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          โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองศึกษาดูงาน 

เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองได้ศึกษาดงูาน  
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บรหิาร ครู เจ้าหน้าท่ี เข้าศึกษาดูงาน           
ในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  

  

 

  

  

ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน           
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร  

ครัง้ท่ี 36 ประจ าปี 2557 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติจากสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย 
เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดการการแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขัน ตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร 
ครั้ งที่  36 ประจ าปี  2557 ระหว่างวันที่  29 มิถุน ายน - 4 กรกฏาคม 2557            
ณ ศุนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ กรุงเทพมหามนคร โดยมีว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้บริหารสมาคมตะกร้อแห่งประเทศ 
ได้รับเกียรติร่วมในพิธีปิดการแข่งขัน 

สารจากผู้อ านวยการ 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี 

 

 

 

 

 

 
 

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 นายบพิธ  โกมิลพิธ ผู้อ านวยการ

โครงการมูลนิธิไทยคม และนายปรวิฒัน์  วรรณกลาง อธิการบดี

สถาบันการพลศกึษา ได้จัดพิธมีอบรองเท้าฟุตบอล โรงเรียนกีฬา

ในสังกัดสถาบันการพลศึกษาและเยาวชนเครือข่าย T Licence  ซึ่ง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีน าโดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี 

รักษาการผู้อ านวยการครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีและรับรองเท้า

ฟุตบอลในโครงการนีเ้ช่นกัน ณ สถาบันการพลศึกษา  

วิทยาเขตชลบุร ี

 

         ส วั สดี ท่ าน ผู้ อ่ าน จดห ม ายข่ า ว โร ง เรี ย นกี ฬ า      
จังหวัดชลบุรีทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับน้ีเป็นฉบับปฐมฤกษ์
ของโรงเรียนท่ีจะใช้เป็นเครื่องสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับ
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน และความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ของโรงเรียนได้
เป็นอย่างด ี
      ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของโรงเรียนท่ีได้สร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขัน ยกน้ าหนักเยวชน 
ชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจ าปี 2557 ณ ประเทศรัสเซีย และ    
ขอชื่นชมทัพนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีท่ีได้สร้าง
ผลงานให้กับโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี  ๑๗ “พะยูนเกมส์”  ณ จังหวัดตรัง 
จ านวน 71 เหรียญทอง 40 เหรียญเงิน 42 เหรียญทองแดง 
และถ้วยรวมชนะเลิศ ๓ ใบ 
 



                      จอมพลังสาวชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

        ขอแสดงความยินด ีกับนางสาวสุกัญญา  ศรีสุราช  

นักกีฬายกน้ าหนักรุ่นน้ าหนัก 58 กิโลกรัม คว้า 2 เหรยีญทอง  

1 เหรยีญเงินและสบิเอกสุรยิา  ดัชถุยาวัตร ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ าหนัก  

ในการแข่งขันยกน้ าหนักเยวชนชิงชนะเลศิแห่งโลก ประจ าปี 2557 

 ระหว่างวันท่ี 20 - 28 มถิุนายน 2557 ณ เมอืงคาน ประเทศรัสเซีย  

 
 

         สรุปเหรียญกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 17 
 “พยูนเกมส์” ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 15 – 25 มิถุนายน 2557 

 
       เหรียญ 
ชนิดกฬีา ทอง เงิน ทองแดง 

กรีฑา 6 8 8 
เซปักตะกร้อ 6 5 1 

ฟุตบอล - 1 1 
ยกน้ าหนัก 29 18 27 

ยูโด 30 8 4 
บาสเกตบอล - 1 - 

ฟุตซอล - - 1 
รวม 71 40 42 

 

           รางวัลชนะเลิศถ้วยรวม 

     ชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อหญิง 
     ชนะเลิศกีฬายูโดชาย 
     ชนะเลิศกีฬายูโดหญิง 

 

 

 

www.cbss.ac.th 
                                                                  222 หมู่ 1  ต.หนองไม้แดง  อ.เมือง   จ.ชลบุรี  20000 

                                                                    โทร 038 - 054292 -3  โทรสาร 038 – 054293 

PRIMEMINISTER CUP 2014 
      นักกีฬาฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี
และภาคตะวันออกแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รอบชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศ ประจ าปี 2557 ครั้งท่ี 10  ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันท่ี  
28 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2557  ซึ่งน่องสาวชลบุรีท าผลงานไดด้ีไดร้ับ  
รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันครั้งนี้ 
 

วันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียน

กีฬาจังหวดัชลบุร ีไดแ้ห่เทียนประจ าพรรษาไปถวาย  ณ วัดศรพีโลทัย  

 
 
 
 

ในวันที่ 11 กรกฏาคม2557 โรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบุร ีได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 2557 จัดโดยจังหวัดชลบุรี โดย

มีว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน  คณะครูเจ้าหน้าที่

และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทยีน ณ บรเิวณหอพระพุทธสิหิงค์ จ.ชลบุรี 

 
 

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

