
จดหมายขา่ว 
  โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุร ี

Chonburi Sports School 
ฉบับที่ 65 ประจ าเดอืนธันวาคม 2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี
         วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม          
วันพ่อแห่งชาติ ซ่ึงได้รับเกียรติจาก ดร. ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม        
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ซ่ึงมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวาย
ราชสดุด ี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

วันพ่อแห่งชาต ิ5 ธันวาคม 2562 
       วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร. ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้           
และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
     วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
     วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ น านักเรียนโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 



 

 

  

  

พิธีวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 86 ป ี
       วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 86 ปี ณ กรมพลศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

กอ.รมน.จ.ชลบุรี ให้ความรู ้
     วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหิกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ชลบุรี (กอ.รมน.จ.ชลบุรี) ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม         
การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรื่องภัยคุกคามจากยาเสพติด และ
เรื่องการมีความเข้าใจในการใช้วิจารณญาณการรับรู้ข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่าง ๆ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
      วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา   
ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจ า
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีการทดสอบทั้ งสิ้นจ านวน 8 ฐาน คือ                 
1.ชั่ งน้ าหนัก - วัดส่วนสูง 2. กระโดดไกล 3. วิ่ งเก็บของ 4. Sit-Up 5.Push-up               
6. แรงบีบมือ  7. ความอ่อนตัว และ 8. วิ่งตามระยะทาง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

พระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมรรค 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดชลบุร ี

         วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราช
ด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมรรค และชมนิทรรศการเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวน        
พยุหยาตราทางชลมรรค ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกุล 

เต้นแอโรบิค เนื่องในวันกีฬาแหง่ชาติ ประจ าป ี2562 
      วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

ประชุมสมัมนาเชิงปฏบิัติการจดัท าผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
ตามกลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

       ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ตามกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ณ โรงแรม         
ชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFztsNwDAIQ9GNKh4Gh%7E%3B0Xq0Iaqvwd%7E_aKYl4qUBwJQs8cOGNVUWLzgwkUi5UJoJ5ID6IT%7E%3BIhqyLtB2IisGqhf4YR2YoyUNjoFzIycp7I95fUm%7E%3BnSgGvBfkCxljL5A%7E-.bps.a.2391009221210802&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFztsNwDAIQ9GNKh4Gh%7E%3B0Xq0Iaqvwd%7E_aKYl4qUBwJQs8cOGNVUWLzgwkUi5UJoJ5ID6IT%7E%3BIhqyLtB2IisGqhf4YR2YoyUNjoFzIycp7I95fUm%7E%3BnSgGvBfkCxljL5A%7E-.bps.a.2391009221210802&type=1


 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

ออกน  าเหงื่อ ออกน  าใจ 
       วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ได้น านักเรียนร่วมกิจกรรมออกน้ าเหง่ือ ออกน้ าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด
ความมีจิตสาธารณะ โดยนักเรียนได้ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวิ่ง “บางแสน 21
ฮาล์ฟมาราธอน 2019" ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
 

ทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศ 
      วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา    
และวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี 

ออกน  าเหงื่อ ออกน  าใจ 
        วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งานนันทนาการและกิจการพิเศษ         
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้น านักเรียนร่วมกิจกรรมออกน้ าเหง่ือออกน้ าใจ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เกิดความมีจิตสาธารณะ โดยได้ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในงานมหกรรม
การประกวดพระบูชา พระเครื่องเหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางของคลัง               
ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

ส ารวจความต้องการเลือกแผนการเรยีนของโรงเรียนกีฬา 
     วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และคณะผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาทั้ง 13 โรง      
ได้มาพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อส ารวจ
ความต้องการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหารชั้น 2 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

แนะแนวนักกีฬา ปีการศึกษา 2563 
         เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 งานส่งเสริมกีฬาเพื่อการแข่งขัน ฝ่ายพัฒนาการกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวนักกีฬา ปีการศึกษา 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งเพื่อเพิ่มผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ และประชาสัมพันธ์ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี           
ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดหนองคาย 

วันคริสต์มาส 
    วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ 
ได้จัดโครงการวันคริสต์มาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร มีหินกอง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ             
โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การประกวดป้ายนิเทศ การประกวดบัตรอวยพร 
การแสดงของนักเรียน และการตอบค าถาม ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหารชั้น 2           
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
       โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬากรีฑา        
ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑากีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ประจ าปี 
2562 ระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ             
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี 
ผลการแข่งขัน 

21 เหรียญทอง  12 เหรียญเงิน  8 เหรยีญทองแดง 
รางวัลถ้วยคะแนนรวม 
    - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปหีญิง 
    - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย 
    - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 
    - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปหีญิง 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
          โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬากรีฑา        
ในการแข่งขัน “กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน – ยุวชน           
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2019” ระหว่างวันที่  21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2662                
ณ สนามกีฬาชากังราว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
ผลการแข่งขัน 

4 เหรียญทอง  6 เหรยีญเงิน  4 เหรียญทองแดง 
รางวัลถ้วยคะแนนรวม 
    - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 4  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง 
    - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 
    - ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย  
 
 
 
 
 
 
  

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
ทั้ง 9 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีหญิง          
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการ U17 Women’s Hero Gold Cup ระหว่างวันที่ 11 - 20 
ธันวาคม 2562 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 

ผลการแข่งขัน   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
 
 
 
 
 
 
 
  

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/

