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โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
Chonburi Sports School
ฉบับที่ 67 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปี พ.ศ. 2563
วัน พฤหั ส บดี ที่ 6 กุ ม ภาพั นธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหิ น กอง ผู้ อ านวยการ
โรงเรีย นกีฬาจั งหวัดชลบุ รี เข้ า ร่วมประชุมผู้บริห ารเพื่อ ขับ เคลื่อ นการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปี พ.ศ. 2563
ครั้ ง ที่ 3/2563 โดยมี นายพิ พั ฒ น์ รั ช กิ จ ประการ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กีฬาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึ ก ษา ได้ จั ด โครงการการแข่ ง ขั น กี ฬ าภายในโรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี
ประจ าปี ก ารศึก ษา 2562 โดยได้รับ เกีย รติจ าก ดร.ธนกร มีหิ นกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีกิจกรรมใน
โครงการประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาฮาเฮ การประกวดขบวนพาเหรด
กองเชี ย ร์ และเชีย ร์ ลีด เดอร์ ณ สนามกี ฬากลาง มหาวิท ยาลัย การกีฬ าแห่ งชาติ
วิทยาเขตชลบุรี

วันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อานวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนักเรียน
นานักเรียนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจาปี 2563 ณ หอพระพุทธ
สิหิงค์ จังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ
ประธ านคณะก รรมก าร สถ านศึ ก ษา เป็ นป ระ ธา น ก ารประชุ ม ในครั้ ง นี้
ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

โรงเรียนดี มีคนเยี่ยมชม
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัด ชลบุรี ได้มีโอกาส
ต้อ นรั บ คณะนัก เรี ย นโรงเรีย นนานาชาติ จู ซาน ไต้ ห วั น ที่ไ ด้เ ดิน ทางมาเยี่ย มชม
และได้แข่งขันกีฬาฮอกกี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมสัมพันธไมตรี ณ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี

วันวาเลนไทน์
วันศุก ร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาต่า งประเทศ
ฝ่ า ยวิ ช าการ ได้ จั ด โครงการวั น วาเลนไทน์ ประจ าปี 2563 โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นางวิลัด ดา ชยธนมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ า ยบริห าร โรงเรีย นกี ฬาจั งหวั ดชลบุ รี
ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการ กิ จ กรรมในโครงการประกอบด้ ว ย
การประกวดบัตรอวยพร การประกวดร้องเพลงสากล การแสดงของนักเรียน การตอบ
คาถาม และการให้ความรู้ในเรื่อง “รู้รัก ปลอดภัย อนาคตสดใส” ณ ห้องประชุมอาคาร
โรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ได้ เปิ ดรับ สมัครนัก เรีย นเพื่อเข้ าศึกษาประจาปี การศึก ษา 2563 ซึ่งได้ดาเนินการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬาเมื่อ วันเสาร์
ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจ
สุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจาก
ผู้ปกครองและนักเรียน ทาให้มีจานวนผู้สมัคร และเข้ารับการทดสอบเป็นจานวนมาก

"อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง"
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม
"อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง" เนื่องในโอกาสที่ คุณครูวัลวิภา เจริญวงศ์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนเทศบาลคลองตาหรุ ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี

ออกนาเหงื่อ ออกนาใจ
ระหว่า งวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อานวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ นานักเรียนร่วมกิจกรรม
ออกน้าเหงื่อ ออกน้าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความมีจิตสาธารณะ โดยได้นา
นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของการแข่งขัน เช่น การจัดสนามแข่งขัน การเปลี่ยน
ป้ายคะแนน ในการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ณ ไอส์แลนด์
ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ออกนาเหงื่อออกนาใจ
วัน อาทิ ต ย์ ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มี หิ น กอง ผู้ อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน นานักเรียนร่วมกิจกรรมออกน้าเหงื่อ ออกน้าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด
ความมีจิตสาธารณะ โดยนักเรียนได้ช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน
Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 ณ กรุงเทพมหานคร

ออกนาเหงื่อออกนาใจ
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหิ นกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน นานักเรียนร่วมกิจกรรมออกน้าเหงื่อ ออกน้าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เกิดความมีจิ ตสาธารณะ โดยนัก เรีย นได้ช่ว ยเหลือ เป็ นอาสาสมัครกิจ กรรมต่า ง ๆ
ในกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ ประจาปี 2563 รายการIRONMAN 70.3
BANGSAEN 2020 ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ออกนาเหงื่อออกนาใจ
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหิ นกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการ
นัก เรีย น นานัก เรีย นร่ว มกิจ กรรมออกน้าเหงื่อ ออกน้าใจ เพื่อ ส่งเสริมให้ นักเรีย น
ได้เกิดความมีจิตสาธารณะ โดยนักเรียนได้ช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครกิจกรรมต่าง ๆ
ในงานชุมชนบ้า นท่อใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ณ บ้ านท่อ ใหญ่ ตาบลหนองอิรุณ
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
222 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-054293
www.cbss.ac.th
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล
โรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก เรี ย นชนิ ด กี ฬ า ยู โ ด
ในการแข่ งขั นยูโดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้างเดอะสแควร์ จังหวัดนนทบุรี
ผลการแข่งขัน
7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
รางวัลถ้วยคะแนนรวม
- ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมชาย
- ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมหญิง
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
- นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน์ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง

