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  โรงเรียนกฬีาจังหวัดชลบุร ี

Chonburi Sports School 
ฉบับที่ 61 ประจ าเดอืนสิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

20 ปีกีฬาชล 
    วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครบรอบ 20 ปี โดยมีกิจกรรมภายในงาน 
ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีเชิดชูเกียรติ
บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

     วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี    
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง         
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ จังหวัดชลบุร ี
 
 

ออกก าลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 
        วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
เข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

เดิน - วิ่ง พชิิตชัยส่งใจไปโอลิมปิก 2020 
      วันอาทิตย์ที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ ร้อยตรี  ศักดิ์ชัย  ธิตะจารี  
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไปโอลิมปิก 2020" ณ บริเวณ     
หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

อบรมการใชห้ลักจิตวิทยาการกีฬาส าหรับผู้ฝึกสอน 
     วันที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา 
ได้จัดโครงการอบรมการใช้หลักจิตวิทยาการกีฬาส าหรับผู้ ฝึกสอน ณ ห้องประชุม 
อาคารโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี     
ศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด          
การอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ ผู้อ านวยการส านักกีฬา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้   
 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
    โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีขอแสดงความยินดีกบันักเรียนชนิดกีฬาบาสเกตบอล 
ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สพฐ. - โมโนแชมเปี้ยนคัพ 2019 รอบคัดภาคกลาง
และภาคตะวันออก  ระหวา่งวันที่ 13 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนสตรี
อ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 
ผลการแข่งขัน 
       - รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุน่อาย ุ16 ปีชาย  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่นอาย ุ14 ปีชาย 

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
          โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้หญิง     
ในการแข่งขัน พีทีท ีฮอกกี้ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหวา่งวันที่ 
17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   
พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธาน ี
ผลการแข่งขัน   
     - รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประเภทกลางแจ้งหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทในร่มหญิง รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ป ี
     

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
    โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีขอแสดงความยินดีกบันักเรียนชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ 
ในการแข่งขันเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(กรมพลศึกษา) ระหว่างวันที่ 10 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ สนามเฉลิม   
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา  จังหวัดปทุมธานี 
ผลการแข่งขัน     2 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่นอาย ุ14 ปีหญิง  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่นอาย ุ14 ปีชาย 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 16 ปีชาย  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่นอาย ุ18 ปีหญิง  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่นอายุ 18 ปีชาย 

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

           

โทรศัพท์ 038-054293                  

www.cbss.ac.th 
Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

           

ออกน  าเหงื่อ  ออกน  าใจ 
    วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2562  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานฝ่ายก ากับดูแลเจ้าหน้าที่สนาม     
การแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทาน“คิงส์คัพ” ครั้งที่ 34 ประจ าปี 
2562  ได้มอบหมายให้ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อจัดกิจกรรมออกน้ าเหง่ือ ออกน้ าใจ 
โดยได้น านักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของการแข่งขัน  เช่น การจัดสนามแข่งขัน 
การเปลี่ยนป้ายคะแนน ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์             
รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 

 ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
      โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้หญิง 
ในการแข่ งขั น  พีที ที  ฟลอร์บอลชิ งชนะ เลิ ศแห่ งประ เทศไทย  ครั้ งที่  2 
ประจ าปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่  27 -31  สิงหาคม         
พ.ศ . 2562  ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ                 
วิทยาเขตชลบุรี 
ผลการแข่งขัน   
       รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง  
 

พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero Camp) 
          วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน             
กีฬายกน้ าหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Sports Hero Camp 
ของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจ าปี 2562 
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา            

ผลสัมฤทธิ์ศิษย์กีฬาชล 
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬากรีฑา    
ในการแข่งขันการแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 65 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 
- 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
ปทุมธานี 
ผลการแข่งขัน 
        2 เหรียญทอง   2 เหรียญทองแดง 


