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     วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จ.ชลบุรี 

    คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าอวยพรวันเกิดและ
มอบของขวัญ ให้กับท่านวิชิต ชิตวิเศษ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันครบรอบวันเกิด 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2561 

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะบุคลากร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี       
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 
"กีฬาเพื่อมวลชน 4.0" (Sport for all 4.0) การเต้นแอโรบิค ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

    งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬาได้จัดโครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 
ประจ าปี การศึ กษา  2561 โดยการทดสอบทั้ งสิ้ น  8 ฐาน คื อ                
1.ช่ังน้ าหนัก - วัดส่วนสูง 2. กระโดดไกล 3. วิ่งเก็บของ 4. Sit-Up 
5.Push-up 6. แรงบีบมือ 7. ความอ่อนตัว และ 8. วิ่งตามระยะทาง 
ซึ่งจัดขึ้นวันที่  6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 



 

    งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
ฉบับปรับปรุง 2561 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี  
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความ
อนุเคราะห์จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 นายณภัทร ศรีละมัย 
ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในคร้ังนี้ 

นางสาวสุรจนา ค าเบ้า นกัเรียนชนิดกีฬายกน้ าหนัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ได้รับรางวัล 3 เหรยีญทอง รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง 

 ในการแข่งขันยกน้ าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก 2018  
ระหว่างวันที ่6 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน  

 

ผลการแข่งขัน pbf basketball dream 3x3 กีฬาบาสเกตบอล 
ระหว่างวนัที ่21 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงยิมองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี 

ผลการแข่งขัน 
2 เหรียญทอง  * รุ่นอาย ุ14 ปีชาย    * รุ่นอาย ุ18 ปีชาย 

             1 เหรียญเงิน   * รุ่นอาย ุ16 ปีชาย 
 

ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที ่17-22 กรกฎาคม 2561 ณ แฟชั่นไอแลนด ์

5 เหรียญทอง 
ประเภททีมคู ่รุน่อายุ 13 ปี ,ประเภททมีคู่ รุ่นอายุ 15 ปี ,ประเภททีมคู่ รุ่นอายุ 17 ปี 

ประเภททีมเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี ,ประเภททมี 4 คน รุ่นอายุ 17 ปี 
2 เหรียญเงิน 

ประเภททีมเดี่ยว รุ่นอาย ุ13 ปี ,ประเภททีมคู่ รุ่นอายุ 17 ปี 
1 เหรียญทองแดง 

ประเภททีม 4 คน รุ่นอายุ 15 ป ี
 
 

ผลการแข่งขนัยูโด กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศกึษา 2561  
ระหว่างวนัที ่2 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนราชวินติบางเขน จัดโดยกรมพลศกึษา 

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา  
ผลการแขง่ขัน 

18 เหรียญทอง   8 เหรียญเงนิ    9 เหรียญทองแดง 
และได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมชาย และถ้วยคะแนนรวมหญิง 

ผลการแข่งขันฟุตบอลไพรมิสเตอร์ ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที ่18 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นประชาชนหญงิ 

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

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

Fackbook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 
 

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


 

 

 

 

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 งานกิจกรรมและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าโดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะผู้บริหาร บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแห่เทียนประจ าพรรษา 
และน าสังฆทานถวาย ณ วัดศรีพโลทัย จ.ชลบุรี 

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 ณ หอพระพุทธสิหิงส์ จังหวัดชลบุรี 

      วันที่  28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชัย ธิตะจารี  
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าข้าราชการ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    
ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี 

      วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00น. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร              
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี 

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี น าข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬาจั งหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี     
รวมพลังจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกล่าวปฏิญาณตน ณ หน้าศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณจุดตัดทางเลี่ยงเมือง ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี 


