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ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
     วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดปฐมนิเทศนักเรียนและ
ประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ และนโยบายของ
โรงเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบและถือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน โดยมีนายวิชิต 
ชิตวิเศษ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายวุฒิชัย จิตต์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา ได้ ให้ เกียรติมาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน           
และในช่วงบ่ายผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา และพบผู้ฝึกสอนกีฬา 

เดิน- วิ่งสมำธิ วิสำขะ พุทธบูชำ ถือศีล 5 ลดละอบำยมุข ประจ ำปี 2560 
       โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับชมรมวิ่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมเดิน- วิ่ง
สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจ าปี 2560 ซ่ึงเป็นการร่วม
ส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกายให้แก่ประชาชนจังหวัดชลบุรี โดยท่านภัครธรณ์    
เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิด จัดขึ้นวันที่  10 
พฤษภาคม 2560 ณ หอพระพุทธสิหิงส์ จังหวัดชลบุรี 

         การแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนกันานาชาติชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ าป ี2560 
ประเภทยุวชนชาย - หญิง YOUTH (MEN - WOMEN) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี คร้ังที่ 11 ระหว่างวันที ่1 - 10 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงยิมเนเซียม สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติร.9 จ.ชลบุรี 
     ***ได้รับรำงวัลถ้วยคะแนนรวมยวุชน ชำย-หญิง ป ี2560 11 สมัยซ้อน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
    งานส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่  17 – 18  
พฤษภาคม 2560 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่  19 - 20 
พฤษภาคม 2560 ณ วัดหนองเขิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีขอแสดงความยินดีกับกบันักเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล
หญิง ร.ร.กีฬาจ.ชลบุรี ตัวแทนทีมชาติไทย ทั้ง 10 คน ที่สามารถคว้าแชมป์ ในการ
แข่งขันฟุตบอล AFF U-15 Women's Championship 2017 ระหว่างวันที ่8 - 20 
พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยมีรายชือ่ดังนี้ 

1. ด.ญ.จณิสตา จินันทุยา ม.2 
2. ด.ญ.สุชาวดี ชมแพง ม.2 
3. ด.ญ.ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ ม.2 
4. ด.ญ.ยุพารัตน์ โพธิ์นา ม.2  
5. ด.ญ.ปลายฟ้า สุขเลิศ ม.3 
6. ด.ญ.ณัฐพร ผายไพศาล ม.3 
7. ด.ญ ภัทรานิษฐ์ ดวงแก้ว ม.3 
8. ด.ญ.กชพร นิลละออ ม.3 
9. น.ส.จิรสุตา ย าสัน ม.4 
10.น.ส.ธนกร พลค า ม.4 และ 

ครูชีวธันย์ เครือวัลย์ ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอล (หัวหน้าผู้ฝึกสอนในการแข่งขันคร้ังนี้) 

         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชนิดกีฬาฮอกกี้       
ได้รับรางวัล 

1 เหรียญเงิน ประเภทกลางแจ้ง และ 
1 เหรียญทองแดง ประเภทในร่ม    ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 

            ในการแข่งขัน PTT ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่8 วันที่ 4 -14 พฤษภาคม 2560          
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกยีรติคลองหก 
 

         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ีขอแสดงความยินดีกับ นกัเรียนชนิดกีฬากรฑีาและ
กีฬาเซปักตะกร้อ ในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียนอาเซ่ียน (นักเรียนไทย) เป็น
ตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที ่13 – 21 
กรกฎาคม 2560  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 ซ่ึงมีรายชื่อดังนี้ 
          1. นางสาวจินตนา พืชทองหลาง วิ่ง 100 เมตร  
          2. นางสาววีรฉัตร สวุรรณโชติ วิ่ง 400 เมตร  
          3. นายธีระวัฒน์ ศรีทองนาค  วิ่ง 100 เมตร  
          4. นายเกียรติศักดิ ์ อับไพ   ต าแหน่งขวาท า 
          5. นายธนพล  ปัญจการ  ต าแหน่งซ้ายชง 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

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

โทร/โทรสาร 038-054293 

www.cbss.ac.th   

Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ 

 

        ขอแสดงความยินดีกบั นางสาววรีฉัตร สุวรรณโชติ นักเรียนชนิดกีฬากรีฑา     
เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันในรายการ 2nd Asian youth Athletics 
championships 2017 May 20-23 , 2017 ณ ประเทศไทย ในการแข่งขันวิ่ง     
800 เมตร ได้อันดับที่ 5 
 

        คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬา
ยกน้ าหนัก ให้รับผิดชอบเป็นเจ้าหนา้ที่ใส่น้ าหนักเหล็กการแข่งขัน(Loader) เจ้าหน้าที่
เชิญธงฉลองชัยและเจ้าหน้าทีฝ่่ายเชิญเหรียญ ดูแลคณะกรรมการ ในการแข่งขนั 
EGAT ยกน้ าหนกันานาชาติ ชิงถว้ยพระราชทาน ประจ าป ี2560 ระหว่างวันที่ 1 - 10 
พฤษภาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซ่ียม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 จ.ชลบุรี 

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

