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       โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าโดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าบุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการ  
พลศึกษา ครบรอบ 13 ปี  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา     
ช่วงเช้ามืด เวลา 06.29 น. ท าพิธีสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ บริเวณหอพระ โรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี เวลา 07.19 น. ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพลบดี เวลา 9.00 น.    
ร่วมพิธีสงฆ์และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ซ่ึงมีบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่น ได้แก่ นางสาววนิชา ศรีตะปัญญะ ครูผู้สอน      
สุข ศึกษาและพลศึกษา รางวัล เชิดชู เกี ยรตินัก เรียนประเภทดี เด่น ได้แก่             
นางสาวสุรจนา ค าเบ้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดกีฬายกน้ าหนัก และ
นักเรียนที่ได้ทุนการศึกษามูลนิธิ ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ อับไพ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ โดยศาสตร์จารย์กิตติคุณ        
ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  
 

        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานวันเกียรติยศ ประจ าปีการศึกษา 2560 
เพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงฉลองชัย ของนักเรียนในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "นครสวรรค์พลบดีเกมส์" ซ่ึงได้รับเกียรติจากนายจุติเดช 
คงแย้มเอม คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
เปิด พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ซ่ึงในงานได้มอบเงินรางวัลแก่กีฬาที่ได้ถ้วย
คะแนนรวม มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาดีเด่น และมีการแสดงของนักเรียน โดยจัดขึ้น
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสโมสรไลออน จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม
เดิน- วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ "Walk & Run, so Fun" กับสิงโตบูรพา จัดขึ้นวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอพระพุทธสิหิงส์  



 

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
    โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 256  
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 2 กุมภาพันธ ์256   
   - วันที ่ 0 กุมภาพันธ์ 256  ทดสอบความถนัดทางด้านกีฬาและบุคลิกภาพตาม
ชนิดกีฬา และวันที่  7 กุมภาพันธ ์256  สอบข้อเขียน และตรวจสุขภาพร่างกาย 

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหาร ร.ร.กีฬาจ.ชลบุรี เข้าร่วมเสวนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  โดยคณะกรรมการ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการฝึกซ้อมกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2561 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการวันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2561 
โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดการ์ดวันวาเลนไทน์ การประกวดร้องเพลงสากล         
การประกวดเต้นประกอบเพลงสากล การแสดงละคร การตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของวันวาเลนไทน์ และให้ความรู้เกี่ยวกับรักในวัยเรียน โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โครงการเรียนรู้โลกกว้างกับงานห้องสมุด 
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ได้จัดโครงการเรียนรู้โลกกว้างกับงานห้องสมุด โดยน านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซ่ึงมีกิจกรรมเรียนรู้ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา และ
กิจกรรมชมหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  



 

      งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน ประจ าปี 2561 โดยมีผู้สมัครประธานสภานักเรียน จ านวน 5 คน และได้ท า  
การเลือกตั้งและนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยโดยนายธนพล สังเกตกิจ นักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับการเลือกตั้งให้ เป็นประธานสภานักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยจัดขึ้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

การแขง่ขันกีฬาสภีายใน โรงเรยีนกีฬาจังหวัดชลบุร ีประจ าปีการศึกษา 2560 
       กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2560 ในชื่อ"กีฬาชล รู้คิด กีฬาชล      
รู้สร้าง กีฬาชล รู้สามัคคี กีฬาชล ยุค 4.0 " ซ่ึงแบ่งสีออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีม่วง สีฟ้า     
สีชมพู สีส้ม และสีเขียว โดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการเป็นประธานใน
พิธี เปิด มีการแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน 1.วิ่ งผลัด 4 ขา 2.ชักกะเย่อ               
3.กินวิบาก และ 4. จับปลาไหล การแข่งขันกีฬาสากล 1.ฟุตบอล 7 คน  2.แชร์บอล 
3. แฮนบอลล์ และประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และมีการประกวดเชียร์        
หรีดเดอร์ ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 - 9 กุมภาพันธ์  2561 ณ สนามกีฬากลาง     
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี 

          นักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล โรงเรยีนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลไพรมิสเตอร ์ครั้งท่ี 14 รอบคัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งส่งเข้าร่วมการแข่งขัน   3 ทีม ใน
นามของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี A , โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี B และทีมชลบุรีFA 
โดยท าการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561   ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี        
ผลการแขง่ขัน 
- ทีมชลบุรีFA ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบภาคตะวันออก               
ณ จ.ฉะเชิงเทรา) 
- ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี A ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
- ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

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

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

Fackbook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
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