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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

หมวดกีฬากรีฑา 87,400

1 ไม้คฑา 4 กล่อง 1,000 4,000

คุณลักษณะ

 - ไม้ผลัดท ำจำกอลูมิเนียม

 - ขนำดและน  ำหนัก มำตรฐำน  12x30 ซม.

 -1กล่องบรรจุ  6 อัน

2 กรวย ขนาด ๙ น้ิว 24 อัน 150 3,600

คุณลักษณะ

 - กรวย ขนำด ๙ นิ ว

 - พลำสติกแข็งอย่ำงดี สีส้ม

 - เหมำะส ำหรับกำรฝึกซ้อมของทุกกีฬำ

3 ร้ัวกระโดดปรับระดับ "๑๕ - ๒๑" 20 อัน 650 13,000

คุณลักษณะ

 - ขนำด 33 ซม. น  ำหนัก 125 กรัม ฐำนกว้ำง 25 ซม.

 - สำมำรถปรับระดับได้ 3 ระดับ คือ 20, 30 และ 33 ซม.

 - พลำสติกแข็งอย่ำงดี แข็งแรง ทนทำน

 - ใช้ส ำหรับฝึกกระโดด สปิงขำของนักกีฬำได้ สะดวกสบำยในกำรพกพำ

4 ร้ัวกระโดดสปีด 22 อัน 350 7,700

คุณลักษณะ

 - ท ำด้วยพลำสติกอย่ำงดี

 - มีควำมทนทำนต้อทุกสภำพอำกำศ

 - เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรกระโดดได้เป็นอย่ำงดี

 - มีควำมสูง 14 นิ ว (สีส้ม)

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 กางเกงรัดกล้ามเน้ือ 2 ส่วน สีด า 60 ตัว 505 30,300

คุณลักษณะ

1.ผลิตด้วยผ้ำ  Nylon  spandex  80%  nylon  20%  spandex

2.ใช่ในกำรแข่งขันกีฬำกรีฑำได้

3.ระบำยอำกำศได้ดี

6 เส้ือว่ิงชาย พิมพ์ลาย สีฟ้า 32 ตัว 335 10,720

คุณลักษณะ

1. ผลิตด้วยผ้ำ ชุปเปอร์ดำย S  = 1

2. ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำกรีฑำได้ M  = 21

3. ระบำยอำกำศได้ดี L   = 9

4. สกรีนค ำว่ำ CHONBURI SPORTS SCHOOL ด้ำนหลัง ตำมแบบท่ีโรงเรียนก ำหนด XXL = 1

5. พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ ตัวอักษรตำมแบบ  กรีนสีขำว

7 เส้ือว่ิงหญิง พิมพ์ลาย สีฟ้า 28 ตัว 335 9,380

คุณลักษณะ S = 4

1. ผลิตด้วยผ้ำ ชุปเปอร์ดำย M = 21

2. ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำกรีฑำได้ L = 3

3. ระบำยอำกำศได้ดี

4.สกรีนค ำว่ำ CHONBURI SPORTS SCHOOL ด้ำนหลัง ตำมแบบท่ีโรงเรียนก ำหนด ตัวอักษรตำมแบบ  กรีนสีขำว

5. พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8 ถุงเท้ากีฬาเทรนน่ิง สีขาว/ด า (Silicone) 60 คู่ 145 8,700

คุณลักษณะ

1. ผลิตด้วยผ้ำ Acrylic/Cotton

2. ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำกรีฑำได้

3. ระบำยอำกำศได้ดี

หมวดกีฬาเซปักตะกร้อ 199,680

9 ลูกตะกร้อชาย (ผิวยาง) 100 ลูก 420 42,000

คุณลักษณะ

1.ใช้แข่งขันในกีฬำระดับ ซีเกม,เอเซียนเกม

2.เป็นลูกตะกร้อท ำด้วยใยสังเครำะห์ 2 ชั น (ผิวยำง)  มีลักษณะรูปทรงกลมมี 12 รู และ 20 จุดตัดไขว้

3.มีเส้นรอบวง 41 – 43 ซม.มีน  ำหนัก 170  - 180 กรัม

4.เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย

10 ลูกตะกร้อหญิง  (ผิวยาง) 100 ลูก 420 42,000

คุณลักษณะ

1.ใช้แข่งขันในกีฬำระดับ ซีเกม,เอเซียนเกม

2.เป็นลูกตะกร้อท ำด้วยใยสังเครำะห์ 2 ชั น    (ผิวยำง) มีลักษณะรูปทรงกลมมี 12 รู และ 20 จุดตัดไขว้

3.มีเส้นรอบวง 42 – 44 ซม.มีน  ำหนัก  150  - 160 กรัม

4.เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย



4/26

รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11 ตาข่าย เซปักตะกร้อ 6 ผืน 850 5,100

คุณลักษณะ

1. ใช้แข่งขันในกีฬำระดับ ซีเกม,เอเซียนเกมส์

2.มีลวดสลิงและมีแถบบนและแถบล่ำงสีขำวเป็นหนังหุ้มอย่ำงดี

3.ด้ำนข้ำงมีรูร้อยเชือกสีด ำ

12 เชือกกระโดด 20 เส้น 155 3,100

คุณลักษณะ

1. ท่อยำง PVC แบบใส ด้ำมจับไม้

2. ยำว 270 ซม. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก 12 มิลลิเมตร

3. น  ำหนักโดยประมำณ 450 กรัม

4. เป็นอุปกรณ์ช่วยพัฒนำ ควำมแข็งแรงของขำและแขน

5. ใช้ส ำหรับฝึกกระโดด ของผู้รักษำประตูและกีฬำอ่ืนๆได้

13 ร้ัวกระโดดพับได้       ขนาด 14 น้ิว (6น้ิว+5น้ิว+3น้ิว) 10 อัน 395 3,950

คุณลักษณะ

 -พลำสติกแข็งอย่ำงดี   สีส้ม

 -ใช้ส ำหรับฝึกกระโดดไกล สปริงขำของนักกีฬำฟุตบอลและกีฬำอ่ืนๆ ได้

 -สะดวกสบำยในกำรพกพำ

14 ถุงเท้าข้อยาว 84 คู่ 95 7,980

คุณลักษณะ

ถุงเท้ำข้อยำวสีขำวทอลำย ผลิตจำกผ้ำ COTTON 100%

ใช้ส ำหรับใส่ฝึกซ้อมและแข่งขัน

พื นขำวขอบส้ม
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

15 แองเก้ิลส าหรับต าแหน่งหลัง+ตัวท า 36 คู่ 150 5,400

คุณลักษณะ

1.เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ

2.ผลิตภัณฑ์ท ำด้วยผ้ำยำงดีท่ีได้มำตรฐำน

3.ในตัวผลิตภัณฑ์มีมีกำรยืดหยุ่นได้ตำมเท้ำ

4.กำรทอแบบธรรมดำ ยำงยืด 2 เส้น

16 รองเท้าตะกร้อ(นันยาง) สีขาว 84 คู่ 350 29,400 No 37= 4

คุณลักษณะ No 38= 12

1.เป็นของใหม่ไม่เก่ำเก็บและค้ำงสต๊อก No 39= 20

2.รองเท้ำผ้ำใบเป็นสีขำว No 40= 11

3.มีคุณสมบัติท ำให้ยึดแกะติดพื นได้ดีและทนต่อกำรเสียดสีเกิดกำรสึกหรอของพื นนันยำงได้น้อย No 41= 11

4.มีส่วนผสมพิเศษท่ีผสมในเนื อยำงเพ่ือให้ยำงน่ิม เวลำสวมใส่สำมำรถรับแรงกดและกำรถ่ำยน  ำหนัก

ของเท้ำและพื นรองเท้ำได้ดี No 42= 14

No 43= 6

No 44= 4

No 45= 2

ขำดอีก 1 คู่

17 ชุดแข่งขันส าหรับกีฬาเซปักตะกร้อ  ชุดท่ี 1 15 ชุด 675 10,125
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกอบด้วย เส้ือ+กางเกง+ถุงเท้า GRAND PRO (สีแดง) 038-308  

คุณลักษณะเส้ือกีฬา S = 2

  - วัสดุ100% โพลีเอสเตอร์ (MICRO)SILKY TEX M= 13

  - ระบำยอำกำศได้ดี

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. ตัวอักษรตำมแบบ  กรีนสีเดียวกับแถบกลำงหลัง

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ต้องติดกัน ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกางเกง ฟุตบอลพิมพ์ลำย (สีด ำ/ขำว) 01-481.

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext)

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

คุณลักษณะถุงเท้ายาวทอขนหนู  (ขาวกรม)

  - วัสดุเป็นผ้ำCOTTONทอขนหนู

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

18 ชุดแข่งขันส าหรับกีฬาเซปักตะกร้อ  ชุดท่ี 2 30 ชุด 675 20,250

ประกอบด้วย เส้ือ+กางเกง+ถุงเท้า M= 14

คุณลักษณะเส้ือกีฬา L=  14

  - วัสดุ100% โพลีเอสเตอร์ (MICRO)SILKY TEX XL= 2
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  - ระบำยอำกำศได้ดี

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ต้องติดกัน ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว ตัวอักษรตำมแบบ  กรีนสีเดียวกับแถบกลำงหลัง

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกางเกง

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext)

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

คุณลักษณะถุงเท้ายาวทอขนหนู  (ด าเทา)

  - วัสดุเป็นผ้ำCOTTONทอขนหนู

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

19 ชุดแข่งขันส าหรับกีฬาเซปักตะกร้อ  ชุดท่ี 3 30 ชุด 675 20,250

ประกอบด้วย เส้ือ+กางเกง+ถุงเท้า S = 3

คุณลักษณะเส้ือกีฬา M= 22

  - วัสดุ100% โพลีเอสเตอร์ (MICRO)SILKY TEX L= 5

  - ระบำยอำกำศได้ดี

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ต้องติดกัน ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว ตัวอักษรตำมแบบ  กรีนสีเดียวกับแถบกลำงหลัง

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกางเกง

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext)

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

คุณลักษณะถุงเท้ายาวทอขนหนู  (ขาวกรม)

  - วัสดุเป็นผ้ำCOTTONทอขนหนู

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

20 ชุดแข่งขันส าหรับกีฬาเซปักตะกร้อ  ชุดท่ี 4 15 ชุด 675 10,125

ประกอบด้วย เส้ือ+กางเกง+ถุงเท้า L= 12

  - วัสดุ100% โพลีเอสเตอร์ (MICRO)SILKY TEX XL= 3

  - ระบำยอำกำศได้ดี

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ต้องติดกัน ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว ตัวอักษรตำมแบบ  กรีนสีเดียวกับแถบกลำงหลัง
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกางเกง

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext)

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

คุณลักษณะถุงเท้ายาวทอขนหนู  (เทาด า)

  - วัสดุเป็นผ้ำCOTTONทอขนหนู

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

หมวดกีฬาบาสเกตบอล 88,420

21 ลูกบาสเกตบอล 30 ลูก 1,500 45,000

คุณลักษณะ

1. ท ำจำกหนังพียู (PU) สีส้ม ผิวเป็นปุ่มแบนจับกระชับมือ

2. ขนำดและน  ำหนักมำตรฐำน

3. รองรับในระเบียบกำรฝึกซ้อมและแข่งขันได้

22 ตาข่ายใส่ลูกบอล 10 ลูก 5 ช้ิน 150 750

คุณลักษณะ

1. ตำข่ำยใส่บอล บรรจุได้ 10 ลูก

2. สี แดง – ขำว

3. สินค้ำเฉพำะตำข่ำยใส่ลูกบอล
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 เชือกกระโดด 30 เส้น 155 4,650

คุณลักษณะ

1. ท่อยำง PVC แบบใส ด้ำมจับไม้

2. ยำว 270 ซม. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก 12 มิลลิเมตร

3. น  ำหนักโดยประมำณ 450 กรัม

4. เป็นอุปกรณ์ช่วยพัฒนำ ควำมแข็งแรงของขำและแขน

5. ใช้ส ำหรับฝึกกระโดด ของผู้รักษำประตูและกีฬำอ่ืนๆได้

24 กรวยเจาะรู ขนาดสูง 18 น้ิว 10 อัน 250 2,500

คุณลักษณะ

1. พลำสติกแข่งอย่ำงดี สีส้ม

2. เหมำะส ำหรับกำรฝึกซ้อมของทุกประเภทกีฬำ

25 สมุดบันทึกคะแนนบาสเกตบอล #335903 2 เล่ม 300 600

คุณลักษณะ

1. 1 เล่ม มี 30 แผ่น

26 เส้ือเอ้ียม 36 ตัว 170 6,120

 - ผลิตจำกผ้ำโพลีเอสเตอร์

 - น  ำหนักเบำ สวมใส่สบำย ไม่ระคำยเคือง

 - รูปแบบดีไซน์ท่ีทันสมัย

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว

ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีขำว
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

27 ชุดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชุดท่ี 1       ประกอบด้วย  เส้ือ+กางเกง 12 ตัว 800 9,600

คุณลักษณะเส้ือบาสเกตบอลชาย พิมพ์ลายด้านข้าง (สีขาว)  13-160  

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % Size 2xl=4

  - ดีไซน์ทันสมัย Size xl=6

  - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี Size l=2

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 4-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีน  ำเงิน

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 4-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกางเกงบาสเกตบอลพิมพ์ลายด้านข้าง (สีขาว)

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext) Size 2xl=4

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว Size xl=6

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 4-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. Size l=2

28 ชุดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชุดท่ี 2      12 ตัว 800 9,600

ประกอบด้วย  เส้ือ+กางเกง

คุณลักษณะเส้ือบาสเกตบอลชาย พิมพ์ลายด้านข้าง (สีน้ าเงิน) 13-160  

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % Size 2xl=4

  - ดีไซน์ทันสมัย Size xl=6

  - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี Size l=2



12/26

รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 4-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีขำว

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 4-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกางเกงบาสเกตบอลพิมพ์ลายด้านข้าง (สีน้ าเงิน)

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext) Size 2xl=4

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว Size xl=6

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-20 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. Size l=2

29 ชุดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชุดท่ี 3      12 ตัว 800 9,600

ประกอบด้วย  เส้ือ+กางเกง

คุณลักษณะเส้ือบาสเกตบอลชาย พิมพ์ลายด้านข้าง (เหลือง)

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % Size xl=2 

  - ดีไซน์ทันสมัย Size l=8 

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

  - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี Size m=2 

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 4-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีน  ำเงิน

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 4-15 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คุณลักษณะกางเกงบาสเกตบอลพิมพ์ลายด้านข้าง (สีเหลือง) 

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext) Size xl=2

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว Size l=8

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-20 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. Size m=2

หมวดกีฬาฟุตบอล 119,920

30 ลูกฟุตบอล Mundo Hybid 60 ลูก 990 59,400

คุณลักษณะ

1. ท ำด้วยหนังเย็บอย่ำงดี

2. มียำงในส ำหรับสูบลม

3. หนัง PU  เบอร์ 5

4. ใช้ในกำรฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

31 ตาข่ายใส่ลูกบอล 10 ลูก 5 ช้ิน 150 750

คุณลักษณะ

1. ตำข่ำยใส่บอล บรรจุได้ 10 ลูก

2. สี แดง – ขำว

3. สินค้ำเฉพำะตำข่ำยใส่ลูกบอล

32 ชุดฝึกเคล่ือนท่ี 5 ชุด 2,200 11,000

คุณลักษณะ

1. ชุดสำยดึงเพำเวอร์สเลด  แข็งแรงทนทำน

2. มีสำยช่วยในกำรฝึกอิสระ  ด้วยตัวเอง

3. ฝึกแรงต้ำนทำนในกำรว่ิง ควำมแข็งแรง

4. เหมำะส ำหรับกีฬำท่ีต้องกำรใช้แรงปะทะ
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5. ในชุดประกอบด้วย สำยดึงเอว สเลด (ไม่รวมน  ำหนักแผ่น)

33 เชือกกระโดด 10 เส้น 155 1,550

คุณลักษณะ

1. ท่อยำง PVC แบบใส ด้ำมจับไม้

2. ยำว 270 ซม. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก 12 มิลลิเมตร

3. น  ำหนักโดยประมำณ 450 กรัม

4. เป็นอุปกรณ์ช่วยพัฒนำ ควำมแข็งแรงของขำและแขน

5. ใช้ส ำหรับฝึกกระโดด ของผู้รักษำประตูและกีฬำอ่ืนๆได้

34 เชือกกระโดดความเร็ว 10 เส้น 120 1,200

คุณลักษณะ

1. ตัวเชือก สำยเคเบิ ลหุ้ม PVC

2.ควำมยำว 3 เมตร  น  ำหนักประมำณ 150 กรัม

3. เป็นอุปกรณ์ช่วยพัฒนำ ควำมแข็งแรงของขำและแขน

4. ใช้ส ำหรับฝึกกระโดด ของผู้รักษำประตูและกีฬำอ่ืนๆได้

35 ยางยืดส าหรับออกก าลังกาย 20 ชุด 420 8,400

คุณลักษณะ

1. ออกก ำลังได้ทุกสัดส่วน ได้มำกกว่ำ 100 ท่ำ Exercises

2. เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกเสริมสร้ำงกล้ำมเนื อได้ดี

3. สำมำรถประยุกต์ใช้เพ่ือออกก ำลังกำยได้ทุกส่วนของร่ำงกำย

4. แข็งแรงและทนทำนต่อกำรใช้งำน

5. บรรจุ 5 ชิ น/ชุด

36 เส้ือเอ้ียม 36 ตัว 170 6,120
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 - ผลิตจำกผ้ำโพลีเอสเตอร์

 - น  ำหนักเบำ สวมใส่สบำย ไม่ระคำยเคือง

 - รูปแบบดีไซน์ท่ีทันสมัย

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีขำว

37 ชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุดท่ี 1       20 ตัว 525 10,500 ไซส์ชุดแข่งขัน  M = 20 ตัว

คุณลักษณะเส้ือกีฬาฟุตบอลพิมพ์ลาย 

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Mico Lite)

  - ดีไซน์โดดเด่นด้วยงำนพิมพ์สวยงำม พร้อมทั งไล่สีงำนพิมพ์ด้ำนหน้ำอกเสื อ

  - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-20 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีขำว

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 1-20 

ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คุณลักษณะกางเกงกีฬาฟุตบอลตัดต่อ 

  - วัสดุเป็นผ้ำ ACRYLIC  NYLON

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-20 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

คุณลักษณะถุงเท้ากีฬาฟุตบอล ทอลาย 

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext)

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

38 ชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุดท่ี 2      20 ตัว 525 10,500 ไซส์ชุดแข่งขัน S = 20 ตัว

คุณลักษณะเส้ือกีฬาฟุตบอลพิมพ์ลาย 

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Mico Lite)

  - ดีไซน์โดดเด่นด้วยงำนพิมพ์สวยงำม พร้อมทั งไล่สีงำนพิมพ์ด้ำนหน้ำอกเสื อ

  - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีน  ำเงิน

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-20 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 1-20 

ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คุณลักษณะกางเกงกีฬาฟุตบอลตัดต่อ

  - วัสดุเป็นผ้ำ ACRYLIC  NYLON

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-20 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

คุณลักษณะถุงเท้ากีฬาฟุตบอล ทอลาย 

  - วัสดุเป็นผ้ำ ACRYLIC  NYLON

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

39 ชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุดท่ี 3      20 ตัว 525 10,500 ไซส์ชุดแข่งขัน M = 20 ตัว

คุณลักษณะเส้ือกีฬาฟุตบอลพิมพ์ลาย

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Mico Lite)

  - ดีไซน์โดดเด่นด้วยงำนพิมพ์สวยงำม พร้อมทั งไล่สีงำนพิมพ์ด้ำนหน้ำอกเสื อ

  - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

  - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-20 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีน  ำเงิน

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดสูงไม่เกิน 3  นิ ว

  - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 1-20 

ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกางเกงกีฬาฟุตบอลตัดต่อ 

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Softext)

  - เป็นกำงเกงเหมำะส ำหรับใส่เล่นกีฬำ สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

  - ด้ำนหน้ำของกำงเกงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-20 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

คุณลักษณะถุงเท้ากีฬาฟุตบอล ทอลาย 
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  - วัสดุเป็นผ้ำ ACRYLIC  NYLON

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

หมวดกีฬายกน้ าหนัก 381,600

40 ผ้าพันข้อมือ 120 ช้ิน 100 12,000

คุณลักษณะ

 - ต้องท ำจำกผ้ำฝ้ำย เนื ออ่อนลำยถักทแยง มีควำมเหนียวไม่ขำดง่ำย

 - มีตีนตุ๊กแกติดปลำยผ้ำพันมือทั ง 2 ด้ำน

 - มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 150 ซม. กว้ำง 5 ซม.

 - มีควำมคงทนอำยุกำรใช้งำนได้นำนไม่ขำดง่ำย

 - เม่ือใช้พันข้อมือแล้วกระชับพอดีกับนักกีฬำยกน  ำหนัก

41 เชือกเล่นท่าประกอบ 120 ช้ิน 50 6,000

คุณลักษณะ

 - เป็นสำยเป้กระเป๋ำลักษณะแบน(เชือกสำยกระเป๋ำ)

 - มีควำมกว้ำง 2 - 3 ซม. และควำมหนำ 2 มม.

 -  มีควำมเหนียวนุ่ม

 - มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 70 ซม. ต่อ 1 ชิ น

 - มีควำมเหนียวทนสำมำรถใช้ในกำรดึงน  ำหนักของนักกีฬำยกน  ำหนักได้

 - ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำคมกีฬำยกน  ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

42 ผงแป้งแมกนีเซียม 50 กิโลกรัม 200 10,000

คุณลักษณะ

 - เป็นผงสีขำว ของใหม่ล่ำสุดและไม่ค้ำงสต๊อก ยังใช้ได้เป็นอย่ำงดี
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 - สำมำรถกันล่ืนได้ดีและใช้ส ำหรับชนิดกีฬำยกน  ำหนักได้เป็นอย่ำงดี

 - ใช้ส ำหรับกำรแข่งขันและกำรฝึกซ้อมได้

43 รองเท้ายกน้ าหนัก 60 คู่ 2,600        156,000 *ส่งของตัวอย่าง

คุณลักษณะ 37=10 คู่

 - ใช้หนังวัวแท้ มีควำมคงทน 38=10 คู่

 - ระบบรองเท้ำมีเชือกและสำยรัด เพ่ือไม่ให้รองเท้ำหลุด 39=15 คู่

และท ำให้รองเท้ำกระชับอยู่กับเท้ำตลอดเวลำท่ีสวมใส่ 40=10 คู่

 - ส้นรองเท้ำใช้พียูท่ีมีควำมแข็งแรงเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันกำรยุบตัว 41=10 คู่

และเพ่ือรักษำควำมสมดุลของนักกีฬำ 42=  4 คู่

 - พื นรองเท้ำใช้ยำงสูตรแข็งป้องกันกำรยุบตัว และพื นรองเท้ำมีร่อง Flex 43=  1 คู่

เพ่ือช่วยในระยะท่ีเท้ำมีกำรงอบตัวและพื นมีดอกยำง ช่วยยึดเกำะสนำมไม่ให้ล่ืนได้

 - ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำคมกีฬำยกน  ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

44 เข็มขัดยกน้ าหนัก 40 เส้น 2,000        80,000 *ส่งของตัวอย่าง 

คุณลักษณะ S=10

 - เป็นของใหม่ไม่ค้ำงสต๊อก M=20

 - ท ำมำจำกหนังวัวแท้ มีควำมเหนียวคงทน ไม่ขึ นลำได้ง่ำยเม่ือเจอควำมชื น L=10

 -  ต้องมีควำมกว้ำง 4 นิ ว และควำมยำว ตำมเบอร์ S, M, L, XL, XXL

 - หัวเข็มขัดต้องมีควำมคงทนท ำมำจำกเหล็กชุปโคมเม่ียมและไม่เกิดสนิมง่ำย

 - ด้ำนในต้องมีฟองน  ำใช้รองรับแผ่นหลังได้เป็นอย่ำงดี

 -  เข็มขัดต้องท ำมำจำกหนังวัดอย่ำงน้อย 4 ชั น และเย็บรอบๆขอบมีควำมคงทน

 - ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำคมกีฬำยกน  ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

45 ผ้าพันเข่ายกน้ าหนัก 120 ช้ิน 180 21,600

คุณลักษณะ
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 - เป็นของใหม่ไม่ค้ำงสต๊อก

 - ท ำจำกผ้ำยืดอย่ำงดีพันเข่ำสบำยกระชับ

 - เป็นผ้ำท่ีไม่ยืดมำกเกินไป จนรัดแน่นเกินไปท ำให้เลือดไหลผ่ำนไม่สะดวก

 - มีขนำดควำมกว้ำง 4 นิ วและควำมยำว 3 -4 เมตร 

 - เหมำะกับกำรใช้งำนของนักกีฬำยกน  ำหนักเป็นอย่ำงดี

46 ชุดแข่งขันยกน้ าหนัก 60 ชุด 1,600 96,000

คุณลักษณะ      S    = 15

1. เป็นของใหม่ไม่เก่ำและค้ำงสต็อก      M   = 18

2. ชุดแข่งขันตำมรูปแบบท่ีโรงเรียนก ำหนด      L    = 20

3. ท ำด้วยผ้ำ SPANDEX      XL  =  5

4. มีควำมยืดหยุ่นได้ทั ง4ด้ำน     XXL =  2

5.มีควำมคงทนไม่ขำดง่ำย

6.สำมำรถรีดเหง่ือได้ดี

9. พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

10. ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ CHONBURI SPORTS SCHOOL ตัวอักษรตำมแบบ สกรีนสีขำว

11.ถูกต้องตำมกติกำกำรแข่งขันของสมำคมกีฬำยกน  ำหนัก

หมวดกีฬายูโด 210,000

47 ชุดยูโดฝึกซ้อม 48 ชุด 2,500 120,000 *ส่งของตัวอย่าง

คุณลักษณะ N0.1 = 5

 - ใช้เนื อผ้ำชนิดหนำ  สีขำว No.1.5 = 5

 - ผลิตในประเทศ หรือ  ต่ำงประเทศ No.2 = 9

 - ใช้ส ำหรับกำรฝึกซ้อม  ประกอบด้วย  เสื อยูโด กำงเกงยูโด และ สำยคำดเอว No.2.5 = 9

No.3 = 10

No.3.5 = 5
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

No.4 =5

48 ชุดยูโดสีขาว ส าหรับแข่งขัน 10 ชุด 4,500 45,000 *ส่งของตัวอย่าง

คุณลักษณะ No.1 =2

 -  ใช้เนื อผ้ำชนิดหนำ  สีขำว No.1.5 = 2

 -  ผลิตจำกต่ำงประเทศ No.2 = 2

 -ใช้ส ำหรับกำรแข่งขัน ประกอบด้วย  เสื อยูโด กำงเกงยูโด และ  สำยคำดเอว No.2.5 = 2

 -  ถูกต้องตำมกติกำของ  IJF No.3 = 2

49 ชุดยูโดสีน้ าเงิน  ส าหรับแข่งขัน 10 ชุด 4,500 45,000

คุณลักษณะ No.1 =2

 -  ใช้เนื อผ้ำชนิดหนำ  สีน  ำเงิน No.1.5 = 2

 -   ผลิตจำกต่ำงประเทศ No.2 = 2

 - ใช้ส ำหรับกำรแข่งขัน ประกอบด้วย  เสื อยูโด กำงเกงยูโด และ สำยคำดเอว No.2.5 = 2

 -  ถูกต้องตำมกติกำของ  IJF No.3 = 2

หมวดกีฬาฮอกก้ี 249,266

50 ลูกบอลส าหรับใช้ฝึกซ้อม 50 ลูก 250          12,500

 - เป็นผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ

 - เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกยำงและใยสังเครำะห์

51 เทปพันด้ามจับไม้ฮอกก้ี 36 ม้วน 330          11,880

 - ท ำจำกผ้ำท่ีมีควำมเหนียวในระดับหน่ึงใช้พันไม้ฮอกกี เพ่ือป้องกันกำรล่ืน

52 ไม้ฮอกก้ี 10 อัน 3,500        35,000 Size = 36.5

 - เป็นผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ

 - ผลิตจำกคำร์บอลไฟเบอร์ 100%
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

53 สนับแข้ง 10 คู่ 1,300        13,000

 - เป็นผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ Size = Junior

 - ท ำจำกใยสังเครำะห์มีควำมยืดหยุ่นลดแรงกระแทรก

54 รองเท้า(ส าหรับหญ้าเทียม) 24 คู่ 4,800        115,200 ส่งของตัวอย่าง

 - เป็นผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ

 - เป็นของใหม่ไม่เก่ำเก็บและค้ำงสต๊อก Size 37 = 6

 - เป็นรองเท้ำส ำหรับเล่นหญ้ำเทียมเพ่ือป้องกันกำรล่ืน Size 38 = 6

 - ท ำจำกผ้ำMesh ประกบโฟมและใช้PVCเพ่ือเพ่ิมควำมทนทำนในกำรใช้งำน Size 39 = 6

Size 40 = 6

55 ชุดแข่งขันกีฬาฮอกก้ีชุดท่ี 1       18 ชุด 759 13,662

ประกอบด้วย เส้ือ +กระโปรง+ถุงเท้า

คุณลักษณะเส้ือกีฬาฮอกก้ีพิมพ์ลาย (สีน้ าเงิน/กรม) 11-479  

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Mico Lite) S=10 ตัว

  - ดีไซน์โดดเด่นด้วยงำนพิมพ์สวยงำม พร้อมทั งไล่สีงำนพิมพ์ด้ำนหน้ำอกเสื อ M=5 ตัว

 - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี L=3 ตัว

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

 - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

 - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนำดไม่เกิน 2X3 นิ ว ตัวอักษรตำมแบบ  สกรีนสีขำว

 - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" สกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คุณลักษณะกระโปรงกีฬาฮอกก้ี (สีด า) 

  - ผลิตจำกผ้ำ Nylon Spandex S=10 ตัว

  - เนื อผ้ำมีควำมยืดหยุ่นสูง ท ำให้สำมำรถเคล่ือนไหวได้คล่องตัว M=5 ตัว

  - ด้ำนหน้ำของกระโปรงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. L=3 ตัว

คุณลักษณะถุงเท้ากีฬาฮอกก้ี ทอลาย (สีด า) #25-121

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % 

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

56 ชุดแข่งขันกีฬาฮอกก้ีชุดท่ี 2 18 ชุด 759 13,662            

ประกอบด้วย เส้ือ +กระโปรง+ถุงเท้า

คุณลักษณะเส้ือกีฬาฮอกก้ีพิมพ์ลาย (สีแดง/เลือดหมู)  11-479  

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Mico Lite) S=10 ตัว

  - ดีไซน์โดดเด่นด้วยงำนพิมพ์สวยงำม พร้อมทั งไล่สีงำนพิมพ์ด้ำนหน้ำอกเสื อ M=5 ตัว

 - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี L=3 ตัว

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

 - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม.

 - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนาดไม่เกิน 2X3 น้ิว ตัวอักษรตำมแบบ  สกรีนสีขำว

 - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" 

สกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกระโปรงกีฬาฮอกก้ี (สีด า) 

  - ผลิตจำกผ้ำ Nylon Spandex S=10 ตัว

  - เนื อผ้ำมีควำมยืดหยุ่นสูง ท ำให้สำมำรถเคล่ือนไหวได้คล่องตัว M=5 ตัว

  - ด้ำนหน้ำของกระโปรงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. L=3 ตัว

คุณลักษณะถุงเท้ากีฬาฮอกก้ี ทอลาย (สีด า) 
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 %

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

57 ชุดแข่งขันกีฬาฮอกก้ีชุดท่ี 3 18 ชุด 759 13,662            

ประกอบด้วย เส้ือ +กระโปรง+ถุงเท้า 11-479  

คุณลักษณะเส้ือกีฬาฟุตบอลพิมพ์ลาย (สีชมพู/บานเย็น) S=10 ตัว

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % (Mico Lite) M=5 ตัว

  - ดีไซน์โดดเด่นด้วยงำนพิมพ์สวยงำม พร้อมทั งไล่สีงำนพิมพ์ด้ำนหน้ำอกเสื อ L=3 ตัว

 - สวมใส่สบำยไม่อับชื น มีผิวสัมผัสนุ่มล่ืน ระบำยเหง่ือได้ดี

 - พิมพ์ธงชำติไทยท่ีอกเสื อด้ำนขวำ

 - พิมพ์ตรำมหำวิทยำลัยประจ ำโรงเรียนกีฬำภำษำอังกฤษท่ีอกซ้ำย 

 - ด้ำนหน้ำของเสื อตรงกลำงหน้ำอกสกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. ตัวอักษรตำมแบบ  สกรีนสีขำว

 - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงด้ำนบนสกรีนค ำว่ำ "CHONBURI" ขนาดไม่เกิน 2X3 น้ิว

 - ด้ำนหลังของเสื อตรงกลำงใต้ช่ือ ค ำว่ำ "CHONBURI" 

สกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 19 ซม.

คุณลักษณะกระโปรงกีฬาฮอกก้ี (สีด า) 

  - ผลิตจำกผ้ำ Nylon Spandex S=10 ตัว

  - เนื อผ้ำมีควำมยืดหยุ่นสูง ท ำให้สำมำรถเคล่ือนไหวได้คล่องตัว M=5 ตัว

  - ด้ำนหน้ำของกระโปรงด้ำนขวำสกรีนหมำยเลข 1-18 ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. L=3 ตัว

คุณลักษณะถุงเท้ากีฬาฮอกก้ี ทอลาย (สีด า) 

  - วัสดุเป็นผ้ำโพลีเอสเตอร์ 100 % 

  - สวมใส่สบำยระบำยควำมร้อนได้ดีและแห้งเร็ว

58 กางเกงรัดกล้ามเน้ือขายาว (สีด า) 36 ตัว 575 20,700            

คุณลักษณะ S=18 ตัว

 - ลดควำมส่ันสะเทือนของกล้ำมเนื อ M=18 ตัว
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 - เพ่ิมควำมคล่องตัวของผู้สวมใส่

 - เนื อผ้ำมีควำมยืดหยุ่นสูง ท ำให้สำมำรถเคล่ือนไหว

   ได้อย่ำงอิสระ

หมวดเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา 39,250            

59 ชุดฝึกแรงต้าน 10 ชุด 1,300 13,000            

คุณลักษณะ

 - ชุดฝึกแรงต้ำน Super X -ResistanceTube Exerciser

 - อุปกรณ์ฝึกอบรมควำมต้ำนทำนแบบไดนำมิกท่ีมีควำมยืดหยุ่น

 - ตรงสำยไคว้ท ำด้วยเชือกไนลอน

 - พกพำสะดวก

60 ชุดฝึกแรงต้าน (ไหล่) 10 ชุด 950 9,500             

คุณลักษณะ

 - อุปกรณ์ฝึกอบรมควำมต้ำนทำนเป็นอุปกรณ์กำรฝึกอบรมท่ีต้องมีผู้เล่นสองคน

 - สำมำรถปรับควำมยำวได้ถึง 42 นิ ว

 - สำยยำงยืด 5 เส้น (ยำว 1.2 เมตร /เส้น) ท่ีผลิตด้วยน  ำยำงท่ีมีคุณภำพ

ท่ีมีควำมเหนียว ยืดหยุ่น ทนทำน อำยุกำรใช้งำนท่ีนำนขึ น

 - สำยพันข้อเท้ำ 2 ชิ น สำยพันข้อมือ 2 ชิ น

 - ท่ีจับ 2 ชิ น (หุ้มด้วยโฟมอย่ำงดี ท ำให้ไม่เจ็บมือขณะใช้งำน)

 - ถุงใส่อุปกรณ์ สำมำรถพกพำไปไหนได้สะดวก

 - ท่ีแขวนติดกับประตู 1 ชิ น

 - แผ่นคู่มือแนะน ำท่ำเล่นต่ำงๆ RESISTANCE BAND KIT
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รายการ หมวดกีฬา/วัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน/คุณลักษณะ จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหตุ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน จ านวน 62 รายการ  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สี

 - เหลือง  10 ปอนด์

 - เขียว 15 ปอนด์

 - แดง 20 ปอนดื

 - น  ำเงิน 25 ปอนด์

61 ชุดฝึกแรงต้าน (เอว) 10 ชุด 1,000 10,000            

คุณลักษณะ

ชุดฝึกแรงต้ำน Dual Resistance Trainer - Shoulder Harness

 - หัวเข็มขัดโลหะชุบนิกเกิลสแตนเลส

 - วัสดุกัยน  ำจำกยำง Nei Village

 - ช่วยเพ่ิมควำมแข็งแรงและกำรออกก ำลังกำยของขำ

 - สำยรัดเข้ำกับเอวและข้อมือของผู้ฝึก

62 ดัมเบลเหล็กชุบ ขนาด ๓ กิโลกรัม 5 ลูก 1,350 6,750             

คุณลักษณะ

 -  ดัมเบลหุ้มยำงใหม่ ไม่มีกล่ิน ไร้กล่ิน จับแล้วกล่ินไม่ติดมือ

 - มือจับรุ่นใหม่ไม่ขึ นสนิม

 - สะดวกในกำรใช้งำน ไม่ต้องเปล่ียนแผ่นน  ำหนัก สำมำรถหยิบจับได้ทันที

ตำมน  ำหนักท่ีต้องกำร

หน่ึงล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน รวมท้ังส้ิน 1,375,536


