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  โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุร ี

Chonburi Sports School 
ฉบับที่ 63 ประจ าเดอืนตุลาคม 2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ด้วยใจที่ผูกพัน มั่นคงไว้แห่งศรัทธา 
     ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม 
"ด้วยใจที่ผูกพัน มั่นคงไว้แห่งศรัทธา" แด่ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี เนื่องในโอกาส
ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมอาคาร
โรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562       
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

ต้อนรับผู้อ านวยการ 
      วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ธนกร มีหินกอง     
เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

เข้าพบเพื่อคารวะผู้บริหารจังหวัดชลบุร ี
         ดร.ธนกร  มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าคารวะ     
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตชลบุรี และ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  เนื่องในโอกาสย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกฬีาชงิแชมป์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
         วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ มหาวิทยาลัย      
การกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้  ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา        
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี 
 
 

พิธีบ าเพ็ญกุศล และน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

      วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา         
และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล และน้อมร าลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร   โดยเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
       1. พิธีท าบุญตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ 
       2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล 
       3. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิ คุณ  ฯ ในนามตัวแทน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

ออกน  าเหงื่อออกน  าใจ 
         วันจันทร์ที่  14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 งานนันทนาการและกิจการพิเศษ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้น านักเรียนจัดกิจกรรมออกน้ าเหง่ือออกน้ าใจ เพื่อส่งเสริมให้
นัก เรียนได้ เกิดความมีจิตสาธารณะ โดยได้ช่วย งานตักบาตรเทโว เนื่องใน                   
วันออกพรรษา ณ วัดศรีพโลทัย และวัดอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี 

ประเพณีวิ่งควายจังหวดัชลบุรี ประจ าปี 2562 
      วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายปุณณเมธ ทองประสงค์ หัวหน้างานนันทนาการและ
กิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2562            
ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองชลบุรี 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดชลบุรี 
        วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดชลบุรี ประจ าเดือน
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
       วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล และน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย       
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
       1. พิธีท าบุญตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ 
       2. พิธี ว างพวงมาลาและถวายบั งคม ณ ลานพระบรมราชานุ สาวรี ย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลสัมฤทธิ์ศษิย์กีฬาชล 
      โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
จ านวน 6 คน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ซ่ึงเป็นตัวแทน
ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง UEFA-FAM      
U-15 Girl's Tournament 2019 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 - 7 ตุ ล า ค ม  พ . ศ .  2562                                   
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ผลสัมฤทธิ์ศษิย์กีฬาชล 
      โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ Bangkok grils 2019 ระหว่างวันที่ 6 - 11 ตุลาคม        
พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี 
ผลการแข่งขัน 
       - รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีหญิง 
       - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ศษิย์กีฬาชล 
      โ ร ง เ รี ย นกี ฬา จั งห วั ดชลบุ รี  ขอแสดงความยิ นดี กั บ  น า งสา วธนกร 
พลค า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง เป็นตัวแทนทีมชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีหญิง ประจ าปี 
2019  ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามฟุตบอลชลบุรี         
สเตเดียม จังหวัดชลบุรี 

รับนโยบาย และรับมอบสวัสดิการ 
          วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ครูผู้สอนกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี              
เข้ารับนโยบาย และรับมอบสวัสดิการ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์”  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดชลบุรี 

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

           

โทรศัพท์ 038-054293                  

www.cbss.ac.th 
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

http://www.cbss.ac.th/

