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โรงเรียนกีฬาจังหวดัชลบุรี 

Chonburi Sports  School 

ฉบับที่ 30 ประจ าเดือน มกราคม 2560 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ท ำบุญตักบำตร ข้ำวสำรอำหำรแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ป2ี560 
วันที่ 6 มกราคม 2560 น าโดย ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 
ร่วมท าบุญ  ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ ปี 2560 โดย          
นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

 

สวัสดีปีใหม่ 2560 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชยั ธิตะจาร ีผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและ

คณะผู้บริหาร ได้เข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ผู้ใหญ่ที่นับถือ และหนว่ยงาน
ราชการภายในจังหวัดชลบุรี 

วันครู ประจ ำป ี2560 
วันที่ 16 มกราคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผูอ้ านวยการโรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี น าคณะคุณครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เขา้ร่วมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เนื่องในวันครู ประจ าปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 

"วันพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช" 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้ร่วมพิธี       

วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสกัการะ "วนัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ในวันที่ 17 
มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชลบุร ี



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2560 
วันที่  14 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัด

กิจกรรมนันทนาการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น วัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก 
กระโดดไกล เป็นต้น และมีการเล่นเกมส์ ตอบค าถามและมอบของขวัญให้เด็กๆ        
ที่ร่วมกิจกรร ซ่ึงนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม   วันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 ในงานนี้ด้วย โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวพรทิพย์ ภูผาริช่อ และ    
นางสาวภัทรวดี ทองใบ เด็กและเยาวชนดีเด่นได้รับของรางวัลจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุร ีณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

เด็กและเยำวชนดีเด่น ประจ ำปี 2560 
             นางสาวพรทิพย์ ภูผาริช่อ และนางสาวภัทรวดี ทองใบ นกัเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับรางวัลเกียรติยศ เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรีท าเนียบ 
             และในวันที่ 12 มกราคม 2560 นักเรียนทั้ง 2 คน ได้มอบโล่เกียรตยิศให้แก่
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยดร.อุไรวรรณ หว่องสกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ   
เป็นผู้รับมอบโล่เกียรติยศนี้ ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

บ ำเพ็ญกุศลสตมวำร (100 วัน) 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง 

บ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
วันที่ 18 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที ่โรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธวีางพานพุ่มดอกไม้สักการะเนื่องในวันยุทธหัตถขีองสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรยี์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 

พฤกษำตะวันออกมินิมำรำธอน ครั้งที่ 5 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับชมรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดชลบุรี 

ได้จัดกิจกรรมงานพฤกษาตะวันออกมินิมาราธอน ครั้งที่  5 โดยจัดขึ้นในวันที่         
22 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

วันที่  20 - 21 มกราคม 2560 คณะบุคลากร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี     
เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) บ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   ณ วัดใหญ่
อินทราราม (พระอารามหลวง) จ.ชลบุรี 



  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

  

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้ 
จ านวน 7 คน ที่ เป็นตัวแทนทีมชาติไทย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                
การแข่งขันฮอกกี้ในร่ม ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์      
โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นางสาวณัฐิดา จันทร์เทศ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. นางสาวปริยกร จอมจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. นางสาวเจนจิรา อินปา นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที4่ 
4. นางสาวกุลจิรา อินปา นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
5. นางสาวมนสิชา อยู่ชนะชล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
6. นางสาวมนัสว ีประสานพิมพ์ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
7. นางสาวพิมพ์มาดา เมตตา นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

สรุปเหรียญและประมวลภำพ 
โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุร ี

กำรแข่งขันกีฬำนกัเรียนนักศกึษำแห่งชำติ คร้ังที่ 38    
“ย่ำโมเกมส์"       

ระหว่ำงวันที่ 23 - 31 มกรำคม  2560   
ณ จังหวัดครรำชสีมำ 

 

ชนิดกีฬำ  ทอง เงิน ทองแดง       
กรีฑำ      1        2         4                        
เซปักตะกร้อ    2        -          2                
ยูโด     7        2         4                           
ยกน้ ำหนัก    5        8         13          
ฟุตบอลหญิง    -         -          1   
บำสเกตบอล                 -         -          1 
       รวม                15     12       25 

        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
ทั้ง 5 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารว่มทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุ 14 ปี เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ Jockey's Club Girls' International Youth 
Invitational Football Tournament ระหว่างวันที ่10-12 กุมภาพันธ์  2560          
ณ ประเทศฮ่องกง โดยมีรายชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 
         
 
 
 
 
 

ด.ญ.ยุพารัตน์ โพธิ์นา    ด.ญ.จณสิตา จินันทุยา    ด.ญ.วนัสนันท์ อ่ิมทิม  
 
 
       
 
 
 
ด.ญ.ปลื้มใจ สนธสิวัสดิ ์   ด.ญ.สุชาวดี ชมแพง   
 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

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

โทร/โทรสาร 038-054293 

www.cbss.ac.th   

Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

        โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง 
จ านวน 3 คน ที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง 
และไดอ้ันดับ 10 ในการแข่งขัน J-GREEN SAKAI Lady's Festival Tournament 
2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีรายชือ่นักเรียนฟุตบอลหญิง “กีฬาชล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี” ดังนี้ 
    1. เด็กหญิงกชพร นิลละออ ม.2/2  
              2. เด็กหญิงธนกร พลค า ม.3/2 
              3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดวงแก้ว ม.2/1 
 

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

