
จดหมายขา่ว 
  โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุร ี

Chonburi Sports School 
ฉบับที่ 67 ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชุมผู้บริหารเพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย             
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจ าปี พ.ศ. 2563 

       วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน        
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจ าปี พ.ศ. 2563         
ครั้ งที่  3/2563 โดยมี  นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง             
การท่องเท่ียวและกีฬา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
 

วันมาฆบูชา 
        วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
น านักเรียนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 2563 ณ หอพระพุทธ
สิหิงค์ จังหวัดชลบุรี 

กีฬาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบุรี 
        ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีกิจกรรมใน
โครงการประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาฮาเฮ การประกวดขบวนพาเหรด 
กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       
วิทยาเขตชลบุรี 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
       วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ 
ประธ านคณะกรรมการ สถาน ศึกษา  เป็ นประธาน การประชุ ม ในครั้ ง นี้                            
ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนดี มีคนเยี่ยมชม 
        วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาส
ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ จูซาน ไต้หวัน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม       
และได้แข่งขันกีฬาฮอกกี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมสัมพันธไมตรี ณ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zNsJwEAMA8GOgk%7E%3Bys%7E%3B%7E%3BGguOcvwQDWijdLI%7E_QgKU8GJAcwIVjH4RdgFdlgXtBeU%7E%3BpDxXeEBoLMeAL7IYkX00YG7A%7E-.bps.a.2436557963322594&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zNsJwEAMA8GOgk%7E%3Bys%7E%3B%7E%3BGguOcvwQDWijdLI%7E_QgKU8GJAcwIVjH4RdgFdlgXtBeU%7E%3BpDxXeEBoLMeAL7IYkX00YG7A%7E-.bps.a.2436557963322594&type=1


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
      ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  ซ่ึงได้ด าเนินการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬาเมื่อวันเสาร์ 
ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  และสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจ
สุขภาพ  ในวันเสารท์ี่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจาก
ผู้ปกครองและนักเรียน ท าให้มีจ านวนผู้สมัคร และเข้ารับการทดสอบเป็นจ านวนมาก   
 

วันวาเลนไทน์ 
       วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการวันวาเลนไทน์  ประจ าปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก          
นางวิลัดดา ชยธนมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี         
ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย              
การประกวดบัตรอวยพร การประกวดร้องเพลงสากล การแสดงของนักเรียน การตอบ
ค าถาม และการให้ความรู้ในเร่ือง “รู้รัก ปลอดภัย อนาคตสดใส” ณ ห้องประชุมอาคาร             
โรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

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

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



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
       โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชนิดกีฬา ยูโด           
ในการแข่งขันยูโดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้างเดอะสแควร์ จังหวัดนนทบุรี  
ผลการแข่งขัน 
                    7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 
รางวัลถ้วยคะแนนรวม 
        - ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมชาย 
        - ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมหญิง 
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
        - นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน์ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 
 

ออกน  าเหงื่อออกน  าใจ 
         วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน น านักเรียนร่วมกิจกรรมออกน้ าเหง่ือ ออกน้ าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด
ความมีจิตสาธารณะ โดยนักเรียนได้ช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน 
Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020   ณ กรุงเทพมหานคร 

ออกน  าเหงื่อ  ออกน  าใจ 
    ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  ดร.ธนกร  มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  มอบหมายให้ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ  น านักเรียนร่วมกิจกรรม
ออกน้ าเหง่ือ ออกน้ าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความมีจิตสาธารณะ โดยได้น า
นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของการแข่งขัน เช่น การจัดสนามแข่งขัน การเปลี่ยน
ป้ายคะแนน ในการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ณ ไอส์แลนด์
ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 
          

ออกน  าเหงื่อออกน  าใจ 
         วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน น านักเรียนร่วมกิจกรรมออกน้ าเหง่ือ ออกน้ าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน       
ได้เกิดความมีจิตสาธารณะ โดยนักเรียนได้ช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครกิจกรรมต่าง ๆ    
ในงานชุมชนบ้านท่อใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ณ บ้านท่อใหญ่ ต าบลหนองอิรุณ 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ออกน  าเหงื่อออกน  าใจ 
         วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  น านักเรียนร่วมกิจกรรมออกน้ าเหง่ือ ออกน้ าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เกิดความมีจิตสาธารณะ โดยนักเรียนได้ช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครกิจกรรมต่าง ๆ        
ในกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ ประจ าปี 2563 รายการIRONMAN 70.3 
BANGSAEN 2020 ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 

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/

