
 จดหมายข่าว 
  โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุร ี

Chonburi Sports School 
ฉบับที่ 66 ประจ าเดอืนมกราคม 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ท ำบญุตักบำตรเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักรำช 2563 
        วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีท าบุญ      
ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 โดยมีดร.ธนกร มีหินกอง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

สวัสดีปีใหม่ 2563 
      ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บรหิาร 
ได้เข้าคารวะและสวัสดีปีใหม ่2563 แดผู่้ใหญ่ที่นับถือ และหน่วยงานราชการภายใน
จังหวัดชลบุรี 

วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 
        วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร   
มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ โดยมีกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกม 
การตอบค าถาม และการมอบของขวัญให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

เด็กและเยำวชนดีเด่น ประจ ำป ี2563 
    วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวนัฐธาวรินทร์ วันดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  6 ชนิดกีฬากรีฑา เข้ ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดี เด่น  และรับโอวาท                
จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี       
ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 



  

     

กีฬำชล ผสำนใจ สวัสดีปีใหม่ 2563 
      วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม 
"กีฬาชล ผสานใจ สวัสดีปีใหม่ 2563" ให้กับบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี       
โดย ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี         
ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

เข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำร ีและยุวกำชำด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
           ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน      
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ        
เนตรนารี และยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร   มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี           
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดารเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ใน ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ า 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

พิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในวันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช 
     วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ได้น าคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

พิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ  
เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 

       วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ       
พระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช     
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุร ี
 

กิจกรรมสุ่มตรวจสำรเสพติด ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 
      วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562        
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ร่วมพิธีเปดิ และร่วมแข่งขันฟุตบอลVIP ในกำรแข่งขันบรูพำ ลอร์เยอร์ คัพ  
        วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบให้นายปุณณเมธ ทองประสงค์ หัวหน้างานนันทนาการและ
กิจการพิเศษ  เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมแข่งขันฟุตบอล VIP ในการแข่งขันบูรพา       
ลอร์เยอร์ คัพ ครั้งที่ 22 สภาทนายความ จ.ชลบุรี สภาทนายความในพระบรม           
ราชูปถัมภ์  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

รับโอวำทก่อนกำรเข้ำรว่มกำรแข่งขัน “อุดรธำนีเกมส์” 
       วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ครูผู้สอนกีฬาและนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าคารวะ         
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อรับโอวาท เงินสนับสนุน และชุดวอร์มจังหวัด           
ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 22 -30 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี  
 

 

ติวเขม้ O-NET 
      เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ 
ติวเข้ม O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำระเบียบกำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำแห่งประเทศไทย  
คร้ังท่ี 23 "สุพรรณบุรีเกมส์" 

        ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ครูผู้สอนกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการจัดท าระเบียบการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 
"สุพรรณบุรีเกมส์" ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัย     
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ผลสัมฤทธิ์ ศิษย์กีฬำชล 
         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายมูฮามะ สาและ นักเรียน
ชนิดกีฬากรีฑา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นตัวแทนยุวชน              
ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Sea Youth Athletlce Championship 2020 
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

วันกีฬำแห่งชำติ ประจ ำป ี2562 
          วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ครูผู้สอนกีฬา และนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2562            
ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

    รำงวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น 
 - ดร.ทวีศักดิ์  ปันค ามูล  
 - นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยรัตน์ 
 - นายปุณณเมธ    ทองประสงค์ 
 - ว่าที่ร้อยตรีอรัญญา   บัวทองใส 
     รำงวัลนักกีฬำดีเด่น 
 - นางสาวอ านวยพร    มณีวรรณ 
 - นายรัฐนันท์  ควรสถาน 
 - นางสาวพิมพ์งาม  งามล้วน 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี      
222 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ 038-054293                  

www.cbss.ac.th 
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2419766585001732&set=pcb.2419767808334943&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAxAn5Gdl8i5lT7C0nJVJLdyJcyvEHQ2AONFOeQUpwzik3vJbP61CWLsxHpGEJdijSJSE66yr9Bx95a
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2419766585001732&set=pcb.2419767808334943&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAxAn5Gdl8i5lT7C0nJVJLdyJcyvEHQ2AONFOeQUpwzik3vJbP61CWLsxHpGEJdijSJSE66yr9Bx95a
http://www.cbss.ac.th/

