน 14 ปีชาย 
- ถ้วยคะแนนรวมรุน่อายุไม่เกิน 14 ปีหญิง  
- ถ้วยคะแนนรวมรุน่อายุไม่เกิน 16 ปีหญิง  
- ถ้วยคะแนนรวมรุน่อายุไม่เกิน 18 ปีชาย  
- ถ้วยคะแนนรวมรุน่อายุไม่เกิน 18 ปีหญิง  

การแข่งขันยูโดยุวชน - เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั้งท่ี 24 ประจ าปี 2563 

 ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
      ณ สนาม 4,000 ท่ีนั่ง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม  

จังหวัดนครปฐม 

วำรสำรฟ้ำขำว 
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ผลการแข่งขัน    3 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน   5 เหรียญทองแดง 



กำรแข่งขันกีฬำยูโดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำจังหวัดสมุทรสำคร  
ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 กันยำยน พ.ศ. 2563 

ณ อำคำรโรงฝึกกีฬำอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  วิทยำเขตสมุทรสำคร 
 

ผลกำรแข่งขัน 

33 เหรียญทอง  8 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง 

รางวัลถ้วยคะแนนรวม 
 * ถ้วยคะแนนรวมทุกรุ่นอายุ  
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รางวัลถ้วยคะแนนรวม 
 * รุ่นอายุ 12 ปีชาย 

 * รุ่นอายุ 14 ปชีาย และ 14 ปีหญิง 
 * รุ่นอายุ 16 ปชีาย และ 16 ปีหญิง 
 * รุ่นอายุ 18 ปชีาย และ 18 ปีหญิง                                       

วำรสำรฟ้ำขำว 
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กำรแข่งขันกีฬำยูโด กีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนกลำง กรมพลศึกษำ ปี 2563 
ระหว่ำงวันที่  24 – 26 สิงหำคม พ.ศ. 2563 

ณ สนำมฝึกซ้อม - แข่งขัน สมำคมกีฬำยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์   
 กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 

ผลกำรแข่งขัน 
21 เหรียญทอง  8 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง 



ฟุตบอล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรแข่งขัน 
1 เหรียญทอง รุ่นอำยุไม่เกิน 14 ปีหญิง 
 1 เหรียญเงิน รุ่นอำยุไม่เกิน 16 ปหีญิง 
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ฮอกกี ้

การแข่งขันฮอกกี้กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจ าปี 2563  
ระหว่างวันท่ี 8 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  60 พรรษา 
จังหวัดปทุมธานี  

ผลการแข่งขัน  
     1 เหรียญทอง   รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปหีญิง 
     1 เหรียญทองแดง  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง  

การแข่งขันมหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแก่นคัพ” คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2563  
ระหว่างวันท่ี 10 – 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  

วำรสำรฟ้ำขำว 
CHON BURI SPORTS SCHOOL 



วิสัยทัศน์ 
      เป็นสถำนศึกษำแห่งภำคตะวันออกทีส่่งเสริมผู้เรียน           
สู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ 
ปรัชญำ 
      สร้ำงสรรคก์ีฬำ พัฒนำคน พัฒนำชำติ 
พันธกิจ 
       1. จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน 
      2. จัดกำรเรียนกำรสอนกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
      3. บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำแบบมสี่วนร่วม 
      4. อนุรักษ์และสืบสำนศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นบ้ำน
และกีฬำไทย 
      5. ผลิตและพัฒนำนักกฬีำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
เอกลักษณ ์
       สถำนศึกษำที่สง่เสริมนักกีฬำสู่กำรแข่งขันระดับชำติและ
นำนำชำติ 
อัตลักษณ ์
        เก่งกีฬำ รักษำวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 




