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ฉบับที่ 55 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลงนามถวายพระพร
วั น พฤหั ส บดี ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2562 นายกู ล เดชา หมื่ น หาวงค์
รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยพั ฒ นาการกี ฬ า ได้ เ ป็ น ผู้ แ ทนโรงเรี ย นกี ฬาจั ง หวั ด ชลบุ รี
ร่ ว มลงนามถวายพระพรสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อัครราชกุมารี ณ อาคารศูนย์แพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงเรียนดี มีคนเยี่ยมชม
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับ
คณะบุคลากรจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 ได้มีโอกาสต้อนรับคณะบุคลากรจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต ที่ไ ด้เดินทางมาศึก ษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาและกีฬา

วันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อานวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้นาคณะบุคลากรร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
การพลศึ ก ษา ครบรอบ 14 ปี ณ สถาบั น การพลศึ ก ษา ในโอกาสนี้ มี บุ คลากร
และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นกี ฬ าจั ง หวั ด ชลบุ รี ได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ดั ง นี้
นางวั ลวิ ภา เจริ ญวงศ์ ครู ช านาญการ ได้ รั บรางวั ลบุ คลากรดี เด่ น ประจ าปี 2561
และ นางสาวทิพย์วรา จรถวิล นักเรียนชนิดกีฬายกน้าหนัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนประเภทดีเด่น ประจาปี 2561 โล่ประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน การพลศึกษา และทุนการศึกษา
มูลนิธิ ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน

วันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรีย นกี ฬาจั งหวั ดชลบุ รี ร่ว มประกอบพิ ธีเ วีย นเทีย น เนื่อ งในวัน มาฆบู ช า
ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี

เลือกตั้งสภานักเรียน
วัน จั น ทร์ ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2562 งานสภานั ก เรีย น ฝ่ า ยกิ จ การ
นักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจาปี 2562
ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน และร่วมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งระดับชาติที่กาลัง
จะเกิดขึ้น ทั้งนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้นจานวน 4 คน ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ แน่นหนา นักเรียน
ชนิดกีฬายกน้าหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

กีฬาภายใน
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจาปีการศึกษา 2561
ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล
กีฬาไทย การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
เปิ ดรั บ สมัค รนัก เรีย นเพื่อ เข้ า ศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึก ษา 2562 ซึ่งได้ ดาเนิ นการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนั ด และความสามารถทางทั ก ษะกี ฬ า
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน
เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2562 ที่ ผ่ า นมา โดยได้ รั บ ความสนใจ
จากผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นท าให้ มี จ านวนผู้ ส มั ค ร และเข้ า รั บ การทดสอบ
เป็นจานวนมาก

โรงเรียนสีขาว
วันศุก ร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งานพัฒนาบุ คลิกภาพและวินัยนัก เรีย น
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด และคัดกรองนักเรียน เพื่อเน้นย้า
เป้าหมายแห่งการเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดในสถานศึกษา

วันวาเลนไทน์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการวันวาเลนไทน์ ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุม โรงอาหาร
ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันวาเลนไทน์
การประกวดร้องเพลงสากล การประกวดเต้นประกอบเพลงสากล การแสดงละคร
การตอบคาถามเกี่ย วกับ ประวัติความเป็ นมาของวันวาเลนไทน์ และการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

เติมความรู้คู่สิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ตาบลหนองไม้แดง จั งหวัด ชลบุ รี ได้ให้ความรู้ ด้า นการคัดแยกขยะ แก่นัก เรีย น
ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผลสัมฤทธิ์ศษิ ย์กีฬาชล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกบั นายกันตินันท์ คุ้มพงศ์ นักเรียนชนิดกีฬากรีฑา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย
การแข่งขันกีฬา Sharjah 2019 IWAS WORLD GAMES ระหว่างวันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองซาร์จา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผลการแข่งขัน
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
วิ่ง 100 เมตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
กระโดดไกล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง กระโดดสูง
การแข่งขัน 11th Fazza Championship World Para Athletics Grand Prix-Dubai 2019 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผลการแข่งขัน
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
กระโดดไกล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) วิ่ง 100 เมตร

กิจกรรมออกน้าเหงื่อออกน้าใจ

กิจกรรมออกน้าเหงื่อออกน้าใจ

วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งานพัฒนาบุ คลิก ภาพ ได้นานัก เรีย น
จัดกิจกรรมออกน้าเหงื่อออกน้าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความมีจิตสาธารณะ
โดยได้ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง THAI RUN FOR
WORLD CANCER Day ณ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดชลบุรี
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วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งานพัฒนาบุคลิกภาพ ได้นานักเรีย น
จัดกิจกรรมออกน้าเหงื่อออกน้าใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความมีจิตสาธารณะ
โดยได้ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในงานนิทรรศการการประกวดพระเครื่องพระบูชา
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และห้างวิคตอรี่

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

www.cbss.ac.th
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