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โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

Chonburi Sports School 
ฉบับที่ 37 ประจ าเดือนสิงหาคม  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี 
     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  (แอโรบิก  
รวมพลคนรักแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี) จัดโดยศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครบรอบ 18 ปี 
    วันที่ 19 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี น าโดย ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี  ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี ประธานในพิธี โดยมีพิธีไหว้พระ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี ครบรอบ 18 ปี 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 

วันแม่แห่งชาติ 2560 
        วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 
สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมี
กิจกรรม จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ"วิทยาศาสตร์     
ยุคใหม่ไทยแลนด์4.0" การประกวดแต่งค าขวัญ ในหัวข้อ"วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ไทยแลนด์
4.0" ตอบค าถามวันวิทยาศาสตร์ และการประวัติของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้    
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 15 - 18 
สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 

ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้น าคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 4 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2560 

       ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และเจา้หน้าที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าโดย   
นางวิลัดดา ชยธนมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เขา้ร่วมพธิีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระ
พรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 
เวลา 18.00 น. ณ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี 

     นักเรียน ชนิดกีฬาฮอกกี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฮอกก้ี "นครนายกคัพ" ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 15 - 19 
สิงหาคม 2560 ณ สนามฮอกกี้ โครงการจัดตั้งโรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครนายก 
สรุปผลการแข่งขัน 
          - 1 เหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง 
          - 1 เหรียญเงิน รุ่นอายไุมเ่กิน 18 ปีหญิง 

       ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนชนิดกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี ได้รับรางวัล  
           ** อันดับที่ 3 รุ่น 15 ปีชาย 
           ** รุ่น 18 ปีชาย เข้าร่วมการแข่งขัน 
        ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรยีน สพฐ - สปอนเชอร์เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ดิวิชั่น2)     
ระหว่างวันที ่21 - 31 สิงหคม 2560 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดล าพนู 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี  ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 
ผลการแข่งขัน 

 รุ่นอายุ 16 ปีหญิง  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 
 รุ่นอายุ 18 ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 
 

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 
ประจ าปี 2560 ประเภทประชาชนหญิง ระหว่างวันที่ 19 – 26 สิงหาคม 2560     
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ผลการแข่งขัน ได้รบัรางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” 

      คณะครูและนักกีฬากรีฑา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี รว่มแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฐฐา นาชาญ ครูผู้สอนกีฬากรฑีา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีตัวแทน
นักกีฬากรีฑาพุ่งเหลน ประเภทลานทีมชาติไทย ที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้
ส าเร็จ และเป็นการคว้าแชมป์สมัยที ่3 สถิติ 55.04 ม. ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 
2017 ณ ประเทศมาเลเซีย 
 

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

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

Fackbook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
 

 

Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

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

