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โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

Chonburi Sports School 

ฉบับที่ 31 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

                     วัน ค ล้ าย วัน ส ถ าป น าส ถ าบั น ก ารพ ล ศึ ก ษ า  ค รบ รอ บ  12 ปี   
          โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าโดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี น าบุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการ
พลศึกษา ครบรอบ 12 ป ีในช่วงเช้ามืด ท าพิธีสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ บริเวณหอพระ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพลบดี         
เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีสงฆ์และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในการนี้ บุคลากร
ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายกูลเดชา   
หมื่นหาวงค์  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน บุคลากรดีเด่น 
ได้แก่ นายอดิสราญ์ จ้อยศรีเกตุ ครูช านาญการ ครูผู้สอนวิชาาาษาไทย รางวัลเชิดชู
เกียรตินักเรียนประเาทดีเด่น ได้แก่ นางสาวนวพร แดงศรี และนักเรียนที่ ได้
ทุนการศึกษามูลนิธิ ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน ได้แก่ นางสาวรสสุคนธ์ สอนแก้ว                   
โดย ฯพณฯกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว     
และกีฬา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ในวันที่ 5  กุมาาพันธ์  2560  ณ  สถาบันการพลศึกษา  
โดยฯพณฯกอบกาจน์  ยังได้มาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมกีฬายกน้ าหนัก และสนามซ้อม
กีฬาต่างๆบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

วันเกียรติยศ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานวันเกียรติยศ ประจ าปีการศึกษา 2559 

เพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงฉลองชัย ของนักเรียนที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา    
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 "สามมุขเกมส์" โดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย ศรีตะปัญญะ 
อดีตรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ประธานในพิธีเปิด  ซ่ึงในงานได้
มอบเงินรางวัลแก่กีฬาที่ได้ถ้วยคะแนนรวม มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาดีเด่นทั้ง 7 ชนิด
กีฬา และมีการแสดงของนักเรียน ชุดในหลวงของแผ่นดิน จัดขึ้นวันที่ 16 กุมาาพันธ์ 
2560 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล
หญิง จ านวนทั้ง 5 คน ที่เข้าร่วมการแขง่ขันฟุตบอลรายการ Jockey's Club Girls' 
International Youth Invitational Football Tournament รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
หญิง ณ ประเทศฮ่องกง ระหวา่งวันที่ 10-12 กุมาาพันธ ์2560 และสามารถควา้แชมป์
ในรายการนี้มาได ้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

งานสาานักเรียน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านประชาธิปไตย ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยว่าที่ร้อยตรี    
ศักดิ์ชัย   ธิตะจารี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซ่ึงได้รับ
เกียรติจากดร.พลธาวิน วัชรทรธ ารงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวอนนาาศัพท์ คุณครูสิริธิดา 
ศรีโาคา และ คุณครูสุมาลิน บัวอรุณแสงสว่าง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมาาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสามมุขเกมส์ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ชลบุร ี

"มาฆบูชา รักษาศีล ปฏิบัติธรรม" 
งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "มาฆบูชา 

รักษาศีล ปฏิบัติธรรม" โดยมีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี     
เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ฟังบรรยายธรรม และท าความดี โดยท าความสะอาด 
บริเวณวัดศรีพโลทัย ในวันที่ 10 กุมาาพันธ์ 2560 ณ วัดศรีพโลทัย 

Valentine’s Day 2017 
กลุ่มสาระาาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการวันวาเลนไทน์ เพื่อให้นักเรียนได้

ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ และการแสดงความรักตอ่ผู้คน โดยมี
กิจกรรม การแข่งขันประกวดการ์ดวันวาเลนไทน์ ตอบค าถามชิงรางวัล และการแสดง
ความรัก ในวันท ี14 กุมาาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

  กลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา ได้จดัโครงการการแข่งขันกีฬาสาีายในโรงเรียน
กีฬาจังหวัดชลบุรี ประจ าปกีารศึกษา 2559  "ฟ้า-ขาว สร้างมิตร ฟ้า-ขาว สร้าง
ไมตรี ฟ้า-ขาว สร้างสามัคคี ฟา้-ขาว คือกีฬาชล " ซ่ึงแบ่งสีออกเป็น 4 สี ได้แก่ 
ม่วงอัญชัญ ส้มทองกราว ชมพูซากุระ และ เขียวเบญจมาศ โดยวา่ที่ร้อยตรีศักดิช์ัย 
ธิตะจาร ีผู้อ านวยการเป็นประธานในพิธเีปิด มีการแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นกีฬา
พื้นบ้าน 1.วิ่งตะขาบ 2. วิ่งผลัด 4 ขา 3. วิ่งเปรี้ยวลูกโป่ง 4. ชักกะเย่อ และ      
การแข่งขันกีฬาสากล 1.วอลเลย์บอล 2.แชร์บอล และประกวดกองเชียร์ ระหว่าง
วันที่ 8 - 16 กุมาาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

งานสาานักเรียนได้จัดให้นักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการสาานักเรียน 
ประจ าปี 2560 โดยมีผู้สมัครประธานสาานักเรียนจ านวน 4 คน ซ่ึงได้ท าการเลือกตั้งเป็น
ที่เรียบร้อย โดยนางสาวอารญา สมพงษ์ศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้เป็น
ประธานสาานักเรียน ในวันที่ 17 กุมาาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

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

โทร/โทรสาร 038-054293 

www.cbss.ac.th   

Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

     ตามทีโ่รงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 และ ในวันที่ 18 กุมาาพันธ์ 2559 ได้ท าการสอบ
คัดเลือกความสามารถทกัษะทางกีฬาและบุคลิกาาพ เพื่อเขา้เรียนในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีการทดสอบจ านวน 7 ชนิดกีฬาคือ 
กรีฑา ยโูด เซปักตะกรอ้ ฟุตบอลหญิง ยกน้ าหนัก บาสเกตบอลชาย              
และฮอกกีห้ญิง  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

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

