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  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

Chonburi Sports School 
ฉบับที ่40 ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2560 

 
        วันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
เข้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เนื่องในพิธีบ าเพ็ญกุศลสมโภชวัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก      
ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ น านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  เข้ าชมนิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ   
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี
วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจ าปี 2560 เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ชลบุรี        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นประธานการประชุม ในครั้ งนี้  ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 2      
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

       วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกริฟฟิท 
(Griffith University) สาธารรัฐออสเตรเลีย โดยมีนายกอบกิจ ธรรมานุชิต (กรรมการ
สภาสถาบันการพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา)        
พร้อมเยี่ยมชมการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



 

 

    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 งานนันทนาการและกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสาน ประเพณี ลอยกระทง  
โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การแสดงของนักเรียนต่างๆ
บนเวที ซ่ึงมีว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจั งหวัดชลบุรี    
เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยนักเรียนและครู ได้น ากระทงไป
ลอยที่ สระน้ าสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด
โครงการ Friendship on the beach ซ่ึงมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว โดยให้นักเรียนได้พูดคุย สัมภาษณ์ ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา 
ณ หาดจอมเทียม พัทยา จ.ชลบุรี 

       งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีการทดสอบ
ทั้งสิ้น 8 ฐาน คือ1.ชั่งน้ าหนัก - วัดส่วนสูง 2. กระโดดไกล 3. วิ่งเก็บของ 4. Sit-Up 
5.Push-up 6. แรงบีบมือ 7. ความอ่อนตัว และ 8. วิ่งตามระยะทาง ซ่ึงจัดขึ้นวันที่  30 
พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

      วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.และวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess'Cup 2017        
ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 

        วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี นายวีระชัย แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
ฝ่ายพัฒนาการกีฬา และดร.วนิชา ศรีตะปัญญะ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา    
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพล
ศึกษา ณ ส านักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี 



                                                                 

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 
ระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดนนทบุรี 

 

ผลการแข่งขัน 

 - กีฬากรีฑา  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทั้งสิ้น 15 รายการ 
 - กีฬาเซปักตะกร้อ   ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทั้งทีมชาย และทีมหญิง 
 - กีฬายกน้ าหนัก  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ชาย 10 รุ่น และหญิง 10 รุ่น 

- กีฬายูโด  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ  
- กีฬาฟุตบอลหญิง  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ  
- กีฬาบาสเกตบอล  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทีมชาย  
- กีฬาฮอกกี้  ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ทีมหญิง 
 

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

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

Fackbook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
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