จดหมายข่าว
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
Chonburi Sports School
ฉบับที่ 61 ประจาเดือนสิงหาคม 2562

20 ปีกีฬาชล
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัด งานวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรีย นกีฬ าจั งหวั ดชลบุ รี ครบรอบ 20 ปี โดยมีกิจ กรรมภายในงาน
ประกอบด้วย พิธี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทอดผ้าป่ า เพื่อการศึกษา พิธีเชิดชูเกียรติ
บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะบุ คลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุ รี
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง โดยได้ร่ ว มพิธี ท าบุ ญ ตั ก บาตรข้ า วสารอาหารแห้ ง
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ จังหวัดชลบุรี

ออกกาลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไปโอลิมปิก 2020
วั น อาทิ ต ย์ ที่ 11 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ศั ก ดิ์ ชั ย ธิ ต ะจารี
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี นาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุ รี เข้ า ร่ ว มกิจ กรรม "เดิน - วิ่ ง พิชิต ชัย ส่ง ใจไปโอลิมปิ ก 2020" ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนชนิดกีฬาบาสเกตบอล
ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สพฐ. - โมโนแชมเปี้ยนคัพ 2019 รอบคัดภาคกลาง
และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสตรี
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ผลการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุน่ อายุ 16 ปีชาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่นอายุ 14 ปีชาย

อบรมการใช้หลักจิตวิทยาการกีฬาสาหรับผู้ฝึกสอน
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
ได้ จั ดโครงการอบรมการใช้ห ลัก จิตวิทยาการกีฬาสาหรับ ผู้ ฝึกสอน ณ ห้ อ งประชุม
อาคารโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุ รี โดยได้รับเกียรติจากว่า ที่ร้อ ยตรี
ศัก ดิ์ ชัย ธิ ตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรีย นกีฬาจั งหวัดชลบุ รี เป็ น ประธานในพิธี เปิ ด
การอบรม และได้ รับ เกีย รติจ าก ดร.ปภิ นวิชตฎ์ โพธิ์ ก าศ ผู้อ านวยการสานัก กีฬ า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้หญิง
ในการแข่งขัน พีทีที ฮอกกี้ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่
17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีย รติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี
ผลการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประเภทกลางแจ้งหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทในร่มหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ
ในการแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจาปี พ.ศ. 2562
(กรมพลศึกษา) ระหว่างวันที่ 10 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี
ผลการแข่งขัน 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่นอายุ 14 ปีชาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 16 ปีชาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 18 ปีชาย

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
222 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-054293
www.cbss.ac.th
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ

ออกนาเหงื่อ ออกนาใจ
วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อ ยตรีศัก ดิ์ชัย ธิ ตะจารี
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานฝ่ายกากับดูแลเจ้าหน้าที่สนาม
การแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทาน“คิงส์คัพ” ครั้งที่ 34 ประจาปี
2562 ได้มอบหมายให้ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ จัดกิจกรรมออกน้าเหงื่อ ออกน้าใจ
โดยได้นานักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของการแข่งขัน เช่น การจัดสนามแข่งขัน
การเปลี่ ย นป้ า ยคะแนน ณ ไอส์ แ ลนด์ ฮ อลล์ ศู น ย์ ก ารค้ า แฟชั่ น ไอส์ แ ลนด์
รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero Camp)
วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ครูผู้ ฝึกสอน และนักเรีย น
กีฬายกน้าหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Sports Hero Camp
ของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจาปี 2562
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้หญิง
ในการแ ข่ ง ขั น พี ที ที ฟ ลอร์ บ อลชิ ง ชนะ เลิ ศ แห่ งประเทศไทย ครั้ ง ที่ 2
ประจ าปี 2562 ชิง ถ้ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ พระกนิษ ฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ระหว่ า งวั น ที่ 27 -31 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2562 ณ สนามกี ฬ าอเนกประสงค์ มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ
วิทยาเขตชลบุ รี
ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย นชนิดกีฬากรีฑา
ในการแข่งขันการแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 65 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม
- 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สนามกี ฬาหลัก มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ รังสิ ต
ปทุมธานี
ผลการแข่งขัน
2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง

