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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
         คณะบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุ คลากรโรง เ รี ยนกีฬาจั งหวั ดชลบุ รี  โดย ไ ด้ ศึกษา ดู งาน              
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561   ณ โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
จังหวัดระยอง และ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี      

      งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี        
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนบริหารเงินงบประมาณ และ       
การจัดท าแผนปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561" ให้ความรู้กับบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยว่าที่ร้อยตรีศักด์ิชัย    
ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี และได้รับเกียรติ
จากนางสาวนฤมล อินสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ในการอบรมในครั้ง น้ี จัดข้ึนระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561           
ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
ได้เข้าศึกษาดูงาน โดยว่าที่ร้อยตรีศักด์ิชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ได้เข้าต้อนรับ ณ ส านักงานอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และได้
น าคณะศึกษาดูงาน ดูการฝึกซ้อม และแนะน าการซ้อมกีฬายกน้ าหนัก และกีฬา
เซปักตะกร้อ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



 

ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2561 
      วันเสาร์  ที่  12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี           
จัดปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2561         
เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ และนโยบายของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ทราบและถือเป็นข้อปฏิบั ติร่วมกัน โดยมีนายวิชิต ชิตวิ เศษ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว 
และในช่วงบ่ายนักเรียนพร้อมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา และพบครูผู้ฝึกสอน
กีฬา 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ละครธรรมน าชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2561 
    งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ละครธรรมน าชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่  13 - 15 พฤษภาคม 2561 ณ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์  อ .แปลงยาว              
จ.ฉะเชิงเทรา 

วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561 
     วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะนักเรียน และบุคลากร 
โรง เ รียนกีฬาจั งหวัดชลบุ รี  ไ ด้ เ ข้าร่วม กิ จกรรมโครงการส่ ง เสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองในวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปี 2561 โดยเข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วม
กิจกรรมเวียนเทียน ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนดี มีคนเยี่ยมชม     
     วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ต้อนรับ 
คณะครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชม 
และดูการฝึกซ้อมกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      สรุปผลการแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
ประจ าปี 2561 ชิงถว้ยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 1 และชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมอืงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สรุปผลการแข่งขัน   
- รางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิง และทีมชาย ชนะเลิศ (ทีมโรงเรียน
กีฬาจงัหวัดชลบุรี A) ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- รางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนชาย อันดับที่ 3 (ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี B)  
รางวัลนักกฬีายอดเยี่ยม รุ่นยุวชนหญิง 
 - นางสาวสจุิตรา ก้อนเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นน้ าหนัก 75 กก. 
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  
     - นายสุริยา ดัชถุยาวัตร    ผู้ฝึกสอนยอดเยีย่มยุวชนทีมหญิง 
     - นายไพศาล หรรษาวงศ์  ผู้ฝึกสอนยอดเยีย่มยุวชนทีมชาย 

      สรุปผลการแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ 
ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2561 ณ สนามไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กรุงเทพมหานคร 
ผลการแข่งขัน 
      4 เหรียญทอง 
      5 เหรียญเงิน 
      2 เหรียญทองแดง 

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง ทัง้ 8 คน ที่เป็นตัวแทน
ทีมชาติไทยรุ่น 16 ปีหญิง เข้าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซยีน AFF 
U16 Girls Thailand Squad ระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

ผลการแข่งขัน   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รายชื่อนักเรียนที่ติดทีมชาติ รุ่นอายุ 16 ปี หญิง 
    1. เด็กหญิงแอนน่ี  แสนกล้า     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
    2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เนียรศิริ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    3. เด็กหญิงวนัสนันท์  อิ่มทิม    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    4. เด็กหญิงปลื้มใจ  สนธิสวัสด์ิ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กัปตันทีม) 
    5. เด็กหญิงจณสิตา  จินันทุยา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    6. เด็กหญิงสชุาวดี  ชมแพง      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    7. เด็กหญิงกานต์ชุดา  โพธิ์นา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    8. เด็กหญิงสวิตตา  บุญวงค์     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายชื่อผู้ฝึกสอน 
     นายกูลเดชา  หมื่นหาวงค์  ผู้ฝึกสอนประตู 
     นางสาวชวีธันย์  เครือวัลย์   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
 
         สรุปผลการแข่งขันกีฬาฮอกกีก้รมพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที ่7 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาฮอกกี้ สนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา (คลอง6) 
จ.ปทุมธานี 
              1 เหรียญทอง รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ปีหญิง  
              1 เหรียญเงิน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง  
รางวัลนักกฬีายอดเยี่ยม 
      เด็กหญงิจิรัชญา ต๊อดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
      นางสาวสิริวรรณ วงศ์สวัสด์ิ 



 

 

 

 

  

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาววีระฉัตร สุวรรณโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑา Taiwan Athletics open 2018 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4 X 400 เมตรหญิง ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 
2561 ณ ประเทศไต้หวัน 

    สรุปผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันรายการ obic-
mono champion cup 2018 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 
15-21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง 
           - รุ่นอายุ 14 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 
           - รุ่นอายุ 16 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
           - รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

      สรุปผลการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ รายการ PTT ฮอกกี้ชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาโครงการจดัต้ัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
          1 เหรียญทอง รุ่นประชาชนหญิง ประเภทกลางแจ้ง 
          1 เหรียญทอง รุ่นประชาชนหญิง ประเภทในร่ม 

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

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

Fackbook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
 

       นักเรียนชนิดกีฬากรีฑา เ ข้าร่วมการแข่งขัน เ ดิน -วิ่ง วิสาขะ         
พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข เน่ืองในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2561          
ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี 

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

