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        วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร.ร.กีฬา       
จ.ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สถาบันการ      
พลศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ซ่ึงมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา         
เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมต่างๆ และพิธีร าลึกถึงผู้เกษียณ  
อายุราชการ ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร 

        วันที่ 20 กันยายน 2560 น าโดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และตัวแทนบุคลากร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม
ฟังการประชุมเสวนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา       
และผู้ตัดสินกีฬา ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
        วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  โดยมีนายวิชิต ชิตวิ เศษ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสามมุข
เกมส์ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

        วันที่ 29 กันยายน 2560 ตัวแทนข้าราชการ และบุคลากร โรงเรียนกีฬาจงัหวัด
ชลบุรี เข้าร่วมพธิีบ าเพ็ญกุศลประดิษฐานนพพปฏลสวุรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ
จ าลอง โดยมีพิธบีวงสรวง และพิธีสงฆ์ มีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้วา่ราชาการจังหวัด
ชลบุรี เป็นประธานในพธิี ณ พระเมรุมาศฯจ าลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุร ี



 

วันเยาวชน 
     วันที ่20 กันยายน 2560 งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกจิการนกัเรียน 
ได้จัดโครงการวันเยาวชน ซ่ึงแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม คือ                               
1.กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางแสน 2. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี 
และ 3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์วัดศรพีโลทัย 

         งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา ได้จัดโครงการการอบรมการ
ใช้หลักจิตวิทยาการกีฬาสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ฝึกสอนและนักกีฬา   โดย       
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน 
เปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย อาจารย์ประจ า
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาจิตวิทยาการกีฬา เป็นวิทยากร 
ในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 19 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

      งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์     
การกีฬาเคลื่อนที่ โดยออกไปท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
     ซ่ึงทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนทั้ งสิ้น 8 ฐาน คือ 1.ชั่ งน้ าหนัก             
2. วัดส่วนสูง 3. แรงบีบมือ 4. กระโดดไกล 5. sit-up 6. push-up 7. วิ่งเก็บของ
และ8.วิ่งตามระยะทาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 ณ โรงเรียน
บ้านห้วยสาลิกา และโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 

      งานส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ได้น าคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานจักสานด้วยไม้ไผ่ 
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์จักสานคุณปราณี มูลผลา 
 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

    ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้างานหลักสูตรและ
การสอน และหัวหน้างานทะเบียน ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือและ
เครื่องมือ และเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส าหรับโรงเรียนกีฬาแนวใหม่ (รอบสี่) ระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2560 
ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 

    วันที่ 14 กันยายน 2560 ชุมนุมรักการอ่าน ได้น านักเรียนไปศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ ท้องฟ้าจ าลอง และ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ    
สวนหลวง ร.9 จ.ชลบุรี 



    

      

   

 

     วันที่ 4 กันยายน 2560 คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี    
ได้ศึกษาการบริหารงานทางด้านวิชาการ ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เยี่ยมชม
สนามฝึกซ้อมกีฬา และห้องวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยนางวิลัดดา ชยธนมงคล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ คณะครูโรงเรียนเทพลีลา ในครั้งนี้ 

    วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าโดย นายกูลเดชา 
หมื่นหาวงค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อ
บูรณาการการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยนายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการรายงานผลการด าเนินงาน 
      และนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กล่าวรายงาน      
ผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน      
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
 

     วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬามวลชน กิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) " โดยนายชายชาญ       
เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้    
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และงานนันทนาการและกิจการพิเศษ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการวันฉลองครบธงชาติ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จ      
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของ
ประเทศไทย โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติธงชาติไทย 
นัก เรียนเล่าประวัติ ธงชาติ ไทย และร่วมร้อง เพลงชาติ ไทย เวลา 08.00 น.                    
วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชนิดกีฬาฮอกกี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง "ศรีนครอัจจะเกมส์" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 
กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสังขะ จ.สุรินทร์     
ผลการแข่งขัน ***ประเภททีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

     ***ประเภททีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
 

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

โทรศัพท์/โทรสาร 038-054293 
www.cbss.ac.th   

Fackbook : โรงเรียนกีฬาจงัหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

      วันที่  25 กันยายน 2560 นักเรียนและครู โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี          
ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดโครงการท่องโลกในต านานป่าหิมพานต์
วรรณคดีไทย โดยน านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าชมการแสดงเกี่ยวกับ
วรรณคดีไทย ในวันที่  30 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้า ดี ซี พระราม9 
กรุงเทพมหานคร 

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

