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พิธีตักบาตรขา้วสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

        วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00น. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะข้าราชการ บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้าย         
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จ.ชลบุรี 

กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 
        วันที่ 9 ธันวาคม 2561 คณะบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยช่วงเวลา14.00 น. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม          
แปลอักษร "Bike อุ่นไอรัก จังหวัดชลบุรี" ณ สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม และเวลา 
15.00 น. คณะบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ณ หน้าสนาม    
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนดี มีคนเยี่ยมชม 
       วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี และคณะบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ต้ อนรับคณะดูงาน         
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน การฝึกซ้อมกีฬายกน  าหนัก 
และกีฬายูโด ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

      วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ  ณ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบัน  
การพลศึกษา เป็นประธานในพิธี 

      วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นประธานในพิธี เปิด งานกีฬา          
สีสัมพันธ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภักดีพรรณ         
จ.ชลบุรี ณ โรงเรียนภักดีพรรณ จังหวัดชลบุรี 



 

โครงการFriendship on the beach 
        วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้น านักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ
Friendship on the beach เพื่ อ ให้นั ก เรียน ได้สนทนาแลก เปลี่ ยนภาษากับ           
เจ้าของภาษาโดยตรง ณ หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน  
ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

         งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา ได้จัดโครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่    
6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารี และ ยุวกาชาด ประจ าปีการศึกษา 2561 
     โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารี และ 
ยุวกาชาด นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 
21 - 23 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพมหานคร 

Merry Christmas 2018 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ               
วันคริสต์มาส โดยมีว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวั ด
ชลบุรี ประธานในพิธีเปิด ซ่ึงโครงการมีการจัดกิจกรรม  คือ การประกวดป้ายนิเทศ 
ประกวดท าการ์ดอวยพร และการแสดงของนักเรียน จัดขึ นในวันที่ 24 ธันวาคม 
25561 ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



 

 

 

   

 

 

 

กิจกรรมเต้นแอโรบิค เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค    
เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2561 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

การแขง่ขันกีฬากรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปกิ 2018 
       ขอแสดงความยินดีกบันักเรียนชนดิกีฬากรีฑา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี    
ในการแข่งขันกีฬากรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2018 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธ.ค. 2561 
ณ จังหวัดก าแพงเพชร 
                                        สรปุผลการแข่งขัน 
                          6 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 

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

           

           
 038-054293                 www.cbss.ac.th                  

 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

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

