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  โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุร ี

Chonburi Sports School 
ฉบับที่ 49 ประจ าเดอืนสิงหาคม 2561 

 

 

 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครบรอบ 19 ปี 
     วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 
จ านวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครบรอบ 19 ปี 
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

    วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 87 รูป 
เพื่อถวายพระราชกุศล และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี 

      วันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนา       
สุขภาวะที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (การออกก าลังกาย
ถวายแม่ของแผ่นดิน) การเต้นแอโรบิค ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา     
วิทยาเขตชลบุรี 

โครงการเรียนรู้วิถีไทย ณ เมืองโบราณ 
      วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการเรียนรู้วิถีไทย ได้น านักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

    วันที่  21 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้การงานและอาชีพ ได้น านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษาวัฒนธรรมวิถีพอเพียง ณ ตลาดน้ าสี่ภาค พัทยา จ.ชลบุรี 



 

สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
     วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ได้น านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

       งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา ได้จัดโครงการวิทย์เคลื่อนที่ โดย   
ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน จ านวน 8 ฐาน คือ 1.วัดส่วนสูง-ชั่งน้ าหนัก         
2. ความอ่อนตัว 3. แรงบีบมือ 4. กระโดดไกล 5. Sit-Up 6.Push-Up 7.วิ่งเก็บของ     8.
วิ่ งตามระยะทาง 50 เมตร ระหว่างวันที่  23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียน              
วัดศรีพโลทัย และโรงเรียนวัดบุญญราศรี จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนดี มีคนเยี่ยมชม 
   วันที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนป่าซาง 
จ. ล าพูน เข้าศึกษาดูงานในด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ) เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จัดการเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ คณะบุคลากร 
และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกีฬา
จากประเทศใต้หวัน ได้เข้าศึกษาดูงาน และดูการฝึกซ้อมกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขัน 
การแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ.สปอนเซอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2018 

รอบคัดภาคกลางและภาคตะวันออก 
**รุ่น15ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
**รุ่น18ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบประเทศ  
ในวันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561 ณ จังหวัดอา่งทอง 

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
      วันที่  24 และ วันที่  31 สิงหาคม 2561 คาบสวดมนต์ไหว้พระ ได้นิมนต์           
พระวิทยา ญาณเวที วัดดาวคนอง กรุงเทพฯ วิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม         เทศน์
และสอนธรรมะแก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



  

ประมวลภาพ และสรปุผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 21 “ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์” 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี
 

ระหว่างวันท่ี 2 - 11 สิงหาคม 2561 
 

           83 เหรียญทอง  36 เหรียญเงิน  37 เหรียญทองแดง 
 

                                  ได้รับถ้วยคะแนนรวม 
 

 ถ้วยคะแนนรวมกีฬายกน้้าหนักชาย    ถ้วยคะแนนรวมกีฬายกน้้าหนักหญิง 
 ถ้วยคะแนนรวมกีฬายูโดชาย        ถ้วยคะแนนรวมกีฬายูโดหญิง 
 ถ้วยคะแนนรวมกีฬาเซปกัตะกรอ้ชาย  ถ้วยคะแนนรวมกีฬาเซปกัตะกรอ้หญิง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหรียญ 
ชนิดกีฬา 

ทอง เงิน ทองแดง 

กรีฑา 5 6 1 
เซปักตะกรอ้ 6 3 3 
ยูโด 27 9 6 
ยกน้้าหนัก 44 17 27 
ฟุตบอลหญิง 1 1 - 

รวม 83 36 37 

 

ฮีโร่เอเชี่ยนเกมส์ 2018 
 

นางสาวสุรจนา  ค้าเบ้า 
1 เหรียญทองแดง   รุ่นน้้าหนัก 53 กิโลกรัม 

นักเรียน ชนิดกีฬายกน้้าหนัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

นางสาวสุวภัทร  ก้อนทอง ม.5 และ นางสาวเจนจิรา  อินปา  ม.6 
อันดับท่ี 6 กีฬาฮอกกี้ ประภทกลางแจ้ง ทีมหญิง 

นักเรียน ชนิดกีฬาฮอกกี้  
 

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

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

Fackbook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
 

 

จังหวัดชลบุรี ไดร้ับพิจารณาคัดเลือก 
เป็นเมืองกีฬา Sports city 

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

