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  โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุร ี

Chonburi Sports School 
ฉบับที่ 64 ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2562 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลอยกระทง ประจ ำป ี2562 
        วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานนันทนาการและกิจการพิเศษ       
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการวันลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง                   
การประกวดนาย - นางนพมาศ การแสดงของนักเรียนต่าง ๆ บนเวที โดยได้รับเกียรติ
จาก ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี           
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ได้น ากระทงไปลอย ณ สระน้ ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

ประชุมรำชกำรผู้บริหำรมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
       วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ        
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 อาคารส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัย    
การกีฬาแห่งชาติ 

วันพระบิดำแห่งฝนหลวง ประจ ำปี 2562 
       วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี 
2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี 

แสดงควำมยินดีกบัผอ.ชูชำติ  รักวงศ์ 
      วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายชูชาติ รักวงศ์ ในโอกาสย้ายมา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬำชล 
         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง SINGA CUP 2019 รุ่นอายุไม่เกิน14 ปี 
ระหว่างวันที ่2 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ์
     - เด็กหญิงรัฐวลิน อินทบ ารุง ได้รับรางวัล ผู้ท าประตูรวมสูงสุด (Golden Shoe) 
     - เด็กหญิงพิชญธิดา มะโนวัง ได้รับรางวัล นักเตะอายุน้อย 
 

พิธีวำงพวงมำลำและถวำยรำชสดุด ีเน่ืองในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจำ้ 
       วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า         
เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว       
รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

Friendship on the beach 2019 
       วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้น านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เข้าร่วมโครงการ Friendship on the beach เพื่อให้นักเรียนได้สนทนาแลกเปลี่ยน
ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ณ หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุร ี

ออกน  ำเหงื่อ ออกน  ำใจ 
     วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการ พิเศษ          
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้น านักเรียนร่วมกิจกรรมออกน้ าเหงื่อ ออกน้ าใจ โดยนักเรียน
ได้ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในงานลอยกระทง ประจ าปี 2562  ณ วัดอู่ตะเภา 
จังหวัดชลบุร ี



 

กำรแขง่ขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั งที่ 36 “ตรำดเกมส์”    
(รอบคัดตัวแทนภำค 1) 

ระหว่ำงวันที่ 4 – 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  ณ จังหวัดตรำด 
 

สรุปผลแขง่ขัน และประมวลภำพ 
       - กีฬากรีฑา  ได้เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับประเทศ  
       - กีฬาเซปักตะกรอ้   ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทีมชาย และทีมหญิง 
       - กีฬาฟุตบอลหญิง  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ  
       - กีฬาบาสเกตบอล  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทีมชาย  
       - กีฬาฮอกกี้  ได้เป็นตัวแทนแข่งขนัระดับประเทศ ทีมหญิง 
       - กีฬายกน้ าหนัก  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทั้งสิ้น 24 คน  
       - กีฬายโูด  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ  
 

กำรแขง่ขันกีฬำนักเรยีน นักศึกษำแห่งชำต ิครั งที่ 41 
 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันที่ 2)  

ระหว่ำงวันที่ 20 – 27  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  ณ จังหวดัฉะเชิงเทรำ 
 

สรุปผลแขง่ขัน และประมวลภำพ 
   - กีฬากรีฑา  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทั้งสิ้น 32 คน 
   - กีฬาเซปักตะกร้อ   ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทีมชาย และทีมหญิง 
   - กีฬาฟุตบอลหญิง  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ  
   - กีฬาบาสเกตบอล  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทีมชาย  
   - กีฬาฮอกกี ้ ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทีมหญิง 
   - กีฬายกน้ าหนัก  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทั้งสิ้น 14 รุ่น จ านวน 16 คน 
   - กีฬายูโด  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ  ทั้งสิ้น 18 รุ่น จ านวน 20 คน   
 

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

20000 
โทรศัพท์ 038-054293                  

www.cbss.ac.th 
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

 

http://www.cbss.ac.th/

