จดหมายข่าว
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
Chonburi Sports School
ฉบับที่ 50 ประจาเดือนกันยายน 2561

พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิต ข้าราชการ และลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 2 กันยายน 2561 คณะผู้บ ริห าร ข้ า ราชการ และบุ คลากรทางการศึก ษา
โรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละมุ ทิ ต าจิ ต ข้ า ราชการ
และลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬา
คณะตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา
จั ง หวั ด ชลบุ รี เข้ า ร่ ว มอบรมโครงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการสัมมนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ป ระเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นกี ฬ า ระหว่า งวั น ที่
15 - 17 กันยายน 2561 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา 2560
งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนกีฬาจั งหวัดชลบุ รี ปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจาก นางสุธาวัลย์ ปิติจะ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนกีฬา
จังหวัดลาปาง และนางสุทิดา หมูคา ครูชานาญการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
เป็ นผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ และวิ ทยากรให้ ค วามรู้ใ นครั้ งนี้ จั ด ขึ้ นระหว่ า งวั นที่ 20 - 22
กันยายน 2561 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ค่ายพัฒนาทักษะกีฬานักเรียนชั้นประถมศึกษา
วันที่ 21 กันยายน 2561 คณะครูผู้ สอนกีฬาโรงเรีย นกีฬาจั งหวัดชลบุ รี
จั ดกิจ กรรมค่า ยพัฒนาทัก ษะกีฬ านัก เรีย นชั้นประถมศึก ษา ณ โรงเรีย นวัดบุ ญ
ญราศรี “ตาหรุราษฎร์”

การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
งานประกันคุณภาพ ฝ่า ยวิชาการ โรงเรีย นกี ฬาจั งหวัดชลบุ รี ได้จั ด
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา
2560 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหว่าง
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

กิจกรรมวันธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฝ่า ยวิชาการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันธงชาติไทย ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 101 ปีธง
ชาติไทย ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

กิจกรรมการเรียนรูป้ ระเภทค่ายพักแรม
งานกิจ กรรมและนันทนาการ ฝ่า ยกิจ การนักเรียน ได้นานัก เรียนโรงเรียนกีฬา
จั งหวัดชลบุ รี ทากิ จ กรรมการเรีย นรู้ ป ระเภทค่า ยพัก แรม ระหว่ า งวันที่ 22 – 23
กันยายน 2561 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

"เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย ด้วยใจผูกพัน" ผอ.กอบกิจ ธรรมานุชิต
วันที่ 29 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราการ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีงาน "เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย
ด้วยใจผูกพัน" ผอ.กอบกิจ ธรรมานุชิต เนื่องในเกษียณอายุราชการ ประจาปี
2561 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมเวียงทอง

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประธาน
ฝ่า ยก ากับ ดูแ ลเจ้ า หน้า ที่สนาม นาคณะนั ก เรีย น และครูผู้สอน กีฬาเซปั ก ตะกร้ อ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่สนาม ในการแข่งขันตะกร้อ
ชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทาน“คิงส์คัพ” ครั้งที่ 33 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่
23 - 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา

ผลการแข่งขัน Bangkok Girls Football Cup 2018
**ได้รับรางวัล ชนะเลิศ**
- เด็กหญิงภิญญาดา พัฒกอ ได้รับรางวัล กองหลังยอดเยีย่ ม
ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลหญิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ทั้ง 7 คน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย
ผลการแข่งขัน "แชมป์กลุ่มซี"
(ได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย ปี2562 ณ ประเทศไทย)
ในแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 15 - 28 กันยายน 2561
ณ กรุงดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน

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

