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  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
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ฉบับที่ 59 ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
 

 

 

 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
      วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้ร่วมพิธีท าบุญ
ตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" ณ จังหวัดชลบุรี 
รวมทั้ งได้ร่วมริ้ วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล              
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

พิธีไหว้คร ู
        วันพฤหัสบดีที่  13 มิถุนายน พ.ศ.  2562 ว่าที่ ร้อยตรี ศักดิ์ ชัย  ธิตะจารี  
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2562 ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหาร ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรม        
การแสดงของนักเรียน การประกวดพานไหว้ครู การมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น 
นักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น การมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน          
ที่เรียนดีและกีฬาเด่น  



 

 

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรยีน 
       วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  งานนันทนาการและกิจการพิเศษ 
ร่วมกับงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครู 
กับนักเรียน  เนื่องในวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง และกอล์ฟคนจน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

             ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี    
ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี การศึกษา 2561                         
โดยคณะกรรมการประเมิน ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่งต้ัง  

"รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน 2562 
         วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา" มินิมาราธอน 2562 (RUN for 
the King) เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ช่วยชวีิตทางน  า 
      นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมช่วยชีวิตทางน้ า    
ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

วิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่ 
     งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์       
การกีฬาเคลื่อนที่ ประจ าปี 2562  โดยได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่นักเรียน 
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ในวันที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และโรงเรียน                  
วัดบุญญราศรี  ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

อบรมคุณธรรมจรยิธรรม  
        วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แสงธรรมน าชีวิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารโรงอาหาร ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้
คู่คุณธรรม โดยได้รับความเมตตาพระวิทยากรจากวัดเนินไร่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  

ออกน  าเหงื่อ  ออกน  าใจ 
        ระหว่างวันที่ 17 – 23  มิถุนายน พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานฝ่ายก ากับดูแลเจ้าหน้าที่สนาม 
ในการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ 
41 ประจ าปี  2562 โดยได้น านัก เรียนจัดกิจกรรมออกน้ า เห ง่ือ ออกน้ า ใจ                  
ซ่ึงนักเรียนได้ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดสนามแข่งขัน เปลี่ยนป้ายคะแนน             
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
       โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดี กับนกัเรียนชนิดกีฬายกน้ าหนัก 
ในการแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี2562       
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน พ.ศ.  2562          
ณ โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
ผลการแข่งขัน 
           31 เหรียญทอง 12 เหรียญเงนิ 7 เหรียญทองแดง 
- ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ  
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 
- ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศยุวชนทีมชาย 
- ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศยุวชนทีมหญงิ 
- ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศทีมชายอันดบั5 
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย 
     - นายธน ูดีวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
 

             โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรัณย์พล       
หาญพานิชรกุล นักเรียนชนิดกีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผ่านการคัดเลือก
โครงการ jr.nba ซ่ึงติดอันดับ 1 ใน 5 รอบประเทศเพื่อไปคัดเลือกเป็นตัวแทนเอเซีย 
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

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

           

โทรศัพท์ 038-054293                  

www.cbss.ac.th 
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง
ทั้ง 6 คน ตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ Paris Ladies Cup 
2019 Exhibition Games ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส  

โรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบุร ี 
ขอแสดงความยินดีกบันักเรียนชนิดกีฬากรีฑา 

ผ่านการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันอาเซยีนสกูลเกมส์ 
ครั งที่ 11 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

นายสากล   สิงห์วิเศษ 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาววีระฉัตร  สุวรรณโชต ิ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นายชยัมงคล  ทรงพานุช 
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

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

