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ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) 
      ตัวแทนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จ านวน 89 รูป บ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 
(50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ       
ในวันพฤหัสบดี  ที่  1 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น . ณ  หอพระพุทธสิหิ งค์       
จังหวัดชลบุร ี

พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 
      วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะครู และเจ้าหนา้ที่ โรงเรียนกฬีา
จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภธิรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดใหญ่อินทาราม       
จังหวัดชลบุรี 

        วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. คณะข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ จิตอาสาท าความ
สะอาด เก็บ กวาดขยะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรุี 
เป็นประธานในพิธี ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

     วันที ่5 ธันวาคม 2559 น าโดยว่าทีร่้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะผู้บริหาร ขา้ราชการ ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
"ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี และเพลงพระราชนพินธ ์"ความฝนัอันสูงสุด" กิจกรรมเขียนค าปฏิญาณท า
ความดีเพื่อพ่อ ณ สะพานภูมพิล1 



  
       งานกิจกรรมและนันทนาการ ได้จัดโครงการวันส านึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
ปีที่ 89 โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน    
9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนางวิลัดดา ชยธนมงคล รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด  
เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559  ณ  ค่ายลกูเสือห้วยเกษียร จ.ปราจีนบุรี  โดยมีวา่ที่
ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปดิ
ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจ าปกีารศึกษา 2559 

  

        งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกฬีา ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 
2559 โดยมีการทดสอบทั้งสิ้น 8 ฐาน  ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

         วันที่  7 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้      
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 

         วันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้      
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันกีฬาแห่งชาติ  ประจ าปี 2559 
        วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี น าบุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 
2559 และนักเรียนได้ร่วมแปลอักษรเป็นรูปเรือใบ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรสิทธิ์         
นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี จัดโดย    
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 (ชลบุรี) ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

ออกก าลัง ตามนโยบายของรัฐบาล 
      วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี น าบุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมออกก าลัง เต้นแอโรบิคและกีฬา
อื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุร ี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

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

โทร/โทรสาร 038-054293 

www.cbss.ac.th 

 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการวันคริสต์มาส โดยมี
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน โดยรับเกียรติจากนางสาวอุไรวรรณ หว่องสกุล        
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 22 
ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ ชั้น4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

      วันที่ 16 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการFriendship 
on the beach นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้
นักเรียนได้พูดคุย สัมภาษณ์ ชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา ณ หาดจอมเทียม 
พัทยา จ.ชลบุร ี

      การแข่งขันฮอกกี้รายการพิเศษชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย 
ประเภท 6 คน ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
คลอง6 จ.ปทุมธาน ี  ผลการแข่งขัน ดังนี้ 
**** รุ่น 18 ปีหญิง และ รุ่น14 ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
**** รุ่น 18 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

    โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีขอแสดงความยินดีกบันักเรียน ชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทั้ง5 คน  ที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
หญิงชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง สามารถควา้แชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายชิง
แชมป์เอเชียในปี 2560 ได้ส าเร็จ รอบคัดเลือก ระหวา่งวันที่ 18 - 25 ธันวาคม 2559           
ณ ประเทศพม่าเพื่อไปแข่งขันรายการ AFC U-19 Women's Championship 
2017  ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีน มรีายชื่อดังนี ้
        1. นางสาวกุลสตรี ใจทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        2. นางสาวศิริกาญจน์ พยัคเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        3. นางสาววริศรา ปลื้มใจ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        4. นางสาวคณาทิพย์ ไชยโยธา นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
        5. นางสาววาลุกา ศรีสันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 
 
 


